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.  מ"בע לביטוח חברה לענבל שמורות הזכויות כל. מ"בע לביטוח חברה ענבל של רכושה הינו זה מסמך
  מלבד שהיא מטרה לכל ,חלקי או מלא ,שימוש בו יעשה ולא ישוכפל לא, יפורסם לא בו הכלול המידע

 .זה הליך על ענהמ
. 

 2016ספטמבר 
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1 פרק  

 כללי .1

 םשירותיהלמתן  הצעות לקבלת בזאת פונה(,  "המזמינה" או/ו "ענבל": להלן) מ"בע לביטוח חברה ענבל .1.1

: )להלן הממשלתיות החברות רשותישראל באמצעות  מדינת עבורבהזמנה זו,  כהגדרתם, המבוקשים

  (.בהתאמה "רשות"ה -ו  "המדינה"

ענבל הינה חברה ממשלתית, בבעלות מלאה של ממשלת ישראל ובין שאר עיסוקיה משמשת כזרוע  .1.2

ד לתקנות חובת מכרזים של  הממשלה במגוון פעילויות ניהוליות, ביטוחיות, 3לפי סעיף  –ביצועית 

הרשות,  באמצעות ,פלטפורמה מינהלית עבור הממשלהשירותי ענבל מספקת  פיננסיות ופרויקטאליות.

 .שונות במסגרת  הפרויקט כהגדרתו מטה תיופעילו ביצוע לצורך

לבנות נבחרת של  שנועד ,ציבוריתחשיבות  בעליצאה רשות החברות בפרוייקט ייחודי  וחדש,  2013 בשנת .1.3

. במסגרת ("הפרויקט")להלן:  הממשלתיות חברותבדירקטוריון  חבריראויים לתפקיד  מועמדים

הוועדה  הוראות פי על ,ולנקד לסנן, לקלוט לרשותחברה אשר סייעה ע"י ענבל    נבחרה הפרויקט 

. הוועדה המטפלת פרסמהש" קורא"קול ל שענו הציבור מקרב מועמדים של רבים אלפים ,המטפלת

 נדרשהומשך הזמן הקצר שבו  שהיה הגדול הפניות מספר: בשל היתר בין הנבע הפרויקט מורכבות

  תוצאה איכותית. תלהשג לפעול החברה

 מטעם המכהנים הדירקטורים איכות ושיפור הדירקטוריונים איוש שיעור הגדלת היתה התהליך מטרת .1.4

 המתאים המועמד איתור באמצעות וזאת, תלותם אי העצמתו הדירקטורים עצמאות חיזוק, המדינה

-ה להמלצות ובהתאמה, והשקיפות השוויון עקרונות על שמירה תוך, בדירקטוריון לכהונה ביותר

OECD. 

 ,ענבל מבקשת ( "דירקטורים"נבחרת בשנים הקרובות )להלן:  נוספות מועמדים תורשימ הקמת לצורך .1.5

בעלת מומחיות במתן שירותי מיון עובדים  החבר עם להתקשר ,רשותהישראל באמצעות  מדינתעבור 

 . מומשבכל תקופת ההתקשרות ותקופת ההתקשרות המוארכת, באם ת המיונים בתהליך שתעזור

 ידה על יופעלו הזוכה המציע ולבחירת הבחירה הליך לניהול ביחס זו פניה לפי לענבל הנתונות סמכויות .1.6

 .הוועדה המטפלת עם בהתייעצות
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 הגדרות .1.7

 להלן מונחים מרכזיים בהזמנה זו:  .1.7.1

ו/או  השמה/או חברת ו מציע

 מכון מיון

מוסד שהינו מוכר להתמחות בפסיכולוגיה חברתית, 

מבחנים להערכה מיון ) 1ענף  –תעסוקתית, ארגונית 

( כהגדרתם בחוזר משרד הבריאות מינואר וברירה

תוספת לתקנות ל 3סעיף ובכפוף ל  2016

 1979-הפסיכולוגים )אישור תואר מומחה(, תשל"ט

הנותנים  1ענף התמחות  – 3( סעיף 13)תקנה 

 . ם לגופים חיצונייםשירותי

 ."מבע לביטוח חברה ענבל ו/או המזמינה ענבל

 המכרזים של ענבל. תעדוו וועדת המכרזים

 מסמכי הזמנה זו על כל נספחיה.  ההזמנה

אשר קיבל הודעת זכייה בהליך זה וענבל  מציע המציע הזוכה

 .  להזמנה ו' כנספחהמצ"ב  הסכםהחתמה עמו על 

ותים שיסופקו על ידי המציע הזוכה מכלול השיר השירותים המבוקשים

 להזמנה. 2כמפורט בפרק 

החברות הממשלתית  רשות

  הרשותו/או 

חוק שהוקמה לפי  תוהממשלתי החברות רשות

 .1975-החברות הממשלתיות, התשל"ה

 לקבלת אחראית שתהיה מטעם המדינה עדהוו המטפלת הוועדה

)לאחר בחירת  עצמו לפרוייקט הנוגע בכל החלטות

 בהתאם, כמפורט במסמכי ההזמנה, מציע זוכה(

 נציגים תכלולועדה וה ,הבלעדי דעתה לשיקול

 נוספים  חבריםו, ברשות הדירקטורים יחידתמ

  . הצורך במידת ,רלוונטים

 המערכת/  המערכת

 הממוחשבת

הקיימת בענבל התומכת בתהליך  מחשובית מערכת

מיון המועמדים. החל בקליטת השאלונים 

 הגשתהמקוונים, התכתבות עם המועמדים, 

בהפקת דוחות  להוכ המועמדים מצד ערעורים
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 במסמכילצורך בקרת איכות והכול כמפורט 

 הזמנה.ה

 פרוייקטים"ל סמנכאביטל,  –"ד מיכל ששינסקי עו מטעם ענבל  מקצועיאחראי 

 .ה/או כל מי שימונה מטעמו ענבלב

  , אגף רכש ומכרזים. קטיוב הילה"ד עו על ההליך  אחראי

 : להליך זמנים לוח .1.8

 הפעילות התאריך

 .168.025  פרסוםמועד  

 

19.09.16  

 

 המערכות עם הכרותהיתר לצורך  ביוכנס מציעים  מועד

  – המחשוביות

 במשרדי הרשות במלחה בירושלים יתקיימו

  22.09.16  

  14:00בשעה 

 מועד אחרון לשאלות הבהרה מטעם המציעים

 שאלות על הוועדה המטפלתו ענבל לתשובות אחרון מועד 29.09.16

 המציעים של ההבהרה

 מועד פתיחת תיבת ההצעות 7.10.2016

.16.1030  

0014: בשעה  

 מועד אחרון להגשת ההצעות 

.16.1122  

 

 מציעיםשלושת ה עם/ראיונות פגישותטנטטיבי ל מועד

 (המועד את לשריין)בבקשה שינוקדו עם מירב הנקודות 

 התעופה שדה קריית, ערבה רחוב, ענבל במשרדי יתקיימו

 או במשרדי הרשות בירושלים (4 קומה ישיבות)חדר 

ימים מהמועד  120  

האחרון להגשת ההצעות. 

 תוקף ההצעה 
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למזמינה האופציה 

להארכת תוקף ההצעה 

 נוספים. ימים 60למשך 

 

 שנמנוהמזמינה שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי לשנות ו/או לדחות כל אחד מהמועדים  

 למציעים, ולא תהיה למי מהמציעים כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך. פורסםלעיל, בהודעה שת

 ההליך מסמכי פרסום .1.9

מועדים ו/או הבהרות ו/או תיקונים  עדכונייפורסמו באתר ענבל. במידה ויהיו  מכרזמסמכי ה .1.9.1

ורק אלו יחייבו משפטית את ענבל ואת  ענבל, יפורסמו השינויים באתר מכרזבמסגרת ה

 המציעים.

 ענבל לאתר להיכנס, המכרז משלבי שלב ובכל, הצעתו הגשת טרם, החובה חלה המציע על .1.9.2

 מציע. המציע את משפטית יחייבו אשר ועדכונים הבהרות, שינויים בדבר שוטף באופן ולהתעדכן

 עלולה הצעתו, פורסמו ואכן במידה, ועדכונים הבהרות, לשינויים בהתאם הצעתו את יגיש שלא

 .להיפסל

 ההתקשרות תקופת .1.10

 תהיהידי הצדדים  על ההסכם חתימת מועדהמתחילה בההתקשרות עם המציע הזוכה תקופת  .1.10.1

 .("התקשרות"תקופת הלהלן: ), 2019 בדצמבר 31 –ליום ה  עד

 את להאריך האופציהשמורה , הרשותבהתייעצות עם , ענבלל :ההתקשרות תקופת ארכתה .1.10.2

, ןהצרכיל ובכפוף הבלעדי ןדעת שיקולל בכפוף המבוקשים השירותים למתן ההתקשרות תקופת

 תקופת": להלן) חלקם או כולם, (ודשיםח שנים עשר) נוספים חודשים 12 עד של לתקופה

 .2020לדצמבר,  31 –עד ליום ה  ("המוארכת ההתקשרות

כפופה לקיום התקשרות  כי תקופת ההתקשרות לרבות תקופת ההתקשרות המוארכת, ,יובהר  .1.10.3

 .ובקבלת התחייבות תקציבית מתאימה תקפה בין ענבל למדינה

 הקשר שיא .1.11

 אלקטרוני:דואר בכתובת קטיוב  הילה "ד עו ההינ זה להליךהקשר מטעם ענבל בכל הקשור  אשת

m1716@inbal.co.il מיילה באמצעותהקשר בכתב בלבד   לאשתזו ייעשו  הזמנההפניות בגין . כל. 

 .בענבל פנייתו קבלתלוודא  החובה חלההמציע  לע
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 ובירורים שאלות העברת נוהל .1.12

בשעה  22.09.16 יוםלוזאת עד  ,הקשר כאמור לעיל תאשל בלבדשאלות המציעים תוגשנה בכתב 

במכתב הבהרות אשר יפורסם באתר ענבל. רק תשובות בכתב  פורסמנהת לשאלותתשובות . 14:00

 .הצדדיםתחייבנה משפטית את  ענבלבאתר 

 

 ההצעות מסירת .1.13

במשרדי המזמינה בבית ענבל, ברחוב  סגורהלמסור את ההצעות, כמוגדר להלן, במעטפה  יש .1.13.1

האחרון להגשת "המועד )להלן:  14:00שעה ב, 13.10.16 ליום עדהערבה, קריית שדה התעופה, 

 (. ההצעות"

 תתקבלנה לא, לעיל שנקבעו והשעה למועד עד ההצעות לתיבת תגענה לא אשר הצעותכי  יודגש .1.13.2

)להלן:  1993-תשנ"גה)ב( לתקנות חובת המכרזים, 20בהתאם להוראות תקנת משנה  תידונה ולא

 (."התקנות"

/או ו טענה כל מלהעלות מנועים יהיו המציעים וכי לערעור ניתנת לא זו סוגיהנבקש להדגיש כי 

/או ו זה בעניין ענבל של סמכויותיה הפעלת עם בקשר, שהן וסוג מין מכל דרישה/או ו תביעה

  .כאמור סמכות הפעלת של מהשלכותיה כתוצאה

 ההצעה תוקף .1.14

נוספים אם חברת  ימים 60, או  ההצעות להגשתמהמועד האחרון  ימים 120 הינותוקף ההצעה 

 .מראש ובכתב על הארכת המועד ודיעתענבל 

 ביצוע ערבות .1.15

 להבטחת( ₪אלף  מאה) ₪ 100,000 יתבקש להמציא לענבל ערבות בנקאית על סך הזוכההמציע 

' בכנספח  ף. נוסח ערבות הביצוע מצורפי הצעתו-ועל ההתקשרות הסכםעל פי  התחייבויותיו

  .הסכםל 10היה בהתאם לאמור בסעיף יו ההתקשרות הסכםל
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 כלשהי הצעה לקבל חובה העדר .1.16

, להפסיקו או לבטלו הליךהמזמינה רשאית, על פי שיקול דעתה, כפי שתמצא לנכון, לשנות את ה .1.16.1

וכל זאת בכפוף לכך שקיימת הצדקה מקצועית/מערכתית/אחרת לכך ו/או עקב שינוי 

 לפרוייקט.באם לא יתקבל אישור תקציבי  הליךרשאית לבטל את ה ,כמו כן מדיניות/נהלים וכו'.

בשים לב לאמור לעיל, מודגש בזאת כי המזמינה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, והיא  .1.16.2

לקבלת השירותים עם כל גורם שתמצא לנכון, ו/או  הסכםבשומרת לעצמה את הזכות להתקשר 

להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי ו/או לבטל את הליכי ההזמנה, ואף לפרסם הזמנה חדשה, 

נוספת שתמצא לנכון, וכל זאת בכפוף לכך שקיימת הצדקה  וכל פעולה

 מקצועית/מערכתית/אחרת לכך ו/או עקב שינוי מדיניות/נהלים וכו'.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי למזמינה שמור שיקול הדעת שלא לבחור בהצעה אם הינה בלתי  .1.16.3

 סבירה, ולמציעים לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר לכך. 

גרוע מהאמור לעיל, תהא המזמינה רשאית, אך לא חייבת, לדחות כל הצעה שאיננה שלמה מבלי ל .1.16.4

, וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי הליךו/או ברורה ו/או שאינה ערוכה על פי דרישות מסמכי ה

 של המזמינה.

מזמינה תהא רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע ו/או לצדדים ה .1.16.5

בדרישה להמציא מידע נוסף ו/או הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס להצעתו  שלישיים

של המציע ו/או לאפשר למציע לעשות כן, לרבות בעניין המצאת כל מסמך ו/או אישור ו/או היתר 
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זה, ולרבות לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף, ובלבד  הליך/או רישיון כנדרש לפי תנאי ו

 שכל מסמך, רישיון, אישור או היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה למועד האחרון להגשת הצעות. 

זה אשר אינם  הליךהמזמינה שומרת לעצמה את הזכות לוותר על קיום דרישה או תנאי מתנאי   .1.16.6

ויון והכל לפי שיקול דעת וועדת המכרזים של מהותיים ואשר אין בהם כדי לפגוע בעיקרון השו

 המזמינה.

כלשהוא והכל ייקבע על פי  שירותים הזמנתיובהר כי בכל מקרה ענבל אינה מתחייבת להיקף  .1.16.7

 שיקול דעתה הבלעדי וצרכיה.

 בביצוע ניסיונו, המציע של מקצועיותו את שיקוליה יתר בין תשקול המזמינהכי  מובהר עוד .1.16.8

לרבות  אחרים ציבוריים גופים עבור או/ו עבורה שבוצעו קודמות עבודות לרבות, דומות עבודות

 .ןלנכו שתמצא כפי ,אחר נימוק או/ו שיקול כלשל המציע ו/או  והכלכלית הארגונית כולתובחינת י

, היכרותה או/ו המציע עם הרע ניסיונה עקב, רשאית המזמינה, לה העומדת זכות מכל לגרוע מבלי .1.16.9

 . יםהמציע ביןמ, ביותר הטובה היא שהצעתו למציע זה הליך נשוא העבודות את למסור שלא

, ביותר הטובה היא שהצעתו למציע זה הליך נשוא העבודות את למסור שלא תהיה רשאית  ענבל .1.16.10

 ציבוריים לגופים כי, המקצועי דעתה שיקול פי ועל, שתערוך בדיקות פי על, לה יתברר אם וזאת

אם  ,כלשהו עבודה להיקף מתחייבת נהאי המזמינה ,כן כמו  .המציע עם רע ניסיון יש אחרים

 והכל בכפוף לצרכיה ולשיקול דעתה הבלעדי. ,בכלל

 הדרוש הזוכים המציעים מספר .1.17

 בכוונת ענבל להתקשר עם מציע זוכה אחד בהליך זה.  .1.17.1

 ענבל של הצרכים גידול בשל אם, זוכה מציע בעזיבת)אם  ענבל ידי על הצורך שיעלה ככל .1.17.2

המציע  אינוו בהליך שהשתתף למציע לפנות הזכות שמורה למזמינה ,(אחרת סיבה מכל ואם

 בכפוף והכל ,המבוקשים השירותים למתן עמו להתקשר מנת על וזאת ,בהליךהזוכה 

במקום הגבוה  שדורג המציע אל ענבל תפנה אלו במקרים כי יובהר. המציע של להסכמתו

 התחייבות משום באמור אין, האמור מן לגרוע מבליביותר מבין המציעים שלא זכו בהליך. 

 אחרים למציעים לפנות גם הזכות שמורה ולענבל, לעיל כאמור לפעול המכרזים וועדת של

 .צרכיה ולפי הבלעדי דעתה שיקול פיל והכל הסף בתנאי שעמדו

 משנה קבלני .1.18

יוכל להיעזר בקבלני משנה )פרילנסרים( לצורך ביצוע מוסכם בזאת כי המציע הזוכה  .1.18.1

. יודגש כי לענבל הזכות לסרב ענבל של ובכתב מראש באישורורק  אךהשירותים המבוקשים 
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באם  ,בנוסףלמתן אישור כאמור מכל סיבה שהיא ולמציע הזוכה לא תהיה זכות ערעור. 

שקבלן המשנה ועובדיו יוחתמו על  לכךתאושר בכפוף  ההתקשרותיאושר קבלן המשנה, 

 .נספחיה על זו בהזמנה כאמור נוספות התחייבויות על וכן לסודיות התחייבות

  



 17/2016הליך מס' 
 נוסח חדש

 03-9778794, פקס: 9700*, 03-9778793, טל. 70100נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  – ענבל חברה לביטוח בע"מ
INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel Tel. +972-3-9778793, Fax. +972-3-9778794 

E-mail Address michrazim_gius@inbal.co.il 
  

- 12 - 

 2  פרק

 המבוקשים השירותים הגדרת .2

 כללי 2.1

 ,המטפלת לוועדה/לרשות תסייע אשר מועמדים של ומיון סינון קליטה, שירותי ייתן הזוכה המציע

 בהתאם ממשלתיות, בחברות דירקטורים לתפקידי מועמדים של ומיון סינון בקליטה, ענבל, באמצעות

 .המטפלת הועדה הנחיות ולפי שלהלן הדרך לאבני

 הנוגע בכל אך הרשות של הוא המחשובית המערכת על הבעלות – הממוחשבת במערכת הקשור בכל כי יצויין

 מי או ענבלב מידע מערכות סמנכ"ל מול םיתקיי הקשר למערכת טכנית תמיכה ולקבלת המערכת לתחזוקת

  .מטעמה

 :הממשלתיות בחברות כדירקטורים לכהונה מועמדים לאיתור להליך דרך אבני 2.2

  המטפלת. הוועדה להחלטות בכפוף והכל שינויים יתכנו כי יובהר 2.3

 ורמהציב למועמדים קורא" "קול פרסום – א' שלב  2.3.1

 ("המועמדים" :להלן)

 יכול הפנייה הציבור. ידי על מועמדויות להגשת המטפלת הוועדה ידי על קורא" "קול פרסום

 .ועוד הנוכחי במאגר הקיימים למועמדים פנייה ,בימפו פרסום של בדרך שתיעשה

 המועמדים ידי על ההצעות הגשת – ב' שלב 2.3.2

  .("המקוון "הטופס )להלן: מקוון טופס באמצעות  המועמדים ידי על ההצעות הגשת

  ההצעות בדיקת – ג' שלב 2.3.3

 שאלוןה מילוי לרבות  מהמועמדים הנדרשים המסמכים כלל של הימצאות יוודא הזוכה המציע

 מתהשל תבקשו תשלחנה הצורך במידת .זהות תעודת העתק השכלה, על המעידות תעודות ,כנדרש
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 הנדרש המידע השלמת לצורך הנדרשים הבירורים את לעשות הזוכה המציע על כי יודגש ידע.

 הסף. תנאי בבדיקת העוסק בסעיף שיפורט כפי ,למועמדים פניה באמצעות

  הסף תנאי בדיקת – ד שלב  2.3.4

 ,למועמדים ההזמנה במסמכי שהוגדרו כפי הסף בתנאי עומדות ההצעות באם בדוקי הזוכה המציע

 :כדלקמן לפרופילים בחלוקה

  בכיר ניהולי פרופיל. 

 פיננסי מומחה פרופיל. 

 משפטי מומחה פרופיל. 

 הביטחוני בתחום מומחי פרופיל 

 התשתיות בתחום מומחה פרופיל 

 החברתיים. בתחומים מומחה פרופיל  

 טכנולוגי. בתחום מומחה פרופיל  

 הפרופילים על להוסיף או האמורים הפרופילים את לשנות הזכות תהיה לרשות כללית: הערה

 .המטפלת הועדה דעת שיקול/הבלעדי דעתה ולשקול לצרכיה בכפוף והכל , האמורים

  ("הפרופילים" )להלן:

 המועמדות תועבר הסף בתנאי המועמד לעמידת באשר ספק מתעורר בו מקום בכל כי יובהר

    .המטפלת הועדה להכרעת

 עמדו אשר מועמדים קבוצות: לשתי בחלוקה המועמדים רשימת את לרשות גישי הזוכה המציע

 השכלה, גיל, )תושבות, הפסילה עילת לרבות הסף, בתנאי עמדו לא אשר ומועמדים הסף בתנאי

  . ובקרה פיקוח לצרכי  ומגזרים ולמגדרים השונים לפרופילים בפילוח ניסיון(,

 שייקבע כפי  ,לפרופילים פרטניים סף תנאי כןו ללייםכ סף תנאי ע"פ יבוצע המועמדים סינון

 – "האיתור הליך "נוהל להלן:) 2017 לשנת מועמדיםה איתור הליך נוהלב הרחב לציבור ויפורסם

 .(לציבור יפורסם כאשר ההזמנה למסמכי 'א כנספח ויסומן יצורף

)במידת  והשלמותלמועמד לקבלת הבהרות שלב,  בכל, אחת פעם לפנותמציע הזוכה הכי על  יובהר

כי הפניה למועמד תעשה אך ורק באמצעות הדואר האלקטרוני שציין בטופס  יודגשהצורך(. 
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את הפניות ואת קבלת המענים מהמועמדים, כל  לתעד החובה חלההמקוון. על המציע הזוכה 

בתוך זמן סביר, החובה למענה  תחולעל המועמד, . מוחשבתמועמד בתיקו האישי במערכת המ

הבירור יתייחס לכל מידע הנדרש מהמועמד בקשר למועמדותו בכל  שלושה ימים. ה על שלא יעל

 השלבים או לחלופין, מספר פניות בהתאם לשלבים השונים. 

 האחרון המועד טרם הסינון בהליך חיללהת האפשרות תנתן הזוכה למציע כי בזאת, יובהר

  הבאים: לתנאים בכפוף מועמדות, להגשת

 להגשת האחרון המועד לאחר המועד, באותו יועברו עובר( )עובר/לא המועמדים לכל התשובות .א

 .הממוחשבת המערכת באמצעות ,תיוהמועמדו

 השלמת לצורך למועמד שנקצב הזמן כי חשוב והשלמות לבירורים הבקשות לגבי .ב

 בו. הטיפול התחיל בו למועד קשר ללא המועמדים, כל לגבי שוויוני יהיה המידע/הבהרה

 /הרשותהמטפלת הועדה "יע לכך הנחיה ניתנה .ג

  הסף בתנאי עמדו שלא למועמדים הודעות שליחת – ה' שלב 2.3.5

 של הסף בתנאי עמדו שלא למועמדים מנומקות הודעות רשות/המדינהה בשם שלחי הזוכה המציע

 המשלוח ומועדי המכתבים לנוסחי ובכפוף ,הממוחשבת המערכת  באמצעות ,השונים הפרופילים

 המייל באמצעות למועמדים תשלחנה ההודעות .המטפלת הוועדה ידי על ייקבעו אשר ההודעות של

 ולקבל לוודא הזוכה המציע נדרש כן כמו .המקוון טופסב הרשומה האלקטרונית הכתובת פי על

 בתיק גם ישמרו מועמד לכל ההודעות המועמד. אצל נתקבל המכתב כי במייל( או )טלפוני אישור

 הממוחשבת. במערכת האישי המועמד

 ההודעה, סוג כולל ההודעות נשלחו אליהם המועמדים רשימת את לרשות להגיש הזוכה המציע על 

 המועמד. ידי על התקבלה ההודעה כי ואישור ההודעה שליחת ושעת תאריך

 הזוכה למציע לפנות יוכל האמורים, בתנאים עמידתו בבדיקת טעות נפלה כי סבור אשר מועמד

 כי זו בבדיקה שימצא ככל .המועמד של חוזרת בדיקה  יבצע הוז ,וממוחשב מובנה טופס ותבאמצע

 )להלן: המטפלת הועדה  מטעם ערר לוועדת הפניה תועבר שנקבעו, הסף בתנאי עמד לא המועמד
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 התשובה .הזוכה המציע שביצע הסינון על ותפקח נוספת בדיקה תבצע אשר ,("הערר "ועדת

 .הערר ועדת החלטת קבלת לאחר רק ,הזוכה המציע ידי על למועמד תישלח הסופית

 קשיחים קריטריונים  פי על ההצעות ניקוד – ו' שלב 2.3.6

 ואמות קשיחיםה לקריטריונים בהתאם הסף בתנאי שעמדו ההצעות את נקדי הזוכה המציע

 נוהל במסגרת הרשות ידי על שהוגדרו ("קשיחיםה קריטריונים"ה :)להלן מפורטותה מידהה

 .בחוק הקבועות ההולם הייצוג לחובות בהתאם לקבוצות בחלוקה ,זאת האיתור, הליך

 הקריטריונים פי על יםמועמדה של הניקוד אופןל באשר ספק מתעורר בו מקום בכל כי יובהר

  .המטפלת הועדה להכרעת ועברי הנושא ,הקשיחים

 פרופיל ובכל לפרופילים, בחלוקה שנוקדו המועמדים רשימת את לרשות גישי הזוכה המציע

  שובצו. אליו לפרופיל התאמתם למידת בהתאם ידורגו המועמדים ההולם. הייצוג לחובות בהתאם

  למועמדים הודעות שליחת – ז' שלב 2.3.7

 הליך בנוהל לאמור בכפוף והכל למועמדים, הודעות הרשותהמדינה/ בשם שלחי הזוכה המציע

  לראיונות. לשלב  שיעברו המועמדים מספר הוגדרו שבו האיתור

  .המטפלת הוועדה ידי על יקבעו שליחתם ומועד המכתבים נוסחי

 טופסב הרשומה האלקטרונית הכתובת פי על המייל באמצעות למועמדים תשלחנה ההודעות

 אצל נתקבל המכתב יכ במייל( או )טלפוני אישור ולקבל לוודא הזוכה המציע נדרש כן כמו .המקוון

 הממוחשבת. במערכת האישי המועמד בתיק גם ישמרו מועמד לכל ההודעות המועמד.

 ההודעה, סוג כולל ההודעות נשלחו אליהם המועמדים רשימת את לרשות להגיש הזוכה המציע על

 המועמד. ידי על התקבלה ההודעה כי ואישור ההודעה שליחת ושעת תאריך

 בפרופילים שלו הכולל הניקוד את לו מסורי הזוכה המציע נוקד, כיצד לדעת יבקש שמועמד ככל

 הועדה ידי על ושיאושר  זמן תקופת ותוך בפורמט הממוחשבת, המערכת באמצעות הרלוונטיים,

 לפנות יוכל הקשיחים, בקריטריונים עמידתו בבדיקת טעות נפלה כי סבור אשר מועמד .המטפלת

 עם הבהרה שיחות שתידרשנה ככל נוספת. בדיקה יבצע הוז מובנה, טופס באמצעות ההזוכ למציע

 להעמיד יידרש הזוכה תכתובת, ו/או טפסים באמצעות תשובה בקבלת מסתפק אינו אשר מועמד

 כי זו בבדיקה שימצא ככל .השירות( מוקד בסעיף להלן )כמפורט המועמדים לרשות  טלפוני סיוע

 על ותפקח נוספת בדיקה תבצע אשר ערר,ה לוועדת הפניה תועבר מד,מוע טענות את לקבל אין
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 לאחר רק ,הזוכה המציע ידי על למועמד תישלח הסופית התשובה .הזוכה המציע שביצע המיון

 .הערר ועדת החלטת קבלת

  לממליצים פניה – ח' שלב 2.3.8

 את שייבצע המראיינים לפרופיל זהה פרופיל בעל ומיומן מקצועי צוות כשירי הזוכה המציע

 :כדלקמן תהיה ההמלצות בדיקת .הממליצים עם הטלפוניות השיחות

 שלא שיחה םעמ ויערוך , לפחות  ממליצים שניל טלפונית פנהי הזוכה המציע 2.3.8.1

 הוועדה ידי על אושרומ מתועד ,מראש מובנה שאלון פי על דקות 20 -מ תפחת

  המועמדות. לתיק ותצורף בכתב תתועד השיחה .המטפלת

יידרש המציע הזוכה לקבל שתי המלצות בכתב על  2.3.8.1לאמור בסעיף  בנוסף 2.3.8.2

המועמד באמצעות טופס/שאלון מקוון ומובנה. הטופס/שאלון המקוון ישלח על 

ידי המציע הזוכה לשני ממליצים של המועמד ויבקש מהם למלא את הטופס 

 .המקוון במערכת. הטופס המקוון המלא יתועד בכל תיק מועמד

 ואשר קודמות בשנים הדירקטורים נבחרתל מועמדותם את הגישוש מועמדים 2.3.8.3

 להשתמש הזכות תהיה הזוכה למציע – חופפים ממליץ/ממליצים שמות יגישו

 שהיו חושב הזוכה והמציע במידה קודמות. מפעמים  ההמלצות בדיקת דו"חב

 התקופה במהלך המועמד של המקצועית עבודתו במהלך מהותיים שינויים

 מחדש ויבחן הקודמת המלצה דו"חב ישתמש לא ההמלצה, יקתבד מאז שעברה

 דוח על הסתמכות של האופציה ותמומש מידהב לנדרש. בהתאם ההמלצות את

 בין חפיפה יש  אכן כי מעלה לתנאי בכפוף והכל קודמות, מפעמים ההמלצות
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 המועמד תחת זה בהליך םג ח"דוה המלצות את מחדש יתעד הממליצים, שמות

  הרלוונטי.

 רכים קריטריונים פי על וניקוד ראיונות ביצוע – 'ט לבש 2.3.9

 הקשיחים, הקריטריונים בשלב שניתן לניקוד בהתאם פרופיל, בכל ביותר המתאימים המועמדים

 הכול, ובסך ,לראיון יוזמנו ,המטפלת הוועדה שתקבע מנגנון פי ועל הולם ייצוג לחובות בכפוף

 המטפלת הוועדה החלטתל  בהתאם להשתנות עשוי המספר .מועמדים 1000 -כ ירואיינו

 או הזוכה המציע מטעם מקצוע ואיש המטפלת, הוועדה ידי על שהוסמך נציג לכ או ,הרשות ינציג

 ועדהה שקבעה לקריטריונים אםבהת המועמדים ראיונות את יקיימו  מטעמו המשנה קבלן

   . (המראיין" "הצוות )להלן: האיתור הליך בנוהל יפורטו ואשר המטפלת

 רב ניסיון בעל הישראלי במשק  בכיר איש כגון, נוסף, נציג המראיינים בצוות שידרש ככל כי ,יודגש

 תיאום כל וכן איונותבר ושיבוצו הרשות באמצעות המזמינה ידי על יהיה איתורו בדירקטוריונים,

  הזוכה. המציע באחריות יהיה מולו אחר לוגיסטי

 ידי על וגדרויש רכים לקריטריונים בהתאם ,המועמדים את המראיין הצוות ינקדו ,הריאיון לאחר

 .המראיין הצוות של בכתב הנמקה פוצריו המטפלת הוועדה

 על לעניין יוכשרו אשר צוות אנשי 30-כ על יעמוד הזוכה המציע מטעם המראיינים מספר כי יודגש

 המטפלת הועדה של דעתה לשיקול בהתאם הכמות, את לשנות יהיה ניתן כאשר ,הזוכה המציע ידי

 לרבות הראיונות, לקיום המשאבים את לספק הזוכה המציע על .הזוכה המציע עם ובהסכמה

     .ועוד ראיונות( לביצוע אתר בסעיף להלן )כמפורט הראיונות לביצוע אתר ,הראיונות מועדי תיאום

 אופן לגבי בראיונות חלק שייקחו הרשות לעובדי הדרכה הזוכה המציע םייקי הראיונות ביצוע טרם

 .ההדרכה מהליך לקחים הפקת דו"ח הזוכה המציע יגיש ההדרכה שלב בסיום .הראיונות ביצוע

 לתפקיד באשר הזוכה המציע מטעם המראיינים את ידריך הרשות מטעם צוות ,במקביל

 השעות היקף הממשלתיות. החברות ומאפייני ממנו הנדרשים וכשירויות המאפיינים הדירקטור,
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 .שעות  ארבע בני הדרכה ימי שני הוא הראיונות ביצוע לצורך הרשות עובדי הדרכת לשם שיידרשו

  .רשותה במשרדי חלק תקח הדרכהה .הדרכה שעות 8  - כ סה"כ

 בחו"ל מועמד של ותשה עקב )למשל, פרונטאלי ראיון לקיים יהיה ניתן לא בהם חריגים במקרים

 את להעמיד הזוכה המציע על ,המטפלת הוועדה דעת לשיקול ובהתאם בריאותיות(, נסיבות או

 סקייפ(. תוכנת )למשל, טכנולוגיים באמצעים ראיון לביצוע הנדרשים משאביםה

 במעמד המועמד של הממוחשב לכרטיס הראיונות נתוני כל את להזין הזוכה המציע על כי ,יובהר

  זאת. פעולה ביצוע לדחות ואין עצמו, הראיון

 למחשבים המראיינים כלל את לחבר לוגיסטית ערוך להיות הזוכה המציע על כי ,יודגש

  .אמת בזמן ההזנה את לאפשר מנת על ופעיל זמין אינטרנט לחיבור וכן , /טאבלטיםיםנייד

 ריאיונות כמות תבוצע יום ובכל בודד, שבועות מספר של זמן בפרק יבוצעו הריאיונות כי ,יודגש

 גדולה

 המועמדים שמות של מצטברת רשימה לרשות להגיש הזוכה המציע על ראיונות יום כל בסיום

 תאריך אודות מידע כולל הראיון, ובשלב הקשיח בשלב שלהן המצטבר הניקוד כולל שרואיינו

 הייצוג ולחובת השונים לפרופילים בפילוח הכל הראיון. את שביצעו בצוות החברים ושמות הראיון

   ההולם.

 לרשות המלאה הרשימה העברת – י' שלב 2.3.10

 את הממוחשבת המערכת באמצעות לרשות עבירי הזוכה המציע הראיונות שלב ביצוע סיום לאחר

 הציון פי על ובדרוג לפרופילים בחלוקה המצטבר( לניקוד )בהתאם שרואיינו המועמדים רשימת

 )מצ"ב הרשות ידי על שיקבע בפורמט מהם, אחד לכל ביחס שנצבר החומר כל בסיס על הכולל,

  (.להזמנה 'ב כנספח מסומן – "הראיונות ביצוע שלב סיום דוח" - ל הפורמט

 לשרים המומלצים המועמדים רשימת גיבוש – יא' שלב 2.3.11

 רים.לש מומלציםה רשימת לגיבוש הנוגע בכל שיידרש, ככל ,המטפלת ועדהל סייעי הזוכה המציע

 יקבע )המספר הראשונים למקומות שהגיעו המועמדים רשימת את השאר בין יכלול זה מסמך
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 להדגיש יש המועמד. של החיים לקורות לינק והוספת לפרופילים חלוקה הבקשה(, למתן בסמוך

  הבלעדי. דעתה ולשיקול ,המטפלת ועדהה לצרכי בכפוף והכל נוספות רובריקות ויוספו יתכן כי

 עותקים 20) קי און דיסק וכן זהים( עותקים 20) מהודרים קלסרים יכין הזוכה המציע בנוסף,

 החיים קורות הוספת לרבות לפרופילים בחלוקה לשרים המומלצים המועמדים רשימת עם (זהים

  ברשימה. מועמד כל של

 'נבחרת תואמי' – 'יב שלב 2.3.12

 בחירת של חדש הליך יתחיל בו הבא למועד הדירקטורים נבחרת בחירת ליךתה סיום מועד בין

 בהתאם לעיל, והמפורטים המבוקשים השירותים את לתת ימשיך הזוכה המציע ,חדשה נבחרת

 שיקבעו תמחור תנאי לאותם ובכפוף  השרים ידי על למשל יוצעו אשר נוספים למועמדים ,לצורך

   הזוכה. המציע מול

  :כללי 2.3.13

 מצגות מטעמה מי ו/או המזמינה לרשות ההתקשרות, אורך לכל יעמיד הזוכה המציע

 . מטעמה מי או המזמינה לצרכי בכפוף והכל שיתבקש, אחר נתןן כל ו/או נתונים מקצועיות/ניתוח

 המציע דרשי המטפלת /הוועדההמזמינה של רצונה לשביעות שלא תהיה המצגות שרמת ככל

   .נוספת תמורה ללא ,המשימה ביצוע לצורך ,מקצועי גרפיקאי עם להתקשר הזוכה

 לוגיסטיקה 2.4

  לרבות: הנדרשים המשאבים כל את הפרויקט לטובת עמידי הזוכה המציע

  הראיונות לביצוע אתר 2.4.1

 עד להכיל ויכול ,הראיונות לביצוע מתאים  ,חניה עם נגיש מרכזי, במקום ממוקם להיות האתר על

 קלה צהריים ארוחת ,ושתייה קל כיבוד לספק הזוכה המציע על  .במקביל מראיינים צוותי 30

 בקבלת לוגיסטית עזרה להעמיד הזוכה המציע על בנוסף, .הרשות לנציגי חינם חניה וכן למראיינים

 יהיה ניתן לא בהם חריגים במקרים המרואיינים(. קהל לקבלת קבלה/מזכיר/ה )פקיד המרואיינים

 את להעמיד הזוכה המציע על בריאותיות( נסיבות או בחו"ל )מרואיין פרונטאלי ראיון לקיים

 .טכנולוגיים באמצעים ראיוןה לביצוע הנדרשים משאביםה

 "יע ויאושרו בכירים לראיונות הראויים ,דן בגוש מרכזי במקום אחד באתר יתקיימו הראיונות

 או מירושלים מראויינים הרבה ויהיו מידהב כי בחשבון לקחת הזוכה המציע על .המטפלת הועדה
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 למספר בכפוף מוגבל, זמן למשך תלראיונו נוסף מקום למצוא עליו יהיה נוסף אחד במקום

 מקום. באותו המרואיינים

 אך  שיהיה ככל המשנה קבלן ו/או הזוכה המציע משרדיב הראיונות את לקיים יהיה ניתן כי יובהר

 המטפלת הועדה אישור את מראש לבקש הזוכה המציע על .האמורים התנאים על  יענה באם ורק

  ".קורא "קולה פרסום ממועד שבועיים מלפחות יאוחר ולא הראיונות למיקום

 חשובמ 2.4.2

 זה להליך תמיכה מתן לצורך והוקמ אשר ,קיימות ממוחשבות תומערכ על יעבוד הזוכה המציע

 המציע . למדינה שייכות  הנ"ל  מערכות כי יובהר, השונים. שלביו על ,ענבל ידי לע חזקיםומתו

 שלמות על המדינה ו/או ענבל כלפי אחראי ויהיה אלו  מערכות על לעבוד הרשאות יקבל  הזוכה

 ענבל, של אישורה ללא אותו ישנו ולא  שלו העבודה תחילת למועד עד במערכות  ששמור למידע

 ושאו למערכות שייגרם נזק כל על המדינה ו/או ענבל את  לשפות הזוכה המציע יתחייב בנוסף
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 המערכות של מקוצר תיאור להלןל.הנ" המערכות על מעבודתו כתוצאה ן,בה ששמור המידע

 להזמנה(. 1.2 בסעיף כאמור המציעים בכנס גם יוצגו ואשר ) כיום הקיימות

 אינטרנטית מערכת הינה זו מערכת - דירקטורים נבחרת מערכת 2.4.2.1

  האחד, מודולים. שני ומכילה בלבד כרום מסוג דפדפן ידי על הנתמכת

 לצורך הזוכה והמציע הרשות לשימוש והשני, המועמדות הגשת עבור

 .המועמדות מגישי של הנתונים עיבודו קבלה

 המספקת ZENDESK אינטרנטית מערכת – HELPDESK מערכת 2.4.2.2

 בכל הזוכה המציע מול שירות קריאת לפתיחת אפשרות למועמדים

 .המועמדות להגשת המקוון השאלון למילוי בנוגע שאלה /אוו תקלה

 מהמציע מיילים הפצת מערכת -וממנו למועמד מיילים להפצת מערכת 2.4.2.3

 המידע, וניהול שמירה לרבות רחבה בתפוצה השונים למועמדים הזוכה

  ועוד. המועמדים עם שונות בותתכתו

  SMS הודעות -מיסרונים הפצת מערכת  2.4.2.4

 למועמדים מענה מוקד 2.4.3

 תקשורת החברה תאפשר הרשות לבין המועמד בין הקשר קיום לצורך 2.4.3.1

 הבאות: בדרכים

 .המחשוב בסעיף לעיל פירוט ראה -  -המועמד תיק באמצעות 2.4.3.1.1

 מערכת באמצעות המועמד תיק מתוך התראות מערכת -.דוא"ל 2.4.3.1.2

ZENDESK 

 מענה יספק אשר ,העברית בשפה טלפוני מוקד יעמיד הזוכה המציע 2.4.3.2

 קבלת ממועד דקות רבעא עד המתקבלות מהשיחות 80% בלפחות

 יבוצע השירות במוקד המענה (.השירות" "מוקד )להלן: במוקד השיחה

 כדלקמן:

 ימים 6 ,הראיונות תחילת למועד ועד קורא" ה"קול פרסום מיום 2.4.3.2.1

 8:00-13:00 – מ שישי וביום 8:00-22:00  השעות בין ה-א בשבוע,

 מוקד יעבוד בו המועמדויות להגשת האחרונים ביומיים למעט

 למוקד מועמד של פניה כל.08:00-24:00 :השעות בין השירות
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 שעות 24 עד הזוכה המציע ידי על תענה זו תקופה במהלך השירות

 . הפנייה קבלת ממועד

 המומלצים רשימת פרסום לאחר חודש ועד הראיונות תחילת ממועד 2.4.3.2.2

 של פניה כל .10:00-18:00  השעות בין ה-א בשבוע, ימים 5  ,לשרים

 הזוכה המציע ידי על תענה זו תקופה במהלך השירות קדלמו מועמד

 . הפנייה קבלת ממועד שעות 48 עד

 הממוחשבת במערכת תתועד השירות למוקד פנייה כל כי הריוב 2.4.3.2.3

 ואשר הרשות, מול מלא בתיאום שיופק ממוחשב דו"ח באמצעות

  בפניות(. לטיפול ריכוז )דו"ח יום כל בסוף  לרשות יועבר

 ועד האחרון הבחירה הליך מסיום )חודש הבחירה תהליכי בין 2.4.3.2.4

 לטלפונים יפנה אשר קולי מענה קיסופ -  החדש( קורא הקול לפרסום

 .ברשות הדירקטורים ביחידת

 המבוקשים השירותים למתן הרלוונטיים החומרים ותיעוד שימור 2.5

 המבוקשים השירותים לביצוע הנוגעים החומרים כל את ההתקשרות בסיום עבירי הזוכה המציע

 המטפלת הועדה בידי יהיה המבוקשים השירותים למתן בנוגע ישאריש היחיד שהעותק כך לרשות

 מטעמה. מי וא

 הפרויקט מנהל זמינות 2.6

 תקופת בכל זמינים ויהי להלן( 3.3 בסעיף )כהגדרתם הפרויקט מנהל סגןו  הפרויקט מנהל

  .המטפלת הוועדה ו/או הרשות ובקשות לשאלות ההתקשרות

  נוספים שירותים 2.7

 ידי על שתתבקש נוספת מטלה בכל ,ענבל באמצעות ,המטפלת הוועדה את לווהי הזוכה המציע

 ועדת ושל המטפלת הועדה של ליווי ,הטפסים בהכנת עזרה לרבות ,המטפלת הוועדה ו/או המזמינה
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 (,ההליך על /השגותלשאלות בנוגע הרשות מטעם לוועדה המועמדים של )פניה הרשות מטעם הערר

  .ענבל באמצעות הרשות ידי על לכך שתתבקש אחרת מטלה בכל בנוסףו שוטף יעוץ

  המבוקשים השירותים לבצוע זמנים לוחות 2.8

 'ג כנספח מסומן) "בהמצ בגאנט המפורטות הדרך באבני חלקו את לבצע מתחייב הזוכה המציע

  .הזוכה המציע עם בתאום שינויים לבצע הזכות את לעצמה שומרת המזמינה כי יובהר (.להזמנה

  רצון שביעות סקר 2.9

 למועמדים פנייה באמצעות התהליך על איכות בקרת שירותי לו שייתן גורם עם יתקשר הזוכה המציע

 חמש לפחות בעל להיות הסוקר על .("הסוקר" )להלן: לקחים הפקת הליך ניתוח לצורך סקרים וביצוע

 לרבות הרצון, שבעיות סקר של השאלון  לו. דומים או כאמור סקרים בביצוע מוכח ניסיון שנות (5)

 לאחר רק .קורא" ה"קול פרסום עד המטפלת הועדה ללאישור תועבר הסקר יבוצע בה המתודולוגיה
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 עם הזוכה המציע תקשרי לעיל כאמור ודולוגיה,תולמ לשאלון  המטפלת ועדהמה סופי אישור קבלת

  סוקר.ה

 (Q.A) איכות הבטחת – ובקרה פיקוח 2.10

 להשתמש בכוונתו בה המתודולוגיה את לפרט הצעתו במסגרת יידרש הזוכה המציע 2.10.1

 דוחות אילו  לפרט ידרש .ובקרה פיקוח יבצע בהם אמצעים לרבות ההליך איכות להבטחת

 .ונמצאו במידה ,בתקלות טיפולה דרכי וכן תקלות תלמניע דרכים ,מטעמו יופקו

 לתהליך ביחס הן שהפעיל מייםהפני הבקרה מנגנוני אודות לדווח יידרש הזוכה המציע 2.10.2

 .ומטעמ האדם לכוח ביחס והן העבודה

 משלבי אחד בכל המועמדים מבין 5% לפחות של )מדגמית( בקרה לבצע הזוכה המציע על 2.10.3

 .שירואיינו המועמדים לכלל ביחס 100% של בדיקה וכן ,המוקדמים והמיון הסינון

 המועמדים מבין 5% לפחות של )מדגמית( בקרה תבצע מטעמה, מי או ,המטפלת הועדה 2.10.4

 המועמדים לכלל ביחס 100% של בדיקה וכן ,המוקדמים והמיון הסינון משלבי אחד בכל

  .שירואיינו

 המציע שביצע והמיון הסינון בתהליך פגמים נפלו כי המדגמית בדיקהב עלהתש ככל 2.10.5

 כלל את מידי באופן שנית לבדוק הזוכה המציע יידרש מהמדגם, יותר או 5% – ב הזוכה

 נוספת. תמורה ללא שלב, באותו המועמדים

 ,מהמדגם יותר או 3%-ב הזוכה המציע שביצע והמיון הסינון בתהליך פגמים שנפלו ככל 2.10.6

 .שהתגלתה הטעות לשיעור בהתאם יחסי חלקה הזוכה למציע המגיעה מהתמורה נוכהי

 נפלו כי שימצא כלכ .השלבים באחד נדחו אשר מועמדים של פניות תבחן הערר ועדת 2.10.7

 ביחס נעשה אשר המדגם לתוצאות אלה ממצאים יצטרפו ,הזוכה המציע בעבודת פגמים

 .בהתאם יופעל התמורה לניכוי והמנגנון ,לעיל כמפורט שלב, לאותו

 נתונים ניתוח 2.11

 את המפרט דוח לרשות הזוכה המציע יגיש ,18:00 השעה עד עבודה, יום כל בסוף 2.11.1

 ומיון סינון "דוח להלן:) המצ"ב בפורמט ובמצטבר היום באותו והמיון הסינון התקדמות

 להזמנה(. ד' כנספח מסומןו מצ"ב – יומי"
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 ,נוספים דוחות עשרה חמש עד יקלהפ ידרשו יכול כי בחשבון לקחת הזוכה מציעה על 2.11.2

 עלות וללא ענבל עם בתיאום המטפלת, ועדהה של דעתה ולשיקול לצרכיה בכפוף והכול

  . נוספת

 כללי 2.12

 עובדי את ידריכו אשר מטעמה /יםעובד הרשות תעמיד ,מהשלבים אחד כל בפתיחת 2.12.1

 הרשות. דעת לשיקול בהתאם בתחילתה, עבודתם את וילוו הזוכה המציע

 (."המבוקשים "השירותים ו/או "השירותים" )להלן: 
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 הסף תנאי -3 רקפ

 

 : במצטבר רשאי להגיש הצעה מציע העונה בעצמו, על כל התנאים הבאים .3

 תצהירים נספח 3.1

 .תצהירים נספח – להזמנה 'ה נספח  הגשת

כמשמעותו בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות )נוסח כתצהיר בכתב,  למלאעל המציע 

 תצהיר, לחתום בסוף ה'א בנספח המפורטיםהתצהירים את , 1971 – חדש(, התשל"א

 בחתימה מלאה וכן להחתים עורך דין לצורך אימות חתימתו.

 את התצהירים הבאים: כולל בין היתרמסמך התצהירים 

 פיל המציע פרו 3.1.1

  המציע של מפורטת הצעה 3.1.2

יכולותיו של המציע לספק את השירותים המבוקשים והבנת ההזמנה על נספחיה  3.1.3

 במלואם לרבות מכתבי ההבהרה, ככל שאלו יפורסמו.  

 מורשי החתימה של המציע. 3.1.4

 התחייבות לקיום חקיקה בעניין שמירת זכויות עובדים. 3.1.5

 שמירה על סודיות  והיעדר ניגוד עניינים. 3.1.6

 חוק עסקאות גופים ציבוריים. 3.1.7

 .1981-"אהתשמ, הפרטיות הגנת לחוק' ב פרק 3.1.8

 התחייבות לעמוד בכל הביטוחים הנדרשים בהסכם. 3.1.9

 התחייבות לעמוד בתנאי הסף של צוות המראיינים וצוות הקליטה סינון ומיון. 3.1.10

מוסד שהינו מוכר להתמחות בפסיכולוגיה חברתית, תעסוקתית,  הצהרה שהמציע הינו  3.1.11

ובכפוף   2016)מיון והשמה( כהגדרתם בחוזר משרד הבריאות מינואר  1ענף  –ארגונית 
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( 13)תקנה  1979-לתוספת לתקנות הפסיכולוגים )אישור תואר מומחה(, תשל"ט 3לסעיף 

 הנותנים שירותים לגופים חיצוניים. 1ענף התמחות  – 3סעיף 

  המציע של סף תנאי 3.2

 המציע 3.2.1

על המציע להיות מוסד שהינו מוכר להתמחות בפסיכולוגיה חברתית, תעסוקתית, 

ובכפוף   2016)מיון והשמה( כהגדרתם בחוזר משרד הבריאות מינואר  1ענף  –ארגונית 

( 13)תקנה  1979-לתוספת לתקנות הפסיכולוגים )אישור תואר מומחה(, תשל"ט 3לסעיף 

 ם לגופים חיצוניים.הנותנים שירותי 1ענף התמחות  – 3סעיף 

  משפטית ישות 3.2.2

 .בכירים השמת שירותי במתן עוסק אשרמאוגדת כדין  משפטית ישות הינו המציע

 וותק 3.2.3

שנים בחמש השנים האחרונות במתן שירותי  חמש לפחות של וותק בעלעל המציע להיות 

 השמת בכירים.

 של המציע מקצועי ניסיון 3.2.4

 של מיון תהליכי 30 לפחות של ניסיון בעלעל המציע להיות  -השמות בכירים  3.2.4.1

 .במצטבר האחרונות השנים( 5) בחמש בכירים השמות

 לפחות של ניסיון הכולל המוני בגיוס ניסיון בעל להיות  המציע על -עובדים מיון  3.2.4.2

במהלך החמש שנים האחרונות, כאשר בכל פרוייקט מויינו  פרויקטים שלושה

, ניקוד, חיים קורות בדיקת) בנפרד פרויקט לכב מועמדים 200  - מלא פחות 

 '(.וכיוב ראיונות

 בפרוייקט( )שיעבוד המציע מטעם המקצועי צוותה 3.3

  המציע מטעם פרויקט מנהל 3.3.1

  ."(הפרוייקט מנהל" :להלן)

 :הבאיםהמצטברים אשר יענה על התנאים  ,מטעמו פרוייקטל מנהל להציג המציע על
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 בעולם. או בארץ מוכר אקדמי ממוסד אקדמי תואר עלב 3.3.1.1

 )בדומה אדם כוח של מאסיביים גיוס תהליכי (3) שלושה לפחות של הבהובל ניסיון בעל 3.3.1.2

 הגשת למועד הקודמות האחרונות בשנתיים בוצע פרוייקטיםהמ אחד לפחותו לפרוייקט(

 ההצעה.

  המציע מטעם פרויקט מנהל סגן 3.3.2

  ."(הפרוייקט מנהל סגן" :להלן)

המצטברים , אשר יענה על התנאים מטעמו פרוייקטל מנהלסגן  להציג המציע על

 :הבאים

 

 בעולם. או בארץ מוכר אקדמי ממוסד אקדמי תואר עלב

  .אדם כוח של מאסיביים גיוס תהליכי (2) שני לפחות של בהובלה ניסיון בעל 3.3.2.1

 ומיון סינון, קליטה צוות מנהל 3.3.3

 התנאים על יענה אשר לפרוייקט ומיון סינון, קליטה צוות מנהל להציג המציע על

 :הבאיםהמצטברים 

 . אקדמי תואר בעל 3.3.3.1

  ולוגיסטית כמותית מבחינה היקף רחבי פרויקטים (2שני ) לפחות של הובלהב ניסיון בעל 3.3.3.2

 המלצות בדיקתו ראיונות צוות מנהל 3.3.4

המצטברים  התנאים על יענה אשר המלצות ובדיקת ראיונות צוות מנהל להציג המציע על

 :הבאים

 .ההתנהגות במדעי אקדמי תואר בעל 3.3.4.1

 מנהלים של בגיוסשנים  (5לפחות חמש ) של וניסיוןבכירים  באבחון משמעותירקע  בעל 3.3.4.2

בעלי תואר שני בפסיכולוגיה קלינית או  ,לחילופין .בדרגי ביניים ומעלה בכירים

בכירים  תעסוקתית ממוסד אקדמי מוכר ובעלי ניסיון של לפחות שנה בראיונות מנהלים

 (.)במצטבר
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 כדין ספרים ניהול 3.4

 המציע להמציא את האישורים הבאים:על 

"חוק עסקאות )להלן:  1976-תצהיר כנדרש על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 3.4.1

 (.גופים ציבוריים"

פי -פי פקודת מס הכנסה ועל-אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות, שעליו לנהל על 3.4.2

 , כדין. 1975-חוק מס ערך מוסף, התשל"ו

אישור ניכוי מס במקור )באם רלוונטי( וכי נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח  3.4.3

 . 1975-פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס על
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4 פרק  

 ההצעה מבנה 4

 .שלהלן 5 בפרק כמפורט המסמכים כלל את להכיל ההצעה על - ההצעה מבנה 4.1

 ההצעה של העותקים מספר 4.2

 בשנייש להגיש  אותו הסכםהאחד למעט את  בעותקעל המציע להגיש את הצעתו 

 מההצעהלמקור  נאמןהעתק  ברשותו להשאיר המציע על. כדיןעותקים חתומים 

 .נספחיו על הסכםהלרבות  בשלמותה

 ההצעה על חתימה 4.3

 לעיל.  5הצעת המציע תכיל את כל מסמכי ההזמנה והנספחים הנדרשים כמפורט בפרק  4.3.1

לא יגיש את כל המסמכים חתומים ומלאים כנדרש עשוי לגרום לפסילת  אשרמציע  4.3.2

 .הצעתו

בכל מקום  )אם רלוונטי( המציעהמציע יחתום חתימה מקורית מלאה ביחד עם חותמת  4.3.3

 בו התבקש.

 ההצעה מילוי 4.4

למציע אסור לשנות בכל דרך שהיא כל פרט ו/או תנאי המופיעים בהזמנה על נספחיה,  4.4.1

 זאתלא את הצעתו ולהגישה אך ורק על גבי המסמכים הכלולים בהזמנה והוא חייב למ

 על נספחיה.

ובנספחיו  הסכםהכל שינוי שיעשה על ידי המציע בטופס ההזמנה על כל נספחיה, בתנאי  4.4.2

ו/או כל הסתייגות על ידי תוספת בגוף המסמכים, או במסמך נפרד, או בכל דרך אחרת, 

  . הצעתועלולים לגרום לפסילת 



 17/2016הליך מס' 
 נוסח חדש

 03-9778794, פקס: 9700*, 03-9778793, טל. 70100נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  – ענבל חברה לביטוח בע"מ
INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel Tel. +972-3-9778793, Fax. +972-3-9778794 

E-mail Address michrazim_gius@inbal.co.il 
  

- 31 - 

 5 פרק

 הצעתו במסגרת להגיש המציע שעל המסמכים 5

על המציע להגיש את הצעתו בקלסר עם חוצצים על פי החלוקה המפורטת להלן ולרשום על כל 

 :להלןחוצץ את הכותרת המודגשת בכל תת סעיף כמצוין 

 םיתצהיר נספח – 1 חוצץ 5.1

 .להזמנה 'ה נספח  הגשת

כמשמעותו בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות  ,למלא כתצהיר בכתב המציע על 5.1.1

, לחתום להזמנה' א בנספח המפורטיםהתצהירים את , 1971 –)נוסח חדש(, התשל"א 

 .דין-עורך ידי על חתימתו את לאמת וכן מלאה בחתימה יםהתצהירבסוף 

 יובהר כי במסגרת התצהיר יתחייב המציע בין השאר גם על הדברים הבאים:  5.1.2

 צוות המראיינים ובדיקת ההמלצות   5.1.2.1

מקבלת יום  40ציג לאישור הרשות, עד במסגרת התצהיר כי יעל המציע להתחייב 

מראיינים אשר גם יבדקו  30, צוות של הודעת זכייה במכרז על ידי המזמינה

את המלצות המועמדים שכל אחד מחבריו יענה על התנאים המצטברים 

 הבאים:

 בעל תואר אקדמי.

 ( שנים בראיון מנהלים בכירים .5ן משמעותי של לפחות חמש )בעל ניסיו

 

יום  יםרעשעד ציג לאישור הרשות, במסגרת התצהיר כי יעל המציע להתחייב  5.1.2.2

חברים  15 לפחות , צוות שלמקבלת הודעת זכייה במכרז מטעם המזמינה

וניקוד המועמדים שיענו על התנאים המצטברים  שיבצעו את מיון,סינון

 הבאים:

 בעל תואר אקדמי.  

בעל יכולות לבצע את השירותים המבוקשים לרבות בעל ניסיון בתוכנות  

 הנדרשות לעבודה.
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 הסכםה – 2 חוצץ 5.2

 .נספחיו על הסכםה - להזמנה 'ו נספח  הגשת 

 כמשמעותו כדין םחתו ,עותקים בשני( הסכםה)להזמנה  'ו נספחהמציע להגיש את  על

 נספחאת  למעט, 1971-בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות )נוסח חדש(, התשל"א

לא יאוחר  םמיוחתו יםמלא הזוכההמציע על ידי  יוגש אשרהביצוע  וערבותהביטוח 

 .הזכייהאו כפי שיפורט במכתב  הזכייהמעשרה ימי עבודה לאחר קבלת הודעת 

  המחיר הצעת - 3 חוצץ 5.3

 .המחיר הצעת – להזמנה 'ז נספח הגשת

  הזוכה המציע מטעם המקצועי הצוות של חיים קורות - 4 חוצץ 5.4

המציע להגיש במסגרת ההצעה את קורות החיים של כל חברי הצוות המקצועי מטעם  על 5.4.1

המציע שיעבדו בפרוייקט וכן תעודות שיעידו על התארים האקדמיים כמפורט בנספח 

 להזמנה. 'ה נספחראה  –התצהירים 

  ציבוריים. גופים עסקאות חוק פי על אישורים - 5 חוצץ 5.5

 להגיש: המציע על

פי -פי פקודת מס הכנסה ועל-אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות, שעליו לנהל על 5.5.1

 , כדין. 1975-חוק מס ערך מוסף, התשל"ו

אישור על ניכוי מס במקור )באם רלוונטי( וכי נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו  5.5.2

 . 1975-פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס על

  :כללית הערה

השלמות פרטים ו/או מסמכים נוספים  דרוש מהמציעל הזכות/או לרשות וגם למזמינה

המתייחסים למצגים שניתנו בהתאם להזמנה, לרבות בקשר לכישוריו, מקצוענותו, ניסיונו, 

, הסכםהוזאת, הצעתו  הזמנהפי -אמינותו והאמצעים העומדים לצורך ביצוע התחייבויותיו על

צל כל הגורמים בדיקה א לרבותוכן לבדוק בכל דרך אחרת את קיומם של תנאי ההשתתפות, 

את הפרטים הנ"ל ויאפשר בדיקה /או הרשות וגםהרשמיים, והמציע יעמיד לרשות המזמינה 

 כאמור והכל בכפוף לכל דין. 
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 6 פרק

 הזוכות ההצעות לבחירת ומשקולות מידה אמות 6

 :כדלקמן הן ההצעה לבחינת המידה אמות

 נקודות 60 עד – האיכות מרכיב 6.1

 ובתצהיר בכתב המפורטת והצעת בסיס על ,נקודות 40 עד של ניקוד יינתן למציע 6.1.1

 כדלקמן:

 ניקוד  נושא

 בהשמת בכירים  המציעשל  וותק ניסיון

 נקודות 2 –בתחום  שנים 5-8בעל ותק בין  מציע

 .נקודות 4 –בתחום  שנים 9-10ן בי ותק בעל מציע

 . נקודות 5 –בתחום  שנים 10–בעל ותק של למעלה מ  מציע

5 

 מנהל הפרוייקט של מקצועי ניסיון

 מספר ומיון גיוס של ממשקים מרובי ,מורכבים פרויקטים ניהולל יינתן הניקוד

 פרויקטים בניהול כאמור ניסיון לבעלי יתרון יינתן כאשר מועמדים. של רב

 המציעים. בין יחסי ניקוד יינתן זה בנושא הבכיר. הניהול בדרגי למשרות

10 

 כוח אדם של המציע  היקף

מנהלה  עובדי מספר: הבאים לפרמטרים בהתאם, היתר בין, יתרון יוקנה למציע

, מערך לוגיסטי במציע לפרויקט שיוקצו עובדים מספר, הצוות איכות, במציע

  ועוד. 

5 

  הפרוייקטים ואיכות טיב

 בכמות בהתחשב שביצע הפרויקטים ואיכות טיב בסיס על יתרון יוקנה למציע

 .בהם נדרש לעמוד הזמנים ובלוחות , מורכבות הפרוייקט המועמדים

10 

 איכות הבטחת

איכות ההצעה שיגיש בנוגע לבדיקת העל בסיס  יתרון יוקנה למציע

, הבטחת המתודולוגיה המוצעת על ידו לצורך הליך הבקרהואפקטיביות הו

הציון ינתן באופן יחסי לכל מועמד על פי . בהליך הפנימי פיקוחהו האיכות, 

  ההצעה שהגיש.

5 

  המלצות

 פי על נוקדי מציעה קודמות. התקשרויות ביצוע מאופן רצון ושביעות המלצות

 הוגשה שזו כפי הממליצים רשימת מתוך טלפוניות המלצות שתי לפחות בדיקת

5 
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 קודמות התקשרויות ביצוע מאופן רצון משביעות ו/או להזמנה 'ה נספח במסגרת

 ידי על יוגשו אשר ההמלצה מכתבי מבדיקת ו/או הרשות ו/או המזמינה עם

 או  ניסיונה על בהתבסס זה רכיב לנקד הזכות את לעצמה שומרת ענבל המציע.

 מול אל המציע ניסיון ייבדק השאר בין המציע. םע בעבודה הרשות ניסיון

  ועוד.  זמנים בלוחות עמידה העבודה, טיב השירות, איכות הממליץ,

 40 סה"כ

 הראיונות לשלב למעבר סף ציון 6.1.2

 סף ציון )ובעלי , הראיונות לשלב יעלו ביותר הגבוה הניקוד בעלי המציעים שלושת  רק

 (.נקודות 40 מתוך נקודות 30 לפחות  של

 בסיס על נקודות, 20 עד של ניקוד יינתן הראיונות לשלב שיעלה למציע -   הראיונות שלב 6.1.3

 כדלקמן: ובתצהיר בכתב המפורטת הצעתו

 אישי ראיון   

קודות בשלב הראיונות. הניקוד יינתן על בסיס נ 20ניקוד של עד  יינתןלמציע 

סגן מנהל  ,הפרוייקט מנהלהתרשמות בראיון מהמציע ובכלל זה התרשמות מ

, מנהל צוות ראיונות ובדיקת מנהל צוות קליטה, סינון ומיוןהפרוייקט, 

על פי  לבצע את השירותים המבוקשים יכולתםומ , מטעמו שיוקצוהמלצות, 

 הקרטריונים הבאים:

 .הפגנת ידע בתחום ומקצועיות בתכני השירות המבוקש 

 התרשמות מיכולת המציע לבצע את השירותים המבוקשים 

  יכולת לנהל פרוייקט מורכב ביותר בעל ממשקים רבים, טיפול ושירות

 לבכירי המשק, פתרון בעיות מיידי

 זמינות גבוהה ביותר 

 גיבוי בכח אדם במידת הצורך 

  יכולת לעבוד בצורה מקצועית עם אנשי מערכות מידע 

20 

 20 "כסה

         

 

 הנוגע בכל מהמציע לנכון שתראה מי כל את לראיון לזמן מהמציע לדרוש הזכות את לעצמה שומרת ענבל

 ענבל. מובהר בזאת, כי כל מי שיוזמן על ידי וכן בכפוף לבקשת הרשות ,המבוקשים השירותים למתן

נכון ליום  ,מתוכנן הראיונות יום כי לציין מבקשת ענבלמחויב להיות נוכח בשלב הריאיון. בנוסף,  לראיון



 17/2016הליך מס' 
 נוסח חדש

 03-9778794, פקס: 9700*, 03-9778793, טל. 70100נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  – ענבל חברה לביטוח בע"מ
INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel Tel. +972-3-9778793, Fax. +972-3-9778794 

E-mail Address michrazim_gius@inbal.co.il 
  

- 35 - 

)תאריך משוער לידיעת המשתתפים בלבד ונתון לשינוי במידת הצורך ולשיקול דעתה  ,פרסום ההזמנה

ו/או  התעופה שדה קרייתערבה,  רחובב, ענבל במשרדייתקיים ו (הרשות עם בתאום ענבלהבלעדי של 

 .ברשות בכפוף לשיקול דעת המזמינה

 נקודות 40 עד – העלות מרכיב 6.2

 המציעים לשאר יחסי באופן זה סעיף עבורב נקודות 40 עד של כולל ניקוד יינתן למציע 6.2.1

 .להלןש החישוב בנוסחת כמפורט

 הצעת נספח – ז' בנספח פירוט )ראה הבאים למרכיבים מחיר הצעות לתת המציע על 6.2.2

 :להזמנה( המצ"ב המחיר

 וסינון למערכת המועמד של הנתונים הכנסת אחד, מועמד קליטת עבור מחיר 6.2.2.1

 א' כנספח )יצורף האיתור הליך בנוהל בפניו שיפורטו הסף תנאי לפי המועמד

 "(K "מחיר )להלן: להזמנה(

 שיתקבלו ככל ,הסף תנאי לפי וסינון המועמדים קליטת של זה שלב שלגבי יובהר

 תמורה הזוכה למציע תשולם ,מהציבור מועמדים של פניות מאלפיים פחות

 . זה בשלב מועמדויות 2,000 התקבלו כאילו

 )אמות הקשיחים הקריטריונים לפי הסף תנאי את שעבר מועמד סינון עבור מחיר 6.2.2.2

 להזמנה( א' כנספח )יצורף האיתור הליך בנוהל בפניו שיפורטו לסינון מידה(

 ."(S "מחיר )להלן:

 -  למועמד ןראיו וביצוע תיאום כןו המועמד של ממליצים עם שיחות עבור מחיר 6.2.2.3

 הליך בנוהל יוגדר הסופי המספר ירואיינו. מועמדים של מוגבל מספר כי יובהר

 הציון את שקיבלו אלו לראיונות יוזמנו .(להזמנה א' נספחכ יצורף) האיתור

 (."R "מחיר )להלן: .ביותר הגבוה

 המזמינה בססהתת ( "IW" )להלן: בודד למציע המשוקלל המחיר ביצוע לצורך כי יובהר 6.2.3

  הבאות: ההנחות על

 10,000 – כ שיהיו תהיה העבודה הנחת לעיל( 6.2.2.1 סעיף )ראה הראשון בשלב 6.2.3.1

  מועמדים.

 4,000 – כ שיהיו תהיה העבודה הנחת לעיל( 6.2.2.2 סעיף )ראה  השני בשלב 6.2.3.2

  מועמדים.
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 1,000– כ שיהיו תהיה העבודה הנחת לעיל( 6.2.2.3 סעיף )ראה השלישי בשלב 6.2.3.3

  מועמדים.

 המחיר חישוב לצורך הינן לעיל .6.2.3 בסעיף המצויינות ההנחות כי ויודגש יובהר 6.2.4

 המזמינהיודגש כי  שהיא. צורה בכל המזמינה את מחייבות ואינן מועמד לכל המשוקלל

באף אחד מהשלבים למעט התחייבות המזמינה  מתחייבת למספר המועמדים אינה

ככל שיתקבלו פחות מאלפיים פניות של שלגבי שלב אחד בו יש הגנה למציע הזוכה 

מועמדויות אלפיים עמדים מהציבור, תשולם למציע הזוכה תמורה כאילו התקבלו מו

 בשלב זה.

 כדלקמן: תהיה המשוקלל המחיר נוסחת 6.2.5

IW =R•1000+S+4,000•K10,000• 

 כמפורט המציעים לשאר יחסי באופן זה סעיף עבור ניקוד יינתן הבודד למציע - הניקוד 6.2.6

 :להלןש החישוב בנוסחת

 רכיב עבור הנקודות מלוא את יקבל ביותר הזול המשוקלל המחיר את שהגיש המציע 6.2.7

  שלהם המשוקלל המחיר עבור הניקוד את יקבלו האחרים המציעים נקודות. 40 – העלות

 להלן: כמפורט יחסי באופן

 IW = במכרז בודד מציע של המשוקלל המחיר 6.2.7.1

   WMIN = המציעים מכלל ביותר הזול המשוקלל המחיר הצעת את שנתן המציע 6.2.7.2

6.2.7.3  
𝐖𝐦𝐢𝐧

𝐖𝐢
  .נקודות 40 מתוך  I ה המציע ניקוד  = 40×   

 התמחרות 6.3

לאחר ניקוד מרכיב האיכות ובדיקת הצעת המחיר, וועדת המכרזים תהא רשאית )אך  6.3.1

המועמדים  נילא חייבת( להחליט על עריכת הליך תחרותי נוסף על הצעת המחיר לש

הסופיים או באם ימצאו שני מועמדים ומעלה לזכייה, אשר יהיו בעלי אותו ציון סופי 

 משוקלל או כפי שתמצא לנכון בנסיבות העניין בהתבסס על ההצעות ונתוני המציעים. 

החליטה וועדת המכרזים, בהתקיים התנאים לעיל על עריכת הליך תחרותי נוסף, תודיע  6.3.2

נטיים, כי הם רשאים להגיש, במועד שתקבע הוועדה, הצעת הוועדה למציעים הרלוו

 מחיר סופית משופרת המיטיבה עם המזמינה ביחס להצעת המחיר שבהצעתם הראשונה. 
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מציע שלא יגיש  הצעה נוספת, יידרש להודיע למזמינה כי אין בכוונתו להגיש הצעה  6.3.3

 .נוספת ובכל מקרה, תיחשב הצעתו הראשונה כהצעתו הסופית בהליך זה

 הניקוד הסופי המשוקלל של המציע  6.4

 בתוספת האיכות רכיב של הניקוד סכום יהיה כולו בהליך מציע כל של הסופי הציון 6.4.1

 .העלות רכיב של הניקוד
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 7 פרק

 ההצעות ובחינת ההצעות הגשת דרך 7

 ההצעה הגשת 7.1

 את הבין ,לעיל האמורים הסף בתנאי עומד הינו כי סבור המציע כי פירושה ההצעה הגשת 7.1.1

 המידע מלוא את קיבל ,הצעתו את הגיש ובטרם תנאיה לכל הסכים ,העבודה מהות

 טענה כל מלהעלות מנוע יהא ולפיכך ,והעובדות הפרטים ,הנתונים כל את בדק ,האפשרי

 פרטיו כל על  ,זה הליך במסמכי הכלול כלשהו תנאי או/ו פרט הבין לא או/ו ידע לא כי

 .וחלקיו

 לרבות ,נספחיו על ההליך תנאי לכל מראש הסכמה מהווה המציע מטעם הצעה הגשת 7.1.2

 .תוספת או/ו שינוי בלא והכול נספחיו על הסכםה

 האחרון מהמועד ימים 120 במשך בתוקפה תעמוד ,צרופותיה כל על ,שהוגשה הצעה 7.1.3

 .מהמציע המועד הארכת את בכתב ביקשה ענבל אם ,נוספים ימים 60 או ,ההצעות להגשת

 .ומלאים נכונים הינם בהצעתו שמסר והמידע הפרטים הנתונים, כלל כי מתחייב המציע 7.1.4

 ידוע .ופועלו המציע את ומדויק תקף ,מהימן באופן משקפת הצעתו כי מתחייב המציע

 .לאלתר הצעתו לפסילת עילה יהווה כוזבים פרטים מילוי כי למציע

 ההצעות בחינת דרך 7.2

 כדלקמן: זו הזמנה פי על שיוגשו ההצעות את תבחן הרשות, בעבור ,ענבל 7.2.1

כל  ואם הוגשבובדיקה  השהוגש הבחינת ההצע - נדרשים מהמציעהמסמכים הבדיקת  שלב א'

 . ההזמנה במסגרת שנדרשוהמסמכים 

 במידת הצורך, דרישה לקבלת השלמות מהמציע. –ההשלמות  שלב  שלב ב'

 ובתנאי הסף. רק מציע אשר הצעת הבחינת עמידת ההצע  -בתנאי הסף  הדיקת עמידב ג'  שלב

 הגשת בעת)אם  במלואם המסמכים כל את והגיש בהזמנה מפורטיםבתנאי הסף ה העמד

 '.דר לשלב ו(, יעבההשלמות בשלב ואם ההצעות

 .אישי לראיון יוזמנו המציעים –הראיונות  שלב 'ד שלב

ניקוד ההצעות שעמדו בתנאי הסף בהתאם לאמות  - המידה אמות פי על ההצעות ניקוד 'ה שלב

 המידה שנקבעו בהזמנה.

 .התמחרותלערוך  האופציה שמורהלמזמינה  - התמחרות '    ושלב 
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 ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה. כללניקוד סופי של   -ניקוד סופי  '     זשלב 

  בי תוצאות ההליך.שליחת הודעות לכלל המציעים לג -הודעות לכלל המציעים  '     חשלב 

 ההזמנה מסמכי הפצת איסור 7.3

 הליך במסגרת תוהצע הגשת לשם המזמינה של הבלעדי רכושה הינם ההזמנה מסמכי כל 7.3.1

 בהם להשתמש או לאחר להעבירם לצלמם, ,לשנותם להעתיקם, רשאי אינו המציע זה.

 כלשהי. אחרת למטרה

 ההליך תוצאות על הודעה 7.4

 ,תםבהצע כמצוין ,םכתובת פי על יםמציעה לכל בכתב יימסרו ההליך תוצאות על ותהודע 7.4.1

  .זמנהלה 'ה בנספח המציע שציין האלקטרוני הדואר בכתובת /אוו

 ההזמנה, תוצאות בדבר הודעה לכל תוקף כל יהיה לא כי ,אתבז מובהר  ספק, הסר מעןל 7.4.2

 פי על לבדוא" /אוו בכתב נמסרה אם אלא שהיא, צורה בכל המזמינה את תחייב לא והיא

 ,המזמינה את לחייב כדי הזכיה הודעת במשלוח אין כי בזאת מובהר ,כן זה. סעיף הוראות

  כנדרש. המסמכים כל המציא לא המציע עוד וכל הסכםה על המזמינה חתמה לא עוד כל

 עיון זכות 7.5

 מקצועי סוד או מסחרי סוד לחשוף עלולים בהצעתו חלקים אילו מראש לציין המציע על 7.5.1

 מסחרי סוד לחשוף העלולים חלקים בהצעתו יציין שלא מציע קצר. הסבר בתוספת שלו

 ,הזוכה ההצעה את להציג תתבקש ענבלש במקרה כי לכך מסכים ,שלו מקצועי סוד או

 דורש לכל או זכו שלא מציעים לעיון במלואה הזוכה הצעתו את להעביר תרשאי ענבל תהא

 וועדת במבחן יעמוד ,דרישה בעת ,המסומנים החלקים חשיפת כי בזאת מודגש אחר. כדין

 על המציע את לידע מתחייבת ענבל .הבלעדי דעתה בשקול מצוי והינו בענבל המכרזים

 .המכרזים וועדת החלטת ועל בהצעתו לעיין דרישה

 מנוע יהא מקצועיים ו/או מסחריים כסודות בהצעתו מסוימים חלקים הגדיר אשר מציע 7.5.2

 אותם הגדיר לא הזוכה המציע אם גם הזוכה, בהצעה אלה חלקים חשיפת מלדרוש

 כל ליתן דין פי על המכרזים עדתוו של מסמכותה לגרוע האמור מן אין כי מובהר ככאלה.

  המלא. דעתה שיקול לפי וזאת ההצעה, של חלקים גילוי בעניין החלטה

 וענבל דין ע"פ דורש לכל תינתן זכתה לא שהצעתו מציע ידי על הזוכה בהצעה העיון זכות 7.5.3

  .במימושה כרוכות שיהיו ההוצאות עבור סביר תשלום לדרוש רשאית
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 ההתקשרות הסכם של לתוקף לכניסתו מקדימים תנאים 7.6

 הנדרשים האישורים רשימת את המזמינה אליו תשלח זוכהה למציע ההודעה משלוח עם 7.6.1

 האישורים את המזמינה אל לשלוח המציע על .במערכת חדש ספק פתיחת פרטי טופסו

 פרטיו. כל על מלא האמור והטופס הנדרשים

 להבטחת מותנית ובלתי אוטונומית בנקאית ערבות להגיש הזוכה המציע על 7.6.2

 בהתאם ,(₪ אלף מאה) ₪  100,000 של גובהב ההתקשרות הסכם פי על התחייבויותיו

 .הסכםל 'ב כנספח ויסומן הסכםל שיצורף לנוסח

 הסכםה על המזמינה חתימת לאחר רק תהא לתוקף הסכםה כניסת כי בזאת מובהר 7.6.3

 המציעמ שנדרשו האישורים כלל המצאת לאחר זאת וכל שלה החתימה מורשי באמצעות

 הרשות מול ענבל של שההתקשרות לכך בכפוף תהיה ההתקשרות כי יובהר בנוסף, הזוכה.

 ההתקשרות. תקופת במשך תקפה תקציבית התחייבות תהיה וכי בתוקף תהיה
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 8 פרק

 המציע התחייבויות 8

 המציע עובדי 8.1

 הסכם על לחתימתו ובכפוף ,בעצמו המבוקשים השירותים כל את לתת מתחייב המציע 8.1.1

 .ענבל ו/או ענבל באמצעות הרשות ע"י שידרש אחר מסמך כל או עניינים וניגוד סודיות

 ידו על המועסקים כלפי המציע אחריות 8.2

 והוראות הנזיקין ,העבודה דיני לפי ידו על המועסקים כל כלפי אחראי הינו בלבד המציע 8.2.1

 על /אוו ונכסיו רכושו בגין או ידו, על שיגרם נזק לכל אחראי לבדו המציע יהיה כן .דין כל

 ענבל תחויב האמור אף על אם .המבוקשים השירותים מתן לצורך ידו על המועסקים ידי

 באופן המציע כך על ןאות יפצה כלשהו, מעשה לעשות או בחבות, לשאת כדין, הרשות /אוו

 ענבל. של בכתב הראשונה דרישתה עם מיד ,בכך הכרוכות ההוצאות כל לרבות ,מלא

 במציע עדכונים ו/או שינויים לגבי המציע של דיווח חובת 8.3

 באלו שיחול שינוי בכל ענבל, באמצעות הרשות ואת ,ענבל את לעדכן מחויב המציע 8.3.1

 ובכלל נספחיה על ההצעה במסגרת שהגיש הנתונים ו/או הצהרותיו ו/או מהתחייבויותיו

 לרבות המבוקשים השירותים מתן לגבי השלכות לו להיות שיכולות במציע שינוי כל זה

 בכתב הודעה קבלת לאחר .זו הזמנה במסגרת הסף מתנאי באחד עמידה איל הגורם שינוי

 עם בתיאום ,הבלעדי הדעת שיקול יהיה למזמינה ,לעיל כאמור שינוי לגבי מהמציע

 השירותים קבלת את להפסיק האפשרות זה ובכלל לפעול כיצד להחליט ,הרשות

  .מהמציע המבוקשים

 זכויות הסבת איסור 8.4

 או/ו זכויותיו את בעקיפין, או במישרין לזולת, להעביר ו/או להמחות רשאי אינו המציע 8.4.1

 ,ענבל של ובכתב מראש הסכמה ללא חלקן, או כולן זה, הליךמ ותהנובע חובותיו את

 .הרשות עם בתיאום

  ביטוח 8.5

 ולהציגענבל,  ולטובת ומתחייב לרכוש את כל הביטוחים המפורטים בזה, לטובת הזוכה המציע

האחריות לא  גבולות כאשר הנדרשים והתנאים הכיסויים כל את הכוללים הביטוחים את לה

 יפחתו מהמצוין להלן:
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 מקצועית אחריות ביטוח 8.5.1

  מקצועית. אחריות בביטוח  ויפעילות בגין ואחריות את טחיב הזוכה מציעה 8.5.1.1

 אירע ואשר ועובדיו הזוכה מציעה של מקצועית חובה מהפרת נזק כל תכסה הפוליסה 8.5.1.2

                                      הצהרה נכון, בלתי מצג השמטה, או טעות מחדל, לרבות רשלנות, ממעשה, כתוצאה

 לכהונה מועמדים ומיון איתור של שירות למתן בקשר , לב בתום שנעשו רשלנית

 ענבל באמצעות הממשלתיות החברות רשות עבור ממשלתיות בחברות כדירקטורים

  בע"מ. לביטוח  רהחב

  ולשנה. למקרה ארה"ב דולר  250,000  מסך יפחתו לא האחריות גבול 8.5.1.3

 :הבאות ההרחבות את לכלול יורחב הפוליסה פי על הכיסוי 8.5.1.4

 .עובדים של יושר ואי מרמה 8.5.1.4.1

 .ביטוח מקרה עקב העיכוב /אוו השימוש אובדן לרבות ,מסמכים אובדן 8.5.1.4.2

 ענבל. כנגד הספק תביעות יכלול לא הביטוח אולם צולבת אחריות 8.5.1.4.3

 .חודשים 6 לפחות הגילוי תקופת הארכת 8.5.1.4.4

 ו/או למעשי אחראים שיחשבו ככל והרשות ענבל את לשפות יורחב הביטוח 8.5.1.4.5

 .ומטעמ והפועלים הזוכה מציעה מחדלי

 מעבידים חבות ביטוח 8.5.2

 בכל המעבידים חבות בביטוח עובדיו כלפי החוקית אחריותו את בטחי הזוכה מציעה 8.5.2.1

 ;המוחזקים והשטחים ישראל  מדינת תחומי

 דולר ,5,000,000 -ו לעובד,  ארה"ב דולר 1,500,000 מסך יפחתו לא האחריות  גבולות 8.5.2.2

 )שנה(; ביטוחה ולתקופת למקרה ארה"ב

 היה ועובדיהם משנה קבלני  קבלנים, כלפי המבוטח של חבותו את לכסות יורחב הביטוח 8.5.2.3

   כמעבידם. ויחשב
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 /מחלתעבודה תאונת קרות לעניין ונטען היה הרשות ו/או ענבל את פותלש יורחב הביטוח 8.5.2.4

 .המציע מעובדי מי כלפי יםמעביד בחבות נושאת היא כי כלשהי מקצוע

 שלישי צד כלפי אחריות ביטוח 8.5.3

 כלפי אחריות בביטוח ישראל מדינת דיני פי על החוקית אחריותה את בטחי הזוכה מציעה 8.5.3.1

 ;המוחזקים והשטחים ישראל מדינת תחומי בכל פעילותו בגין ורכוש גוף שלישי צד

 ארה"ב; 500,000 – מ יפחת לא ולתקופה למקרה האחריות גבול 8.5.3.2

 קבלנים, של פעילות בגין שלישי צד כלפי המבוטח של חבותו את לכסות מורחב הביטוח 8.5.3.3

 ועובדיהם. משנה קבלני

 ;CROSS  LIABILITY - צולבת אחריות סעיף ייכלל בפוליסה 8.5.3.4

 המציע מחדלי ו/או למעשי אחראית שתחשב ככל הרשותו ענבל את לשפות יורחב הביטוח 8.5.3.5

  .ומטעמ הפועלים וכל

 כללי 8.5.4

 

 :הבאים התנאים יכללו הנדרשות הביטוח פוליסות בכל 8.5.4.1

 ,רשותהו "מבע לביטוח חברה ענבל נוספת כמבוטחת תתווסף המבוטח לשם 8.5.4.1.1

 לעיל. כמפורט השיפוי תלהרחב בכפוף

 כל להם יהיה לא הצדדים אחד "יע  הביטוח ביטול או צמצום של מקרה בכל 8.5.4.1.2

 רשום במכתב לפחות יום  45 של מוקדמת הודעה כך על ניתנה  אם אלא תוקף

 .לענבל

 ,ענבל  כלפי חזרה או השתתפות ,תביעה ,שיבוב זכות כל על מוותר המבטח 8.5.4.1.3

 כוונת מתוך לנזק  שגרם אדם לטובת יחול לא שהוויתור ובלבד ,ןועובדיה הרשות

 .זדון

 כל עבור הביטוח דמי לתשלום המבטח כלפי בלעדי אחראי היהי הזוכה המציע 8.5.4.1.4

 .הפוליסות תנאי פי על המבוטח על המוטלות החובות כל ולמילוי הפוליסות
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 על בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות 8.5.4.1.5

 .הזוכה המציע

 אחריות את שהיא כל בדרך מצמצם או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף כל 8.5.4.1.6

 בחזקת הינו והביטוח ,ענבל כלפי יופעל לא אחר ביטוח קיים כאשר ,המבטח

 .הביטוח פי על הזכויות במלוא המזכה ראשוני ביטוח

 את בתוקף להחזיק ענבל עם החוזית ההתקשרות תקופת בכל מתחייב הזוכה המציע 8.5.4.2

 תקופת אורך לכל הביטוחים כל את לחדש מתחייב הזוכה המציע הביטוח. פוליסות

 אישור או המבטח ידי על מאושרות הביטוח פוליסות העתקי את ולהמציא הסכםה

                                                                        הקיימות. הביטוח תקופות תום לפני שבועיים המאוחר לכל ענבל, חידושן על בחתימתו

 פי על ועלי החלה חובה מכל הזוכה המציע את לפטור כדי הביטוח בסעיפי האמור בכל אין 8.5.4.3

 או סעד כל על הרשות או ענבל של כוויתור האמור את לפרש ואין הסכםה  פי ועל דין כל

 זה. הסכם  פי ועל הדין פי על להם המוקנים זכות
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 9 פרק

 כלליים תנאים 9

 הזוכה המציע ידי על שיינתנו השירותים של הארגונית המסגרת 9.1

 אין עובדיו ו/או הזוכה המציע לבין הרשות או ענבל בין כי בזאת מובהר ספק הסר למען 9.1.1

 שהוא. ואופן צורה בשום מעביד עובד יחסי יהיו ולא

 ענבל ליווי 9.2

 מי /אוו ענבל /אוו הרשות נציג ע"י הילוו השירותים מתן מכלול האמור, מכל לגרוע בלימ 9.2.1

  .מטעמם

 השיפוט סמכות 9.3

 ו/או זה מהליך הנובעת תביעה בכל או זה, הליך לניהול הקשור בכל השיפוט סמכות 9.3.1

 יפו-אביב תל באזור המשפט בבתי תהיה ,המבוקשים השירותים ממתן ו/או הסכםמה

  והמרכז.

 בלעדיות העדר 9.4

 לביצוע כלשהי בלעדיות תקנה לא הסכםה על וחתימה הליךב ההזוכ המציע הצעת קבלת 9.4.1

 ,הבלעדי דעתה שיקול פי ועל ,עת בכל רשאית תהיה ענבל באמצעות ,הרשותו השירותים

 .השירותים לביצוע /יםאחר עם להתקשר הרשות, להנחיות ובכפוף

 והוראות דינים שמירת 9.5

 וכן הדין הוראות את ענבל לדעת ,תואם אינה בה הנקוב המחיר אשר הצעה כל תתקבל לא 9.5.1

 פי על הזוכה התחייבות את ענבל לדעת תואמת אינה בכללותה ההצעה ,שהיא סיבה מכל

 .דין
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 מההצעות איזו לקבלת חובה העדר 9.6

 את לקבל מתחייבת אינה ענבל ,זאת הצעות בהזמנת אחר מקום בכל האמור כל למרות 9.6.1

 .הליךב שיוגשו מההצעות איזה או ביותר הזולה ההצעה

 

 בכבוד רב,

 אביטל, עו"ד -מיכל ששינסקי                                                                                                              

 מ"בע לביטוח חברה ענבל
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נוהל הליך איתור -'  א נספח  

(קורא" "קול – ה לפרסום בסמוך לציבור יפורסם כאשר ההזמנה למסמכי יצורף)  
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פורמט דו"ח סיום שלב ביצוע הראיונות -'  ב נספח  

 

 

הערה כללית: למזמינה/ועדה מטפלת הזכות לשנות/להוסיף נתונים וכן לשנות את אופן ההצגה של הדוחות והכל 

 בכפוף לצרכיה ולשיקול דעתה הבלעדי.

 

 טבלת אקסל שתכיל שני גיליונות:

 

 רשימת המועמדים שמויינו -גיליון אחד  

 

 את הרובריקות הבאות: יכלול

 

  מס"ד .1

  מספר מועמד .2

 שם פרטי .3

  שם משפחה .4

  דואר אלקטרוני .5

 סלולרי טלפון .6

  ישוב .7

  מין .8

  שנה .9

  חודש .10

  יום .11

  גיל .12

  לאום .13

  מקום מגורים .14

  סטטוס אחרון .15

  תאריך עדכון סטטוס אחרון .16

בחלוקה לתתי הסעיפים  כולל עמידה בתנאי הסף,  הניקוד הקשיח והניקוד בשלב הראיון – פרופיל .17

 השונים על פיהם נוקד המועמד. 
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 )ראה דוגמא מטה( המומלצים לשריםרשימת  –גיליון שני 

 

 יכלול את הרובריקות הבאות עם יכולת סינון של התאים:

 

 שם פרטי .1

 שם משפחה .2

 פרופיל נבחר .3

 מגדר .4

 קורות חיים )עם לינק לקורות החיים של המועמד( .5

 

 

 שם פרטי
שם 

 משפחה
 קו"ח מגדר פרופיל נבחר

 גבר חברתי      

קורות פתח 

 חיים

 אישה  חברתי      

פתח קורות 

 חיים

 גבר תשתיות     

פתח קורות 

 חיים
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גאנט לוחות זמנים  -'  ג נספח   

 

X פרסום ה"קול קורא" למועמדים = 

 

 פעולות במקביל שלב לו"ז מס"ד

1.   X   הצגה לאישור הרשות של צוות מיון, סינון  30מינוס

 וניקוד.

 

2 X פנייה למועמדים  פרסום קול קורא למועמדים

מהליכים קודמים. 

תחילת סינון על בסיס 

תנאי הסף ע"י המציע 

 הזוכה. 

3 X+30 המשך סינון על בסיס  המועד האחרון להגשת מועמדויות

תנאי סף וככל הנדרש 

סינון על פני 

 קריטריונים קשיחים. 

4 X+35  הדרכת צוות מראייני הרשות כולל הגשת

 התהליך.דו"ח הפקת לקחים בסוף 

הרשות תדריך את 

צוות המראיינים של 

 המציע הזוכה.

של  הצגה לאישור הרשות של צוות המראיינים  

 הזוכה המציע

 

5 X+45   סיום סינון על בסיס תנאי סף, וניקוד על פי

 קריטריונים קשיחים

שליחת הודעות 

למועמדים שלא עמדו 

 בתנאי הסף. 

הדרכת המראיינים 

 הרשות.מטעם 
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6 X+62  גיבוש רשימת המועמדים שעוברים לשלב

קי ומתן הקלסרים והדיסק און הראיונות 

 לרשות

 

שיחות עם ממליצים למועמדים שקיבלו את  X+63 -החל מ 7

 הניקוד הגבוה ביותר לפי חלוקה לפרופילים

שליחת הודעות 

 למועמדים

8 X+65 המשך שיחות עם  תחילת ראיונות

 ממליצים

9 X+95 סיום ראיונות  

10 X+100  רשימה מרכזת הכוללת המועמדים

 שהתראיינו + ניקוד בחלוקה לפרופילים

 

11 X+100 גיבוש רשימת המועמדים לשרים  

 הערות:

 יתכנו שינויים מול אבני הדרך המצויינות .1

 חלק מהתהליכים יתקיימו במקביל .2

 הכולל את אבני הדרך לתהליך שיאושר ע"י הרשות לפני היציאה לתהליך, יכין הזוכה גאנט .3
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 פורמט דו"ח מיון וסינון יומי  -נספח ד' 

 

דוח מיון וסינון יומי –גיליון אקסל אחד   

 

:)פירוט מספרי( יכלול את הרובריקות הבאות  

 

  

 

 

1. total Questionnaires that were sent     

2. legal profile 

a. man 

b. women 

c. arab sector 

d. total legal profile 

3. financial profile 

a. man 

b. women 

c. arab sector 

d. total financial profile 

4. security profile 

a. man 

b. woman 

c. arab sector 

d. total security profile 

5. infrastructure profile 

a. man 

b. woman 

c. arab sector 

d. total infrastructure profile 

6. social profiel  

a. man 
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b. woman 

c. arab sector 

d. total social profile 

7. management profile 

a. man 

b. woman 

c. arab sector 

d.  total management profile 

8. Technological profile 

a. man 

b. woman 

c. arab sector 

d.  total management  
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תצהיר נספח -'  ה נספח  

(לשנות את תוכן הכתוב בו, חל איסור במחשב למלא למציעים לאפשר מנתעל  וורד כקובץ בנפרד יצורף גם)  

הערה כללית: תצהיר זה יש למלא באמצעות מחשב ולא בכתב יד. לאחר מילוי הטופס יש להדפיסו, להחתימו 

  כדין ולצרפו כחלק ממסמכי ההצעה.

 

 __________________, ת.ז. __________________ מורשי -אני הח"מ, ________________, ת.ז.ו

(, מתכבד/ים בזה "מציע"ההחתימה מטעם חברת ____________________, ח.פ. ____________ )להלן: 

הליכי איתור ומיון מועמדים לכהונה להגיש תצהיר מטעם המציע במסגרת ההליך להצעת ההצעות למתן שירותי 

"חברות ענין זה, להלן: כדירקטורים בחברות ממשלתיות, מעורבות ובנות לפי חוק החברות הממשלתיות )לצורך 

 (."הליך"ה)להלן:  17/2016הליך מס'  (,"ענבל")להלן:  באמצעות ענבל חברה לביטוח בע"מ ממשלתיות"(

. הנני לאחר שהוזהרתי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כןידוע לי כי 

 בכתב כדלקמן: מצהיר בזאת

 

 :המציעפרטי התקשרות של  .1

  ______________________________________________: ___המציעשם  .1.1

  ____________________________________ומספר:  המציע : רחובכתובת  .1.2

 עיר:____________________  מיקוד : ____________ ת.ד. ___________  .1.3

 _     ____________________________________________ טלפון של המציע: .1.4

 _______________________: ________________של איש הקשר במציע מס' טלפון נייד .1.5

 _    __________________________________________ מס' פקס של המציע: .1.6

: להתכתבויות  עם המציע דוא"ל .1.7

___________________________________________________________ 

לתשומת לבכם, לכתובת מייל זו בלבד תשלחנה הודעות ותכתובת מהמזמינה לרבות הודעות זכיה / דחיה בכל 

 הנוגע להליך ולמתן השירותים המבוקשים.

: יש לתאר בהרחבה את פעילות המשרד לרבות היקף כוח האדם במשרד )שותפים, שכירים, פרופיל המציע .2

 :פרילנסרים, צוות אדמיניסטרטיבי(

__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

: יש לפרט את הצעת המציע לגבי אופן ביצוע השירותים המבוקשים אופן מתן השירותים המבוקשים .3

 ה של הפרויקט:לרבות ציון אבני דרך ולוחות זמנים וכן הצגת המתודולוגי

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

: יש לפרט את ה עצמה להבדיל מניסיון הצוות המקצועי של המציע(ניסיון מקצועי של המציע )של החבר .4

ניסיון המציע במתן השירותים המבוקשים )בציון מועד ביצוע הפרויקטים(: פירוט הפרויקטים, היקפם, 

מורכבותם, איכותם, לוחות הזמנים וכל פרט רלוונטי נוסף )יש לכלול בתיאור הפרויקטים, לפחות פרויקט 

 האחרונות שקדמו להגשת ההצעה(. שבוצע בשנה וחצי

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 רלוונטי נוסף :: המציע רשאי לציין כל פרט כללי .5

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 תצהיר כללי .6

וכי אקרא את מכתבי ההבהרות, ככל שאלו נספחיה על הנני מצהיר כי קראתי את תנאי הזמנה זו  .6.1

מבוקשים במסגרת הליך וכי ידועים וברורים לי התנאים והשירותים היתפרסמו במסגרת ההליך, 

 זה.

מתן השירותים את מהות נתי , הבמבוקשיםעומד בתנאי הסף ה הנניכי משמעה  על ידיהגשת ההצעה  .6.2

את מלוא המידע  תי, קיבלי זוהצעת תטרם הגש. כמו כן מצהיר כי לכל תנאי ומסכים, המבוקשים

ו/או לא  תיכל טענה כי לא ידעאין לי את כל הנתונים, הפרטים והעובדות, ולפיכך  תיהאפשרי, בדק

 פרט ו/או תנאי כלשהו הכלול במסמכי הליך זה,  על כל פרטיו וחלקיו. נתיהב

והנני מתחייב לעמוד בכל הדרישות לרבות הקצאת  ביכולתי להציע את כלל השירותים המבוקשים .6.3

 למסמכי ההזמנה לצורך ביצוע השירותים המבוקשים: 2המשאבים המפורטים בסעיף 

ברשותי  אתר לקיום הראיונות אשר ממוקם במקום מרכזי בגוש דן   -אתר לביצוע הראיונות  .6.3.1

 נגיש ומתאים לביצוע הראיונות. 

כמפורט  וכן בסיס מחשובי לקליטת השאלונים כלי לקליטה ואיסוף מידעברשותי  –מחשוב  .6.3.2

והנני אפשר קליטה של מסמכים של אלפי מועמדים המייעודי ונפרד  כליברשותי . 2.3.2בסעיף 

 אוג לאבטחת המידע ולכך שהכלי יתפקד ברציפות לאורך כל תקופת הפרויקט.  לד מתחייב

יש לפרט את היכולות המחשוביות הקיימות במציע להתמודדות עם כמות גדולה של מועמדים 

 וכן לפרט בנוגע לדרך הקליטה ואיסוף המידע, כאמור לעיל:

________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 ייתןופניות של המועמדים ש מוקד לבירוריםהנני מתחייב להעמיד  –מוקד מענה למועמדים  .6.3.3

 האחרונים ביומיים למעט 13:00-8:00 – מ שישי וביום 22:00-8:00 השעותמענה בין השעות 

 מועמד של פניה כל .00:24-08:00 :השעות בין השירות מוקד יעבוד בו המועמדויות להגשת

 הפנייה קבלת ממועד שעות 24 עד הזוכה המציע ידי על תענה זו תקופה במהלך השירות למוקד

במהלך הפרויקט ו/או בסיום ההתקשרות את כל החומרים הנוגעים לביצוע  הנני מתחייב להעביר .6.4

השירותים המבוקשים לרשות כך שהעותק היחיד שיישאר בנוגע למתן השירותים המבוקשים יהיה 

 בידי הרשות. 

ענבל הקשורה  תבקש על ידיאאת הרשות באמצעות ענבל בכל מטלה נוספת ש הנני מתחייב ללוות .6.5

לביצוע הפרויקט לרבות עזרה בהכנת הטפסים, ליווי של הועדה מטעם הרשות שתשב גם לעיתים 

עדה מטעם הרשות בנוגע לשאלות/השגות על ההליך(, ועדת ערר בפרויקט )פניה של המועמדים לווכו

 יעוץ שוטף וכו'.

ההתקשרות  רבות הסכם, להעל נספחיזמנה מהווה הסכמה מראש לכל תנאי הה מיהגשת הצעה מטע .6.6

 .והכול בלא שינוי ו/או תוספת

הנני מתחייב כי כלל הנתונים, הפרטים והמידע שנמסרו בהצעתי הינם אמת וכי משקפים באופן  .6.7

מהימן, תקף, מלא ומדויק את המציע ופועלו. ידוע לי כי מילוי פרטים כוזבים יהווה עילה לפסילת 

 ההצעה לאלתר.

ונמסרו לצורך הגשת הצעות בהליך הינם רכושה הבלעדי של המזמינה  כל מסמכי ההזמנהידוע לי כי  .6.8

רשאי להעתיקם, לצלמם, להעבירם לאחר, לאפשר לאחר לעיין בהם או להשתמש בהם  זה וכי איני

 למטרה אחרת כלשהי.

יום מהמועד האחרון  (90תשעים )הצעה שהוגשה, על כל צרופותיה, תעמוד בתוקפה במשך ידוע לי כי  .6.9

יום נוספים אם ענבל ביקשה את הארכת המועד מהמציע  (60שישים ) שת ההצעות, אוהקבוע להג

 ובכתב.

נדרשים כמפורט הביטוחים הכי במידה ואבחר כמציע זוכה אקיים את כלל מתחייב ביטוח: הנני  .6.10

  בהסכם למשך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההתקשרות המוארכת.
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כהגדרתו במסמכי ההזמנה, או מי מטעמו, שיהיו זמינים בכל הנני מתחייב להעמיד מנהל הפרויקט,  .6.11

 עת לשאלות הרשות.

למסמכי  2.7הנני מתחייב לעמוד בלוחות הזמנים לביצוע השירותים המבוקשים כמפורט בסעיף  .6.12

 ההזמנה.

 הצוות המקצועי מטעם המציע  .7

המבוקשים עומד בדרישות הנני מצהיר כי הצוות המקצועי שמוצע במסגרת ההצעה ליתן את השירותים 

 תנאי הסף כפי שהוגדרו במסמכי ההזמנה כדלקמן:

 פרויקטהמנהל  .7.1

המנהל הראשי המוצע לפרויקט הינו מר/גב': _______________________ )להלן:   .7.1.1

 "(.המנהל הראשי"

המנהל הראשי, הינו בעל תואר /תארים אקדמיים ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בעולם   .7.1.2

 כדלקמן:

 

 שנת קבלת התואר שם המוסד האקדמי תחום לימודים תוארשם ה מס'

1.      

2.      

3.      

 

( 3הנני מצהיר כי המנהל הראשי הינו בעל ניסיון בהובלה של לפחות שלושה ) –ניסיון מקצועי  .7.1.3

תהליכי גיוס מאסיביים של כוח אדם כאשר לפחות אחד מהפרויקטים בוצע בשנתיים 

 האחרונות הקודמות למועד הגשת ההצעה והכול כמפורט בטבלה שלהלן:
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 מס' 

שם הפרויקט /שם הארגון 

)אם בו בוצע הפרויקט 

היקף הגיוס שנדרש  ,(ניתן

במסגרת הפרויקט, מספר 

חברי הצוות המקצועי 

בפרויקט וכל פרט רלוונטי 

 נוסף

תפקיד המנהל הראשי 

בפרויקט לרבות פירוט 

המשימות הספציפיות 

 שביצע

זמן הפרויקט 

 )בחודשים(

מועד הפרויקט 

)יש לציין חודש 

ושנה של תחילת 

וסיום 

 הפרויקט(

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 פרויקטהסגן מנהל  .7.2

 סגןסגן המנהל המוצע לפרויקט הינו מר/גב': _______________________ )להלן: "  .7.2.1

 "(.הפרויקטמנהל 

, הינו בעל תואר /תארים אקדמיים ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בעולם סגן מנהל הפרויקט  .7.2.2

 כדלקמן:

 

 שנת קבלת התואר שם המוסד האקדמי תחום לימודים שם התואר מס'

1.      

2.      

3.      

 

i.  הינו בעל ניסיון בהובלה של לפחות שני  סגן מנהל הפרויקטהנני מצהיר כי  –ניסיון מקצועי

 ( תהליכי גיוס מאסיביים של כוח אדם והכול כמפורט בטבלה שלהלן:2)
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 מס' 

שם הפרויקט /שם הארגון 

)אם בו בוצע הפרויקט 

, היקף הגיוס שנדרש (ניתן

 במסגרת הפרויקט, מספר

חברי הצוות המקצועי 

בפרויקט וכל פרט רלוונטי 

 נוסף

סגן מנהל תפקיד 

בפרויקט הפרויקט

לרבות פירוט המשימות 

 הספציפיות שביצע

זמן הפרויקט 

 )בחודשים(

מועד הפרויקט 

)יש לציין חודש 

ושנה של תחילת 

וסיום 

 הפרויקט(

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 .בלבד אקדמיים תארים על המעידות/תעודות תעודה וכן חיים קורות לצרף ישכללית:  הערה

b. מנהל צוות קליטה, סינון ומיון 

i.  :'מנהל צוות קליטה, סינון ומיון המוצע לפרויקט הינו מר/גב

 "(מנהל הצוות קליטה, סינון ומיון_______________________ )להלן: "

ii. מוסד אקדמי מוכר בארץ מנהל צוות קליטה, סינון ומיון הינו בעל תואר /תארים אקדמיים מ

 ( פרויקטים רחבי היקף מבחינה לוגיסטית  כדלקמן:2או ובעל ניסיון בהובלה של לפחות שני )

 שנת קבלת התואר שם המוסד האקדמי תחום לימודים שם התואר מס'

1.      

2.      

3.      
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iii.  הנני מצהיר כי מנהל צוות קליטה, סינון ומיון הינו בעל ניסיון בהובלה של  –ניסיון מקצועי

לפחות שני פרויקטים רחבי היקף מבחינה כמותית ולוגיסטית )כאשר לפחות אחד מהם 

 בשנתיים האחרונות הקודמות למועד הגשת ההצעה( כמפורט בטבלה שלהלן:

 

 מס' 

שם הפרויקט / שם הארגון בו 

יתן(, היקף בוצע הפרויקט )אם נ

הגיוס שנדרש במסגרת 

הפרויקט, מספר חברי הצוות 

המקצועי בפרויקט וכל פרט 

 רלוונטי נוסף

תפקיד מנהל צוות 

קליטה, סינון ומיון 

בפרויקט לרבות 

פירוט המשימות 

 הספציפיות שביצע

זמן 

הפרויקט 

 )בחודשים(

מועד הפרויקט 

)יש לציין חודש 

ושנה של תחילת 

וסיום 

 הפרויקט(

1.      

2.      

3.      

4.      

 

 .בלבד אקדמיים תארים על המעידות/תעודות תעודה וכן חיים קורות לצרף ישכללית:  הערה

c. מנהל צוות ראיונות ובדיקת המלצות 

i.  :מנהל צוות ראיונות ובדיקת המלצות המוצע לפרויקט הינו מר/גב': _________)להלן

 "(מנהל צוות ראיונות ובדיקת המלצות"

ii.  מנהל צוות ראיונות ובדיקת המלצות הינו בעל רקע משמעותי באבחון בכירים, וניסיון של

( שנים בגיוס מנהלים בכירים בדרגי ביניים ומעלה , או לחילופין, בעל תואר 5לפחות חמש )

שני בפסיכולוגיה קלינית או תעסוקתית ממוסד אקדמי מוכר ובעל ניסיון של שנה בראיונות 

  כדלקמן:   בכירים )במצטבר(
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 שנת קבלת התואר שם המוסד האקדמי תחום לימודים שם התואר מס'

1.      

2.      

3.      

 

iii.  הנני מצהיר כי מנהל צוות ראיונות ובדיקת המלצות הינו בעל   –ניסיון מקצועי בגיוס בכירים

ניסיון של לפחות חמש שנים בגיוס של מנהלים בכירים בדרגי ביניים ומעלה או לחילופין, בעל 

תואר שני  בפסיכולוגיה קלינית  או תעסוקתית ממוסד אקדמי מוכר ובעל ניסיון של לפחות 

 והכל כמפורט בטבלה שלהלן:שנה בראיונות מנהלים בכירים במצטבר, 

 מס'
שם הארגון בו בוצע 

 גיוס הבכירים

יש לפרט בהרחבה  -תפקיד 

את המשימות ותחומי 

 האחריות

וותק מקצועי )יש לציין חודש ושנה 

 של תחילת וסיום העבודה בארגון(

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

iv.  בעל רקע משמעותי באבחון כמפורט הנני מצהיר כי מנהל צוות ראיונות ובדיקת המלצות הינו

 בטבלה שלהלן:
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 מס' 

 

 שם הארגון/מוסד

 

יש לפרט בהרחבה  -תפקיד 

את המשימות ותחומי 

 האחריות 

וותק מקצועי )יש לציין 

חודש ושנה של תחילת 

 וסיום העבודה בארגון(

1.     

2.     

3.     

 

 .בלבד אקדמיים תארים על המעידות/תעודות תעודה וכן חיים קורות לצרף ישכללית:  הערה

d. יום לאחר קבלת הודעת  40ימולא רק על ידי המציע הזוכה, עד  – צוות מראיינים ובדיקת המלצות

 .(5.1.2.1)ר' סעיף  זכיה מטעם המזמינה

הטבלה להמחשה בלבד, הטבלה ) צוות המראיינים ובדיקת ההמלצות ימנה את החברים הבאים

 :סה"כ( חברי צוות 30 הסופית תכלול

שם המוסד  תחום התמחות סוג התואר שם חבר הצוות מס'

 האקדמי

שנת קבלת 

 התואר

1.       

 

i.  ניסיון תואר אקדמי והנני מצהיר כי כל חברי צוות מראיינים ובדיקת ההמלצות הינם בעלי

ביניים ומעלה כמפורט בטבלה משמעותי של לפחות חמש שנים בראיון מנהלים/בכירים בדרגי 

 שלהלן.

 .צוות חבר כל בעבור בלבד אקדמיים תארים על המעידות/תעודות תעודה וכן חיים קורות לצרף ישכללית:  הערה

 למלא טבלה זו בעבור כל אחד מחברי הצוות בנפרד. ישבנוסף, 

 שם חבר הצוות: ___________________________
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 מס'

שם הארגון בו ביצע 

ראיונות למנהלים/בכירים 

 בדרגי ביניים ומעלה

 

לפרט בהרחבה את יש  -תפקיד 

המשימות ותחומי האחריות של 

 חבר הצוות

וותק מקצועי )יש לציין חודש 

ושנה של תחילת וסיום 

 העבודה בארגון(

1.     

2.     

3.     

4.     
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e.  יום  עשריםהמציע הזוכה בלבד יציג את חברי צוות מיון, סינון וניקוד וזאת עד  –צוות מיון וניקוד

 (5.1.2.2)ר' סעיף  המזמינהמקבלת הודעת זכייה מטעם 

 הנני מצהיר כי חברי צוות מיון וניקוד שלהלן הינם בעלי יכולות לביצוע השירותים המבוקשים. 

חברי צוות מיון וניקוד הינם:                        

 גב' / מר ________________________________ .1

 גב' / מר ________________________________ .2

 ________________________________גב' / מר  .3

 גב' / מר ________________________________ .4

 להוסיף שורות כנדרש.

 הערה כללית: יש לצרף קורות חיים בעבור כל חבר צוות.

 המלצות  .8

 שמורה למזמינה כי יובהר המבוקשים. השירותים את המציע נתן בעבורם לקוחות שמות / ממליצים שמות ציין אנא

  הבלעדי. דעתה לשקול בכפוף והכל יותר( או )אחד מטה הרשומים מהמציעים למי להתקשר הזכות

 

 

 מורשי החתימה של המציע: .9

 הארגון/מוסד שם הממליץ שם

 / הממליץ תפקיד

 של ההכרות מסגרת

 המציע עם הממליץ

 לרבות התקשרות פרטי

 של נייד טלפון מספר

 הממליץ
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_______________ __________________  _________________  

 מס' ת.ז.                 שם פרטי ומשפחה                תפקיד בחברה/תאגיד

______________  __________________  _________________  

 מס' ת.ז.                פרטי ומשפחה                תפקיד בחברה/תאגידשם 

 זכות עיון .10

מובהר  חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו בתוספת הסבר קצר.על המציע לציין אלו 

גדיר אותם יהא מנוע מלדרוש חשיפת חלקים אלה בהצעה הזוכה גם אם המציע הזוכה לא הבזאת, כי המציע 

 . מובהר כי זכות העיון כפופה להחלטת וועדת מכרזים, לחוק חובת המכרזים ותקנותיו.ככאלה

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 עובדים העסקת בתחום חקיקה לקיום התחייבות .11

 במתן ידו על קושיועס העובדים לגבי, זה הסכם תקופת בכל לקיים מתחייב המציע כי בכתב בזאת מצהיר הנני

 בעת שהם כפי, להלן המפורטים העבודה בחוקי, זה ובכלל דין כל בהוראות האמור אחר האמורים השירותים

 תקופת או/ו ההתקשרות בתקופת שיחוקקו חדשים חוקים לרבות, לעת מעת שישונו כפי או/ו ההסכם חתימת

 .המוארכת ההתקשרות

 1959 – ט"תשי, התעסוקה שרות חוק. 

 1959 – א"תשי, והמנוחה העבודה שעות חוק. 

 1976 – ו"תשל, מחלה דמי חוק. 

 1950 – א"תשי, שנתית חופשה חוק. 

 1954 – ד"תשי, נשים עבודת חוק. 

 1965 – ו"תשכ, ולעובד לעובדת שווה שכר חוק. 

 1953 – ג"תשי, הנוער עבודת חוק. 
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 1953 – ג"תשי, החניכות חוק. 

 1951 – א"תשי( לעבודה החזרה) משוחררים חיילים חוק. 

 1958 – ח"תשי, השכר הגנת חוק. 

 1963 – ג"תשכ, פיטורין פיצויי חוק. 

 1995 – ה"תשנ(, משולב נוסח) הלאומי הביטוח חוק. 

 1987 – ז"התשמ, מינימום שכר חוק. 

 2002 – ב"התשס(, עבודה תנאי) לעובד הודעה חוק. 

 1959 – ט"תשי, התעסוקה שירות חוק. 

  ציבוריים גופים עסקאות חוק פי-על מציע תצהיר .12

 :כי בזאת מצהיר הנני

, 1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות לחוק' ב2 בסעיף כהגדרתו) ההתקשרות למועד עד .12.1

 לא( לחוק' ב2 בסעיף כהגדרתם) אליהם זיקה ובעל מציעה מעובדי א"כ, מציעה"( החוק: "להלן

 זרים עובדים חוק לפי עבירה – זה לעניין עבירה) עבירות משתי ביותר חלוט דין בפסק הורשעו

, מינימום שכר חוק לפי או 1991-א"התשנ(, הוגנים תנאים והבטחת כדין שלא העסקה איסור)

 (.31.10.2002 יום לאחר שנעברה, 1987-ז"התשמ

 :או

 דין בפסק הורשעו( לחוק' ב2 בסעיף כהגדרתו) אליהם זיקה ובעל מציעה מעובדי א"כ מציע,ה .12.2

 שלא העסקה איסור) זרים עובדים חוק לפי עבירה – זה לעניין עבירה) עבירות משתי ביותר חלוט

 שנעברה, 1987-ז"התשמ, מינימום שכר חוק לפי או 1991-א"התשנ(, הוגנים תנאים והבטחת כדין

 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות שנה חלפה ההתקשרות במועד אולם(, 31.10.2002 יום לאחר

 הפרטיות במאגר המידעתצהיר בדבר הגנה על  .13

הנני מצהיר ומתחייב כי במועד הגשת ההצעות וכן עד תום תקופת ההתקשרות עם המזמינה, המציע עומד 

, לרבות אחריות לאבטחת 1981 –ויעמוד בכל הדרוש מבעל מאגר מידע ע"פ חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 

 המידע.

 כדין המוחזקות בתוכנות שימוש בדבר תצהיר .14
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 ;כדין ייד על המוחזקות בתוכנות ורק אך האמורים השירותים מתן לצורך להשתמשמתחייב  הנני

 סודיות, העדר ניגוד עניינים ושמירה על קנייןהתחייבות ל .15

אני הח"מ מצהיר בזאת כי אני וכלל חברי הצוות המקצועי, הניהולי ו/או האדמיניסטרטיבי מתחייבים 

 ניגוד עניינים, חובת סודיות ואי הרשעה כדלקמן:   במסגרת ההליך וביצוע השירותים המבוקשים להעדר

יהיה בגדר סוד מקצועי, למעט מידע פומבי והרשות מענבל  ישכל מידע שיתקבל אצלידוע לי  .15.1

כי פורסם ברבים והיה ידוע לכל ו/או מידע שהיה ידוע למציע טרם התקשרותו בהסכם  הוכחש

 זאת וכלצו של רשות מוסמכת, ע"פ ו/או מידע אשר המציע נדרש לגלותו ע"פ על פי כל דין ו/או 

 .ובכתב מראש לענבל כך על הודעה למתן בכפוף

הנוגע, במישרין ו/או בעקיפין,  מתחייב לשמור בסוד כל ידיעה ומידע מכל מין וסוג שהואהנני  .15.2

 , שיגיעו ו/או הגיעו אלי מענבלעמהלמי מטעמה ו/או לגופים הקשורים הרשות ו/או לענבל ו/או 

בקשר להסכם ו/או למתן השירותים המבוקשים על פיו,  ו/או מהרשות ו/או מצדדים שלישיים

ולא למסור כל  ("מידע"או  "המידע")יכונו להלן ביחד: ולרבות סודות מקצועיים כאמור לעיל 

 .ידיעה ו/או נתון ו/או מידע ו/או כל מסמך לאדם שלא הוסמך לכך על ידי ענבל מראש ובכתב

 ידוע לי כי ישנה חשיבות רבה ומיוחדת בשמירה על סודיות המידע. 

מתחייב לא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם ו/או גוף, כל מידע נני ה .15.3

לא לעשות בו שימוש במשך תקופת ההסכם, או בכל עת שהיא בעתיד )להוציא שימוש כאמור, ו

 הסכם(.הבמידע ככל שיידרש לצורך ביצוע 

הנני מאשר כי ידוע לי כי המידע הינו רכושה של הרשות, וכי הוא בעל ערך רב עבורם, וכי  .15.4

די. הנני מאשר כי מבחינתה של ענבל והרשות, המידע כולו הינו בגדר סוד מסחרי ו/או מידע סו

חשיפתו לאחרים של המידע, כולו או חלקו, ו/או שימוש על ידי אחר במידע כולו או חלקו, בכל 

הקשר ובכל נושא למעט לצורך ביצוע השירותים לתועלתה של ענבל, יגרום לענבל ו/או לרשות 

 לנזקים כבדים ישירים ועקיפים, חלקם בלתי הפיכים, לרבות פגיעה במוניטין. 

שהדבר יהווה הצדקה להפרת התחייבויותיי שלי, מוסכם בזאת כי במידה ויקבע על ידי  מבלי .15.5

ענבל והרשות כי הפרתי את מי מהוראות סעיף זה, הרי שבנוסף לכל סעד לו תהא ענבל ו/או 

 הרשות זכאיות על פי דין, יחולו ההוראות הבאות )במצטבר(:

 לארבעה השווה בסך מראש ומוסכם קבוע פיצוי לכך הראשונה דרישתה עם מיד לענבל שלםא .15.5.1

 . העסקתו בתקופת בממוצע עבודה חודשי

סכום שהיא תחוב לי מכל מקור שהוא ומכל עילה שהיא  כל לקזז/או ו לעכב רשאית תהא ענבל .15.5.2

 עד לתשלום הפיצוי המוסכם האמור לעיל.
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הנני נותן בזאת את הסכמתי כי ענבל, אם תרצה בכך לפי שיקול דעתה, תהא זכאית לקבל  .15.5.3

מבית המשפט המוסמך צו קבוע למניעת או הגבלת פעולותיי או של צדדים שלישיים ביחס 

 אלי, בכל הנוגע להפרתי את התחייבויותיי או הנובע מכך. 

עיף זה עלול להוות, בין היתר, עבירה לפי י על פי סישאי מילוי התחייבויות ימצהיר שידוע להנני  .15.6

 .1977 –פרק ז', סימן ה' )סודות רשמיים( של חוק העונשין, התשל"ז 

כדי  ינקוט בכל אמצעי מתאים שיש ברשותאהסכם ועל פי כל דין העל פי  ימבלי לגרוע מאחריות .15.7

וכדי בקשר לשירותים ולהסכם  ילשמור שמירה מעולה על כל מידע ומסמך המוחזקים על יד

ציית לכל דרישה אכן כמו למנוע עיון בהם מכל אדם שענבל לא התירה לו זאת בכתב ומראש. 

. במקרה של יבדבר נקיטת אמצעי בטחון נוספים לאלה שננקטו על ידוהרשות סבירה של ענבל 

 ודיע על כך לענבל מיד עם אירועה.אתקלה כלשהי למסמכים ו/או למידע כאמור לעיל 

לסודיות כאמור תחול הן במשך כל תקופת הסכם  ימובהר בזה כי התחייבותלמען הסר ספק  .15.8

, מטעמי  מיההארכה, ככל שיהיו, והן בכל עת שהיא בעתיד, ללא מגבלת זמן עלי ו/או על  ותקופות

 .להסכם בהתאם כאלו ויאושרו במידה

ם, ניגוד תקופת מתן השירותים המבוקשי במהלך לי יהיה ולא יהנני מצהיר ומתחייב כי אין ל .15.9

עניינים או חשש לניגוד עניינים, מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה לא יהיה לי עם גורם כלשהו, קשר 

 .םעסקי או אחר העלול להעמידני במצב של ניגוד עניינים או של חשש לניגוד ענייני

מיד  הנני מתחייב להודיע לענבל ולרשות על כל מצב של ניגוד עניינים או של חשש לניגוד עניינים .15.10

עם היוודע הנתון או המצב שעשוי להעמידני בניגוד עניינים או החשש לניגוד עניינים. אמנע 

מלבצע כל פעולה העלולה להעמידני בניגוד עניינים עד לקבלת התייחסות ענבל והרשות, 

 לפעול בהתאם להודעת ענבל והרשות. -התייחסות כאמור הומשנתקבל

ת מועסק אצל גורם שהוא צד לסכסוך משפטי או אחר, אהיה מנוע מלתת את שירותיי או להיו .15.11

נוגע לסוגיות בהן אתן את השירותים המבוקשים לענבל או לרשות או במול ענבל או מול הרשות, 

 24-בהן בהיותי מועסק לפי ההסכם, כל עוד הסכסוך תלוי ועומד, אך לא יותר מ שאהיה מעורב

ל אלא אם כן אקבל אישור מראש ובכתב ידי ענבל או הרשות, והכ-חודשים מתום העסקתי על

 .מהרשות/או ו מענבל
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 :אמת דלעיל תצהירי ותוכן חתימתי זו שמי, זהו

 

 ______________     ____________________ 

  מלא שם                           תאריך               

 ______________     ____________________ 

 המצהיר חתימת        ת.ז.              

 אישור עו"ד

  _____________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי בתאריך _____________ הופיע בפנייאני הח"מ 

ולאחר  ____________ אשר מספרה המוכר לי אישית ואשר זיהה את עצמו באמצעות ת.ז.  _____________

צפוי לעונשים הקבועים בחוק, הצהיר הצהרתו שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי באם לא יעשה כן, יהיה 

 דלעיל וחתם עליה בפניי.

________    ______________________    

        שם עורך הדין                תאריך    

_________   ______________________ 

   הדין עורך של וחותמת חתימה       רישיון מספר
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 פרטים כללים של המציע ותצהיר – 2נספח ה' טופס מס' 

 _________________ :שם המציע 

 המציע:_______________ כתובת 

 ומספר: ________________  רחוב 

  _______________________:עיר 

 _____________________:מיקוד    

 _______________________.ת.ד 

 טלפון : ____________________      

 'פקס: מס ___________________     

 תפקיד  ________________       :הקשר איש שם :________________ 

 'הקשר איש של נייד טלפון מס: _______________________________ 

 הקשר איש של להתכתבויות דוא"ל:     ___________________________ 

עדכונים והודעות בכל הנוגע להליך ולמתן השירותים  לתשומת לבכם, לכתובת מייל זו בלבד יישלחו

 המבוקשים.

 מאפייני החברה:  -תצהיר 

___________ במציע, ומצהיר בזאת -אני, ______________, ת.ז. _____________ המשמש כ

  :כדלקמן

המציע הינו גוף ו/או חברה בעל/ת וותק של לפחות חמש שנים בחמש השנים האחרונות במתן שירותי  .1

 .השמת בכירים

מבחנים ) 1 ענף -ארגונית, תעסוקתית, חברתית בפסיכולוגיה להתמחות מוכר שהינו מוסד הינו המציע .2

לתוספת לתקנות  3לסעיף  2016כהגדרתם בחוזר משרד הבריאות מינואר  להערכה מיון וברירה(

הנותן שירות  1ענף התמחות  -3(סעיף 13)תקנה  1979-"ט תשל(, מומחה תוארהפסיכולוגים )אישור 

 לגופים חיצוניים. 

 למציע יש את כלל המחשוב, החומרה, התכנה וכח האדם לשם ביצוע כלל המטלות נשוא ההליך. .3

כלל החומרה והתוכנה המצויים אצלי ואצל כל מי מטעמי ללא יוצא מהכלל הינם בעלי רישוי חוקי  .4

 מלא.

 :החתום על באתי ולראיה

   

 חתימה וחותמת המציע המציעשם מלא של החותם בשם  תאריך
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 אישור

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני _________, 

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא  , מורשה חתימה מטעם המציע, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי

 יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. 

   

 חתימה וחותמת עורך הדין שם מלא של עורך הדין ומ.ר תאריך

 

 ציבוריים גופים חוק עסקאות לפי תצהיר – 3' מס טופסנספח ה' 

אני הח"מ ______________ מרח'____________________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי 

 עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

 -הספק כי  ( ואני מכהן כ___________ ואני מוסמך להצהיר מטעםהספק -אני נציג ___________ )להלן 

  החוק(  -, להלן 1976-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2עד מועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף

( לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות ב לחוק2הספק ובעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף 

טחת תנאים הוגנים(, עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והב -)עבירה לעניין זה 

 או (.31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי  1991-התשנ"א

 ב לחוק( כן הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות 2ספק ובעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף ה

טחת תנאים הוגנים(, עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והב -)עבירה לעניין זה 

(, אולם במועד 31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי  1991-התשנ"א

 ההתקשרות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 ]למחוק את הסעיף שאינו רלבנטי[ 

 __________________                  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 אישור

 

הנני מאשר בזה כי ביום ___________ הופיע בפני עו"ד ________________ במשרדי שברח'___________, 

ר ___________ / המוכר לי אישית, מורשה חתימה מטעם מר __________ אשר זיהה עצמו על ידי ת.ז. מספ

המציע, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, 

 אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.
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 חקיקה בתחום העסקת עובדים לקיום התחייבות 5 טופס מס'נספח ה' 

 במתן ידי על שיועסקו העובדים לגבי ,זה הסכם תקופת בכל לקיים מתחייב הנני כי בכתב בזאת מצהיר הנני

 שהם כפי ,להלן המפורטים העבודה בחוקי ,זה ובכלל דין כל בהוראות האמור אחר האמורים השירותים

 ו/או ההתקשרות בתקופת שיחוקקו חדשים חוקים לרבות ,לעת מעת שישונו כפי או/ו ההסכם חתימת בעת

 .המוארכת ההתקשרות תקופת

o 1959 – ט"תשי ,התעסוקה שרות חוק. 

o 1959 – א"תשי ,והמנוחה העבודה שעות חוק. 

o 1976 – ו"תשל ,מחלה דמי חוק. 

o 1950 – א"תשי ,שנתית חופשה חוק. 

o 1954 – ד"תשי ,נשים עבודת חוק. 

o 1965 – ו"תשכ ,ולעובד לעובדת שווה שכר חוק. 

o 1953 – ג"תשי ,הנוער עבודת חוק. 

o 1953 – ג"תשי ,החניכות חוק. 

o 1951 – א"תשי (לעבודה החזרה) משוחררים חיילים חוק. 

o 1958 – ח"תשי ,השכר הגנת חוק. 

o 1963 – ג"תשכ ,פיטורין פיצויי חוק. 

o 1995 – ה"תשנ (,משולב נוסח) הלאומי הביטוח חוק. 

o 1987 – ז"התשמ ,מינימום שכר חוק. 

o 2002 – ב"התשס (,עבודה תנאי) לעובד הודעה חוק. 

o 1959 – ט"תשי ,התעסוקה שירות חוק. 

 
 :החתום על באתי ולראיה

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 אישור

_________ אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום 
ולאחר  , מורשה חתימה מטעם המציע,הופיע בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי

שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני 
 את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. 

   

 חתימת עו"ד שם עו"ד ומ.ר תאריך
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 י החתימה של המציעה/ת/ורשמ – 6נספח ה' טופס מס' 

שם   .א
 המציע

 

 

המס' המזהה )ת.ז., מספר חברה, מס'  .ב
 עמותה(

 

 

  סוג התארגנות )עצמאי, חברה, עמותה(   .ג

 

  תאריך התארגנות .ד

 שמות הבעלים )במקרה של חברה, שותפות( : .ה

 

 

 בשם המציע ומספרי ת.ז. שלהם: שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב .ו

 

 

  שם המנהל הכללי .ז

 

 

 איש הקשר במציע  .ח

מען המציע )כולל  .ט
 מיקוד(

 

 

   

 חתימת עו"ד ו"ד ומ.רשם ע תאריך
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  טלפונים ופקס .י

 

כתובת דואר  .יא
 אלקטרוני

 

 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 )כשהמציע הוא תאגיד משפטי, שותפות וכיו"ב( חתימה אישור

ת.ז.________מוסמך   , עו"ד / רו"ח מאשר בזאת כי ה"ה  אני הח"מ 
 לחתום בשם _______________, ולחייב אותה, וכי הם חתמו על מסמך זה בפני. 

 
    

 עוה"דחתימה וחותמת  שם מלא של רו"ח / עו"ד תאריך
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 ההסכם –נספח ו' 

 

ההסכם - ' להזמנהונספח   
 

 

 חוק לפי ובנות מעורבות ממשלתיות, בחברות כדירקטורים לכהונה מועמדים ומיון איתורהסכם למתן שרותי 

  בע"מ לביטוח חברה ענבל באמצעות "הרשות"( )להלן: הממשלתית החברות רשות עבור הממשלתיות החברות

 2016שדה התעופה בנתב"ג ביום_____ בחודש _____  בקריתשנערך ונחתם 

 

 :בין

 

 "מ עב לביטוח  חברה ענבל

 התעופה  שדה קריית, ערבה רחוב

 282.ד. ת, 70100 מיקוד

 

 (""המזמינה ו/או "ענבל)להלן : 

 מצד אחד;

    ובין:

 

  חברה בע"מ/ עוסק מורשה/שותפות: ______________________

 ______________________________ח.פ./ע.מ. ___________

 '__________מס____ __________________________ מרחוב

 עיר: _____________________________________________ 

 ת.ד. ____________________ _____________: _____ מיקוד

 

 "("החברה: )להלן  

 מצד שני;

 

 

פנתה בהליך לקבלת הצעות למיקור חוץ של הליכי איתור ומיון מועמדים לכהונה כדירקטורים  וענבל אילוה

בחברות ממשלתיות, מעורבות ובנות לפי חוק החברות הממשלתיות עבור ממשלת ישראל, באמצעות 

, "ההליך"ו/או  "ההזמנה": להלן(. 17/2016)הליך מספר רשות החברות הממשלתית באמצעות ענבל 

 בהתאמה(. "השירותים המבוקשים" – ו"הרשות" 

 

, החברה בהצעתהשל  הלהזמנה, ובהסתמך, בין היתר, על הצהרותי במענההצעה  ההגישהחברה ו  והואיל

 .המבוקשים השירותים למתןענבל,  הבחרה ב
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הכל כמפורט ו המבוקשים השירותים מתן לצורךהחברה  עם להתקשר מעוניינת, עבור הרשות, וענבל והואיל

 בהסכם זה להלן; 

 

הידע,  תבעל ההינו בהזמנה כמפורט הממנ שנדרשו הסף תנאי בכל תעומד היאמצהירה כי והחברה   והואיל

, כמפורט בהסכם המבוקשיםהדרושים על מנת לתת את השירותים  והאמצעיםהניסיון והמיומנות 

 צד בזכויות פוגע אינוהתאם להסכם ב העל יד שיינתנו המבוקשים השירותים מתן וכיזה על נספחיו, 

 ;כלשהו שלישי

 

ל בתנאים וענבל את השירותים כהגדרתם בהסכם זה, הכרשות באמצעות לתת ל נתמעונייוהחברה   והואיל

 הסכם זה להלן;בהמפורטים 

 

והצדדים מעוניינים להתקשר בהסכם אשר יסדיר את ההתחייבויות ההדדיות של הצדדים   והואיל 

 ;בוקשיםיים בקשר למתן השירותים המויחסיהם המשפט

 

 לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 והגדרות פרשנות ,מבוא .1

 (."ההסכם" )להלן: מנומ נפרד בלתי חלק מהווים אליו המצורפים והנספחים להסכם המבוא .1.1

 ההסכם. פרשנות לצורך ישמשו ולא בלבד הצדדים לנוחות נועדו סעיף כל בראש הכותרות .1.2

 

 והגדרות נספחים .2

 זה: בהסכם מרכזיים מונחים להלן הגדרות .2.1

 

 השמה/או חברת ו מציע

 ו/או מכון מיון

שהינו מוכר להתמחות בפסיכולוגיה חברתית, תעסוקתית, ארגונית  מוסד

( כהגדרתם בחוזר משרד הבריאות מבחנים להערכה מיון וברירה) 1ענף  –

פסיכולוגים )אישור לתוספת לתקנות ה 3ובכפוף לסעיף   2016מינואר 

 .1ענף התמחות  – 3( סעיף 13)תקנה  1979-תואר מומחה(, תשל"ט

 "מ.בע לביטוח חברה ענבל ו/או המזמינה ענבל
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 המכרזים של ענבל. תעדוו וועדת המכרזים

 . בהליךהזמנה המסמכי  ההזמנה

 .להסכם 4 סעיףמכלול השירותים שיסופקו על ידי החברה כמפורט ב השירותים המבוקשים

החברות  רשות

 הממשלתית ו/או הרשות 

-"ההתשל, הממשלתיות החברות חוק מכוח הממשלתיות החברות רשות

1975. 

לאחר בחירת , לפרויקט הנוגע בכל החלטות לקבלת אחראית שתהיה ועדה המטפלת  הוועדה

 מיחידת נציגים שתכלול הבלעדי דעתה לשיקול בהתאםמציע זוכה, 

 .  הצורך במידת, רלוונטים נוספים  וחברים, הדירקטורים

המערכת / המערכת 

 הממוחשבת

מערכת מחשובית הקיימת בענבל התומכת בתהליך מיון המועמדים. החל 

בקליטת השאלונים המקוונים, התכתבות עם המועמדים, הגשת ערעורים 

מצד המועמדים וכלה בהפקת דוחות לצורך בקרת איכות והכול כמפורט 

 במסמכי ההזמנה.

אחראי מקצועי מטעם 

 ענבל

אביטל, סמנכ"ל פרויקטים בענבל ו/או כל מי  –עו"ד מיכל ששינסקי 

 שימונה מטעמה.

 עו"ד הילה קטיוב, אגף רכש ומכרזים.   על ההליך אחראי
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 ההסכם נספחי .2.2

  זה: מהסכם נפרד בלתי חלק מהווים להלן המפורטים נספחיםה .2.2.1

 נספחיה. על ההזמנה – להסכם א' נספח 

 והמדויק המלא לנוסחו בהתאם ₪ 100,000 של בסך מקורית ביצוע ערבות – להסכם ב' נספח 

 .ההזמנה במסמכי שפורסם כפי

 המלא לנוסחו בהתאם הביטוח חברת ידי על ומאושר חתום ביטוחי אישור – להסכם ג' נספח 

 .ההזמנה במסמכי שפורסם כפי

 ענבל(. ידי על )יצורף החברה ידי על חתום כשהוא התמורה ספחנ – להסכם 'ד נספח 

 ההתקשרות מהות .3

  .מטה המפורטים המבוקשים השירותים קבלת לצורך ,החברה עם בזאת מתקשרת ענבל .3.1

 דעתה שיקול פי על ייקבע והכל כלשהו עבודה להיקף מתחייבת אינה ענבל מקרה בכל כי בזאת, יובהר .3.2

 ענבל בין בתוקף הסכם של לקיומו כפוף הינו זה הסכם כן, כמו .צרכיה פי ועל הרשות של הבלעדי

 זאת. לפעילות מתאימה תקציבית התחייבות ולקבלת החברות לרשות

 ציבורית חשיבות בעל ייחודי לפרויקט הנוגעת הצעות לקבלת בפנייה זוכה כמציעה נבחרה החברה .3.3

 במסגרת הממשלתיות. בחברות דירקטוריון חברי לתפקיד ראויים מועמדים של נבחרת לבנות שנועד

 הוראות פי על ולנקד לסנן לקלוט, הממשלתיות החברות לרשות לסייע החברה תידרש הפרויקט

  הרשות. שתפרסם הקורא" ל"קול שיענו הציבור מקרב מועמדים של רבים אלפים הרשות

 מטעם המכהנים הדירקטורים איכות ושיפור הדירקטוריונים איוש שיעור הגדלת :התהליך מטרת .3.4

 המתאים המועמד איתור באמצעות וזאת ,תלותם אי והעצמת הדירקטורים עצמאות חיזוק ,המדינה
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-ה להמלצות ובהתאמה ,והשקיפות השוויון עקרונות על שמירה תוך ,בדירקטוריון לכהונה ביותר

OECD. 

 על חל ואינו ממשלתיות בחברות הציבור מקרב דירקטורים של מינויים על רק חל המוצע פרויקטה .3.5

  החברה. עובדי מקרב דירקטורים ו/או מדינה עובדי דירקטורים

 עבור ענבל, מבקשת הפרויקט במסגרת כאמור דירקטורים לתפקיד מועמדים רשימת הקמת לצורך .3.6

  המיונים. בתהליך שתעזור עובדים מיון ותישיר במתן מומחיות בעלת חברה עם להתקשר הרשות,

 המבוקשים השירותים .4

 כללי 4.1

 ,המטפלת /לוועדהלרשות תסייע אשר מועמדים של ומיון סינון קליטה, שירותי ייתן הזוכה המציע

 בהתאם ממשלתיות, בחברות דירקטורים לתפקידי מועמדים של ומיון סינון בקליטה, ענבל, באמצעות

 .המטפלת הועדה הנחיות ולפי שלהלן הדרך לאבני

 הנוגע בכל אך הרשות של הוא המחשובית המערכת על הבעלות – הממוחשבת במערכת הקשור בכל כי יצוין

  מטעמה. מי או ענבלב מידע מערכות סמנכ"ל מול יתקיים הקשר המערכת, לתחזוקת

 :הממשלתיות בחברות כדירקטורים לכהונה מועמדים לאיתור להליך דרך אבני 4.2

  המטפלת. הוועדה להחלטות בכפוף והכל שינויים יתכנו כי יובהר 4.3

 ורמהציב למועמדים קורא" "קול פרסום – א' שלב  4.3.1

 ("המועמדים" :להלן)

 יכול הפנייה הציבור. ידי על מועמדויות להגשת המטפלת הוועדה ידי על קורא" "קול פרסום

 .ועוד הנוכחי גרבמא הקיימים למועמדים פנייה ,פומבי פרסום של בדרך שתיעשה

 המועמדים ידי על ההצעות הגשת – ב' שלב 4.3.2

  (."המקוון "הטופס )להלן: מקוון טופס באמצעות  המועמדים ידי על ההצעות הגשת

  ההצעות בדיקת – ג' שלב 4.3.3

 שאלוןה מילוי לרבות  מהמועמדים הנדרשים המסמכים כלל של הימצאות יוודא הזוכה המציע

 מתהשל תבקשו תשלחנה הצורך במידת זהות. תעודת העתק השכלה, על המעידות תעודות כנדרש,
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 הנדרש המידע השלמת לצורך הנדרשים הבירורים את לעשות הזוכה המציע על כי יודגש ידע.

 הסף. תנאי בבדיקת העוסק בסעיף שיפורט כפי למועמדים, פניה באמצעות

  הסף תנאי בדיקת – ד שלב  4.3.4

 ,למועמדים ההזמנה במסמכי שהוגדרו כפי הסף בתנאי עומדות ההצעות באם יבדוק הזוכה המציע

 :כדלקמן לפרופילים בחלוקה

  בכיר ניהולי פרופיל. 

 פיננסי מומחה פרופיל. 

 משפטי מומחה פרופיל. 

 הביטחוני בתחום מומחי פרופיל 

 התשתיות בתחום מומחה פרופיל 

 החברתיים. בתחומים מומחה פרופיל  

 טכנולוגי. בתחום מומחה פרופיל  

 הפרופילים על להוסיף או האמורים הפרופילים את לשנות הזכות תהיה לרשות כללית: הערה

 המטפלת. הועדה דעת הבלעדי/שיקול דעתה ולשקול לצרכיה בכפוף והכל , האמורים

  ("הפרופילים" )להלן:

 המועמדות תועבר הסף בתנאי המועמד לעמידת באשר ספק מתעורר בו מקום בכל כי יובהר

    המטפלת. הועדה להכרעת

 עמדו אשר מועמדים קבוצות: לשתי בחלוקה המועמדים רשימת את לרשות יגיש הזוכה המציע

 השכלה, גיל, )תושבות, הפסילה עילת לרבות הסף, בתנאי עמדו לא אשר ומועמדים הסף בתנאי

  . ובקרה פיקוח לצרכי  ומגזרים ולמגדרים השונים לפרופילים בפילוח סיון(,ני

 שייקבע כפי  לפרופילים, פרטניים סף תנאי כןו כלליים סף תנאי ע"פ יבוצע המועמדים סינון

 – "האיתור הליך "נוהל להלן:) 2017 לשנת מועמדיםה איתור הליך נוהלב הרחב לציבור ויפורסם

 (.לציבור יפורסם כאשר ההזמנה למסמכי 'א כנספח ויסומן יצורף

שלב, למועמד לקבלת הבהרות והשלמות )במידת  בכל, אחת פעם לפנותמציע הזוכה הכי על  יובהר

כי הפניה למועמד תעשה אך ורק באמצעות הדואר האלקטרוני שציין בטופס  יודגשהצורך(. 
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את הפניות ואת קבלת המענים מהמועמדים, כל  לתעד החובה חלההמקוון. על המציע הזוכה 

החובה למענה בתוך זמן סביר,  תחול. על המועמד, מוחשבתמועמד בתיקו האישי במערכת המ

שלושה ימים.  הבירור יתייחס לכל מידע הנדרש מהמועמד בקשר למועמדותו בכל שלא יעלה על 

 השלבים או לחלופין, מספר פניות בהתאם לשלבים השונים. 

 האחרון המועד טרם הסינון בהליך חיללהת האפשרות תנתן הזוכה למציע כי בזאת, ריובה

  הבאים: לתנאים בכפוף מועמדות, להגשת

 להגשת האחרון המועד לאחר המועד, באותו יועברו עובר( )עובר/לא המועמדים לכל התשובות .ד

 .הממוחשבת המערכת באמצעות ת,יוהמועמדו

 השלמת לצורך למועמד שנקצב הזמן כי שובח והשלמות לבירורים הבקשות לגבי .ה

 בו. הטיפול התחיל בו למועד קשר ללא המועמדים, כל לגבי שוויוני יהיה המידע/הבהרה

 /הרשותהמטפלת הועדה "יע לכך הנחיה ניתנה .ו

  הסף בתנאי עמדו שלא למועמדים הודעות שליחת – ה' שלב 4.3.5

 של הסף בתנאי עמדו שלא למועמדים מנומקות הודעות רשות/ההמדינה בשם ישלח הזוכה המציע

 המשלוח ומועדי המכתבים לנוסחי ובכפוף ,הממוחשבת המערכת  באמצעות ,השונים הפרופילים

 המייל באמצעות למועמדים תשלחנה ההודעות .המטפלת הוועדה ידי על ייקבעו אשר ההודעות של

 ולקבל לוודא הזוכה המציע נדרש כן כמו .המקוון טופסב הרשומה האלקטרונית הכתובת פי על

 בתיק גם ישמרו מועמד לכל ההודעות המועמד. אצל נתקבל המכתב כי במייל( או )טלפוני אישור

 הממוחשבת. במערכת האישי המועמד

 ההודעה, סוג כולל ההודעות נשלחו אליהם המועמדים רשימת את לרשות להגיש הזוכה המציע על 

 המועמד. ידי על התקבלה ההודעה כי ואישור ההודעה שליחת ושעת תאריך

 הזוכה למציע לפנות יוכל האמורים, בתנאים עמידתו בבדיקת טעות נפלה כי סבור אשר מועמד

 בתנאי עמד לא המועמד כי זו בבדיקה שימצא ככל נוספת. בדיקה  יבצע הוז מובנה, טופס באמצעות

 אשר ,("הערר "ועדת )להלן: המטפלת הועדה  מטעם ערר לוועדת הפניה תועבר שנקבעו, הסף
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 על למועמד תישלח הסופית התשובה .הזוכה המציע שביצע הסינון על ותפקח נוספת בדיקה תבצע

 .הערר דתוע החלטת קבלת לאחר רק ,הזוכה המציע ידי

 קשיחים קריטריונים  פי על ההצעות ניקוד – ו' שלב 4.3.6

 ואמות קשיחיםה לקריטריונים בהתאם הסף בתנאי שעמדו ההצעות את ינקד הזוכה המציע

 נוהל במסגרת הרשות ידי על שהוגדרו (קשיחים"ה "הקריטריונים :)להלן מפורטותה מידהה

 .בחוק הקבועות ההולם הייצוג לחובות בהתאם לקבוצות בחלוקה ,זאת האיתור, הליך

 הקריטריונים פי על יםמועמדה של הניקוד אופןל באשר ספק מתעורר בו מקום בכל כי יובהר

  .המטפלת הועדה להכרעת ועברי הנושא ,הקשיחים

 פרופיל ובכל לפרופילים, בחלוקה שנוקדו המועמדים רשימת את לרשות יגיש הזוכה המציע

  שובצו. אליו לפרופיל התאמתם למידת בהתאם ידורגו מועמדיםה ההולם. הייצוג לחובות בהתאם

  למועמדים הודעות שליחת – ז' שלב 4.3.7

 הליך בנוהל לאמור בכפוף והכל למועמדים, הודעות הרשותהמדינה/ בשם ישלח הזוכה המציע

  לראיונות. לשלב  שיעברו המועמדים מספר הוגדרו שבו האיתור

  .המטפלת הוועדה ידי על יקבעו שליחתם ומועד המכתבים נוסחי

 טופסב הרשומה האלקטרונית הכתובת פי על המייל באמצעות למועמדים תשלחנה ההודעות

 אצל נתקבל המכתב כי במייל( או )טלפוני אישור ולקבל לוודא הזוכה המציע נדרש כן כמו .המקוון

 הממוחשבת. במערכת האישי המועמד בתיק גם ישמרו מועמד לכל ההודעות המועמד.

 ההודעה, סוג כולל ההודעות נשלחו אליהם המועמדים רשימת את לרשות להגיש הזוכה המציע לע

 המועמד. ידי על התקבלה ההודעה כי ואישור ההודעה שליחת ושעת תאריך

 בפרופילים שלו הכולל הניקוד את לו ימסור הזוכה המציע נוקד, כיצד לדעת יבקש שמועמד ככל

 הועדה ידי על ושיאושר  זמן תקופת ותוך בפורמט מוחשבת,המ המערכת באמצעות הרלוונטיים,

 לפנות יוכל הקשיחים, בקריטריונים עמידתו בבדיקת טעות נפלה כי סבור אשר מועמד .המטפלת

 עם הבהרה שיחות שתידרשנה ככל נוספת. בדיקה יבצע הוז מובנה, טופס באמצעות הזוכה למציע

 להעמיד יידרש הזוכה תכתובת, ו/או טפסים באמצעות תשובה בקבלת מסתפק אינו אשר מועמד

 כי זו בבדיקה שימצא ככל .השירות( מוקד בסעיף להלן )כמפורט המועמדים לרשות  טלפוני סיוע

 על ותפקח נוספת בדיקה תבצע אשר ערר,ה לוועדת הפניה תועבר מועמד, טענות את לקבל אין
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 לאחר רק ,הזוכה המציע ידי לע למועמד תישלח הסופית התשובה .הזוכה המציע שביצע המיון

 .הערר ועדת החלטת קבלת

  לממליצים פניה – ח' שלב 4.3.8

 את שייבצע המראיינים לפרופיל זהה פרופיל בעל ומיומן מקצועי צוות יכשיר הזוכה המציע

 :כדלקמן תהיה ההמלצות בדיקת .הממליצים עם הטלפוניות השיחות

 תפחת שלא שיחה עמם ויערוך , לפחות  ממליצים לשני טלפונית יפנה הזוכה המציע 4.3.8.1

 השיחה המטפלת. הוועדה ידי על שיאושר מראש מובנה שאלון פי על דקות 20 -מ

  המועמדות. לתיק ותצורף בכתב תתועד

 המציע )ובאחריות  המועמד על מממליצים בכתב נוספות המלצות שתי קבלת 4.3.8.2

 ויפורסם המטפלת הוועדה ידי על שיאושר מראש מובנה שאלון פי על (הזוכה

 הממוחשבת המערכת באמצעות יפנה הזוכה המציע  .הממליצים לנוחיות במערכת

 יש  במערכת. מקוון טופס למלא מהם ויבקש המועמד של ממליצים לשלושה

 .להמלצות המקוון הטופס את להעביר

 ואשר קודמות בשנים הדירקטורים לנבחרת מועמדותם את שהגישו מועמדים 4.3.8.3

 להשתמש הזכות תהיה הזוכה למציע – חופפים ממליץ/ממליצים תשמו יגישו

 שהיו חושב הזוכה והמציע במידה קודמות. מפעמים  ההמלצות בדיקת בדו"ח

 שעברה התקופה במהלך המועמד של המקצועית עבודתו במהלך מהותיים שינויים

 את מחדש ויבחן הקודמת המלצה בדו"ח ישתמש לא ההמלצה, בדיקת מאז

 דוח על הסתמכות של האופציה ותמומש במידה לנדרש. התאםב ההמלצות
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 שמות בין חפיפה יש  אכן כי מעלה לתנאי בכפוף והכל קודמות, מפעמים ההמלצות

  הרלוונטי. המועמד תחת זה בהליך גם הדו"ח המלצות את מחדש יתעד הממליצים,

 רכים קריטריונים פי על וניקוד ראיונות ביצוע – 'ט שלב 4.3.9

 הקשיחים, הקריטריונים בשלב שניתן לניקוד בהתאם פרופיל, בכל ביותר המתאימים המועמדים

 הכול, ובסך ,לראיון יוזמנו ,המטפלת הוועדה שתקבע מנגנון פי ועל הולם ייצוג לחובות בכפוף

 המטפלת הוועדה החלטתל  בהתאם להשתנות עשוי המספר .מועמדים 1000 -כ ירואיינו

 או הזוכה המציע מטעם מקצוע ואיש המטפלת, הוועדה ידי על שהוסמך נציג כל או ,הרשות ינציג

 הועדה שקבעה לקריטריונים בהתאם המועמדים ראיונות את יקיימו  מטעמו המשנה קבלן

   . (המראיין" "הצוות )להלן: האיתור הליך בנוהל יפורטו ואשר המטפלת

 רב ניסיון בעל הישראלי במשק  בכיר איש כגון, נוסף, נציג המראיינים בצוות שידרש ככל כי ,יודגש

  הזוכה. המציע באחריות יהיה בריאיונות ושיבוצו איתורו בדירקטוריונים,

 ידי על וגדרויש רכים לקריטריונים בהתאם ,המועמדים את המראיין הצוות ינקדו ,הריאיון לאחר

 .המראיין הצוות של בכתב הנמקה פוצריו המטפלת הוועדה

 על לעניין יוכשרו אשר צוות אנשי 30-כ על יעמוד הזוכה המציע מטעם המראיינים מספר כי יודגש

 המטפלת הועדה של דעתה לשיקול בהתאם הכמות, את לשנות יהיה ניתן כאשר ,הזוכה המציע ידי

 לרבות הראיונות, לקיום המשאבים את לספק הזוכה המציע על .הזוכה המציע עם ובהסכמה

     .ועוד ראיונות( לביצוע אתר בסעיף להלן )כמפורט הראיונות לביצוע אתר ,ונותהראי מועדי תיאום

 אופן לגבי בראיונות חלק שייקחו הרשות לעובדי הדרכה הזוכה המציע םקייי הראיונות ביצוע טרם

 .ההדרכה מהליך לקחים הפקת דו"ח הזוכה המציע יגיש ההדרכה שלב בסיום .הראיונות ביצוע

 לתפקיד באשר הזוכה המציע מטעם המראיינים את ידריך הרשות עםמט צוות ,במקביל

 השעות היקף הממשלתיות. החברות ומאפייני ממנו הנדרשים וכשירויות המאפיינים הדירקטור,
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 שעות.  ארבע בני הדרכה ימי שני הוא הראיונות ביצוע לצורך הרשות עובדי הדרכת לשם שיידרשו

  .הרשות במשרדי חלק תקח הדרכהה .הדרכה שעות 8  - כ סה"כ

 בחו"ל מועמד של שהות עקב )למשל, פרונטאלי ראיון לקיים יהיה ניתן לא בהם חריגים במקרים

 את להעמיד הזוכה המציע על המטפלת, הוועדה דעת לשיקול ובהתאם בריאותיות(, נסיבות או

 סקייפ(. תוכנת )למשל, טכנולוגיים באמצעים ראיון לביצוע הנדרשים משאביםה

 במעמד המועמד של הממוחשב לכרטיס הראיונות נתוני כל את להזין הזוכה המציע על כי ,ובהרי

  זאת. פעולה ביצוע לדחות ואין עצמו, הראיון

 למחשבים המראיינים כלל את לחבר לוגיסטית ערוך להיות הזוכה המציע על כי ,יודגש

  .אמת בזמן ההזנה את לאפשר מנת על ופעיל זמין אינטרנט לחיבור וכן , /טאבלטיםיםנייד

 ריאיונות כמות תבוצע יום ובכל בודד, שבועות מספר של זמן בפרק יבוצעו הריאיונות כי ,יודגש

 גדולה

 המועמדים שמות של מצטברת רשימה לרשות להגיש הזוכה המציע על ראיונות יום כל בסיום

 תאריך אודות מידע ללכו הראיון, ובשלב הקשיח בשלב שלהן המצטבר הניקוד כולל שרואיינו

 הייצוג ולחובת השונים לפרופילים בפילוח הכל הראיון. את שביצעו בצוות החברים ושמות הראיון

   ההולם.

 לרשות המלאה הרשימה העברת – י' שלב 4.3.10

 את הממוחשבת המערכת באמצעות לרשות יעביר הזוכה המציע הראיונות שלב ביצוע סיום לאחר

 הציון פי על ובדרוג לפרופילים בחלוקה המצטבר( לניקוד תאם)בה שרואיינו המועמדים רשימת

 )מצ"ב הרשות ידי על שיקבע בפורמט מהם, אחד לכל ביחס שנצבר החומר כל בסיס על הכולל,

 על להפיק ניתן אותו (,להזמנה 'ב כנספח מסומן – הראיונות" ביצוע שלב סיום "דוח - ל הפורמט

  .המערכת ידי

 לשרים המומלצים המועמדים רשימת גיבוש – יא' שלב 4.3.11

 לשרים. המומלצים רשימת לגיבוש הנוגע בכל שיידרש, ככל ,המטפלת ועדהל יסייע הזוכה המציע

 יקבע )המספר הראשונים למקומות שהגיעו המועמדים רשימת את השאר בין יכלול זה מסמך
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 להדגיש יש המועמד. של החיים לקורות לינק והוספת לפרופילים חלוקה הבקשה(, למתן בסמוך

  הבלעדי. דעתה ולשיקול ,המטפלת ועדהה לצרכי בכפוף והכל נוספות רובריקות ויוספו יתכן כי

 עותקים 20) קי און דיסק וכן זהים( עותקים 20) מהודרים קלסרים יכין הזוכה המציע בנוסף,

 החיים קורות הוספת לרבות לפרופילים בחלוקה לשרים המומלצים המועמדים רשימת עם זהים(

  ברשימה. מועמד כל של

 נבחרת' 'תואמי – 'יב שלב 4.3.12

 בחירת של חדש הליך יתחיל בו הבא למועד הדירקטורים נבחרת בחירת תהליך סיום מועד בין

 בהתאם לעיל, ורטיםוהמפ המבוקשים השירותים את לתת ימשיך הזוכה המציע ,חדשה נבחרת

 שיקבעו תמחור תנאי לאותם ובכפוף  השרים ידי על למשל יוצעו אשר נוספים למועמדים ,לצורך

   הזוכה. המציע מול

  :כללי 4.3.13

 מצגות מטעמה מי ו/או המזמינה לרשות ההתקשרות, אורך לכל יעמיד הזוכה המציע

 . מטעמה מי או המזמינה לצרכי בכפוף והכל שיתבקש, אחר נתןן כל ו/או נתונים מקצועיות/ניתוח

 המציע דרשי המטפלת /הוועדההמזמינה של רצונה לשביעות שלא תהיה המצגות שרמת ככל

   נוספת. תמורה ללא המשימה, ביצוע לצורך ,מקצועי גרפיקאי עם להתקשר הזוכה

 לוגיסטיקה 4.4

  לרבות: הנדרשים המשאבים כל את הפרויקט לטובת יעמיד הזוכה המציע

  הראיונות לביצוע אתר 4.4.1

 עד להכיל ויכול ,הראיונות לביצוע מתאים  חניה, עם נגיש מרכזי, במקום ממוקם להיות האתר על

 קלה צהריים ארוחת ושתייה, קל כיבוד לספק הזוכה המציע על  .במקביל מראיינים צוותי 30

 בקבלת לוגיסטית עזרה להעמיד הזוכה המציע על בנוסף, .הרשות לנציגי חינם חניה וכן למראיינים

 יהיה ניתן לא בהם חריגים במקרים המרואיינים(. קהל לקבלת קבלה/מזכיר/ה )פקיד המרואיינים

 את להעמיד הזוכה המציע על בריאותיות( נסיבות או בחו"ל )מרואיין פרונטאלי ראיון לקיים

 .טכנולוגיים באמצעים יוןראה לביצוע הנדרשים משאביםה

 "יע ויאושרו בכירים לראיונות הראויים דן, בגוש מרכזי במקום אחד באתר יתקיימו הראיונות

 או מירושלים מראויינים הרבה ויהיו המידה כי בחשבון לקחת הזוכה המציע על .המטפלת הועדה
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 למספר בכפוף מוגבל, זמן למשך לראיונות נוסף מקום למצוא עליו יהיה נוסף אחד במקום

 מקום. באותו המרואיינים

 אך  שיהיה ככל המשנה קבלן ו/או הזוכה המציע במשרדי הראיונות את לקיים יהיה ניתן כי יובהר

 המטפלת הועדה אישור את מראש לבקש הזוכה המציע על האמורים. התנאים על  יענה באם ורק

  ".קורא קול"ה פרסום ממועד שבועיים מלפחות יאוחר ולא הראיונות למיקום

 מחשוב 4.4.2

 זה להליך תמיכה מתן לצורך והוקמ אשר ,קיימות ממוחשבות מערכות על יעבוד הזוכה המציע

 המציע . למדינה שייכות  הנ"ל  מערכות כי יובהר, השונים. שלביו על ,ענבל ידי על ומתוחזקים

 שלמות על המדינה ו/או ענבל כלפי אחראי ויהיה אלו  מערכות על לעבוד הרשאות יקבל  הזוכה

 כמו ענבל, של אישורה ללא אותו ישנו ולא  שלו העבודה תחילת למועד עד במערכות  ששמור למידע

 בנוסף העבודה, תחילת לפני המערכת קינותות שלמות את להבטיח הזוכה המציע באחריות כן

 המידע ושאו למערכות שייגרם נזק כל על המדינה ו/או ענבל את  לשפות הזוכה המציע יתחייב
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 כיום הקיימות המערכות של מקוצר תיאור הנ,ל.להלן המערכות על מעבודתו כתוצאה בהן, ששמור

 להזמנה(. 1.2 בסעיף כאמור המציעים בכנס גם יוצגו ואשר )

 דפדפן ידי על הנתמכת אינטרנטית מערכת הינה זו מערכת - דירקטורים נבחרת מערכת 4.4.2.1

  האחד, מודולים. שני ומכילה בלבד כרום מסוג

 ועיבוד קבלה לצורך הזוכה והמציע הרשות לשימוש והשני, המועמדות הגשת עבור

 .המועמדות מגישי של הנתונים

 אפשרות למועמדים המספקת ZENDESK אינטרנטית מערכת – HELPDESK מערכת 4.4.2.2

 השאלון למילוי בנוגע שאלה /אוו תקלה בכל הזוכה המציע מול שירות קריאת לפתיחת

 .המועמדות להגשת המקוון

 הזוכה מהמציע מיילים הפצת מערכת -וממנו למועמד מיילים להפצת מערכת 4.4.2.3

 עם שונות בותתכתו המידע, וניהול שמירה לרבות רחבה בתפוצה השונים למועמדים

  ועוד. המועמדים

  SMS הודעות -מיסרונים הפצת מערכת  4.4.2.4

 למועמדים מענה מוקד 4.4.3

 בדרכים תקשורת החברה תאפשר הרשות לבין המועמד בין הקשר קיום לצורך 4.4.3.1

 הבאות:

 .המחשוב בסעיף לעיל פירוט ראה -  -המועמד תיק באמצעות 4.4.3.1.1

 מערכת באמצעות המועמד תיק מתוך התראות מערכת -.דוא"ל 4.4.3.1.2

ZENDESK 

 80% בלפחות מענה יספק אשר ,העברית בשפה טלפוני מוקד יעמיד הזוכה עהמצי 4.4.3.2

 "מוקד )להלן: במוקד השיחה קבלת ממועד דקות ארבע עד המתקבלות מהשיחות

 כדלקמן: יבוצע השירות במוקד המענה (.השירות"

 בשבוע, ימים 6 הראיונות, תחילת למועד ועד קורא" "קולה פרסום מיום 4.4.3.2.1

 ביומיים למעט 8:00-13:00 – מ שישי וביום 8:00-22:00  השעות בין ה-א

-08:00 :השעות בין השירות מוקד יעבוד בו המועמדויות להגשת האחרונים
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 המציע ידי על תענה זו תקופה במהלך השירות למוקד מועמד של פניה כל.24:00

 . הפנייה קבלת ממועד שעות 24 עד הזוכה

 המומלצים רשימת רסוםפ לאחר חודש ועד הראיונות תחילת ממועד 4.4.3.2.2

 למוקד מועמד של פניה כל .10:00-18:00  השעות בין ה-א בשבוע, ימים 5  לשרים,

 קבלת ממועד שעות 48 עד הזוכה המציע ידי על תענה זו תקופה במהלך השירות

 . הפנייה

 הממוחשבת במערכת תתועד השירות למוקד פנייה כל כי הריוב 4.4.3.2.3

  לרשות יועבר ואשר הרשות, מול מלא בתיאום שיופק ממוחשב דו"ח באמצעות

  בפניות(. לטיפול ריכוז )דו"ח יום כל בסוף

 לפרסום ועד האחרון הבחירה הליך מסיום )חודש הבחירה תהליכי בין 4.4.3.2.4

 ביחידת לטלפונים יפנה אשר קולי מענה קיסופ -  החדש( קורא הקול

 .ברשות הדירקטורים

 המבוקשים השירותים למתן הרלוונטיים החומרים ותיעוד שימור 4.5

 המבוקשים השירותים לביצוע הנוגעים החומרים כל את ההתקשרות בסיום יעביר הזוכה המציע

 המטפלת הועדה בידי יהיה המבוקשים השירותים למתן בנוגע ישאריש היחיד שהעותק כך לרשות

 מטעמה. מי וא

 הפרויקט מנהל זמינות 4.6

 תקופת בכל זמינים ויהי להלן( 3.3 יףבסע )כהגדרתם הפרויקט מנהל וסגן  הפרויקט מנהל

  .המטפלת הוועדה ו/או הרשות ובקשות לשאלות ההתקשרות

  נוספים שירותים 4.7

 ידי על שתתבקש נוספת מטלה בכל ,ענבל באמצעות ,המטפלת הוועדה את ילווה הזוכה המציע

 ועדת ושל המטפלת הועדה של ליווי ,הטפסים בהכנת עזרה לרבות ,המטפלת הוועדה ו/או המזמינה
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 (,ההליך על /השגותלשאלות בנוגע הרשות מטעם לוועדה המועמדים של )פניה הרשות מטעם הערר

  .ענבל באמצעות הרשות ידי על לכך שתתבקש אחרת מטלה בכל ובנוסף שוטף יעוץ

  המבוקשים השירותים לבצוע זמנים לוחות 4.8

 'ג כנספח מסומן) "בהמצ בגאנט המפורטות הדרך באבני חלקו את לבצע מתחייב הזוכה המציע

  .הזוכה המציע עם בתאום שינויים לבצע הזכות את לעצמה שומרת המזמינה כי יובהר להזמנה(.

  רצון שביעות סקר 4.9

 למועמדים פנייה באמצעות התהליך על איכות בקרת שירותי לו שייתן גורם עם יתקשר הזוכה המציע

 חמש לפחות בעל להיות הסוקר על .("הסוקר" )להלן: לקחים הפקת הליך ניתוח לצורך סקרים וביצוע

 לרבות הרצון, שבעיות סקר של השאלון  לו. דומים או כאמור סקרים בביצוע מוכח ניסיון שנות (5)

 לאחר רק קורא". ה"קול פרסום עד המטפלת הועדה ללאישור תועבר הסקר יבוצע בה המתודולוגיה
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 עם הזוכה המציע תקשרי לעיל כאמור וגיה,ולמתודול לשאלון  המטפלת ועדהמה סופי אישור קבלת

  הסוקר.

 (Q.A) איכות הבטחת – ובקרה פיקוח 4.10

 להשתמש בכוונתו בה המתודולוגיה את לפרט הצעתו במסגרת יידרש הזוכה המציע 4.10.1

 אילו  לפרט ידרש .ובקרה פיקוח יבצע בהם אמצעים לרבות ההליך איכות להבטחת

 ונמצאו. במידה ,בתקלות טיפולה דרכי וכן תקלות תלמניע דרכים ,מטעמו יופקו דוחות

 לתהליך ביחס הן שהפעיל הפנימיים הבקרה מנגנוני אודות לדווח יידרש הזוכה המציע 4.10.2

 .ומטעמ האדם לכוח ביחס והן העבודה

 משלבי אחד בכל המועמדים מבין 5% לפחות של )מדגמית( בקרה לבצע הזוכה המציע על 4.10.3

 .שירואיינו המועמדים לכלל ביחס 100% של בדיקה וכן ,המוקדמים והמיון הסינון

 המועמדים מבין 5% לפחות של )מדגמית( בקרה תבצע מטעמה, מי או ,המטפלת הועדה 4.10.4

 לכלל ביחס 100% של בדיקה וכן ,המוקדמים והמיון הסינון משלבי אחד בכל

  .שירואיינו המועמדים

 המציע שביצע והמיון הסינון בתהליך פגמים נפלו כי המדגמית בבדיקה עלהתש ככל 4.10.5

 כלל את מידי באופן שנית לבדוק הזוכה המציע יידרש מהמדגם, יותר או 5% – ב הזוכה

 נוספת. תמורה ללא שלב, באותו המועמדים

 ,מהמדגם יותר או 3%-ב הזוכה המציע שביצע והמיון הסינון בתהליך פגמים שנפלו ככל 4.10.6

 .שהתגלתה הטעות לשיעור בהתאם יחסי חלקה הזוכה למציע המגיעה רהמהתמו ינוכה

 נפלו כי שימצא כלכ .השלבים באחד נדחו אשר מועמדים של פניות תבחן הערר ועדת 4.10.7

 ביחס נעשה אשר המדגם לתוצאות אלה ממצאים יצטרפו ,הזוכה המציע בעבודת פגמים

 .בהתאם יופעל התמורה לניכוי והמנגנון ,לעיל כמפורט שלב, לאותו

 נתונים ניתוח 4.11

 את המפרט דוח לרשות הזוכה המציע יגיש ,18:00 השעה עד עבודה, יום כל בסוף 4.11.1

 סינון "דוח )להלן: המצ"ב בפורמט ובמצטבר היום באותו והמיון הסינון התקדמות

 להזמנה(. ד' כנספח ומסומן מצ"ב – יומי" ומיון
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 נוספים, דוחות עשרה חמש עד להפיק וידרש יכול כי בחשבון לקחת הזוכה המציע על 4.11.2

 עלות וללא ענבל עם בתיאום המטפלת, הועדה של דעתה ולשיקול לצרכיה בכפוף והכול

  . נוספת

 כללי 4.12

 את ידריכו אשר מטעמה /יםעובד הרשות תעמיד ,מהשלבים אחד כל בפתיחת 4.12.1

 דעת לשיקול בהתאם בתחילתה, עבודתם את וילוו הזוכה המציע עובדי

 הרשות.

 (."המבוקשים "השירותים ו/או "השירותים" )להלן: 

 ההתקשרות תקופת .5

תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה המתחילה במועד חתימת ההסכם על ידי הצדדים תהיה עד  .5.1

 (."תקופת ההתקשרות", )להלן: 2019בדצמבר  31 –ליום ה 

הארכת תקופת ההתקשרות: לענבל, בהתייעצות עם הרשות, שמורה האופציה להאריך את תקופת  .5.2

ההתקשרות למתן השירותים המבוקשים בכפוף לשיקול דעתן הבלעדי ובכפוף לצרכיהן, לתקופה של 

בהתאם לשיקול דעתה של המזמינה חודשים(, כולם או חלקם  שנים עשרחודשים נוספים ) 12עד 

 31 –( עד ליום ה "תקופת ההתקשרות המוארכת")להלן: הוועדה המטפלת  ובהתאם להחלטת

 .2020לדצמבר, 

להביא את ההסכם לידי סיום,  תרשאי אהת המזמינהכי  אתלגרוע מן האמור לעיל, מוסכם בז מבלי .5.3

לא תהיה    לחברה, בכתב ומראש ובכפוף לחוק. עבודהימי  30מכל סיבה שהיא, בהודעה מוקדמת של 

ו/או דרישה כלפי ענבל ו/או מי מטעמה כתוצאה מסיום ההסכם ו/או ביטולו מכל סיבה כל תביעה 
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, על פי הסכם ענבל, באמצעות הרשותשהיא. מובהר כי אין באמור כדי לגרוע מהתחייבויותיה של 

 זה.

להפסיק לאלתר, את תקופת ההתקשרות בכל  המזמינהשל  הכדי לגרוע מזכותבבאמור לעיל  אין .5.4

, לרבות זכותו של הצד המפסיק לכל סעד או החברהיסודית של ההסכם על ידי  המקרה של הפר

 תרופה כלפי הצד המפר במקרה של הפרה כאמור.

 החברה והתחייבויות הצהרות .6

 : תהחברה מצהירה ומתחייב

על  זה בהסכם והדרישות התנאים הל וברורים ידועים כי, נספחיו על זה הסכם תנאי את הקרא כי .6.1

 .המפורטים והתנאים הדרישות פי על ולבצעם לקיימם הביכולת יש וכי, נספחיו

רשות ל המבוקשים שירותיםלמתן ה הידע, היכולת, כוח האדם והניסיון הדרושים תא בעליי הכ .6.2

והיא מתחייבת לבצעם ברמה של מיומנות, אמינות וזהירות  באופן מעולה ומקצועי ענבלבאמצעות 

 מקצועית נדרשת.

לצורך ביצוע השירותים  נהלבצע את השירותים המבוקשים, להיות זמיהחברה מצהירה ומתחייבת  .6.3

 . הרשותהמבוקשים וכן לעמוד בלוחות זמנים כפי שנקבעו על ידי 

 יםהקשור הדאג להתעדכן בכל החידושים וההתפתחויות שיחולו בתחום מומחיותת החברה .6.4

שמם במסגרת ביצוע וכל לייתעל פי הסכם זה, על מנת ש השיסופקו על יד מבוקשיםלשירותים ה

 באמצעות ענבל על פי הסכם זה. רשותל המבוקשיםמתן השירותים ב ההתחייבויותי

במשך כל תקופת  הביד החזיקא מתחייבת להוסיף ולי, וההמצהירה, כי קיימים ברשות החברה .6.5

ההסכם את כל האישורים, ההיתרים והרישיונות הדרושים על פי כל דין ועל ידי כל רשות מוסמכת 

, כאמור בהסכם זה ובכלל זה להעביר לענבל, עובר לחתימת הסכם המבוקשיםתן השירותים לשם מ

זה, אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול 

וכן אישור כדין בדבר ניכוי מס במקור. בהעדר אישור  1976 –חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

י מס במקור, תהיה ענבל רשאית לנכות ולשלם לרשויות המס את המגיע להם כחוק מהתמורה על ניכו

 הנ"ל.

כפי שיתעדכנו מעת לעת, בכל  –מתחייבת למלא אחר הוראות כל דין וכל רשות מוסמכת  החברה .6.6

 על פיו. המבוקשיםהנוגע לקיום הוראות הסכם זה ומתן השירותים 

 פי עלתהיינה נכונות ותקפות במשך כל תקופת ההסכם ו הינן המתחייבת כי כל הצהרותי החברה .6.7

במסגרת  הו/או הנתונים שהגיש הו/או הצהרותי הובמידה ויחול שינוי באלו מהתחייבויותי זה הסכם
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 כיצד להחליט הבלעדי הדעת שיקול יהיה למזמינה. לאלתר השינוי על והרשותלענבל  תדווח הצעתה

 . מהחברה המבוקשים השירותים קבלת הפסקת של אפשרות מתן זה ובכלל לפעול

 המשאבים הקצאת לרבות ההזמנה במסמכי המפורטות הדרישות בכל לעמוד מתחייבת החברה .6.8

 :כדלהלן המבוקשים השירותים ביצוע לצורך

במהלך הפרויקט ו/או בסיום ההתקשרות את כל החומרים הנוגעים  להעביר מתחייבת החברה .6.9

לביצוע השירותים המבוקשים לרשות כך שהעותק היחיד שיישאר בנוגע למתן השירותים 

 המבוקשים יהיה בידי הרשות. 

תבקש על ידי ענבל תאת הרשות באמצעות ענבל בכל מטלה נוספת ש ללוות מתחייבת החברה .6.10

לרבות עזרה בהכנת הטפסים, ליווי של הועדה מטעם הרשות שתשב גם הקשורה לביצוע הפרויקט 

עדה מטעם הרשות בנוגע לשאלות/השגות על ועדת ערר בפרויקט )פניה של המועמדים לוולעיתים כו

 ההליך(, יעוץ שוטף וכו'.

 לשאלות בשעות העבודה זמינים שיהיו, מטעמו מי או, הפרויקט מנהל את להעמיד מתחייבת החברה .6.11

 .הרשות

ג' להזמנה  בנספחמתחייבת לעמוד בלוחות הזמנים לביצוע השירותים המבוקשים כמפורט  החברה .6.12

 )המצ"ב ומסומנת כנספח א' להסכם(.

החברה מצהירה ומתחייבת לעמוד בכל הדרוש מבעל מאגר מידע ע"פ חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א  .6.13

ם המזמינה לרבות תקופת , לרבות אחריות לאבטחת המידע במהלך כל תקופת ההתקשרות ע1981 –

 ההתקשרות המוארכת.

 ידי על המוחזקות בתוכנות ורק אך האמורים השירותים מתן לצורך להשתמש תמתחייב החברה .6.14

 ;כדין

  תמורהו דיווח .7

 בכפוףלתמורה   תהחברה זכאי אהתבתמורה לביצוע השירותים ולקיום מלוא התחייבויות ההחברה,  .7.1

המצ"ב  "התמורה"נספח בלהצעת המחיר שניתנה על ידה במסגרת ההליך. התמורה מפורטת 

מוסכם בזאת במפורש ובמודגש כי התמורה כאמור תהווה את להסכם.  'ד כנספחסומן מו להסכם, 

היה תבגין מתן השירותים לפי הסכם ההתקשרות, וכי לא  חברהמלוא התמורה המגיעה ו/או שתגיע ל

 לכל תמורה ו/או החזר נוסף או אחר.  תזכאי

 כפי ואישורו בדיקתו לצורך, בפועל העבודה ביצוע של מפורט"ח דו תגיש החברה בחודשו חודש מדי .7.2

 . "(החודשי השעות"דיווח )להלן:  הרשות של ובאישור המזמינה ידי על שתתבקש



 17/2016הליך מס' 
 נוסח חדש

 03-9778794, פקס: 9700*, 03-9778793, טל. 70100נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  – ענבל חברה לביטוח בע"מ
INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel Tel. +972-3-9778793, Fax. +972-3-9778794 

E-mail Address michrazim_gius@inbal.co.il 
  

- 96 - 

התקשרות זו הינה מוחלטת, הוגנת ונאותה וכי לא תהיה זכאית ו/או   נשואתמורה ה כי ידוע לחברה .7.3

תים וריפי הסכם זה, לרבות ביצוע הש-על התחייבויותיהכל תשלום נוסף עבור  להלא ישולם 

משרדיות, צילומים,  הוצאות הוצאות ותשלום עבור נסיעות, ל,"אש המבוקשים כגון תשלומי

 שהוא. אחרות מכל סוג הוצאות טלפונים, פקסים

ההוצאות והתשלומים, הכרוכים במתן השירותים המבוקשים,  כלב לבדהשא תלחברה כי  ידוע .7.4

 שיחול אחר תשלום כל או ביטוח תשלומי/או ו עליה החלים חובה והיטלי יםובכלל זה תשלומי מס

 שענבל באופן זאת וכל כחברה שלה והאחריות הסיכונים בכל הכרוכות הוצאות בכל וכן בעתיד עליה

 .שהוא ואופן צורה בכל לכך אחראיות תהיינה לא והרשות

לכל חודש, תגיש החברה  7 -ולא יאוחר מה קלנדרילגרוע מן האמור לעיל, אחת לכל חודש  מבלי .7.5

לענבל חשבונית עסקה או חשבון בגין החודש החולף, שצמוד אליו דיווח שעות חודשי בפורמט דיווח 

 שייקבע  על ידי ענבל. 

שולם  לחברה יוח  השעות החודשי, בצירוף חשבונית עסקה, על ידי נציג ענבל, לאחר אישור דיו .7.6

, המסוחשבונית  חודשי שעות דיווח" ממועד הגשת 60התשלום החודשי  על בסיס של  "שוטף +  

 אישור כדין בדבר פטור מניכוי במקור. לענבלחברה המציא תניכוי מס במקור כדין, אלא אם  לאחר
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, כל סכום מהחברה להתהא רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע  ענבלדגש בזה, כי למען הסר ספק, מו .7.7

על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, לרבות מקדמות ו/או חיובים שמקורם במיסוי  החברההמגיע לה מ

והיטלי חובה החלים על  התמורה, ו/או נזק שהחברה תגרום, אם תגרום, לענבל ו/או לרשות ו/או 

 ם כתוצאה מביצוע ההסכם.לצדדים שלישיי

 הסכםה לביצוע בנקאית ערבות .8

בנוסח המצורף כנספח  חוזרתלהמציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי  החברהעל  .8.1

, צמודה למדד המחירים לצרכן ומבוילת כדין, לפקודת ענבל חברה ישראלי בנקזה, מאת  להסכם' ב

תקופת  אורך כל, בתוקף לאלף שקלים חדשים()מאה  ₪ 100,000לביטוח בע"מ, בשיעור של 

ותקופת ההתקשרות ועד מועד סיום תקופת ההתקשרות  מתן השירותיםההתקשרות )מיום תחילת 

 . 30.06.2021-המוארכת בתוספת שישה חודשים, דהיינו עד ל

זמנה והסכם העל פי תנאי ה ה, כמפורט לעיל להבטחת מילוי התחייבויותיהחברהמציא תהערבות ש .8.2

לא  החברה בותקשרות תוחזק בידי ענבל אשר תהיה רשאית לחלטה, כולה או חלקה, בכל מקרה הה

 .ו/או ההזמנה ו/או הצעתה על פי ההסכם העמוד בהתחייבויותית

עם  בהתייעצותעל פי הסכם זה, רשאית ענבל  הבהתחייבויותי החברהעמוד תבכל מקרה בו לא  .8.3

, החל מתאריך שייקבע על ידי ענבל בהודעה, לחברהבהודעה בכתב  מידיתהרשות לבטל את ההסכם 

את המעוות  נהלא תיק והחברהלתקן את המעוות  תהודעה בה נדרש לחברהזאת לאחר שניתנה 

 בהתאם להודעה תוך הזמן שנקבע בהודעה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין. 

נקאית הנ"ל, וכן למסור את ביצוע ההסכם היה ובוטל ההסכם רשאית ענבל לחלט את הערבות הב .8.4

באמצעות ענבל על כל הפסד ונזק  הרשותפצה את ת והחברהבאמצעות ענבל  הרשותלמי שיקבע ע"י 

 /או לענבל בגין כך.ושיגרמו לה 

ענבל ו והרשות ענבלל החברהים מאת כמחילוט הערבות לא יחשב בשום מקרה כתשלום פיצויים מוס .8.5

את הנזקים מעבר לסכום הנקוב בערבות, מבלי שחילוט  מהחברהבוע ת לתותהיינה זכאי והרשות

 הערבות יגרע מזכויותיה על פי כל דין.

 עניינים ניגוד והעדר סודיות .9

, ידה על המועסקים המשנה קבלני/או ו עובדיה כל ובשם בשמה, בזאת ומתחייבת המצהיר החברה

 להעדר ניגוד עניינים, חובת סודיות ואי הרשעה כדלקמן: 

יהיה בגדר סוד מקצועי, למעט מידע  והרשותמצהירה כי ידוע לה שכל מידע שתקבל מענבל  החברה  .9.1

 הטרם התקשרות לחברהכי פורסם ברבים והיה ידוע לכל ו/או מידע שהיה ידוע  הוכחפומבי ש
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 וכל"פ צו של רשות מוסמכת, עלגלותו ע"פ על פי כל דין ו/או  הנדרש החברהבהסכם ו/או מידע אשר 

 .ובכתב מראש לענבל כך על הודעה למתן בכפוף זאת

לשמור בסוד כל ידיעה ומידע מכל מין וסוג שהוא הנוגע, במישרין ו/או בעקיפין,  תמתחייב החברה .9.2

, שיגיעו ו/או הגיעו אלי מענבל ו/או עמהו/או למי מטעמה ו/או לגופים הקשורים  הרשותלענבל ו/או 

 ולרבותבקשר להסכם ו/או למתן השירותים המבוקשים על פיו,  שלישיים מצדדים/או ו מהרשות

( ולא למסור כל ידיעה ו/או "מידע"או  "המידע"סודות מקצועיים כאמור לעיל )יכונו להלן ביחד: 

לי כי ישנה  ידוענתון ו/או מידע ו/או כל מסמך לאדם שלא הוסמך לכך על ידי ענבל מראש ובכתב. 

 ל סודיות המידע. חשיבות רבה ומיוחדת בשמירה ע

לא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם ו/או גוף, כל מידע  תמתחייב חברהה .9.3

כאמור, ולא לעשות בו שימוש במשך תקופת ההסכם, או בכל עת שהיא בעתיד )להוציא שימוש במידע 

 הסכם(.הככל שיידרש לצורך ביצוע 

רכושה של הרשות, וכי הוא בעל ערך רב עבורם, וכי  כי המידע הינו הכי ידוע ל תמאשר החברה .9.4

מאשר כי  החברהמבחינתה של ענבל והרשות, המידע כולו הינו בגדר סוד מסחרי ו/או מידע סודי. 

חשיפתו לאחרים של המידע, כולו או חלקו, ו/או שימוש על ידי אחר במידע כולו או חלקו, בכל הקשר 

לתועלתה של ענבל ו/או הרשות, יגרום לענבל ו/או לרשות  ובכל נושא למעט לצורך ביצוע השירותים

 לנזקים כבדים ישירים ועקיפים, חלקם בלתי הפיכים, לרבות פגיעה במוניטין. 

בזאת כי במידה ויקבע על  מסכימה החברההחברה,  התחייבויות להפרת הצדקה יהווה שהדבר מבלי .9.5

, הרי שבנוסף לכל סעד לו תהא ענבל את מי מהוראות סעיף זה הפרה חברהידי ענבל והרשות כי ה

 ו/או הרשות זכאיות על פי דין, יחולו ההוראות הבאות )במצטבר(:

 לארבעה השווה בסך מראש ומוסכם קבוע פיצוי לכך הראשונה דרישתה עם מיד לענבל אשלם .9.5.1

 . העסקתו בתקופת בממוצע עבודה חודשי

סכום שהיא תחוב לי מכל מקור שהוא ומכל עילה שהיא  כל לקזז/או ו לעכב רשאית תהא ענבל .9.5.2

 עד לתשלום הפיצוי המוסכם האמור לעיל.

נותן בזאת את הסכמתי כי ענבל, אם תרצה בכך לפי שיקול דעתה, תהא זכאית לקבל  הנני .9.5.3

מבית המשפט המוסמך צו קבוע למניעת או הגבלת פעולותיי או של צדדים שלישיים ביחס 

 תי את התחייבויותיי או הנובע מכך. אלי, בכל הנוגע להפר

על פי סעיף זה עלול להוות, בין היתר, עבירה  יהשאי מילוי התחייבויות הכי ידוע ל המצהיר החברה .9.6

 .1977 –לפי פרק ז', סימן ה' )סודות רשמיים( של חוק העונשין, התשל"ז 

נקוט בכל אמצעי ל החברה מתחייבתהסכם ועל פי כל דין, המבלי לגרוע מאחריות החברה על פי  .9.7

בקשר  הכדי לשמור שמירה מעולה על כל מידע ומסמך המוחזקים על יד המתאים שיש ברשות

לו זאת בכתב  ולשירותים ולהסכם וכדי למנוע עיון בהם מכל אדם שענבל ו/או הרשות לא התיר

ים בדבר נקיטת אמצעי בטחון נוספ הרשות/או וציית לכל דרישה סבירה של ענבל אכן  כמוומראש. 
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ודיע על כך א. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים ו/או למידע כאמור לעיל ילאלה שננקטו על יד

 /או לרשות מיד עם אירועה.ולענבל 

למען הסר ספק מובהר בזה כי התחייבות החברה לסודיות כאמור תחול הן במשך כל תקופת הסכם  .9.8

, מטעמי  מילת זמן עלי ו/או על ההארכה, ככל שיהיו, והן בכל עת שהיא בעתיד, ללא מגב ותקופות

 .להסכם בהתאם כאלו ויאושרו במידה

תקופת מתן השירותים המבוקשים, ניגוד  במהלך לה יהיה ולא הכי אין ל תומתחייב מצהירה החברה .9.9

עם גורם כלשהו, קשר  העניינים או חשש לניגוד עניינים, מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה לא יהיה ל

 .םבמצב של ניגוד עניינים או של חשש לניגוד ענייני להעמידהעסקי או אחר העלול 

 עניינים לניגוד חשש של או עניינים ניגוד של מצב כל על לרשותלהודיע לענבל ו/או  תמתחייב החברה .9.10

 החברהבניגוד עניינים או החשש לניגוד עניינים.  להעמידה שעשוי המצב או הנתון היוודע עם מיד

, הרשותבניגוד עניינים עד לקבלת התייחסות ענבל ו/או  להעמידה ולההעל פעולה כל מלבצע תמנע

 . הרשותלפעול בהתאם להודעת ענבל ו/או -התייחסות כאמור ומשנתקבלה

אצל גורם שהוא צד לסכסוך משפטי או אחר,  תאו להיות מועסק המלתת את שירותי מנועה החברה .9.11

 או/ואת השירותים המבוקשים לענבל  נותנת היאלסוגיות בהן  בנוגעמול הרשות,  או/ומול ענבל 

לפי ההסכם, כל עוד הסכסוך תלוי ועומד, אך לא  תמועסק בהיותה בהן תמעורב שתהיה או לרשות

 מראש אישור אקבל כן אם אלא והכל, הרשות או/וידי ענבל -על החודשים מתום העסקת 24-יותר מ

 .מהרשות/או ו מענבל ובכתב

 הצדדים בין היחסים מערכת .10

מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי היחסים ביניהם לפי הסכם זה יוצרים יחס בין מזמין לחברה  .10.1

מעביד המבצע הזמנות או בין מוכר שירותים וקונה שירותים בלבד, והם  -ואינם יוצרים יחסי עובד

 מעביד.-אינם יוצרים יחסי עובד

לא יהיו זכויות של עובדים  עמהמט משנה קבלני לרבות המוצהר ומוסכם כי לחברה או למי מעובדי .10.2

לכל  תזכאי תהאוכי למעט תשלום התמורה כמפורט לעיל, היא לא  הרשותאצל ענבל ו/או אצל 

 מכל סיבה שהיא. -תשלום או הטבה אחרת בקשר להסכם זה ו/או ביטולו, או סיומו, ו/או הפסקתו 

במתן  ההמועסקים על יד הו/או מי מטעמ הישא בכל התשלומים להם זכאים עובדיתהחברה בלבד  .10.3

השירותים לענבל ו/או לרשות, ובכלל זה תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל תשלום אחר נוסף 
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שחל או יחול על החברה בגין העסקת עובדים ו/או מועסקים ותנאי העסקתם מתוקף דיני העבודה 

 במדינת ישראל.

 הר האמור בחוקי העבודה החלים עליאח המבלי לגרוע מהאמור, החברה מתחייבת לקיים לגבי עובדי .10.4

מכוח כל דין, ואחר האמור בהוראות הסכמים קיבוציים ככל שהללו חלים על המפעיל  הועל עובדי

 מכוח צווי הרחבה במשק ועל פי הדין. 

, והתקנות 1968 -החברה מתחייבת למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשכ"ח  .10.5

על פי הסכם זה, וכן מתחייבת  הכוחו על מנת שתקוימנה כל התחייבויותישהותקנו ו/או יותקנו מ

לקיים דרישות כל דין, משך כל תקופת ההסכם והארכותיו, ככל שתהיינה, בכל הקשור לתנאי 

בביצוע העבודות לפי הסכם זה ולרבות תנאי עבודה  הההעסקה של העובדים אשר יועסקו על יד

 ותנאים סוציאליים. 

 הלרבות העובדים באמצעות קבלני משנה מטעמ שלהבזה כי העובדים  תומאשר החברה מצהירה .10.6

 הוהשגחת ה, פיקוחהעל פי הסכם זה יהיו נתונים להוראותי האת התחייבויותי השיבצעו מטעמ

 המלאים.

, ממתן שירותים נשוא מידיבאמצעות ענבל תהא רשאית להורות לחברה על הרחקה, באופן  הרשות .10.7

, בכל עת ועל פי שיקול המבוקשים השירותים במתן הקשורצוות המאנשי הסכם זה, של כל אחד 

דעתה הבלעדי, ומבלי שתצטרך לנמק את החלטתה, ומבלי שתישא בגין כך בכל אחריות כלפי החברה 

 . הו/או עובדי

אין לראות בכל זכות הניתנת לענבל ו/או לרשות לפקח, להדריך או להכווין את החברה או מי  .10.8

אמצעי להבטיח את ביצוע העבודות כראוי וביצוע הסכם זה במלואו ואין בהם כדי , אלא המטעמ

 ם מערכת יחסים של עובד מעביד.יילק

 הלכל תשלום לשיפוי בגין נזק או פיצויים או כל תשלום אחר המגיע ממנ תאחראי תהאהחברה בלבד  .10.9

 .הצע, או לכל אדם אחר בשם פעולות שביהעל פי כל דין לאנשים המועסקים על יד

ד ימעב-תבע את ענבל ו/או את הרשות בעילה כלשהי שעניינה יחסי עובדתהחברה מתחייבת כי לא  .10.10

עשה כן, או אם ת הלבין ענבל ו/או לבין הרשות, וכי אם למרות התחייבות הו/או מי מטעמ הבינ

 -תחולנה על ענבל הוצאות נוספות מעבר לאמור בהסכם זה, הנובעות מקביעה כי שררו יחסי עובד 

חויב תאזי,  -במהלך תקופת ההסכם  המעביד בין ענבל ו/או הרשות לבין החברה ו/או מי מטעמ

החברה לשפות את ענבל לפי דרישתה הראשונה לכך, על כל הוצאה שתגרם לה בגין או בקשר עם 
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עם קבלת  מידדין, ובלבד שענבל עדכנה את החברה -התביעה כאמור, לרבות שכר טרחת עורכי

 דרישה וניתנה לחברה אפשרות להתגונן באופן עצמאי.התביעה ו/או ה

האמור בסעיף זה על כל סעיפי המשנה שבו הנו מעיקרי ההסכם, והפרתו, או הפרת כל חלק ממנו,  .10.11

 על ידי החברה תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

 

  ושיפוי אחריות .11

 המבוקשים השירותים למתן והבלעדית היחידה האחראית היא כי ומתחייבת מצהירה ההחברה .11.1

 אחרת פעולה כל וכן המבוקשים השירותים את ולבצע ליתן מתחייבת היא וכי, זה בהסכם כאמור

 ובכפוף זה בהסכם כמפורט, ובזהירות בקפדנות, במיומנות, המבוקשים השירותים במתן הקשורה

 .מוסמכת רשות וכל דין כל להוראות

ית לשלמות המידע שיוזן למערכת החברה מצהירה ומתחייבת כי היא האחראית היחידה והבלעד .11.2

 המידע.

פצה תו/או מי מטעמה, בגין נזק כלשהו כאמור לעיל,  הרשותמקרה של תביעה כנגד ענבל ו/או  בכל .11.3

ו/או מי מטעמה אשר הוגשה כנגדו התביעה, עם דרישתם  רשותאת ענבל ו/או ה החברהשפה תו

הראשונה, על כל סכום בו יחויבו בפסק דין בשל או בקשר לנזק כאמור, וכן בגין מלוא הוצאותיהם 

 בגין ההליך המשפטי שיינקט כנגדם כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין. 

 אפשרות, יתאפשר שהדבר ככל, לה ותיתן כנגדה דרישה/או ו תביעה הגשת על לחברה תודיע ענבל .11.4

 .כאמור התביעה או הדרישה מפני ההגנה בניהול ולהשתתף, המשפטיים להליכים להצטרף
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  ביטוח .12

לרכוש את כל הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת ענבל, ולהציג לה  את  מתחייבת החברה

הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין 

 להלן:

 מקצועית אחריות ביטוח .12.1

 . מקצועית אחריות בביטוח  פעילותיה בגין אחריותה את תבטח החברה .12.1.1

 כתוצאה אירע ואשר ועובדיה החברה של מקצועית חובה מהפרת נזק כל תכסה הפוליסה .12.1.2

                                      הצהרה, נכון בלתי מצג, השמטה או טעות, מחדל לרבות, רשלנות, ממעשה

 כדירקטורים לכהונה מועמדים ומיון איתור של שירות למתן בקשר,  לב בתום שנעשו רשלנית

 . מ"בע לביטוח  חברה ענבל באמצעות הממשלתיות החברות רשות עבור ממשלתיות בחברות

 . ולשנה למקרה ב"ארה דולר  250,000  מסך יפחתו לא האחריות גבול .12.1.3

 :הבאות ההרחבות את לכלול יורחב הפוליסה פי על הכיסוי .12.1.4

 .עובדים של יושר ואי מרמה .12.1.5

 .ביטוח מקרה עקב העיכוב או/ו השימוש אובדן לרבות, מסמכים אובדן .12.1.6

 .ענבל כנגד הספק תביעות יכלול לא הביטוח אולם צולבת אחריות .12.1.7

 .חודשים 6 לפחות הגילוי תקופת הארכת .12.1.8

                                החברה מחדלי או/ו למעשי אחראים שיחשבו ככל והרשות ענבל את לשפות יורחב הביטוח .12.1.9

 .מטעמו והפועלים

 

 

  



 17/2016הליך מס' 
 נוסח חדש

 03-9778794, פקס: 9700*, 03-9778793, טל. 70100נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  – ענבל חברה לביטוח בע"מ
INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel Tel. +972-3-9778793, Fax. +972-3-9778794 

E-mail Address michrazim_gius@inbal.co.il 
  

- 103 - 

 מעבידים חבות ביטוח .12.2

  מדינת תחומי בכל המעבידים חבות בביטוח עובדיו כלפי החוקית אחריותו את תבטח החברה .12.2.1

 ;המוחזקים והשטחים ישראל

 ב"ארה דולר, 5,000,000 -ו, לעובד  ב"ארה דולר 1,500,000 מסך יפחתו לא האחריות  גבולות .12.2.2

 (;שנה) הביטוח ולתקופת למקרה

 היה ועובדיהם משנה קבלני,  קבלנים כלפי המבוטח של חבותו את לכסות יורחב הביטוח .12.2.3

 .  כמעבידם ויחשב

 מחלת/עבודה תאונת קרות לעניין ונטען היה הרשות או/ו ענבל את לשפות יורחב הביטוח .12.2.4

 .המציע מעובדי מי כלפי מעבידים בחבות נושאת היא כי כלשהי מקצוע

 שלישי צד כלפי אחריות ביטוח .12.3

 שלישי צד כלפי אחריות בביטוח ישראל מדינת דיני פי על החוקית אחריותה את תבטח החברה .12.3.1

 ;המוחזקים והשטחים ישראל מדינת תחומי בכל פעילותו בגין ורכוש גוף

 ;ב"ארה 500,000 – מ יפחת לא ולתקופה למקרה האחריות גבול .12.3.2

 קבלני, קבלנים של פעילות בגין שלישי צד כלפי המבוטח של חבותו את לכסות מורחב הביטוח .12.3.3

 .ועובדיהם משנה

 ;CROSS  LIABILITY - צולבת אחריות סעיף ייכלל בפוליסה .12.3.4

 וכל החברה מחדלי או/ו למעשי אחראית שתחשב ככל והרשות ענבל את לשפות יורחב הביטוח .12.3.5

 . מטעמו הפועלים

 כללי .12.4

 :הבאים התנאים יכללו הנדרשות הביטוח פוליסות בכל

 החברות ורשות מ"בע לביטוח חברה ענבל נוספת כמבוטחת תתווסף המבוטח לשם .12.4.1

 .לעיל כמפורט השיפוי להרחבת בכפוף, הממשלתיות

  אם אלא תוקף כל להם יהיה לא הצדדים אחד י"ע  הביטוח ביטול או צמצום של מקרה בכל .12.4.2

 .לענבל רשום במכתב לפחות יום  45 של מוקדמת הודעה כך על ניתנה

, ועובדיהן הרשות, ענבל  כלפי חזרה או השתתפות, תביעה, שיבוב זכות כל על מוותר המבטח .12.4.3

 .זדון כוונת מתוך לנזק  שגרם אדם לטובת יחול לא שהוויתור ובלבד

 ולמילוי הפוליסות כל עבור הביטוח דמי לתשלום המבטח כלפי בלעדי אחראי יהיה החברה .12.4.4

 .הפוליסות תנאי פי על המבוטח על המוטלות החובות כל
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 .החברה על בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות .12.4.5

 כאשר, המבטח אחריות את שהיא כל בדרך מצמצם או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף כל .12.4.6

 במלוא המזכה ראשוני ביטוח בחזקת הינו והביטוח, ענבל כלפי יופעל לא אחר ביטוח קיים

 .הביטוח פי על הזכויות

 פוליסות את בתוקף להחזיק ענבל עם החוזית ההתקשרות תקופת בכל מתחייב החברה .12.4.7

 את ולהמציא ההסכם תקופת אורך לכל הביטוחים כל את לחדש מתחייב החברה. הביטוח

 לכל, ענבל חידושן על בחתימתו אישור או המבטח ידי על מאושרות הביטוח פוליסות העתקי

 .הקיימות הביטוח תקופות תום לפני שבועיים המאוחר

 דין כל פי על עליו החלה חובה מכל החברה את לפטור כדי הביטוח בסעיפי האמור בכל אין .12.4.8

 זכות או סעד כל על הרשות או ענבל של כוויתור האמור את לפרש ואין ההסכם  פי ועל

 .זה הסכם  פי ועל הדין פי על להם המוקנים
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 והתוצרים הנתונים על יוצרים וזכויות בעלות .13

 קבועות שהן כפי ,היוצרים זכויות לרבות ,הרוחני הקניין זכויות וכל ,הזכויות כל כי ,בזאת מוסכם .13.1

 ,מוגבלת בלתי ולתקופה ,בעולם אחר מקום בכל ,בישראל ,בעתיד קבועות שתהיינה כפי או היום

 או ,יוכנו ,ייקלטו ,שיאספו והמסמכים התוצרים ,הנתונים בכל ,אחרת זכות או קניינית זכות וכל

 תוצרי" :להלן) מרכיביהם כל על ,אליו בקשר או ,זה הסכם לפי השירותים מתן במסגרת יופקו

 בהסכם הנקובה לזו נוספת תמורה כל ללא ,הרשות של והמוחלט הבלעדי קניינה הינן ("השירות

 ,שינוי כל לרבות ,לנכון שתמצא שימוש כל השירות תוצרי בכל לעשות רשאית תהא הרשות .זה

 ,בעלים מנהג בהם ולנהוג ,לאחר העברתם או פרסומם ,מחדש עריכה או השלמות ,תוספות הכנסת

 .לאחריה או המשפטיים השירותים מתן בתקופת

 אינו כאמור שינוי או שימוש וכל ,בו 'מוסרית זכות' תהא לא החומר את שיצר מטעמה מי ,לחברה .13.2

 '.מוסרית זכות'ב פגיעה מהווה

 ,הרשות ידי על ,השירות בתוצרי שייעשה כאמור שימוש כל בעת כי ,בזאת מובהר ,ספק הסר למען .13.3

 לחומר בהקשר ,מטעמו מי או הספק שם את לציין שהיא חובה כל תהא לא ,שהוא הקשר בכל

 .האמור

 שימוש לכל אישורה על ומצהירה ,השירות לתוצרי בקשר תביעה זכות כל על מוותרת החברה .13.4

  .זה בחומר הרשות שתעשה

 או כולם ,השירות בתוצרי שהוא סוג מכל שימוש לעשות רשאית אינה החברה כי ,בזאת מוסכם .13.5

 מראש היתר לקבל בלא ,ההסכם ביצוע למטרות שלא ,אחרים באמצעות בין ,בעצמו בין ,חלקם

 .ידה על שייקבעו ובתנאים ענבל באמצעות מהרשות כך על ובכתב

 של רכוש הינם ענבל באמצעות הרשות עבור שייעשו המבוקשים השירותים תוצרי כי ,בזאת מודגש .13.6

 תשלומים לטענתה לה יגיעו אם אף ,ידיה תחת לעכבם רשאית תהא לא חברהוה  בלבד הרשות

 .זו עיכבון זכות כל על מוותרת והיא ,הרשות מאת

 הרשות נציג בו מקרה בכל או ,ההסכם ביטול של מקרה בכל או ,ההתקשרות תקופת סיום עם מיד .13.7

 נוצר אם גם ,כאמור חומר כל הרשות נציג לידי לאלתר החברה תמסור ,זאת ידרוש ענבל באמצעות

 .סייג כל ללא ,לידיה נמסר או ידה על

 ,בסעיף הנאמר בכל המפורטת בחובה עמידה תבטיח ,עובדיה עם החברה שתחתום בהסכמים .13.8

 זכות כל על מפורש וויתור יהוו אלה הסכמים .זה סעיף בתנאי לעמוד עובדים אותם של ויכולתם
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 במסגרת הופקו או שהוכנו האמורים בתוצרים זכויות על שירותים נותני או עובדים אותם של

 .אליו בקשר או ,זה הסכם ביצוע

  וחובות זכויות הסבת איסור .14

 את להעביר/או ו להמחות/או ו להסב רשאית אינה החברה כי ובמודגש במפורש בזה מוסכם .14.1

, בתמורה שלא ובין בתמורה בין/ים, לאחר מהן חלק כל/או ו זה הסכם פי על חובותיה/או ו זכויותיה

 .ומראש בכתב ענבלבאמצעות  הרשות להסכמת ובכפוף אלא

 המבוקשים השירותים ביצוע את/ים לאחר למסור רשאית אינה החברה, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .14.2

ו/או למסור לאחר/ים כל חלק מהפעולות הקשורות בביצוע השירותים  מהם חלק כל/או ו

 באמצעות ענבל מראש ובכתב.  הרשותהמבוקשים, אלא בהסכמת 

/או ו ענבל תסכיםחריגים בהם  במקרים כי ובמודגש במפורש בזאת מוסכם, לעיל באמור לפגוע בלימ .14.3

 מטעמה אחר קבלן/ באדם החברה תיעזר מהם חלק כל/או ו המבוקשים השירותים מתן כיהרשות 

 ענבלבאמצעות  הרשות של הסכמתה תותנההוק עבור משימה מסוימת,  אד(, כלשהו עזר כוח)לרבות 

 על, ובכתב מראש, יוחתם כאמור אדם שכל בכך וכן אדם אותו של, ומראש בכתב, זהותו באישור הן

 הרשותעל פי דרישת  והכל נוספות התחייבויות על וכןניגוד עניינים  והעדר לסודיות התחייבות

 . ענבלבאמצעות 

 וענבל הרשות כלפי החברה של הבלעדית מאחריותה לגרוע כדי לעיל באמור ין, אספק הסר למען .14.4

 .זה בהסכם כאמור התחייבויותיה כל ולביצוע המבוקשים השירותים למתן

 ממנה המגיעים אחר תשלום כל או פיצויים, נזק לשיפוי תשלום לכל אחראית תהא בלבד ההחברה .14.5

 .ידה על המועסק  לאדם  דין כל פי על

 קיזוז .15

 

פי הסכם זה, כל -בקשר למתן השירותים על לחברהענבל תהיה רשאית לקזז מכל סכום שהיא תחוב  .15.1

 חוב כלפיה מכל סיבה שהיא.ת החברהסכום אשר 

 תחייב ההחברההא תהתחייבות מהתחייבויותיו לפי הסכם זה ו/או על פי כל דין,  החברה ההפר .15.2

לשלם לענבל ו/או לרשות פיצוי בגין הנזקים וההפסדים שייגרמו לענבל ו/או לרשות כתוצאה 

וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אשר יעמדו לענבל ולרשות לפי הסכם זה ולפי מההפרה כאמור, 

 כל דין.
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 שונות .16

מוסכם בין הצדדים, כי מסמכי ההסכם משקפים נכונה את המוסכם והמותנה  -מסמכי ההסכם  .16.1

ביניהם במלואו, וכי הצדדים לא יהיו קשורים בכל הבטחות, הצהרות, מצגים, הסכמים 

 תב או בע"פ, שאינם נכללים בהסכם זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו.והתחייבויות, בכ

 לגרוע מבליבענבל ו/או מי מטעמם.  הפרוייקטים"ל סמנכנציגי ענבל לצורך הסכם זה הם: מנכ"ל ו .16.2

 בכל עת. נציגה אתלהחליף  תהיה רשאית ענבל, לעיל מהאמור

ארכה, שינוי או תוספת להסכם ו/או בקשר לא יהיה תוקף לכל התחייבות, מצג, הבטחה, ויתור,  .16.3

אליו, אלא אם וככל שייעשו, יינתנו ו/או ייערכו בכתב ובחתימת כל הצדדים להסכם,  והצדדים יהיו 

 מנועים מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך האמורה.

יעות מצדו הימנעות צד להסכם לאכוף זכות מזכויותיו עפ"י ההסכם ו/או עפ"י כל דין, לא תחשב למנ .16.4

 ולא תמנע הימנו לעשותן בעתיד.

הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים  .16.5

 ולא ילמדו ממנה גזרה שווה בכל מקרה אחר.

 הודעות .17

כל הודעה בכתב שתשלח על ידי צד למשנהו לפי כתובתו כמצוין בכותרת להסכם  -משלוח הודעות  .17.1

שעות מעת שנמסרה  72זה לעיל תחשב כאילו הגיעה ליעודה עם מסירתה באותה הכתובת, או בתום 

 למשלוח בדואר רשום בבית הדואר, המוקדם מבין השניים. 

כל עניין הנוגע להסכם זה יידון אך  - מקומית תוהסמכו זה בהסכם לדון המוסמכים המשפט בתי .17.2

 יפו בלבד.-אביב-המרכז או העיר תל אזורורק בבתי המשפט המוסמכים של 
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 להסכם מתלה תנאי .18

 החתימה של ענבל. מורשהזה ייכנס לתוקפו במועד חתימתו על ידי אחרון  הסכם .18.1

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 : ___________________תאריך

 (ההסכם על חתימתה בזמן ענבל ידי על ימולא - התאריך את למלא)אין 

 

 :החברה

 

              _________________  _________________            _________________  

 החתימה מורשה תפקיד   מלא  שם              ההחברהחותמת        

 של מורשה החתימה              החתימה מורשה וחתימת

 

         :ענבל

 

                      ________________________________________ 

 חותמת ענבל וחתימת מורשה החתימה מטעמה        

_________________           __________________  

 תפקיד מורשה החתימה             שם מלא             

 _________________                _______________            

 החתימה מורשה תפקיד   שם מלא              
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 )ערבות ביצוע( ההסכםערבות בנקאית לביצוע   -' להסכם  ב נספח

 (יהימי עבודה לאחר קבלת הודעת הזכי 10 –ולא יאוחר מ  החברה)יוגש לענבל מלא רק על ידי 

 

 תאריך________________

 לכבוד

 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 רח' ערבה 

  282ת.ד. 

 70100קריית שדה התעופה, 

 

 הנדון: ערבות מס. _____________

(, "ים/המבקש"לבקשת ה"ה ________________________________________________ )להלן:  .1

איתור ומיון מועמדים לכהונה כדירקטורים  הליכי עבוראשר נבחרו להיות נותני השירות של חברתכם 

,  מ"בע לביטוח חברה ענבלבחברות ממשלתיות, מעורבות ובנות עבור רשות החברות הממשלתיות באמצעות 

(, )להלן: שקלים חדשיםאלף  מאה )במילים:  100,000₪אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

הצמדה, הנובעים מהצמדת סכום הקרן הנ"ל, למדד המחירים לצרכן ( בתוספת הפרשי "ל"הנ הקרן סכום"

, בכל המגיע או עשוי להגיע לכם מאת המבקש בקשר "(למדד הצמדה הפרשי" כמפורט להלן )להלן:

 כדירקטורים לכהונה מועמדים ומיון איתור הליכי של חוץ למיקורלהתקשרותכם עמו במסגרת ההליך 

  מ"בע לביטוח חברה ענבל באמצעות הממשלתיות החברות רשות עבור ובנות מעורבות, ממשלתיות בחברות

 (."ענבל")להלן: 

 ."הערבות סכום"הקרן הנ"ל בתוספת הפרשי ההצמדה למדד יקראו להלן:  .2

 לצורכי חישוב הפרשי ההצמדה עפ"י ערבות זו: .3

משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה  - "מדד המחירים לצרכן" א.

 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.המרכזית 

מדד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה לפני התשלום  - "המדד החדש" ב.

 בפועל עפ"י ערבות זו.
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 .המכרז פרסום ביום המפורסם לצרכן המחירים מדד - "היסודי המדד" ג.

 

להכפלת ההפרש אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה, סכום השווה  

בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הקרן הנדרש )עד לסכום הקרן הנ"ל( ומחולק במדד היסודי. אם יתברר 

 כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך הימנו, יועמד סכום הערבות על סכום הקרן הנ"ל.

מילים: שבעה ימים( לאחר ימים )ב 7את סכום הערבות, לפי החישוב דלעיל תוך  םלשלם לכ יםאנו מתחייב .4

קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, שתימסר לנו בכתובתנו: רחוב _________, בעיר ______, מיקוד_____, 

טלפון ושם איש קשר _______, )יש להכניס את כתובת הבנק(, כל סכום שצוין בדרישתכם עד לסכום 

הסכום האמור מאת המבקש, ובלבד הערבות, בלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את 

 יכול הערבות סכום לתשלום דרישתכם, ספקשדרישתכם נמסרה לנו לפני יום פקיעת הערבות. לשם הסרת 

 .הערבות סכום על יעלה לא התשלומים שסך ובלבד, לשיעורים שתיעשה

 .מותנית ובלתי אוטונומית, מוחלטת הינה זו ערבותנו .5

כולל( בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. ) 2021, ביוני 30ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום  .6

 הדרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה. .7

 בכבוד רב, 

 בנק _____________________ה שם 

 סניף ________________________ 

 ___________________ סניף מספר 

 

 תאריך:_____________ 

 החתימה וחותמת הבנק:____________________ מורשיישל  חתימה
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 ביטוחי אישור  -ג' להסכם   נספח

 

 :לכבוד

 מ"בע לביטוח חברה ענבל

  ערבה' רח

  282. ד.ת

 70100, התעופה שדה קריית

 .,נ.ג.א

 ,רב שלום

 ביטוחים עריכת אישור  :הנדון

  הביטוח לתקופת"( החברה" להלן____________________________) למבוטחנו ערכנו כי בזה מאשרים הננו

 לכהונה מועמדים מיון איתור שירותי למתן בקשר________________ יום עד_______________  מיום

 את מ"בע לביטוח ענבל חברת באמצעות הממשלתיות החברות רשות עבור ממשלתיות בחברות כדירקטורים

 :להלן המפורטים הביטוחים

 מקצועית אחריות ביטוח

 . מקצועית אחריות בביטוח  פעילותיה בגין אחריותה את תבטח החברה .1

, רשלנות, ממעשה כתוצאה אירע ואשר ועובדיה החברה של מקצועית חובה מהפרת נזק כל תכסה הפוליסה .2

 של שירות למתן בקשר,  לב בתום שנעשו רשלנית הצהרה, נכון בלתי מצג, השמטה או טעות, מחדל לרבות

 באמצעות הממשלתיות החברות רשות עבור ממשלתיות בחברות כדירקטורים לכהונה מועמדים ומיון איתור

 . מ"בע לביטוח  חברה ענבל

 . ולשנה למקרה ב"ארה דולר  250,000  מסך יפחתו לא האחריות גבול .3

 :הבאות ההרחבות את לכלול יורחב הפוליסה פי על הכיסוי .4

 .עובדים של יושר ואי מרמה .4.1

 .ביטוח מקרה עקב העיכוב או/ו השימוש אובדן לרבות, מסמכים אובדן .4.2

 .ענבל כנגד הספק תביעות יכלול לא הביטוח אולם צולבת אחריות .4.3

 .חודשים 6 לפחות הגילוי תקופת הארכת .4.4
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                                החברה מחדלי או/ו למעשי אחראים שיחשבו ככל והרשות ענבל את לשפות יורחב הביטוח .4.5

 .מטעמו והפועלים

 

 מעבידים חבות ביטוח

 ישראל  מדינת תחומי בכל המעבידים חבות בביטוח עובדיו כלפי החוקית אחריותו את תבטח החברה .1

 ;המוחזקים והשטחים

 ולתקופת למקרה ב"ארה דולר, 5,000,000 -ו, לעובד  ב"ארה דולר 1,500,000 מסך יפחתו לא האחריות  גבולות .2

 (;שנה) הביטוח

 .  כמעבידם ויחשב היה ועובדיהם משנה קבלני,  קבלנים כלפי המבוטח של חבותו את לכסות יורחב הביטוח .3

 כי כלשהי מקצוע מחלת/עבודה תאונת קרות לעניין ונטען היה הרשות או/ו ענבל את לשפות יורחב הביטוח .4

 .המציע מעובדי מי כלפי מעבידים בחבות נושאת היא

 שלישי צד כלפי אחריות ביטוח

 בגין ורכוש גוף שלישי צד כלפי אחריות בביטוח ישראל מדינת דיני פי על החוקית אחריותה את תבטח החברה .1

 ;המוחזקים והשטחים ישראל מדינת תחומי בכל פעילותו

 ;ב"ארה 500,000 – מ יפחת לא ולתקופה למקרה האחריות גבול .2

 משנה קבלני, קבלנים של פעילות בגין שלישי צד כלפי המבוטח של חבותו את לכסות מורחב הביטוח .3

 .ועובדיהם

 ;CROSS  LIABILITY - צולבת אחריות סעיף ייכלל בפוליסה .4

 הפועלים וכל החברה מחדלי או/ו למעשי אחראית שתחשב ככל והרשות ענבל את לשפות יורחב הביטוח .5

 . מטעמו

 כללי

 :הבאים התנאים יכללו הנדרשות הביטוח פוליסות בכל

 בכפוף, הממשלתיות החברות ורשות מ"בע לביטוח חברה ענבל נוספת כמבוטחת תתווסף המבוטח לשם .1

 .לעיל כמפורט השיפוי להרחבת



 17/2016הליך מס' 
 נוסח חדש

 03-9778794, פקס: 9700*, 03-9778793, טל. 70100נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  – ענבל חברה לביטוח בע"מ
INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel Tel. +972-3-9778793, Fax. +972-3-9778794 

E-mail Address michrazim_gius@inbal.co.il 
  

- 113 - 

 כך על ניתנה  אם אלא תוקף כל להם יהיה לא הצדדים אחד י"ע  הביטוח ביטול או צמצום של מקרה בכל .2

 .לענבל רשום במכתב לפחות יום  45 של מוקדמת הודעה

 שהוויתור ובלבד, ועובדיהן הרשות, ענבל  כלפי חזרה או השתתפות, תביעה, שיבוב זכות כל על מוותר המבטח .3

 .זדון כוונת מתוך לנזק  שגרם אדם לטובת יחול לא

 החובות כל ולמילוי הפוליסות כל עבור הביטוח דמי לתשלום המבטח כלפי בלעדי אחראי יהיה החברה .4

 .הפוליסות תנאי פי על המבוטח על המוטלות

 .החברה על בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות .5

 אחר ביטוח קיים כאשר, המבטח אחריות את שהיא כל בדרך מצמצם או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף כל .6

 .הביטוח פי על הזכויות במלוא המזכה ראשוני ביטוח בחזקת הינו והביטוח, ענבל כלפי יופעל לא

 החברה. הביטוח פוליסות את בתוקף להחזיק ענבל עם החוזית ההתקשרות תקופת בכל מתחייב החברה .7

 מאושרות הביטוח פוליסות העתקי את ולהמציא ההסכם תקופת אורך לכל הביטוחים כל את לחדש מתחייב

 הביטוח תקופות תום לפני שבועיים המאוחר לכל, ענבל חידושן על בחתימתו אישור או המבטח ידי על

 .הקיימות

 ההסכם  פי ועל דין כל פי על עליו החלה חובה מכל החברה את לפטור כדי הביטוח בסעיפי האמור בכל אין .8

 הסכם  פי ועל הדין פי על להם המוקנים זכות או סעד כל על הרשות או ענבל של כוויתור האמור את לפרש ואין

 .זה

 

 

 ,רב בכבוד

 החברה וחותמת החברה מורשי חתימת

 

 

 : __________________תאריך
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 התמורה נספח – נספח ז'

 

__________________, ת.ז. __________________ מורשי  .ז.ת"מ, ________________, הח אני

בזה  /יםמתכבד(, "חברה"ה.פ. ____________ )להלן: חהחתימה מטעם חברת ____________________, 

להגיש את הצעת המחיר למתן שירותי הליכי איתור ומיון מועמדים לכהונה כדירקטורים בחברות ממשלתיות, 

עבור רשות החברות  "חברות ממשלתיות"(מעורבות ובנות לפי חוק החברות הממשלתיות )לצורך ענין זה, להלן: 

 קבלתל הליך מסגרת, ב("ענבל")להלן:  באמצעות ענבל חברה לביטוח בע"מ( "הרשות")להלן: הממשלתית 

 (."הליך"ה)להלן:  17/2016' מס הליך, הצעות

 

 :כדלקמן הן ההזמנה לדרישות ובכפוף ההליך במסגרת החברההמוצעים על ידי  המחירים .1

 

 :למועמד המחיר השלב

מחיר עבור קליטת מועמד אחד, הכנסת  .1

הנתונים של המועמד למערכת וסינון 

המועמד לפי תנאי הסף שיפורטו בפניו בנוהל 

הליך האיתור )יצורף כנספח א' להזמנה( 

 . ("K"מחיר )להלן: 

יובהר שלגבי שלב זה של קליטת המועמדים 

וסינון לפי תנאי הסף, ככל שיתקבלו פחות 

דים מהציבור, מאלפיים פניות של מועמ

תשולם למציע הזוכה תמורה כאילו התקבלו 

 מועמדויות בשלב זה.  2,000

 :למועמד המחיר

מחיר עבור סינון מועמד שעבר את תנאי הסף  .2

לפי הקריטריונים הקשיחים )אמות מידה( 

לסינון שיפורטו בפניו בנוהל הליך האיתור 

"מחיר )יצורף כנספח א' להזמנה( )להלן: 

S".) 

 :עמדלמו המחיר
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מחיר עבור שיחות עם ממליצים של המועמד  .3

יובהר כי  -וכן תיאום וביצוע ראיון למועמד  

מספר מוגבל של מועמדים ירואיינו. המספר 

הסופי יוגדר בנוהל הליך האיתור )יצורף 

כנספח א' להזמנה(. יוזמנו לראיונות אלו 

שקיבלו את הציון הגבוה ביותר. )להלן: 

 "(.R"מחיר 

 :עמדלמו המחיר

 

 :כי לי ידוע

 האמור יתווסף מע"מ כחוק.  למחיר .1.1

באף אחד מהשלבים למעט התחייבות  מתחייבת למספר המועמדים אינה מזמינההלי כי  ידוע  .1.2

ככל שיתקבלו פחות אשר בו המזמינה מתחייבת שהמזמינה לגבי שלב אחד בו יש הגנה למציע הזוכה 

מועמדויות  2,000למציע הזוכה תמורה כאילו התקבלו מאלפיים פניות של מועמדים מהציבור, תשולם 

  בשלב זה.

 שאתבקש פיכ ואישורו בדיקתו לצורך, בפועל העבודה ביצוע של מפורט"ח דו אגיש בחודשו חודש מדי .1.3

 . "(החודשי השעות"דיווח )להלן:  ובאישור של הרשות המזמינה ידי על

כל תשלום  ליהתקשרות זו הינה מוחלטת, הוגנת ונאותה ולא אהיה זכאי ו/או  לא ישולם  נשואתמורה ה .1.4

 ל,"אש תים המבוקשים כגון תשלומיוריפי הסכם זה, לרבות ביצוע הש-על התחייבויותיינוסף עבור 

אחרות מכל סוג  הוצאות משרדיות, צילומים, טלפונים, פקסים הוצאות הוצאות ותשלום עבור נסיעות,

 א.שהו

ההוצאות והתשלומים, הכרוכים במתן השירותים המבוקשים, ובכלל זה  כלב לבדישא א כי לי ידוע .1.5

 וכן בעתיד עליו שיחול אחר תשלום כל או ביטוח תשלומי/או ו עליו החלים חובה והיטלי יםתשלומי מס

 הינתהי לא והרשותזאת באופן שענבל  וכל חברהכ שלי והאחריות הסיכונים בכל הכרוכות הוצאות בכל

 .שהוא ואופן צורה בכל לכך תואחראי

לכל חודש, אגיש לענבל חשבונית  7 -לגרוע מן האמור לעיל, אחת לכל חודש קלנדרי ולא יאוחר מה מבלי .1.6

 עסקה או חשבון בגין החודש החולף, שצמוד אליו דיווח שעות חודשי בפורמט דיווח שייקבע  על ידי ענבל. 

שולם  לי התשלום ידשי, בצירוף חשבונית עסקה, על ידי נציג ענבל, לאחר אישור דיווח  השעות החו .1.7

ניכוי מס  לאחר, המסוחשבונית  חודשי שעות דיווח" ממועד הגשת 60החודשי  על בסיס של  "שוטף +  

 מציא לחברה אישור כדין בדבר פטור מניכוי במקור.אבמקור כדין, אלא אם 
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הימנה, כל סכום המגיע  ליתהא רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע  ענבללמען הסר ספק, מודגש בזה, כי  .1.8

על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, לרבות מקדמות ו/או חיובים שמקורם במיסוי והיטלי חובה  מנילה מ

החלים על  התמורה, ו/או נזק שהוא יגרום, אם אגרום, לענבל ו/או למדינה ו/או לצדדים שלישיים 

 .םההסככתוצאה מביצוע 

 

 :החתום על באתי ולראיה

 

 

 

 

 אישור

 

 :1 חתימה מורשה

 

הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב  אני

___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

החתימה מטעם חברת ______________, ח.פ.  מורשית_____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, 

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק  ואחרי________________, 

 אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

 

___________               ______________________            _______________ 

  הדין-חתימת עורך                     חותמת ומספר רישיון עורך דין    תאריך                            

 

 :2 חתימה מורשה

 

הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב  אני

__________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' ___

_____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, מורשית החתימה מטעם חברת ______________, ח.פ. 

________________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק 

 לעיל. אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר ד

 

 

___________               ______________________            _______________ 

תאריך                             חותמת ומספר רישיון עורך דין     והדי-חתימת עורך                       

 

____________________ 

 

         __________________ 

 החברה,חותמת םש            תאריך                   

  חברהההחתימה של  מורשי חתימת


