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 1 פרק

 כללי .1.1

 לביטוחי הפנימית הקרן מנהלת , ("המזמינה" או/ו "ענבל": להלן) מ"בע לביטוח חברה ענבל .1.1.1

 קבלתל בזאת פונה, ("הקרן" ו/או "הפנימית "הקרן: )להלן ישראל ממשלת של הממשלה

וייעוץ בתחום ניהול סיכונים ושיפור איכות ברפואה  רפואי יעוץשירותי י למתן הצעות

 (. "ההליך"ו/או  "הצעות לקבלת הליך": להלן) בהמשך שיפורטהכל כפי ומומחים מרופאים 

בין שאר עיסוקיה מנהלת את ו ישראל ממשלת של מלאה בבעלות ממשלתית חברה הינה ענבל .1.1.2

 ממשלת של העצמי ביטוחקרן שמנהלת את הה שהינהלה לביטוחי הממש הפנימית קרןה

 כנגד תביעות בשליטתה וגופים ישראל ממשלת עבור ענבל מנהלתהקרן  במסגרת. ישראל

 ושירותים ביטוחי וכיסוי ייעוץ שירותי ענבל מספקת כןכמו . בקרןהמטופלות  המדינה

  של ביצועית כזרוע ומשמשת  שבשליטתה והגופים ישראל ממשלת עבור שונים פיננסים

   .ופיננסיות ביטוחיות פעילויות במגוון הממשלה

לצורך טיפול שוטף בתביעות המוגשות כנגד הצוות הרפואי והמוסדות בהמשך לאמור לעיל ו .1.1.3

ולצורך ניהול הסיכונים ופעילות שיפור איכות בקרן מטופלת אשר פעילותם הרפואיים 

כפי שים המבוקלקבל הצעות ממומחים רפואיים למתן השירותים ענבל מבקשת  ,ברפואה

 שיפורטו להלן.

 הגדרות .1.2

 להלן מונחים מרכזיים בהזמנה זו: .1.2.1

 

רופא מציע ו/או 

 :מומחה 

שהינו עוסק מורשה  , במדינת ישראל כדיןבעל תעודת רופא מומחה  יחיד

  את השירותים המבוקשים.שייתן באופן אישי ודין התאגד כאו ש

השירותים 

 המבוקשים:

על פי צרכי  וייעוץ רפואי אחר, תיקי תביעה תיקי טרום תביעה לגבי יעוץ

 להזמנה. 2כמפורט בפרק ענבל, 
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או  ההתמחות תחום

תחומי ההתמחות 

  הנדרשים בהליך זה

כירורגיה  לפחות אחד מהתחומים הבאים:על המציע להיות בעל מומחיות ב

נוירולוגיה, וגניקולוגיה, רפואה פנימית, קרדיולוגיה, מיילדות , כללית

 .פה ולסת, גנטיקה, גסטרואנטרולוגיה, הנוירוכירורגי

 המכרזים של ענבל. תועד וועדת המכרזים:

תחת לשונית  www.inbal.co.ilאתר האינטרנט הרשמי של ענבל  :אתר ענבל

 "מכרזים".

 מסמכי הזמנה זו על כל נספחיה.  ההזמנה:

המציע/ים 

 הזוכה/ים:

וענבל חתמה עמו על ההסכם מציע אשר קיבל הודעת זכייה בהליך זה 

  . להזמנה 'נספח בכהמצ"ב 

יחידות מכוסות 

 :בקרן

להם  בקרן הפנימית ו/או גופים אחרים ו/או מטופלות יחידות אשר מכוסות

 ענבל נותנת שירותים.

מטופלים תחומים 

 :בקרן

 חבויות, תלמידים חבויות, רפואית רשלנות של בתחום תביעות השאר בין

 .ועוד דרכים תאונות, אשפוז חובות גביית, אחרות גוף

 המשפט בית באמצעות שאינה מתנהלת פיצוי לתשלום /תביעהדרישה :פנימי תביעה תיק

    .בקרן בטיפולבתחומים 

 קרןה בטיפולבתחומים  כתביעה משפטית, שהוגשה פיצוי לתשלום תביעה  :תביעה תיק

 .ומתנהלת בבית משפט

תיק שלא הוגשה בו תביעה ונדרשת בדיקה לשם הערכות עתידית והערכת  :תיק טרום תביעה

 .סיכון

 מדינת ישראל. המדינה:

אחראי מטעם ענבל 

 על ההליך:

 .םאו כל מי שימונה מטעמו/ בחברת ענבל ביטוחהסמנכ"ל מנכ"ל ענבל ו/או 

 
  

http://www.inbal.co.il/


 

  
- 5 - 

  להליך זמנים לוח .1.3

 

 הפעילות התאריך

 מועד פרסום  2016ביולי,  21

 מועד אחרון לשאלות הבהרה 2016, באוגוסט 02

 מועד אחרון למענה של המזמינה לשאלות ההבהרה 2016באוגוסט,  09

 2016, ספטמברב 05 -ה ינשיום 

 14:00 :בשעה

  ועד להגשת ההצעותמ

20.09.16 ;21.09.16 ;09.10.16 

 15:00 -09:00בין השעות: 

 טנטטיביים לימי ראיונות אשר יתקיימו בבית ענבלועדים מ

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

, ולא תהיה למי מהמציעים כל טענה ו/או דרישה באתר ענבל למציעיםפורסם לעיל, בהודעה שת

 בקשר לכך.

 ההתקשרות תקופת .1.4

 -תחל ממועד חתימת ענבל על הסכם ההתקשרות עם המציע הזוכה ועד התקופת ההתקשרות  .1.4.1

   .("התקשרות"תקופת הלהלן: ) 2018בינואר  31

 ההתקשרות תקופת הארכת .1.4.2

 בכפוףהמבוקשים  השירותים למתן ההתקשרות תקופת את להאריך האופציהשמורה  לענבל

 5 –חודשים שישים )נוספים חודשים  60 עד למשך, הצרכיל ובכפוף הבלעדי דעתה שיקולל

 . ("המוארכת ההתקשרות תקופת": להלן) , כולן או חלקן(שנים

 ההליך מסמכי פרסום .1.5

הבהרות ו/או תיקונים עדכוני מועדים ו/או יפורסמו באתר ענבל. במידה ויהיו  מכרזמסמכי ה .1.5.1

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

 .המציעים

 ענבל לאתר להיכנס ,המכרז משלבי שלב ובכל, הצעתו הגשת טרם, החובה חלה המציע על .1.5.2

השינויים, הבהרות ועדכונים אשר  יחייבו משפטית את המציע.  באופן שוטף בדבר ולהתעדכן
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הצעתו , לשינויים, הבהרות ועדכונים, במידה ואכן פורסמו בהתאם יגיש את הצעתו שלא מציע

 להיפסל. עלולה

 הקשר אשת .1.6

הגב' מירה   הלמכרז זה היניש לעמוד בקשר בכל הקשור  עמההקשר מטעם ענבל  תאש .1.6.1

הפניות בגין בקשה זו ייעשו כל .  inbal.co.il-m@2616אלקטרונית:הבכתובת אשטובקר 

 באמצעות מייל זה בלבד.הקשר  תלאש

 ובירורים שאלות העברת נוהל .1.7

 02- ה ג'ליום הקשר כאמור לעיל וזאת עד  תאשל בלבדעים תוגשנה בכתב שאלות המצי .1.7.1

פורסמנה במכתב על כלל המציעים ת רוחביות ת השלכותותשובות בעל .2016, באוגוסט

  תחייבנה משפטית אתענבל רק תשובות בכתב באתר הבהרות אשר יפורסם באתר ענבל. 

 .הצדדים

 ההצעות מסירת .1.8

יש למסור את ההצעות, כמוגדר להלן, במעטפה חתומה במשרדי המזמינה בבית ענבל, ברחוב  .1.8.1

"המועד )להלן:  14:00 בשעה, 2016, ספטמברב 5 – ה 'בליום  עדהערבה, קריית שדה התעופה, 

לתיבת  (. כל הצעה שלא תתקבל עד המועד האחרון להגשת ההצעותהאחרון להגשת ההצעות"

 לא תבחן במסגרת ההליך.   המכרזים

 ההצעה תוקף .1.9

יום נוספים אם  60, או  בו הוגשה ההצעהיום מהמועד האחרון  120משך תוקף ההצעה הוא  .1.9.1

 הארכת המועד.תודיע על ענבל 

 כלשהי הצעה לקבל חובה העדר .1.10

המזמינה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, כפי שתמצא לנכון,  .1.10.1

להפסיקו או לבטלו ו/או להתקשר עם כל גורם אחר שלא השתתף , מכרזלשנות את ה

 זה.  מכרזב

כי המזמינה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא,  אתבשים לב לאמור לעיל, מודגש בז .1.10.2

והיא שומרת לעצמה את הזכות להתקשר בהסכם לקבלת השירותים עם כל גורם 

ו לבטל את הליכי שתמצא לנכון, ו/או להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי ו/א

והכול לפי שיקול  ההזמנה, ואף לפרסם הזמנה חדשה, וכל פעולה נוספת שתמצא לנכון

 בכל לבחור שלא הדעת שיקול שמור למזמינה כי מובהר ספק הסר למען דעתה הבלעדי.

 בקשר תביעות או/ו טענות כל תהיינה לא ולמציעים, סבירה בלתי ההצעה אם הצעה

 . לכך

mailto:m-2616@inbal.co.il
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 כושרו את שיקוליה יתר בין לשקול, חייבת לא אך, רשאית תהא המזמינה כי מובהר עוד .1.10.3

 או/ו עבורה שבוצעו קודמות עבודות לרבות, דומות עבודות בביצוע ניסיונו, המציע של

 נימוק אוו/ שיקול כלשל המציע ו/או  כולתולרבות בחינת י אחרים ציבוריים גופיםעבור 

 .ןלנכו שתמצא כפי ,אחר

והכל  ,אם בכלל ,מתחייבת להיקף עבודה כלשהונה איהמזמינה מבלי לגרוע מהאמור,  .1.10.4

 בכפוף לצרכיה ולשיקול דעתה הבלעדי.

 הצעה כל לדחות, חייבת לא אך, רשאית המזמינה תהא, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .1.10.5

 י"עפ וזאת, המכרז מסמכיל פי דרישות ע ערוכה שאינה או, ברורה אוו/ שלמה שאיננה

 .המזמינה של והבלעדי הסופי דעתה שיקול

 או/ו למציע לפנות, הבלעדי דעתה שיקול לפי, חייבת לא אך, רשאית תהא המזמינה .1.10.6

 או/ו הסברים או/ו הבהרות או/ו נוסף מידע להמציא בדרישה שלישיים לצדדים

 המצאת בעניין לרבות, כן לעשות למציע לאפשר או/ו מציע של להצעתו ביחס השלמות

 הוכחת לצורך ולרבות, זה מכרז תנאי לפי כנדרש רישיון או היתר, אישור, מסמך כל

 תוקף בעלי יהיו היתר או אישור, רישיון, מסמך שכל ובלבד, הסף בתנאי המציע עמידת

. במסגרת זכות זו שומרת לעצמה המזמינה גם הצעות להגשת האחרון למועד ותחולה

פרטים בין השאר של בנוגע לבירור כל גוף אחר משרד הבריאות ו/או את הזכות לפנות ל

משרד שיונות והיתרים הניתנים על ידי יו/או אישור בדבר ר עמקצועיים של המצי

 . מתנהלים, והכל בכפוף לכל דיןהליכים משמעתיים ו/או פליליים בדבר הבריאות ו/או 

 זה מכרז מתנאי תנאי או דרישה קיום על למחול הזכות את העצמל שומרת המזמינה .1.10.7

 דעת שיקול לפי והכל השוויון בעיקרון לפגוע כדי בהם אין ואשר מהותיים אינם אשר

  .המזמינה של המכרזים ועדת

 הדרוש הזוכים המציעים מספר .1.11

המזמינה אינה מתחייבת למספר מציעים זוכים מסוים והמספר ייקבע בהתאם  .1.11.1

ולפי  דעתה הבלעדיל בכפוף לצרכי המזמינה ולשיקול והכ ,לצרכיה ושיקוליה בלבד

 . ההצעות שתתקבלנה

למספר למען הסר ספק יובהר כי בנקודת הזמן בה מפורסם המכרז, נדרשת המזמינה  .1.11.2

 מומחים כדלקמן:

  שני מומחים. –כירורגיה כללית 

 מומחה אחד.  – יהנוירולוג 

 מומחה אחד.  – יהנוירוכירורג 
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 מומחה אחד.   – יהגסטרואנטרולוג 

 מומחים. שלושה –גיה ומיילדות וגניקול 

  מומחים.שלושה  –רפואה פנימית 

 מומחה אחד.  – יהקרדיולוג 

  מומחה אחד –גנטיקה 

 אחדמומחה  –ולסת  פה. 

 

 

קול הדעת לקבל מציעים זוכים נוספים, והכל בכפוף ימבלי לגרוע מן האמור, למזמינה ש

המציעים קביעת לעדי. במידה ונתון זה ישתנה בעת קול דעתה הבילצרכי המזמינה ולש

 הזוכים על המזמינה יהיה לנמק החלטתה בכתב.

ככל שיעלה הצורך על ידי ענבל )אם בעזיבת מציע זוכה, אם בשל גידול הצרכים של  .1.11.3

בהליך שהשתתף מציע ל לפנות הזכות שמורה למזמינהענבל ואם מכל סיבה אחרת( 

 רותיםלמתן השיוזאת על מנת להתקשר עמו בהליך זוכים מציעים הולא נכלל בין ה

 אלענבל יובהר כי במקרים אלו תפנה . והכל בכפוף להסכמתו של המציע המבוקשים

והכל על פי  זכו בהליךלא שדורג במקום הגבוה ביותר מבין המציעים ש המציע

 . על פי שיקול דעתה הבלעדיהכל ובהתאם לצרכיה בנקודת הזמן הרלוונטית והתחומים 

 כאמור ועדת המכרזים לפעולשל  התחייבות משום באמור איןמבלי לגרוע מן האמור, 

ולענבל שמורה הזכות גם לפנות למציעים אחרים שעמדו בתנאי הסף והכל  ,לעיל

 לשיקול דעתה הבלעדי ולפי צרכיה.
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 2  פרק

 המבוקשים השירותים הגדרת .2

 :(המבוקשים" "השירותים ו/או "השירותים" )להלן: כדלקמן הינם מהמציע הנדרשים השירותים

המצויים בשלב של לפני הגשת  פנימיים בתיקים -יעוץ רפואי אחר לגבי תיקי טרום תביעה ויעוץ  .2.1

 לרבות, הנזק וסוגיית הסיבתי הקשר, המקצועית האחריות לנושא התייחסות תידרש תביעה, 

 בטיחות שיפוראיכות הטיפול הרפואי, סוגיות  בכללןו שתועלנה רוחביות לסוגיות התייחסות

  . סיכונים וניהול המטופל

בנוסף ליעוץ רפואי כאמור בתיקים פנימיים, נדרש יעוץ וליווי בתכנון וביצוע פעילויות מניעה ותכניות  .2.2

 התערבות למניעת סיכונים.

 להלן:מעת לעת ועל פי צרכי המזמינה יידרש יעוץ כמפורט 

  .וייעוץ רפואי אחר תביעה תיקי לגבי יעוץ .2.3

 בין יכלול המומחה הרופא של ההתמחות בתחום אחר ויעוץ רפואי תביעה תיקי לגבי יעוץ .2.3.1

 שעניינם בפורומים השתתפות, פנימיים תביעה ובתיקי תביעה בתיקי דעת חוות הכנת השאר

 .ועוד השונים בתיקים הטיפול וליווי יעוץ, הסיכון הערכתבין השאר, 

שאר הכולל בין ה תביעה,  ימתן חוות דעת פנימית ו/ או התייחסות פנימית לגבי תיק .2.3.2

מכתב הדרישה אל מול החומר הרפואי הקיים, התייחסות להתייחסות לכתב הטענות או 

חומר רפואי נוסף אשר יש לבקשו מהנתבע או חוות דעת המוגשות מטעם התביעה ו/או לל

מהתובע על מנת להבין את מלוא התמונה בקשר לטיפול הרפואי ו/או סוגיית הנזק, התייחסות 

מענה על שאלות הבהרה וכן התייחסויות נוספות ככל שיידרש במהלך לחומר רפואי נוסף ו/או 

 חיי התיק. 

ענבל  יחד עם זאת .השירותים נשוא הליך זה כוללים מתן חוות דעת ו/ או התייחסות פנימית .2.3.3

מבקשת לשמור את הזכות לשקול אפשרות לקבלת חוות דעת לצרכי בית משפט, כמו גם 

י בית משפט בנוגע לתיק בו נתן המומחה חוות דעת אפשרות לקבל מהמומחה חוות דעת לצרכ

ו/או התייחסות פנימית )זכות הנתונה לענבל בלבד(, והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של 

  הסכמת הרופא המומחה. לענבל ו

 :הבאות ההתייחסויות את השאר בין כוללים הנדרשים ההתייחסויות סוגי .2.3.4

 היתר בין המקצועית, האחריות לנושא התייחסות תידרש רפואה חבויות בתיקי .2.3.4.1

 . הנזק וסוגיית הסיבתי הקשר, הרפואית ההתנהלות ניתוחל
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 הסיבתי לקשר התייחסותרשלנות רפואית תידרש  שאינן גוף חבויות בתיקי .2.3.4.2

 . ולנזק

 כל שירות אחר הרלוונטי לתחום ההתמחות של המציע הזוכה ובתאום מלא בין הצדדים. .2.4

עצמה את הזכות להנחות את המומחה מעת לעת לגבי משימות ענבל שומרת ל בנוסף לאמור לעיל, .2.5

כי בהתאם לשקול דעתה של ענבל,  מעבר לאמור. עוד  יודגש יםנוספות ו/ או סוגי התייחסויות נוספ

 .הערכת הנזק לשם הדעת, חוות נשוא של גופנית בדיקהלערוך  המציע הזוכהיידרש 
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 3 רקפ

 הסף תנאי .3

 : במצטבר ,  על כל התנאים הבאיםבעצמומציע העונה רשאי להגיש הצעה 

 תצהירים מסמך .3.1

 .להזמנה א' נספח  הגשת

, על 1971 –בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות )נוסח חדש(, התשל"א על המציע להצהיר כמשמעותו 

 אימות לצורך דין עורך להחתים וכן מלאה בחתימהמסמך הלחתום בסוף התצהירים הבאים, 

או שהוא פטור התצהיר כולל בין השאר הצהרה כי המציע מנהל פנקסי חשבונות כדין ו. חתימת

מלנהלם ושהינו נוהג לדווח על הכנסותיו ושהינו מדווח על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס 

 איסור) זרים עובדים חוק לפי בעבירות הרשעות היעדר בדברוכן תצהיר . 1975-ערך מוסף, התשל"ו

 שכר חוק ולפי( זרים עובדים חוק -להלן) 1991-א"התשנ(, הוגנים תנאים והבטחת כדין שלא העסקה

 (.מינימום שכר חוק – להלן) 1987 – ז"התשמ, מינימום

 משפטית ישות .3.2

/רישום כחברה ו/או התאגדותכדין בישראל )תעודת על המציע להיות ישות משפטית רשומה 

 כעוסק מורשה מכל סוג שהוא(.

  בישראל ברפואה לעסוק כדין ןרישיו .3.3

 
 .בישראל ברפואה לעסוקכדין  רישיון בעל להיות המציע על

 בישראל כדין רפואי מומחה תעודת .3.4

המוכרים על ידי המועצה תחומי ההתמחות בתעודת מומחה רפואי כדין  בעל היותלהמציע  על

מיילדות כירורגיה כללית,  :הבאים באחד או יותר מהתחומים המדעית ובאישור משרד הבריאות

, גנטיקה, פה גסטרואנטרולוגיה נוירוכירורגיה,  נוירולוגיה, וגניקולוגיה, רפואה פנימית, קרדיולוגיה,

 מומחה תעודת בעל הינו בהם/תחומים לתחוםורק  אך עצמו להציע רשאימציע כי  יובהר. ולסת

 . רפואי

  מומחה כרופא וותק ניסיון .3.5

כמומחה בתחום אליו  בעשר השנים האחרונות שנים חמשעל המציע להיות בעל וותק של לפחות 

ת בשל מורכבות הטיפול דרישה זו האחרונה מתבקש .(והתמחות ז'מגיש את הצעתו )לא כולל סטא

בתביעות בתחום זה והיקפן הכספי של חלק מהתביעות והשפעות הרוחב האפשריות של טיפול וליווי 

 מסוג זה.בתיקים 
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 4 פרק

 ההצעה מבנה .4

 ההצעה מבנה .4.1

 שלהלן. 5כמפורט בפרק  על ההצעה להכיל את כלל המסמכים 

 ההצעה של העותקים מספר .4.2

בעותק אחד למעט את ההסכם אותו יש להגיש בשני עותקים חתומים על המציע להגיש את הצעתו 

 בשלמותה. מההצעהלמקור  נאמןהעתק  ברשותו להשאיר המציע על. כדין

 ההצעה על חתימה .4.3

 מציע שלא יגיש את כל המסמכים חתומים ומלאים כנדרש עשוי לגרום לפסילת ההצעה. .4.3.1

בכל מקום )במידה ורלוונטי( המציע המציע יחתום חתימה מקורית מלאה ביחד עם חותמת  .4.3.2

 .בו התבקש

 ההצעה מילוי .4.4

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

 חייב למלא את הצעתו ולהגישה אך ורק על גבי המסמכים הכלולים בהזמנה על נספחיה.

כל שינוי שיעשה על ידי המציע בטופס ההזמנה על כל נספחיה, בתנאי ההסכם ובנספחיו ו/או  .4.4.2

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

   ילת ההצעה.לגרום לפס
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 5 פרק

 הצעתו במסגרת להגיש המציע שעל המסמכים .5

על פי החלוקה המפורטת לכרוך את ההצעה (אין )על המציע להגיש את הצעתו בקלסר עם חוצצים 

 :להלן ולרשום על כל חוצץ את הכותרת המודגשת בכל תת סעיף כמצוין לעיל

 תצהיר - 1 חוצץ .5.1

 .להזמנה נספח א' הגשת 

, על 1971 –בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות )נוסח חדש(, התשל"א על המציע להצהיר כמשמעותו 

 . אמת את חתימתו על ידי עורך דיןל וכן מלאה בחתימה תצהירהלחתום בסוף התצהירים הבאים, 

  המציע של חיים קורות - 2 חוצץ .5.2

 הגשת ההצעה.על המציע להמציא קורות חיים מעודכנים נכון למועד          

 ונספחיו ההסכם – 3 חוצץ .5.3

 על נספחיו. להזמנה 'נספח ב הגשת 

בסימן א'  כמשמעותו כדין חתומים עותקים בשני)ההסכם( להזמנה  'נספח בהמציע להגיש את  על

: תעריפון ונוהל לרבות הנספחים להסכם, 1971-לפרק ב' לפקודת הראיות )נוסח חדש(, התשל"א

 עבודה.

 דעת לחוות דוגמאות - 4 חוצץ .5.4

/ ניתוחי על חוות הדעת  .ם/תחומי התמחותובתחו/ ניתוחי מקרה ( חוות דעת 2) שתיעל המציע להגיש 

בהקשר  פרטים מזהים הן של המוסדות המטפלים והן של המטופלים המעורביםללא להיות המקרה 

 ניתן להגיש עבודות/ מחקרים שכתב המציע בתחום ניהול סיכונים ו/ או שיפור איכות. .לסעיף זה

 1976-התשל"ו ציבוריים, גופים עסקאות חוק פי על כנדרש אישורים - 5 חוצץ .5.5

המצאת אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת 

 מהאינטרנט(.  -)אישור של "פקיד מורשה"  1976 –(, התשל"ו ניהול חשבונות ותשלום חובות מס

  :כללית הערה

השלמות פרטים ו/או מסמכים נוספים המתייחסים למצגים שניתנו  דרוש מהמציעל הזכות למזמינה

בהתאם להזמנה, לרבות בקשר לכישוריו, מקצוענותו, ניסיונו, אמינותו והאמצעים העומדים לרשותו 

פי ההסכם, וכן לבדוק בכל דרך אחרת את קיומם של תנאי -לצורך ביצוע התחייבויותיו על

והמציע יעמיד לרשות המזמינה את הפרטים ים הרשמיים, בדיקה אצל כל הגורמ לרבותההשתתפות, 

 . והכל בכפוף לכל דין הנ"ל ויאפשר בדיקה כאמור
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 6 פרק

 הזוכות ההצעות לבחירת ומשקולות מידה אמות .6

 סה"כ נקודות 65 עד – כללי – 1 שלב .6.1

 נושא
 אמת המידה

ניקוד 

 מקסימאלי

 מומחה כרופא וותק ניסיון

 )כולל( מומחיות שנות שמונה ועד מומחיות שנות חמש מעל לו שיש מציע

 .נקודות 5 – הצעתו את מגיש אליו בתחום

 הצעתו את מגיש אליו בתחום מומחיות שנות שמונה מעל לו שיש מציע

 נקודות. 10  -

 

10 

 ניהולי ניסיון
 או מנהל או יחידה סגן או מנהל או מחלקה מנהל סגן או כמנהל ניסיון

 5 מכון מנהל סגן

 התמחות תת

 

 הצעתו את מגיש אליו המומחיות בתחום יותר( או )אחד התמחות תת

 נקודות. 5 – אחרים בתחומים יותר( או )אחד נוספת התמחות או
5 

 / דעת חוות בכתיבת ניסיון

 ייעוץ

 

 ו/או האחריות ושאלת הרפואית הרשלנות בתחום הדעת חוות בדיקת

 בתחום להן שותף היה שהמציע מחקרים עבודות/ או הסיבתי הקשר

 לחוות יחסי באופן יינתן הניקוד –איכות שיפור או ו/ סיכונים ניהול

 פיהם על אשר הקריטריונים יתר בין האחרים. המציעים של הדעת

 בהיר, ניסוח מעמיק, ניתוח הינם:  העבודות הדעת/ חוות תיבחנה

 קוהרנטיות.

15 

 לבית חוו"ד במתן ניסיון

 משפט

 

 עדות מתן אוו/ משפט בית לצרכי דעת חוות במתן ניסיון בעל מציע

 5 נקודות. 5  -  האחרונות השנים בשלוש

 חולים בבית קודם ניסיון

 :כללי

 

 בפקודת כהגדרתו חולים בבית מומחה כרופא קודם ניסיון בעל מציע

 5 – .האחרונות שנים (10) בעשר שנים (5) חמש לפחות של העם בריאות

 נקודות.

5 
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 המלצות

 למציע .קודמות התקשרויות ביצוע מאופן רצון ושביעות המלצות

 רשימת מתוך טלפוניות המלצות שתי לפחות בדיקת פי על יתרון יוקנה

 משביעות ו/או להזמנה 'א נספח במסגרת הוגשה שזו כפי הממליצים

 מקבלי עם ו/או המזמינה עם קודמות התקשרויות ביצוע מאופן וןרצ

 ידי על יוגשו אשר ההמלצה מכתבי מבדיקת ו/או ענבל של השירותים

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

 שיינתנו להמלצות משקל יינתן המציע. עם בלבד הקודם ניסיונה

 ביטוח. חברות ו/או ציבוריות מחברות

10 

 ניהול של בתחום ניסיון

 סיכונים

 ניהול בנושאי זה ובכלל מקצועיים תכנים הצגתתכנון/מחקר/ב  ניסיון

 ו/או יםרפואי יםלצוות ו/או בכירים לגורמים האיכות ושיפור סיכונים

 איכות ושיפור סיכונים ניהול תהליכי בליווי רלוונטי קודם ניסיון

 נקודות. 5 – .בריאות בארגוני

10 

 
 
 

 הראיונות לשלב הסף ציון את עברו באם ההצעות בדיקת  – 2 שלב

  .הראיונות לשלב יעלה  - (נקודות 65)מתוך נקודות  40 לפחות צבורשי מציע

לשנות את ציון הסף  במקרים מיוחדים המזמינה שומרת לעצמה את הזכותמבלי לגרוע מן האמור, 

והכל בכפוף  מדי נמוךגבוה מדי ו/או איון ילרבות במקרים בהם מספר המציעים שעלה לשלב הרהאמור 

 .ה בכתבתחלטיהא לנמק ההמזמינה על . במקרה זה, לצרכי ענבל ולשיקול דעתה הבלעדי

 נקודות 35 עד – אישי ראיון – 2 שלב .6.2

 : המציעים( לכלל זהה יהיה )הניקוד אישי ראיון  .6.2.1

 פי הקריטריונים הבאים:על המציע עם יינתן על בסיס התרשמות אישית בראיון  בראיון האישי הניקוד

 אישי ריאיון

 היתר בין יתבסס בראיון הניקוד  הרפואי. המומחה עם אישי ראיון

 הבאים: הקריטריונים על

 ידע בתחום 
 מקצועיות 
 התאמה לצרכי ענבל 

 יצירתיות 

 מוטיבציה 

 ייצוגיות 

 זמינות 

 יכולת לתת את השירותים המבוקשים 

 

 

35 
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 7 פרק

 ההצעות ובחינת ההצעות הגשת דרך .7

 ההצעה הגשת .7.1

 ,העבודה מהות את הבין ,לעיל האמורים הסף בתנאי עומד המציע כי פירושה ההצעה הגשת .7.1.1

 כל את בדק ,האפשרי המידע מלוא את קיבל ,הצעתו את הגיש ובטרם תנאיה לכל הסכים

 פרט הבין לא או/ו ידע לא כי טענה כל מלהעלות מנוע יהא ולפיכך ,והעובדות הפרטים ,הנתונים

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

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

 .תוספת או/ו שינוי בלא והכול

 המציע ומלאים. נכונים הינם בהצעתו שמסר והמידע הפרטים הנתונים, כלל כי מתחייב המציע .7.1.3

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

 לאלתר. הצעתו לפסילת עילה יהווה כוזבים פרטים

 

 ההצעות בחינת דרך .7.2

 פי הזמנה זו כדלקמן: -המזמינה תבחן את ההצעות שיוגשו על

)כולל בדיקת הימצאות כלל המסמכים הנדרשים ותקינותם  -  בדיקת המסמכים הנדרשים שלב א'

 (. וקבלת ההשלמות בקשת השלמות במקרה הצורך

. המזמינה רשאית אשר נקבעו אם ההצעות עומדות בתנאי הסףבהמזמינה תבחן  - תנאי סף  ב'שלב 

לפסול כל הצעה שלא עמדה בתנאי הסף ו/או כל הצעה שלא צורפו אליה כל המסמכים 

 ם ו/או אם יתגלה כי פרט מפרטי ההצעה כלל מידע לא נכון או לא מלא.הנדרשי

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

בהתאם לאמות נוקדו כל ההצעות שעברו את תנאי הסף י. להזמנה 6המפורטות בפרק  המידה

שני לפחות שלב זה יכלול גם פניה ל וינוקדו בהתאם. הזמנהל 6שפורטו בפרק המידה 

 . תצהיריםנספח המת הממליצים שהגיש המציע במסגרת מתוך רשי ממליצים

אם עברו את ציון הסף בבחינת הניקוד הכולל של המציעים )נכון לשלב זה( ובדיקה  - ציון סף ד'שלב 

 .שנקבע

 .לראיון אישיהסף שעברו את ציון הזמנת המציעים  - ראיון אישי 'זשלב 

 זוכים המציעים הבחירת  'חשלב 

 לגבי תוצאות ההליך. זכיה/דחיה ליחת הודעות ש - הודעות זכיה/דחיה לכלל המציעים ' ט שלב
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 ההזמנה מסמכי הפצת איסור .7.3

 הגשת לשם ענבל באתר מפורסמים והם המזמינה של הבלעדי רכושה הינם ההזמנה מסמכי כל

 או לאחר להעבירם לצלמם, לשנותם, להעתיקם, רשאי אינו המציע זה. הליך במסגרת תוהצע

 כלשהי. אחרת למטרה בהם להשתמש

 ההליך תוצאות על הודעה .7.4

 אוו/ ,תםבהצע כמצוין ,םכתובת פי על יםמציעה לכל בכתב יימסרו ההזמנה תוצאות על הודעה

 לא כי ,אתבז מובהר  ספק הסר מעןל .זמנהלה א' בנספח המציע שציין האלקטרוני הדואר בכתובת

 שהיא, צורה בכל המזמינה את תחייב לא והיא ההזמנה, תוצאות בדבר הודעה לכל תוקף כל יהיה

  זה. סעיף הוראות פי על בדוא"ל ו/או בכתב נמסרה אם אלא

 עיון זכות .7.5

 שלו מקצועי סוד או מסחרי סוד לחשוף עלולים בהצעתו חלקים אילו מראש לציין רשאי המציע .7.5.1

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

 ענבל תהא הזוכה, ההצעה את להציג תתבקש ענבלש במקרה כי לכך מסכים שלו מקצועי

  זכו. שלא מציעים לעיון במלואה הזוכה הצעתו את להעביר תרשאי

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

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

 בעניין החלטה כל ליתן דין פי על המכרזים ועדת של מסמכותה לגרוע האמור מן אין כי מובהר

  המלא. דעתה שיקול לפי וזאת ההצעה, של חלקים גילוי

 עבור בתשלום וכרוכה למציע תינתן זכתה לא שהצעתו מציע ידי לע הזוכה בהצעה העיון זכות .7.5.3

  .זוכות/הזוכה /הצעותבהצעה מהעיון כתוצאה שיהיו ההוצאות

 

  הטרחה שכר תעריף .7.6

 לכתובת בקשתו את לשלוח מתבקש הטרחה שכר בתעריף לעיין המבקש פוטנציאלי מציע .7.6.1

 .2016 בספטמבר, 04 -ה דע IL.CO.INBAL2616@-M: המייל:

 ההתקשרות הסכם של לתוקף לכניסתו מקדימים תנאים .7.7

 ופרטי הנדרשים האישורים לשליחת רישהד למציע שלחת למציע יהיהזכ תהודע משלוח עם .7.7.1

  .במערכת חדש ספק פתיחת

 מורשי באמצעות ההסכם על המזמינה חתימת לאחר רק האי לתוקף ההסכם כניסת כי יובהר .7.7.2

  הזוכה. המציע ידי על שנדרשו האישורים כלל המצאת לאחר זאת וכל שלה החתימה

  

mailto:m-2616@inbal.co.ilעד
mailto:m-2616@inbal.co.ilעד
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 8 פרק

 המציע התחייבויות .8

 המציע עובדי .8.1

 כך לצורך להיעזר רשאי אינוו בעצמו המבוקשים השירותים כל את לתת מתחייב המציע

 זה. להליך הקשור בכל עבודתו ביצוע לצורך משנה בעובדים/קבלני

 ידו על המועסקים כלפי המציע אחריות .8.2

 כן .דין כל והוראות הנזיקין ,העבודה דיני לפי ידו על המועסקים כל כלפי אחראי הינו בלבד המציע

 ידו על המועסקים ידי ועל ונכסיו רכושו בגין או ידיו, על שיגרם נזק לכל אחראי לבדו המציע יהיה

 יפצה כלשהו, מעשה לעשות או בחבות, לשאת כדין, ענבל תחויב האמור אף על אם זה. הסכם למטרות

 ענבל. של בכתב הראשונה דרישתה עם ומיד מלא באופן המציע כך על אותה

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

 ו/או הצהרותיו ו/או ייבויותיומהתח באלו שיחול שינוי בכל המזמינה את לעדכן מחויב המציע

 השלכות לו להיות שיכולות במציע שינוי כל זה ובכלל נספחיה על ההצעה במסגרת שהגיש הנתונים

 לאחר זו. הזמנה במסגרת הסף מתנאי באחד עמידה באי שינוי לרבות המבוקשים השירותים מתן לגבי

 להחליט הבלעדי הדעת שיקול יהיה למזמינה לעיל, כאמור שינוי לגבי מהמציע בכתב הודעה קבלת

  מהמציע. המבוקשים השירותים קבלת הפסקת של אפשרות מתן זה ובכלל לפעול כיצד

 זכויות הסבת איסור .8.4

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

 אש של ענבל.לפי תנאי הליך זה, כולן או חלקן, ללא הסכמה בכתב ומר

  ביטוח .8.5

המציע את הזכות לדרוש מענבל  שומרת לעצמהההתקשרות עם המציע הזוכה, יובהר כי בהסכם 

להציג ביטוח אחריות מקצועית בפני כל נזק אשר עלול להיגרם לענבל ו/ או לכל אדם ו/ או הזוכה 

 גוף בקשר לביצוע הסכם זה ו/ או למתן השירותים על ידו והכל בכפוף לצרכי העבודה והיקפיה. 
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  9 פרק

 כלליים תנאים .9

 ההליך מסמכי של עדיפות סדר .9.1

 ההליך מסמכי בין סתירה של במקרה ההליך. במסמכי המפורטים לתנאים כפוף ההליך ביצוע .9.1.1

 להלן: המפורט בסדר ביניהם העדיפות סדר יהיה נספחיהם, על השונים,

 .הסכםה – ראשונה עדיפות  .9.1.1.1

 .זה מסמך - שנייה עדיפות  .9.1.1.2

 .ההליך מסמכי יתר – שלישית עדיפות  .9.1.1.3

 עם ביותר להטיב בה שיש ההוראה תגבר סותרות, הוראות של מקרה בכל לעיל, האמור אף על .9.1.2

 ענבל.

  המציע ידי על שיינתנו השירותים של הארגונית המסגרת  .9.2

 בשום מעביד עובד יחסי יהיו ולא אין עובדיו ו/או המציע לבין ענבל בין כי בזאת מובהר ספק הסר למען

 שהוא. ואופן צורה

 ענבל ליווי .9.3

  .ומטעמ מי ו/או ענבל נציג ע"י ילוו השירותים מתן מכלול האמור, מכל לגרוע בלי

 השיפוט סמכות .9.4

 מהליך הנובעת תביעה בכל או זה, להליך הנוגעים ולעניינים לנושאים הקשור בכל השיפוט סמכות

  והמרכז. יפו אביב תל באזור המשפט בבתי תהיה זה, הליך ניהול

 

 בכבוד רב,            

 מ"בע לביטוח חברה ענבל                                                     
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 ' להזמנהאנספח 

 תצהירים מסמך

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

  כדין ולצרפו כחלק ממסמכי ההצעה.

 

__________ בעל רישיון לעסוק ברפואה מס'  ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה  ד"ר/פרופ'אני הח"מ, 

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא רישיון _________, 

 בכתב כדלקמן: אעשה כן, מצהיר בזאת

 

ענבל חברה ל מומחים מרופאים ייעוץ שירותי למתןקבלת הצעות למשלים  הליךעל תצהיר זה בתמיכה להנני חותם 

 (."הליך"ה)להלן:  26/2016, הליך מס' בע"מלביטוח 

 

 במידה ומדובר במציע שהתאגד כדין יש למלא את הפסקה הבאה:

 

לחתום על תצהיר זה בתמיכה שם ההתאגדות/חברה( אני הוסמכתי כדין על ידי ____________________ )

לביטוח בע"מ  ייעוץ מרופאים מומחים עבור ענבל חברה לקבלת הצעות למתן שירותי 26/2016מס  הליךללהצעה 

 (."הליך"ה)להלן: 

 :המציע פרופיל .1

  ______________________________________________: ___המציעשם  .1.1

  ____________________________________ומספר:  המציע : רחובכתובת  .1.2

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

 _     ____________________________________________ טלפון של המציע: .1.4

 _______________________: ________________של המציע מס' טלפון נייד .1.5

 _    __________________________________________ מס' פקס של המציע: .1.6

: להתכתבויות  עם המציע דוא"ל .1.7

_____________________________________________________________ 

להליך ולמתן השירותים בכל הנוגע כל התכתובות לתשומת לבכם, לכתובת מייל זו בלבד יישלחו 

 המבוקשים לרבות שליחת הודעות זכייה/דחייה.
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 תחומי ההתמחות ותת התמחות ומספר שנות ותק  .2

ידוע לי כי סיווגי לרשימות וניקוד הצעתי בחלקים הרלוונטיים לתחום ההתמחות ותת ההתמחות ינוקד 

 על פי  הרשום כדלקמן. 

תת התמחות )נבקש  תחום התמחות מס"ד

לרשום חודש ושנה של 

 קבלת תת ההתמחות  (

מספר שנות  ותק 

 כמומחה )נבקש לרשום

חודש ושנה של קבלת 

 תעודת המומחה(

1    

2    

3    

 

 רישיון כדין לעסוק ברפואה בישראל  .3

 .בישראל ברפואה רישיון כדין לעסוק הנני מצהיר כי אני בעל

 מומחה רפואי כדין בישראל .4

יותר ם/מים הבאים )באחד או תחווהנני מגיש הצעתי לתעודת מומחה רפואי כדין  בעלהנני מצהיר כי הנני 

כירורגיה כללית, מיילדות וגניקולוגיה, רפואה פנימית, קרדיולוגיה, נוירולוגיה, : הבאים מהתחומים

 , גסטרואנטרולוגיה, גנטיקה, פה ולסת:הנוירוכירורגי

 ________________________ 

 ________________________  

 מומחה  כרופאוותק  ניסיון .5

כמומחה בתחום אליו בעשר השנים האחרונות שנים  חמשהנני מצהיר כי הנני בעל ניסיון וותק של לפחות 

 .ת הצעתו )לא כולל סטאז' והתמחות(מגיש א

 ניהוליניסיון  .6

או סגן מנהל מחלקה או מנהל  מחלקה ניסיון כמנהלעל המציע לפרט בטבלה הבאה לגבי ניסיונו הניהולי  )

 (:ו מנהל או סגן מנהל מכוןאו סגן מנהל יחידה א
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 המוסד בו שימש בתפקיד הניהולי שנות ניסיון בתפקיד  תפקיד

   

   

   

 

 ניסיון במתן חוות דעת לבית משפט .7

אנא התייחס לסוגי תיקים בהם . במתן חוות דעת לצרכי בית משפט ו/ או מתן עדות קודם  ניסיוןאנא תאר 

. בנוסף יש לציין את השנים בהם נצבר ניסיון היית מעורב ופרוט סוגיות בהם נדרשת למתן חוו"ד/ עדות

 זה:

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 ניסיון קודם בבית חולים כללי .8

 :בהתאם למפורט בטבלה הבאה  ניסיון קודם כרופא מומחה בבית חולים כלליאנא תאר 

 

  כמומחה העבודה תקופת המוסד

 שנים(ה את הןו הזמן משך את הן לציין יש )

 פירוט לרבות מחלקה

 התפקידים
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 המלצות  .9

בכל הנוגע למתן השירותים המבוקשים לתחום אליו  יךאנא ציין שמות ממליצים שיכולים להמליץ על

 :מוגשת ההצעה

 

 ניסיון בתחום של ניהול סיכונים .10

הצגת תכנים מקצועיים בנושאי ניהול סיכונים ושיפור תכנון ו/או מחקר/  ובניסיון קודם אנא תאר/י 

בליווי תהליכי ניהול סיכונים  ניסיון קודם רלוונטי ים ו/אורפואי יםהאיכות לגורמים בכירים ו/או לצוות

 :(בארגוני בריאותושיפור איכות 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 :ציעהחתימה של המ המורש .11

 הינם: )במידה ומדובר על יחיד שמאוגד כדין( החתימה במציע מורשי

_______________ __________________ _________________  

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

______________ __________________ _________________  

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

  

 מסגרת / הממליץ תפקיד  הממליץ שם

 עם הממליץ של ההכרות

 המציע

 של נייד טלפון מספר לרבות התקשרות פרטי

 הממליץ
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 תצהיר כללי .12

וכי אקרא את מכתבי ההבהרות, ככל שאלו נספחיה על הנני מצהיר כי קראתי את תנאי הזמנה זו  .12.1

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

 זה.

מתן השירותים את מהות  נתי , הבמבוקשיםעומד בתנאי הסף ה הנניכי על ידי משמעה הגשת ההצעה  .12.2

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

 לתחומים בהם הגשתי את הצעתי. ביכולתי להציע את כלל השירותים המבוקשים .12.3

ההתקשרות  , לרבות הסכםהעל נספחיזמנה מהווה הסכמה מראש לכל תנאי הה מיהגשת הצעה מטע .12.4

 .והכול בלא שינוי ו/או תוספת

כי כלל הנתונים, הפרטים והמידע שנמסרו בהצעתי הינם אמת וכי משקפים באופן הנני מתחייב  .12.5

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

 ההצעה לאלתר.

 ונמסרו לצורך הגשת הצעות בהליךכל מסמכי ההזמנה הינם רכושה הבלעדי של המזמינה ידוע לי כי  .12.6

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

 למטרה אחרת כלשהי.

יום מהמועד  (120מאה ועשרים )הצעה שהוגשה, על כל צרופותיה, תעמוד בתוקפה במשך ידוע לי כי  .12.7

ה את הארכת יום נוספים אם חברת ענבל ביקש (60שישים ) האחרון הקבוע להגשת ההצעות, או

 המועד מהמציע ובכתב.

נדרשים כמפורט הביטוחים הכי במידה ואבחר כמציע זוכה אקיים את כלל מתחייב ביטוח: הנני  .12.8

  בהסכם למשך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההתקשרות המוארכת.

  העדר ניגוד עניינים, חובת סודיות ואי הרשעההתחייבות ל .13

אני הח"מ מצהיר בזאת כי אני מתחייב במסגרת ההליך מתחייבים להעדר ניגוד עניינים, חובת סודיות ואי 

 הרשעה כדלקמן:  

 מבוא

 אחר אדם וכל משנה  קבלני עובדיו, לרבות המציע כי תנאיב המציע עם להתקשר הסכימה וענבל  הואיל:

 סמך על וכן זו, התחייבות להוראות בהתאם להלן כהגדרתו המידע כל סודיות על ישמור מטעמו

 להלן. כהגדרתו המידע סודיות לשמירת הדרוש כל לעשות המציע התחייבות
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 יבוא או לחזקתי אקבל או אעסוק כי יתכן אליה בקשר או העסקתי במהלך כי לי וידוע לי והוסבר והואיל:

 דעת,  חוות תכתובת, לרבות כלשהם (KNOW- HOW) ידע או (INFORMATION) מידע לידיעתי

 לחוק 91 בסעיף כהגדרתה ידיעה או מסחרי/עסקי סוד שרטוט, רישום, מסמך, תכנית,  ומר,ח

 לידיעתי שהגיע מידע או הציבור כלל בידיעת מצוי שאינו שונים, מסוגים 1977-תשל"ז העונשין,

 להגיע יכול הכלל למידע  הגעה לשם דרך" "קיצור-ל תשמש שידיעתו מידע או םלהסכ בקשר באו

 מידע לאצור העשוי אחר ואמצעי כלי בכל או בדיסקט בתעתיק, לרבות בכתב, ובין פה בעל בין אליו,

 )להלן: ודו"חות מסמכים נתונים, האמור, מכלליות גרוע מבלי אך לרבות עקיף, ובין ישיר בין

 (."המידע"

 גוף או אדם לכל שהיא צורה בכל המידע מסירת או בסוד שמירה אי או גילוי כי לי וידוע לי והוסבר והואיל:

 מראש המוסמך ענבל נציג אישור הגשת ללא ההסכם, לעניין המוסמכים ענבל לנציגי מלבד כלשהם

 לחוק 118 ףסעי לפי פלילית עבירה ומהווה מרובה נזק לצדדים או לענבל למשרד לגרום עלול ובכתב

 .1981-התשמ"א הפרטיות, הגנת חוק בהוראות ופגיעה 1977 – תשל"ז העונשין,

 את הגיש אליו והתחומים הרלוונטיות פי על אחד )כל כדלקמן ענבל כלפי מתחייב אני לזאת, אי 

 :הצעתו(

 המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.

  עניינים ניגוד העדר .14

כלפי המזמינה כל מצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים להיות במ  הנני מצהיר כי אמנע .14.1

למשך כל תקופת  כאמור במסמכי ההזמנה ובהסכם החל ממועד תחילת עבודתי עם המזמינה

  .ההתקשרות לרבות תקופת ההתקשרות המוארכת

לא אהיה רשאי ליתן חוו"ד שירותים היחתם הסכם למתן כמו כן מצהיר בזאת כי ידוע לי שלאחר שי .14.2

ו/או את השירותים המבוקשים, כולם או חלקם, בתביעות נגד המדינה בתחומים בהם עוסקת ענבל 

כמנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה )היועץ מצהיר כי ידוע לו כי ייתכנו שינויים בתחומי 

סוכנויות ביטוח וגופים העיסוק של ענבל מעת לעת( ואף לא אקיים שיתוף פעולה עם חברות ביטוח, 

 אחרים המגישות תביעות כנגד ענבל, למעט במידה שתופנה בקשה לאישור ענבל מראש ובכתב. 

 סודיות  חובת .15

סודיות לרבות אי העברת מסמך או אי העברת מידע לידיעת הנני מצהיר כי אהיה אחראי  לשמירת  .15.1

והכל  המזמינהים על ידי המבוקשכל אדם שאינו מטעם המזמינה ואינו קשור למתן השירותים 

 . כמפורט בתצהיר

הנני מתחייב כי אהיה אחראי לשמירה על סודיות בקשר לכל העובדים במציע, במידה שיש עובדים  .15.2

  במציע.

  אי הרשעה  .16

פקודת הרופאים ]נוסח חדש[, משמעתית על פי עבירה בעבירה פלילית או תי הורשעהנני מצהיר כי לא  .16.1

ו/או על פי הוראות   1979 –דת רופאי השיניים ]נוסח חדש[, התשל"ט או על פי פקו 1976 -התשל"ז 
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, למעט עבירות תעבורה או שחלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות כל דין

וכן כי לא תלוי ועומד נגד מי מהם כתב אישום על עבירה מהעבירות  1981 –השבים התשמ"א 

והכל  בגין עבירה מעבירות אלה למעט בעבירות תעבורה המנויות לעיל ולא מתנהלת נגדם חקירה

 . כמפורט בתצהיר

המזמינה תהא רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע בדרישה להמציא מידע  .17

 .זהלמידע שניתן במסגרת נספח נוסף ו/או הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס 

 

 :אמת דלעיל תצהירי ותוכן חתימתי זו שמי, זהו

 

 ______________     ____________________ 

  מלא שם                           תאריך               

 ______________    ____________________ 

 המצהיר חתימת       ת.ז.              

 

 

 אישור עו"ד

  _____________ הופיע בפניי _____________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי בתאריךאני הח"מ 

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

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

 הצהיר הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפניי.

 

_________    ______________________    

        שם עורך הדין                תאריך    

_________      ______________________ 

   הדין עורך של וחותמת חתימה       רישיון מספר
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 הסכם למתן שרותי ייעוץ  

 

 2016שדה התעופה בנתב"ג ביום_____ בחודש _____  בקריתשנערך ונחתם 

 

 :בין

 

 הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן מנהלת"מ בע לביטוח  חברה ענבל

 התעופה  שדה קריית, ערבה רחוב

 282.ד. ת, 70100 מיקוד

 

 ("ענבל")להלן : 

 מצד אחד;

    ובין:

 

 '  __________________פרופ / "רד(   1

 ת.ז. ________________________      

 מ.ר.________________________     

 תחום/תחומי התמחות ותת התמחות )אם רלוונטי(     

     ____________________________ 

  ______________________ (  חברת 2

 _____________ח.פ. ___________     

 '__________מס_________  מרחוב     

 ______ ________עיר:      

 ת.ד. _________ : _______ מיקוד    

 

והן  אישי באופןבמידה ומדובר ברופא שהתאגד כדין יש למלא הן את פרטי הרופא שייתן את השירותים  ** 

 את פרטי החברה.

 

 "(היועץ" , ביחד או לחוד,)להלן  

 מצד שני;

 

(, פרסמה הזמנה להציע הצעות למתן "הקרן", מנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה )להלן: וענבל הואיל

: להלן. להסכם' א כנספחמצ"ב ומסומן  - 26/2016)הליך מספר  ייעוץ מרופאים מומחים לענבל שירותי

 בהתאמה(. "השירותים המבוקשים" –"ההליך" ו ו/או  "ההזמנה"
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, בחרה בו היועץ בהצעתולהזמנה, ובהסתמך, בין היתר, על הצהרותיו של  במענההגיש הצעה היועץ ו  והואיל

תחומים אלה יסומנו ) בתחומים הבאים: המבוקשים השירותים למתן, נוספים מועמדים עם יחדענבל, 

 על ידי המזמינה בעת חתימת ההסכם בהתאם לתוצאות ההליך(:

  

 כירורגיה כללית;]  [   

 ]  [  מיילדות וגניקולוגיה;

 ]  [   רפואה פנימית; 

 ]  [  קרדיולוגיה;

 ]  [  נוירולוגיה;

 ;ה]  [  נוירוכירורגי

 גסטרואנטרולוגיה;]  [  

 ]  [  גנטיקה;

  ]  [  פה ולסת.

 

הכל כמפורט וכקבלן עצמאי  המבוקשים השירותים מתן לצורךהיועץ  עם להתקשר מעוניינת וענבל והואיל

 בהסכם זה להלן; 

 

הינו בעל הידע, הניסיון ו בהזמנה כמפורט ממנו שנדרשו הסף תנאי בכל עומד הואמצהיר כי היועץ ו  והואיל

, כמפורט בהסכם זה על המבוקשיםהדרושים על מנת לתת את השירותים  והאמצעיםמנות והמיו

 שלישי צד בזכויות פוגע אינועל ידו בהתאם להסכם  שיינתנו המבוקשים השירותים מתן וכינספחיו, 

 ;כלשהו

 

בהסכם ל בתנאים המפורטים ומעוניין לתת לענבל את השירותים כהגדרתם בהסכם זה, הכהיועץ ו   והואיל

 זה להלן;

ו/או  תיקים להעביר ענבל של התחייבות משום זה הסכם על ענבל בחתימת אין כי, לכך מודעהיועץ ו והואיל 
וכן, כי השירותים המבוקשים יסופקו לענבל  כלשהו בהיקף ובין, בכלל בין, היועץ של לטיפולו עבודות

 זוכים נוספים בהליך;מציעים גם על ידי 

מעוניינים להתקשר בהסכם אשר יסדיר את ההתחייבויות ההדדיות של הצדדים ויחסיהם והצדדים  והואיל
 ;בוקשיםהמשפטיים בקשר למתן השירותים המ

 

 לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:
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 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

 ובכל בו המפורטים לנושאים ביחס הצדדים בין והמלא היחיד ההסכם הינו נספחיו על זה הסכם .1.3

  .עליו חתימתה ולאחר ההסכם עקב  היועץ לטיפול תמסור שענבל מבוקשיםה לשירותים הנוגע

 אלה למעט ,תקפים יהיו לא זה להסכם שקדמו והמסמכים ההסדרים ,ההבטחות ,המצגים כל .1.4

  .זה בהסכם במפורש שאומצו או ,בהליך היועץ של לזכייתו בסיס היוו אשר

 בכל .לו ונספח מההסכם חלק שהינה ההזמנה מהוראות לגרוע כדי זה הסכם בהוראות אין .1.5

 ליישב מאמץ ייעשה ,ההסכם נוסח לבין ההזמנה נוסח בין התאמה אי או/ו סתירה של מקרה

 יגבר ,ההסכם נוסח לבין ההזמנה נוסח בין ליישב ניתן לא שבהן בנסיבות .הנוסחים שני בין

  .הצדדים את המחייב כנוסח ההסכם נוסח את ויראו ,ההסכם נוסח

 

 והגדרות נספחים .2
 

 הגדרות .2.1

 
 

מציע ו/או רופא 

 :מומחה 

יחיד בעל תעודת רופא מומחה כדין במדינת ישראל,  שהינו עוסק מורשה 

 או שהתאגד כדין ושייתן באופן אישי את השירותים המבוקשים. 

השירותים 

 המבוקשים:

על פי צרכי  וייעוץ רפואי אחרתיקי טרום תביעה, תיקי תביעה  לגבי יעוץ

 למסמכי ההזמנה. 2ענבל כמפורט בפרק 
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או  ההתמחות תחום

תחומי ההתמחות 

  הנדרשים בהליך זה

כירורגיה  על המציע להיות בעל מומחיות בלפחות אחד מהתחומים הבאים:

נוירולוגיה, וגניקולוגיה, רפואה פנימית, קרדיולוגיה, , מיילדות כללית

 , גסטרואנטרולוגיה, גנטיקה, פה ולסת.הנוירוכירורגי

 המכרזים של ענבל. תועד וועדת המכרזים:

תחת לשונית  www.inbal.co.ilאתר האינטרנט הרשמי של ענבל  אתר ענבל:

 "מכרזים".

 מסמכי הזמנה זו על כל נספחיה.  ההזמנה:

המציע/ים 

 הזוכה/ים:

וענבל חתמה עמו על ההסכם מציע אשר קיבל הודעת זכייה בהליך זה 

  . להזמנה 'נספח בכהמצ"ב 

יחידות מכוסות 

 בקרן:

בקרן הפנימית ו/או גופים אחרים להם  ו/או מטופלות יחידות אשר מכוסות

 ענבל נותנת שירותים.

מטופלים תחומים 

 בקרן:

 חבויות, תלמידים חבויות, רפואית רשלנות של בתחום תביעות השאר בין

 .ועוד דרכים תאונות, אשפוז חובות גביית, אחרות גוף

 המשפט בית באמצעות שאינה מתנהלת פיצוי לתשלום /תביעהדרישה :פנימי תביעה תיק

 בקרן.    בטיפולבתחומים 

 קרןה בטיפולבתחומים  כתביעה משפטית, שהוגשה פיצוי לתשלום תביעה  :תביעה תיק

 .ומתנהלת בבית משפט

והערכת תיק שלא הוגשה בו תביעה ונדרשת בדיקה לשם הערכות עתידית  :תיק טרום תביעה

 .סיכון

 מדינת ישראל. המדינה:

אחראי מטעם ענבל 

 על ההליך:

 .םאו כל מי שימונה מטעמו/ בחברת ענבל ביטוחהסמנכ"ל מנכ"ל ענבל ו/או 

 
 
 

  

http://www.inbal.co.il/
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 ההסכם מסמכי .2.2

 הגשת במעמד כי יובהר זה. מהסכם נפרד בלתי חלק מהווים להלן המפורטים המסמכים .2.2.1

  :מהנספחים אחד אף לצרף צורך אין ההצעה

 ענבל(. ידי על צורףת) נספחיה על ההזמנה – להסכם א' נספח .2.2.1.1

 ענבל(. ידי על צורףת)  צרופותיה על יועץה  של ההצעה - להסכם ב' נספח .2.2.1.2

 המציע לחתימת )ישלח היועץ ידי על חתום הטרחה שכר תעריף – להסכם ג' נספח .2.2.1.3

 ה(.יהזכי מכתב עם ביחד הזוכה

 ההתקשרות מהות .3

  המבוקשים. השירותים קבלת לצורך ,יועץה עם בזאת מתקשרת ענבל .3.1

 כפי לצרכיה ובכפוף ענבל ע"י הדבר שיידרש כפי היועץ ע"י יסופקו המבוקשים השירותים .3.2

   היועץ. עם שיתואם

   היועץ. עם ובתאום ענבל לצרכי בכפוף אחרים במקומות והן ענבל במשרדי הן יינתנו השירותים .3.3

 הבריאות לשכות נציגי ו/או ענבל נציגי עם ולהיפגש שוטף באופן זמין להיות מתחייב היועץ .3.4

 "יע שיטופלו הספציפיים הנושאים קביעת לצורך ,מראש בתיאום ענבל, להנחיות ובהתאם

 .היועץ

 השירות לאופי בהתאם לעת מעת ענבל "יע שנקבעים כפי הזמנים בלוחות לעמוד מתחייב היועץ .3.5

 .ומהותו

 ענבל במשרדי ,היועץ לבין ענבל בין שיתואם כפי חודשי שעות בהיקף השירותים יבצע היועץ .3.6

  ענבל. וצרכי העבודה תכנית לפי הכלו ענבל למשרדי מחוץ או התעופה שדה בקרית

 דעתה שיקול פי על ייקבע והכל כלשהוא עבודה להיקף מתחייבת אינה ענבל מקרה בכל כי יובהר .3.7

 .צרכיה פי עלו הבלעדי

 המבוקשים השירותים .4

 א' נספח ראה הזמנהל 2 בסעיף שמפורטים כפי יעוץ שירותי ינםה יועץמה הנדרשים השירותים .4.1

  .להסכם
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 ההתקשרות תקופת .5

מועד חתימת המתחילה ב 2018בינואר,  31 -עד ה תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה .5.1

 .("התקשרות"תקופת הלהלן: על ידי הצדדים ) ההסכם

 בכפוףהמבוקשים  השירותים למתן ההתקשרות תקופת את להאריך האופציהשמורה  לענבל .5.2

 חמש –דשים שישים חוחודשים  נוספים ) 60 עד למשך, לצרכיה ובכפוף הבלעדי דעתה לשיקול

 (. "המוארכת ההתקשרות תקופת": להלןשנים(, כולן או חלקן )

כי כל אחד מהצדדים יהיה רשאי להביא את  אתלגרוע מן האמור לעיל, מוסכם בז מבלי .5.3

ימים בכתב ומראש ובכפוף  60ההסכם לידי סיום, מכל סיבה שהיא, בהודעה מוקדמת של 

לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה כלפי ענבל ו/או מי מטעמה כתוצאה מסיום   יועץלחוק. ל

 ההסכם ו/או ביטולו מכל סיבה שהיא.

של כל צד להפסיק, לאלתר, את תקופת ההתקשרות בכל  כדי לגרוע מזכותובבאמור לעיל  אין .5.4

מקרה של הפרת יסודית של ההסכם על ידי הצד שכנגד, לרבות זכותו של הצד המפסיק לכל 

 סעד או תרופה כלפי הצד המפר במקרה של הפרה כאמור.

עבור , תשלם ענבל ליועץ מכל סיבה שהיא או הופסקה התקשרות לפני מועד סיומה בוטלה .5.5

זה יהווה ו ההתקשרות הפסקת או/ ו יטולעד למועד בהיועץ על ידי בפועל דה שבוצע העבו חלק

 . אליו בקשר או/ ו זה הסכםאת מלוא התמורה המגיעה ליועץ בגין 

, מטעמה מי/או ו ענבל נגד כלשהי תביעה עילת כך עקב ליועץ תהיה לאלעיל,  כאמור במקרה .5.6

 במוניטין  פגיעה, נזק כל בעד כלשהו תשלום או פיצוי לקבל או/ ו לתבוע רשאי יהיה לא והוא

 על שבוצע היועץ מעבודות חלק אותו בעד לתמורה פרט, מכך לו להיגרם העלולים הפסד או

 .המקרה לפי הכלו, ההסכם הפסקת או/ ו ביטול או/ ו סיום למועד עדבפועל  ידו

סיום ההתקשרות בין הצדדים מכל סיבה שהיא, בין על ידי היועץ ובין על ידי ענבל, יעביר  עם .5.7

היועץ לענבל ועל פי הוראותיה, באופן מסודר, את כל המידע, החומר והנתונים שיהיו מצויים 

ימצא בידי ענבל  ,והעברת החומר לענבל כאמור ,ברשותו, באופן שעם סיום ההתקשרות

 מידע והנתונים הנוגעים לשירותים ו/או להסכם זה. העותק היחידי של ה

ביצוע העברת החומר לענבל כאמור לעיל, על פי, ובכפוף להוראותיה, מתחייב היועץ   עם .5.8

 להשמיד כל חומר, מידע ונתון שיישארו ברשותו בקשר עם הסכם זה ו/או השירותים. 

חדש לבחירת מומחים במידה שענבל תצא להליך אחר ו/או לגרוע מן האמור לעיל,  מבלי .5.9

רפואיים למתן השירותים המבוקשים, היועץ יסיים את הטיפול במשימותיו כפי שיהיו  

ענבל תהיה רשאית   באותה עת ולא תהיה לו כל טענה ו/ או תביעה בקשר לכך.  יובהר כי 

לדרוש מהיועץ סיום הטיפול במשימות באופן מיידי לרבות קבלת כל החומרים שהועברו ליועץ 
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רך מילוי משימותיו. סעיף זה גובר  על האמור בשאר סעיפי ההסכם לגבי מתן הודעה לצו

 מוקדמת לסיום ההסכם בין הצדדים. 

 היועץ והתחייבויות הצהרות .6

 היועץ מצהיר ומתחייב :

 זה בהסכם והדרישות התנאים לו וברורים ידועים כי, נספחיו על זה הסכם תנאי את קרא כי .6.1

 .המפורטים והתנאים הדרישות פי על ולבצעם לקיימם ביכולתו יש וכי, נספחיועל 

/ או התמחויות ו המומחיות/מי בתחום מומחיות בעללרפואה וכי הוא  בעל תואר ד"רהוא  כי .6.2

 (.נספח ב' להסכםבהצעתו )כפי שהצהיר  לוכה

 שירותיםלמתן ה והניסיון, הכישורים, המומחיות, המיומנות, הידע היכולתי הוא בעל כ .6.3

 ענבללטובת עניני ו השירותים במתןכן כי יפעל  כמובאופן מעולה ומקצועי.  לענבל המבוקשים

תהיה לנגד עיניו  ענבלבמסירות ובמיומנות, בתום לב ובמקצועיות ללא דופי,  כאשר טובת 

 .המבוקשים ויתר התחייבויותיו על פי הסכם זה םשירותיהבמתן 

 בהתאםלענבל את השירותים באופן אישי ופעיל,  קעניוהמשאבים לה , הידעזמןהכי יש לו את  .6.4

 . זה בהסכם הנדרשים למועדים

רותים לשי יםידאג להתעדכן בכל החידושים וההתפתחויות שיחולו בתחום מומחיותו הקשור .6.5

ליישמם במסגרת ביצוע על מנת שיוכל  ,שיסופקו על ידו על פי הסכם זה מבוקשיםה

 לענבל על פי הסכם זה. המבוקשיםמתן השירותים בהתחייבויותיו 

 ובין דין פי עלאם  ובין הסכם פי על אם בין, מניעה כל אין ידיעתו למיטב כי ומצהיר מתחייב .6.6

המבוקשים  השירותים ולמתן זה הסכם פי על ענבל עם להתקשרותו, אחרתאם על כל מניעה 

ניגוד  ייווצרלפעול לכך שלא  מתחייבוכן  לכך חשש או עניינים ניגוד של במצב נמצא אינוו

הסכם ולהימנע מכל מעשה אשר העניינים כאמור או חשש לכך עם ביצוע התחייבויותיו נשוא 

מתחייב להודיע לענבל, לאלתר, בכל כמו כן עלול לפגוע בביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה. 

 מקרה בו עלול להיווצר ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים כלפי ענבל. 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבותו של היועץ לשמירת סודיות כאמור ק ספלמען הסר  .6.7

 .בהסכםלהלן 

, המוארכת ההתקשרות תקופת/או ו ההסכם תקופתובכל  לעילהאמור  מכלליותלגרוע  מבלי .6.8

 המגישים לגופים/או את השירותים המבוקשים, כולם או חלקם, ו"ד וחו ייתןלא  היועץ

נגד המדינה בתחומים בהם עוסקת ענבל כמנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה  תביעות

מעת לעת ואף לא יקיים שיתוף פעולה עם חברות ביטוח, סוכנויות ביטוח וגופים אחרים 

, למעט במידה שתופנה בקשה או עלולות להגיש תביעה כנגד ענבל ענבלתביעות כנגד  מגישותה

 תתן את אישורה. בכתב ומראש וענבללאישור ענבל 

, תבחן ענבל את כאמורכי בכל מקרה בו תופנה בקשה לענבל לשם קבלת הסכמתה  מוסכם .6.9

הפניה באורח עניני וסביר, אגב ניסיון להגיע לפתרון מוסכם בין הצדדים והכל בתנאי שאין 

ה בין ענבל לבין השירותים אשר יבקש הרופא המוסכם ליועץ על פי הפני ענייניםולא יהיה ניגוד 
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 כי מובהרהשירותים  תוצרי לגבילאמור לעיל ולאמור בשאר סעיפי הסכם זה,  בנוסף  כאמור.

 מראש ענבל בהרשאת אלא אחר גורם לאף להעבירן או שימוש בהם לעשות רשאי לא היועץ

  .ובכתב

מצהיר, כי קיימים ברשותו, והוא מתחייב להוסיף ולקיים בידו במשך כל תקופת  היועץ .6.10

ההסכם, כל האישורים, ההיתרים והרישיונות הדרושים על פי כל דין ועל ידי כל רשות 

, כאמור בהסכם זה ובכלל זה להעביר לענבל, עובר המבוקשיםמוסמכת לשם מתן השירותים 

נקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים לחתימת הסכם זה, אישור על ניהול פ

וכן אישור כדין בדבר  1976 –ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

ניכוי מס במקור. בהעדר אישור על ניכוי מס במקור, תהיה ענבל רשאית לנכות ולשלם לרשויות 

 המס את המגיע להם כחוק מהתמורה הנ"ל.

כפי שיתעדכנו מעת לעת, בכל הנוגע  –חר הוראות כל דין וכל רשות מוסמכת מתחייב למלא א .6.11

 על פיו. המבוקשיםלקיום הוראות הסכם זה ומתן השירותים 

התחייבויותיו והצהרותיו תחת הסכם זה אין  ושאר המבוקשיםבביצוע השירותים  כימתחייב  .6.12

 מפר כל זכויות קנין רוחני של צד שלישי שהוא. הוא

 זה הסכם פי עלל הצהרותיו תהיינה נכונות ותקפות במשך כל תקופת ההסכם מתחייב כי כ .6.13

ובמידה ויחול שינוי באלו מהתחייבויותיו ו/או הצהרותיו ו/או הנתונים שהגיש במסגרת 

הצעתו ידווח לענבל על השינוי לאלתר. למזמינה יהיה שיקול הדעת הבלעדי להחליט כיצד 

 קבלת השירותים המבוקשים מהיועץ.  לפעול ובכלל זה מתן אפשרות של הפסקת

  תמורהו דיווח .7

היועץ על פי הסכם זה,  והתחייבויות המבוקשים השירותיםבתמורה לביצועם המלא של  .7.1

נספח כמפורט בתעריף שכר הטרחה של המומחים הרפואיים )ראה תשלם ענבל ליועץ תמורה 

(. יובהר כי לצורך סיווג שכר הטרחה ליועץ ייקבע הוותק נכון ליום הזמנת העבודה ג' להסכם

 הספציפית על ידי ענבל.  

 לעת מעת שיקבע כפי ענבל לדרישות בהתאם יהיה, משימות ופירוט עבודה שעות על דיווח .7.2

,  פירוט יועץאת מספר העוסק מורשה של ה. בנוסף יכלול ("דוח דיווח משימות" )להלן:
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מות אחרות שהתבקשו על ידי ענבל או מי מטעמה וכן פירוט שעות העבודה בפועל שהוקצו משי

 לכל משימה. 

לכל חודש, היועץ יגיש לענבל  10 -ולא יאוחר מה קלנדריאחת לכל חודש לעיל, לאמור  בכפוף .7.3

 חשבונית עסקה או חשבון בגין החודש החולף, שצמוד אליו דוח דיווח המשימות.

 היועץ של שספריו  במידה. ענבל נציג אישור את טעונים החשבון או העסקה חשבונית .7.4

על בסיס מזומן , ימציא היועץ לענבל חשבונית מס כדין רק לאחר קבלתו של תשלום  מתנהלים

 מענבל.

, בגין חודש העבודה שקדם לו, ובלבד קלנדרילכל חודש  10 -תשולם ליועץ עד ליום ה התמורה .7.5

ספרים. בגין תשלומים אלה ינפיק היועץ לענבל חשבוניות מס,  שנמסר לענבל אישור על ניהול

 בתכוף לאחר ביצוע התשלומים כאמור. מייד

מוסכם כי לתמורה יתווסף מס ערך מוסף, במועד תשלום כל תשלום מתשלומי התמורה עפ"י  .7.6

 הסכם זה וכנגד הוצאת חשבונית מס כחוק עבור כל תשלום שנתקבל כאמור.

ובה מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על השירותים או כל מס או היטל תשלום ח .7.7

 על העסקה שעל פי הסכם זה, ו/או אשר ישונו, יחולו על היועץ וישולמו על ידו. 

תנכה מכל תשלום עפ"י הסכם זה  ענבלמבלי לפגוע באמור לעיל, היועץ מצהיר כי ידוע לו ש .7.8

תהיה חייבת לנכותם במקור  ענבלורים שמיסים ו/או תשלומי מלוות חובה ו/או היטלים בשיע

לפני תשלומו של כל תשלום כנ"ל הוראות בכתב של  ענבלאם היועץ ימציא ל אלא לפי כל דין

ימים (  7 שבעה ) פקיד השומה על הקטנת שיעור הניכוי כאמור.  בכל מקרה ענבל תודיע בכתב

 מראש בטרם ביצוע הניכוי ו/ או התשלום, המוקדם מבניהם.

מוצהר כי התמורה הינה קבועה ומוחלטת וכי היא כוללת תמורה נאותה והוגנת מוסכם ו .7.9

 מילוי התחייבויותיו של היועץ על פי הסכם זה או על פי כל דין.  בגיןליועץ, 

מתן  לצורך בקריית שדה התעופהענבל במיוחד למשרדי  סעייבמידה והיועץ  :נסיעות החזר .7.10

"מ, נשפי הסכם זה,  יהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה לפי תעריפי  על המבוקשיםהשירותים 

. להלן ענבל עם ולתיאום דיווח לעניין ענבל להנחיות בהתאם נסיעותיו על לדיווח בכפוף

 :פרסום ההליךהתעריפים נכון ליום 

 הקשורות לנסיעות ברכבו המשתמש, ליועץ נסיעות בעד ההחזר תעריך כי יובהר .7.10.1

ברוטו לק"מ בתוספת  ₪ 1.4על פי הסכם זה הינו  המבוקשים השירותים במתן
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"ל בנוגע חשכ. תעריף זה יעודכן על פי חוזרי פרסום ההליךליום מע"מ נכון 

 לניהול.להעסקת יועצים 

 אין תשלום בעבור ביטול זמן )זמני נסיעות ו/או המתנות(.  .7.10.2

 תהיינהבביצוע הסכם זה,  הקשורותלגרוע מן האמור לעיל, הוצאות נוספות ליועץ  מבלי .7.11

 .הבלעדי דעתה לשיקול ובכפוף ענבל של ובכתב מראש לאישור   כפופות

, הימנה  ליועץ המגיע סכום כל כנגד לקזז רשאית תהא ענבל כיאת בז מודגש, ספק הסר למען .7.12

 חיובים/או ו מקדמות לרבות, דין כל פי על/או ו זה הסכם פי על היועץ מאת לה המגיע סכום כל

 לענבל, יגרום אם, יגרום שהוא נזק/או ו, התמורה על החלים חובה והיטלי במיסוי שמקורם

 .זה הסכם מביצוע כתוצאה שלישיים לצדדים/או ו למדינה/או ו

 רוחני קניין .8

 work for, וכן כל תוצרי השירותים, ניתנים על בסיס "השירותיםבזה במפורש כי  מוסכם .8.1

hire הזכות לפטנט ו/או מדגם", וכן כי כל הזכויות, לרבות הזכות להגיש בקשות לפטנט ו/או ,

תעשייתי או רוחני  קנייןלמדגם, סודות מסחריים, סימני מסחר, זכויות יוצרים ו/או זכויות 

, שיפורים, רעיונות פיתוחיםכלשהן, לגבי המצאות )כשירות פטנט או אחרות(, התקדמויות, 

 שיגיעאו מי מטעמו ימציא, יפתח, יהגה או  יועץ, מצגות, ו/או הרצאות, שהריםמחקויישומים, 

 תוצריאליו באופן אחר, לבד או בשיתוף עם אחרים, בקשר עם ו/או הנובעים מהשירותים ו/או 

/או המבוססים ו/או ומוצר, ו/או פרסום הנלווים להם  כלהשירותים, לרבות כל הזכויות ב

 של הבלעדי נהתהיינה לקניי תוצרי השירותים המבוקשיםכל  מכילים חלק מהם, ובכלל זה

מלא ובלעדי לכל צורך ועניין באופן שתהיה רשאית לנהוג  באופן ענבל, ותהיינה שייכות לענבל

ממחה  יועץללא הגבלה, לפעול למימושן ומסחורן בכל העולם, וה לרבותבהן מנהג בעלים, 

 כאמור. זכותומוותר על כל  ענבלל בזאת

צוע האמור בסעיף זה, ליתן כל מידע יבכל הקשור בב ענבלמתחייב לשתף פעולה עם  היועץ  .8.2

, וזאת גם לאחר סיום תקופת הסכם ענבל ישיתבקש ע" כפיותיעוד ולחתום על כל מסמך, הכל 

 זה ובלא כל תמורה.

ת, , קניינית או אחרזכותבזאת כי אין ליועץ כל  מובהרמבלי לפגוע בכלליות ההוראה דלעיל,  .8.3

פרט למטרת קיום  מטרה, ואסור לו להשתמש בהם לכל המבוקשים בתוצרי השירותים

הסכם זה. היועץ מצהיר ומתחייב בזה כי אין ולא תהיינה לו ו/או  יעפ" ענבלהתחייבויותיו ל

בכל עניין הנוגע או הנובע,  ענבלו/או דרישות מכל מין וסוג שהוא כלפי  תביעותלמי מטעמו 

ן, לשירותים המבוקשים ו/או לתוצרי השירותים, לבעלות בהם ו/או או בעקיפי במישרין

 הרוחני בהם.   ןהקני לזכויות

כל שימוש לפי  לעשות ותזכאי נההית והמדינה ענבלהיועץ מאשר ומתחייב בזה כי  בנוסף .8.4

 גורםנשוא הסכם זה ובין היתר להעבירם לכל  המבוקשים יםבתוצרי השירות ןשיקול דעת

/או לעשות בהם כל ו השירותיםרת ולרבות הכנסת שינויים במסמכי שהוא וכל מטרה אח
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יהיה  שהיועץובלי   מהיועץוזאת בלי צורך לבקש רשות  הבלעדי ןאחר לפי שיקול דעת שימוש

 .יםלכל תמורה או תוספת תמורה בגין שימוש זה בתוצרי השירות זכאי

 סודיות .9

מצהיר ומתחייב כי ישמור בסוד כל מידע ו/או מסמך שיגיע אליו במהלך ו/או בקשר  היועץ .9.1

לענבל ו/או למשימותיו ותפקידיו ו/או בכל הנוגע לביצועו של הסכם זה ומתן השירותים על 

 .וכי יפעל לשמירת סודיות גם אצל עובדיו, ככל שקיימים כאלו פיו

 יתר וכל התרשומות סודיות על לשמור יבמתחי היועץ, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי .9.2

, השירותים תוצרי לרבות, זה הסכם פי על השירותים למתן המתייחסים והמסמכים הניירות

 ענבל ידי על שהוכנו ובין מטעמו מי/או ו היועץ ידי על שהוכנו בין, והעתקים טיוטות ולרבות

 .מטעמה מי/או ו

/או מסמך מכל מין ו/או סוג והיועץ ו/או כל אדם מטעמו מתחייבים לשמור בסודיות כל מידע  .9.3

שהוא שיגיע אליו במהלך ו/או בקשר לענבל ו/או לקרן, ו/או למשימותיו ותפקידיו ו/או בכל 

הנוגע לביצועו של הסכם זה ומתן השירותים על פיו, כמו כן מתחייב היועץ ו/ או כל אדם 

 לגרוע מבליובשמה הטוב.  ענבל, במוניטין ענבלגוע בכל דרך שהיא בעסקי מטעמו שלא לפ

 יתר וכל התרשומות, הדעת חוות סודיות על לשמור מתחייב היועץ, לעיל האמור מכלליות

, והעתקים טיוטות לרבות, זה הסכם פי על השירותים למתן המתייחסים והמסמכים הניירות

 .מטעמה מי/או ו ענבל ידי על שהוכנו ובין מטעמו מי/או ו היועץ ידי על שהוכנו בין

 מסמך/או ו מידע כל סודיות על מעולה שמירה לשמור כדי סביר אמצעי בכל ינקוט היועץ .9.4

 .לעיל כאמור

 השירותיםמתן מסמך כלשהם כאמור לעיל אלא לשם  היועץ לא יעשה שימוש במידע ו/או  .9.5

 על פי הסכם זה. המבוקשים

 כל את לענבל להחזיר היועץ מתחייב, שהיא סיבה מכל הצדדים בין ההתקשרות סיום עם .9.6

 .ברשותו הנמצאים לעיל כאמור המסמכים

גם לאחר שיסתיימו  וחולית בזמן וומוגבל ןאינ זה בסעיף כאמור לסודיות היועץת יוהתחייבו  .9.7

 היועץיחסי הצדדים על פי הסכם זה, תהא סיבת סיום היחסים אשר תהא. ברם, אם יוכל 

להוכיח במסמך כתוב, כי המידע שנמסר לו הינו )או הפך להיות( נחלת הציבור, שלא עקב 

, בכל ענבלאו כי המידע היה ברשותו לפני מועד קבלתו מידי  - ענבלהפרת ההתחייבויות כלפי 
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פועל ביחס לאותו חלק של המידע וביחס -בתהרי שהתחייבות זו לא תהא  - שהיאדרך חוקית 

  לאותו חלק בלבד.

ידוע לו שאי מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה עלול בשמו ובשם עובדיו שמצהיר  היועץ .9.8

 –להוות, בין היתר, עבירה לפי פרק ז', סימן ה' )סודות רשמיים( של חוק העונשין, התשל"ז 

1977. 

 כי שמירת הסודיות הינה מכרעת מבחינתה של ענבל. ליועץידוע  .9.9

  ושיפוי אחריות .10

 כאמור המבוקשים השירותים למתן והבלעדי היחיד האחראי הוא כי ומתחייב מצהיר היועץ .10.1

 אחרת פעולה כל וכן המבוקשים השירותים את ולבצע ליתן מתחייב הוא וכי, זה בהסכם

 זה בהסכם כמפורט, ובזהירות בקפדנות, במיומנות, המבוקשים השירותים במתן הקשורה

 .מוסמכת רשות וכל דין כל להוראות ובכפוף

מקרה של תביעה כנגד ענבל ו/או המדינה ו/או מי מטעמה, בגין נזק כלשהו כאמור לעיל,  בכל .10.2

יפצה וישפה היועץ את ענבל ו/או המדינה ו/או מי מטעמה אשר הוגשה כנגדו התביעה, עם 

דרישתם הראשונה, על כל סכום בו יחויבו בפסק דין בשל או בקשר לנזק כאמור, וכן בגין 

ין ההליך המשפטי שיינקט כנגדם כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכר מלוא הוצאותיהם בג

 טרחת עורכי דין. 

, יתאפשר שהדבר ככל, לו ותיתן כנגדה דרישה/או ו תביעה הגשת על ליועץ תודיע ענבל .10.3

 התביעה או הדרישה מפני ההגנה בניהול ולהשתתף, המשפטיים להליכים להצטרף אפשרות

 .כאמור

 מקצועית אחריות ביטוח .11

להציג ביטוח אחריות מקצועית בפני כל נזק יועץ הענבל שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מ .11.1

אשר עלול להיגרם לענבל ו/ או לכל אדם ו/ או גוף בקשר לביצוע הסכם זה ו/ או למתן 

 השירותים על ידו והכל בכפוף לצרכי העבודה והיקפיה. 

/או גבולות האחריות וו הצגת ו/א ביטוחההצגת יועץ תדרוש מהענבל  במידה שכי  ,ובהרי .11.2

 . ענבלשל  יובאו לאישור מראש ובכתבהביטוח, אלו  תנאיהצגת 

 (עצמאי קבלן – מזמין )יחסי מעביד -  עובד יחסי תחולת אי .12

 יחולו לא וכי, עצמאי קבלן – מזמין יחסי הינם הצדדים בין היחסים כי ומצהיר מאשר היועץ .12.1

 .מעביד עובד יחסי, ואופן פנים בשום, הצדדים בין

 ביטוח, הכנסה מס תשלומי כל את עצמו עבור  לשלם היועץ  מתחייב לעיל באמור לפגוע מבלי .12.2

/או ו גוף לכל דין כל פי על שיגיע/או ו המגיע אחר חובה תשלום/או ו היטל, מס וכל לאומי

 .זה הסכם ולביצוע לענבל המבוקשים השירותים למתן בנוגע/או ו בקשר, רשות

 דרישתם עם, מטעמה מי/או ו ענבל את לשפות היועץ מתחייב לעיל בסעיף מהאמור לגרוע מבלי .12.3

, נגדם שתוגש דרישה או מתביעה כתוצאה להם שיגרמו הוצאה או נזק כל בגין, הראשונה
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 בנוגע/או ו בקשר  היועץ לבין ענבל בין מעביד – עובד יחסי של כביכול קיומם על תתבסס ואשר

 .זה הסכם לביצוע/או ו המבוקשים השירותים למתן

או מי מטעמו כנגד  היועץידי  על תביעה תוגש כלשהי ומסיבה זה בסעיף האמוראף -ועל היה .12.4

 וזכויות כספים זה ובכלל, זה בהסכם לקבוע מעבר וזכויות כספים בגיןמטעמה  מיענבל ו/או 

/או אם  ייקבע על ידי רשות מוסמכת, לרבות על ידי גוף שיפוטי, ו ,מעביד עובד מיחסי הנובעים

, או כי הוא זכאי לזכויות כשל עובד, או אם תחולנה על ענבל ענבל של עובד הינוכי היועץ 

מעביד בינה -הוצאות נוספות מעבר לאמור בהסכם זה, הנובעות מקביעה כי שררו יחסי עובד

 י הסכם זה,  יחולו ההוראות הבאות: פ-לבין היועץ במהלך תקופת ההתקשרות על

 תבוא הצדדים שבין ההתקשרות מתחילת ליועץ ששולמה התמורה במקום .12.4.1

 את ויראו, בפועל ששולמה מהתמורה  40% של בשיעור)ברוטו(  מופחתת תמורה

 רטרואקטיבית)ברוטו(  המופחתת לתמורה ורק אך כזכאי, כזה במקרה, היועץ

 מהתמורה 60% בת לתמורה)קרי,  הצדדים שבין ההתקשרות תחילת ממועד

 (.בפועל שולמה אשר

 ואשר ההתקשרות תחילת ממועד ששולם סכום כל לענבל להחזיר יהיה היועץ על .12.4.2

בצמוד למדד המחירים  וזאת"ההפרש"(,  )להלן: המופחתת לתמורה מעל שולם

": המדד הידוע במועד כל תשלום; הבסיס: "מדד להלןלצרכן )לעניין סעיף זה 

 חודשית ריבית הפרשי ועם( בפועל ההחזר במועד הידוע המדד": החדש"המדד 

 וקבוע מוסכם פיצוי כדין  גם הינו ההפרש של דינו. לשנה 4% בשיעור צמודה

 לצפות ניתן שאותו הנזק בגין סביר פיצוי כשיעור לצדדים נראה ושיעורו  מראש

 לזכות שיעמדו וסעדיה זכויותיה את ממצה אינו והוא זה הסכם חתימת במועד

 .לעיל כאמור תביעה הגשת בגין היועץ כנגד דין כלפי -על  ענבל

 עודפים סכומים לקזז רשאית תהיה ענבל, לה העומדת זכות מכל לגורע מבלי .12.4.3

כן  ענבל תהיה -כמו .מכוחו שיבוא למי או ליועץ ממנה שיגיע סכום כל כנגד אלה

 חובה ניכויי לרבות, להחייב  יהיהרשאית לקזז מכל סכום ,כל סכום שהיועץ 
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 הנזק ולרבות זה מהסכם כתוצאה ענבל על שיחולו/או ו החלים  והוצאות חוקיים

 .זה סעיף נשוא והפיצוי המבוקשים השירותים ממתן כתוצאה לחברה שנגרם

 לביצוע לענבל חוזרת בלתי הוראה היועץ מאשר/או ו נותן זה הסכם על בחתימתו .12.4.4

 .לעיל כאמור קיזוז

  וחובות זכויות הסבת איסור .13

 את להעביר/או ו להמחות/או ו להסב רשאי אינו היועץ כי ובמודגש במפורש בזה מוסכם .13.1

 שלא ובין בתמורה בין/ים, לאחר מהן חלק כל/או ו זה הסכם פי על חובותיו/או ו זכויותיו

 .ומראש בכתב ענבל להסכמת ובכפוף אלא, בתמורה

 השירותים ביצוע את/ים לאחר למסור רשאי אינו היועץ, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .13.2

ו/או למסור לאחר/ים כל חלק מהפעולות הקשורות בביצוע  מהם חלק כל/או ו המבוקשים

 השירותים המבוקשים, אלא בהסכמת ענבל מראש ובכתב. 

 תסכיםמקרים חריגים בהם ב כי ובמודגש במפורש בזאת מוסכם, לעיל באמור לפגוע מבלי .13.3

)לרבות  מטעמו אחר באדם היועץ ייעזר מהם חלק כל/או ו המבוקשים השירותים מתן כי ענבל

, זהותו באישור הן ענבל של הסכמתה תותנהאד הוק עבור משימה מסוימת, (, כלשהו עזר כוח

 התחייבות על, ובכתב מראש, יוחתם כאמור אדם שכל בכך וכן אדם אותו של, ומראש בכתב

 .והכל על פי דרישת ענבל  נוספות התחייבויות על וכן לסודיות

 למתן ענבל כלפי היועץ של הבלעדית מאחריותו לגרוע כדי לעיל באמור יןספק א הסר למען .13.4

 .זה בהסכם כאמור התחייבויותיו כל ולביצוע המבוקשים השירותים

 ממנו המגיעים אחר תשלום כל או פיצויים, נזק לשיפוי תשלום לכל אחראי יהיה בלבד היועץ .13.5

 .ידו על המועסק  לאדם  דין כל פי על

 את להפריד ענבל נדרשת, בישראל רגולטוריות דרישות בשל, לעיל האמור מן לגרוע מבלי .13.6

 פעילותה את להעביר ענבל מתכננת, לפיכך. העסקית פעילותה מיתר שלה הביטוח פעילות

 המציע יסכיםבאם יהיה רלוונטי, . המלאה בבעלותה חדשה בת לחברת הביטוח בתחום

 במועד החדשה האם לחברת  זה הסכםפי -על ענבל של והתחייבויותיה זכויותיה של להמחאה

 הליך האמור. ה השלמת

 שונות .14

מוסכם בין הצדדים, כי מסמכי ההסכם משקפים נכונה את המוסכם  -מסמכי ההסכם  .14.1

והמותנה ביניהם במלואו, וכי הצדדים לא יהיו קשורים בכל הבטחות, הצהרות, מצגים, 
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הסכמים והתחייבויות, בכתב או בע"פ, שאינם נכללים בהסכם זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם 

 לחתימתו.

 לגרוע מבלי "ל הביטוח בענבל ו/או מי מטעמם.סמנכהסכם זה הם: מנכ"ל ונציגי ענבל לצורך  .14.2

 של הודעה ליועץ. בדרךבכל עת וזאת  נציגה אתלהחליף  תהיה רשאית ענבל, לעיל מהאמור

לא יהיה תוקף לכל התחייבות, מצג, הבטחה, ויתור, ארכה, שינוי או תוספת להסכם ו/או  .14.3

יינתנו ו/או ייערכו בכתב ובחתימת כל הצדדים להסכם,  בקשר אליו, אלא אם וככל שייעשו, 

 והצדדים יהיו מנועים מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך האמורה.

הימנעות צד להסכם לאכוף זכות מזכויותיו עפ"י ההסכם ו/או עפ"י כל דין, לא תחשב למניעות  .14.4

 מצידו ולא תמנע הימנו לעשותן בעתיד.

מתנאי הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה הסכמת מי מהצדדים לסטות  .14.5

 תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה בכל מקרה אחר.

 הודעות .15

כל הודעה בכתב שתשלח על ידי צד למשנהו לפי כתובתו כמצוין בכותרת  -משלוח הודעות  .15.1

ת שעו 72להסכם זה לעיל תחשב כאילו הגיעה ליעודה עם מסירתה באותה הכתובת, או בתום 

 מעת שנמסרה למשלוח בדואר רשום בבית הדואר, המוקדם מבין השניים. 

כל עניין הנוגע להסכם זה יידון  - מקומית והסמכות זה בהסכם לדון המוסמכים המשפט בתי .15.2

 יפו בלבד.-אביב-המרכז או העיר תל איזוראך ורק בבתי המשפט המוסמכים של 

 

 להסכם מתלה תנאי .16

 .החתימה של ענבל מורשהזה ייכנס לתוקפו במועד חתימתו על ידי אחרון  הסכם .16.1

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 : ___________________תאריך

 ימולא על ידי ענבל בזמן חתימתה על ההסכם( -)אין למלא את התאריך 

  :יועץה

___________________              _______________           _________________  

 תפקיד מורשה החתימה   שם מלא              יועץה חותמת       

 של מורשה החתימה           וחתימת מורשה החתימה

  



 

  
- 42 - 

 

         ענבל:

 __________________________________              ______        

 עמהחותמת ענבל וחתימת מורשה החתימה מט        

_________________           __________________  

 תפקיד מורשה החתימה             שם מלא             

               _______________       _________________            

 תפקיד מורשה החתימה  שם מלא              

 


