
                                         
 נוסח חדש -28/2016  הליך מס' -הליך פומבי מנהלי תיקי השקעות

 

1 
 

          

  

 

  עבור השקעות תיקי ניהול שירותי למתן הצעות לקבלתפומבי  הליך

 בע"מ לביטוח חברה ענבל

 

 28/2016הליך מס':      

 פומבי  מכרזסוג הפנייה: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 

 פרק עמוד

            4 כללי - 1 פרק     

המבוקשים הייעוץ שירותי הגדרת -2 פרק 9  

הסף תנאי – 3 פרק 11  

ההצעה מבנה– 4 פרק 13  

 להגיש המציע שעל המסמכים – 5 פרק 14

הצעתו במסגרת  

 ההצעות לבחירת המידה אמות – 6 פרק 17

 הזוכות

ההצעות ובחינת ההצעות הגשת דרך – 7 פרק 18  

המציע התחייבויות – 8 פרק 22  

כלליים תנאים – 9 פרק 26  

 

  נספחים

 .נספחיו על ההסכם – להזמנה 'א נספח

 נספח מדיניות השקעות  -להזמנה 'ב נספח

  .תצהירים נספח – להזמנה 'ג נספח

 .ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי תצהיר-להזמנה 'ד נספח

 .המבוקשת התמורה – להזמנה 'ה נספח

 נספח בנק המשמורת  – להזמנה' ו נספח
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 1 פרק

 כללי .1.1

  החברה על כללי רקע .1.2

 ביצועיתענבל חברה לביטוח בע"מ הינה חברה ממשלתית בבעלות מלאה של המדינה, המשמשת זרוע  .1.2.1

ומובילה של ממשלת ישראל ושל גופים ציבוריים. החברה מתמחה במתן שירותי ייעוץ וכיסוי ביטוחי 

 ושירותי ניהול מגוונים, ומסייעת למשרד האוצר במימוש יעדיו.

 ההזמנה מטרת .1.3

(, פונה בזאת לקבלת הצעות למתן "המזמינה"ו/או  "ענבל"נבל חברה לביטוח בע"מ )להלן: ע .1.3.1

"הליך לקבלת הכל כפי שיפורט בהמשך )להלן: ותיקי השקעות עבור חברת ענבל  שלשירותי ניהול 

 (. "ההליך"ו/או  הצעות"

 ענבל.   עבור( מנהלי תיקי השקעות 3) שלושהעד  שלמטרת ההזמנה הינה בין השאר בחירה  .1.3.2

 הגדרות .1.4

 :זו בהזמנה מרכזיים מונחים להלן        

 מ"בע לביטוח חברה ענבל המזמינה או/ו ענבל

 לביטוח חברה ענבל של הרשמי האינטרנט אתר אתר האינטרנט של ענבל

 www.inbal.co.il: כתובתה אשר מ"בע

 ענבל של המכרזים ועדת םועדת מכרזי

 ענבל בחברת הכספים אגף  כספיםאגף ה

 

 חוק פ"ע השקעות תיקי בניהול לעסוק רישיון קיבל ההשקעות מנהל או/ו מציעה

 השקעות בשיווק, השקעות ביעוץ העיסוק הסדרת

 חוק)" 1995 – ה"התשנ, השקעות תיקי ובניהול

 בנושא למזמינה בכתב הצעה והגיש,("ההשקעות

 השירותים את לענבל לתת ומבקש ההליך

 (."ההצעה": להלן) המבוקשים

 ניירות יוחזקו שבו בישראל מסחרי בנקאי תאגיד המשמורתבנק 

 (.Custodian Bank) במשמורת הערך

 עקרונותה פי על המושקעים הערך ניירות ניירות ערך

 . זו הזמנה במסמכי יםרטוהמפ

 ובו המשמורת בבנק המתנהל ערך ניירות חשבון חשבון ניירות הערך

 .ערך ניירות מוחזקים

http://www.inbal.co.il/
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 מופקדים שבו המשמורת בבנק ושב עובר חשבון ש"העוחשבון 

 .לניהול הכספים

 במסמכי המפורטות הדרישות או/ו הפעולות ביצוע ניהול תיק השקעות

 .זו הזמנה

 .מ"בע אביב-בתל ערך  לניירות הבורסה בורסה

 על לתיתו שרשאי מי בידי אישור שקיבלה בורסה בורסה מחוץ לישראל

 .פועלת היא שבה במדינה, דין פי

 .ערך ניירות לחוק א50 בסעיף כהגדרתו בורסה חבר

 המציע באמצעותו בורסה כחבר שהתקבל תאגיד

 של במקור רכישה או מכירה, קניה פעולות יבצע

 .הערך ניירות בחשבון ערך ניירות

 תיקי ניהול עבור בהליך לזוכים שתשולם עמלה  עמלת ניהול

 המבוקשים השירותים כלל ביצוע עבור ,השקעות

 .זה הליך במסמכי כמפורט

 פתוחים הבנקים רוב שבו השבוע מימי יום כל יום עסקים

 .לעסקים

 - א"התשמ(, רישוי) הבנקאות בחוק כמשמעו תאגיד בנקאי

1981. 

 ובניהול השקעות בייעוץ העיסוק הסדרת חוק החוק

 .1995  - ה"התשנ, השקעות תיקי

 בשיווק, השקעות בייעוץ העיסוק הסדרת תקנות התקנות

 עצמי הון) השקעות תיקי ובניהול השקעות

 .2000  -ס"התש(, וביטוח

: ראשון רבעון: בשנה הרבעונים ארבעת להלן רבעון

, יוני-מאי-אפריל: שני רבעון,  מרץ-פברואר-ינואר

 רבעון, ספטמבר-אוגוסט-יולי: שלישי רבעון

 .דצמבר-נובמבר-אוקטובר: רביעי

 

, ליולי 14- ה מיום 2010-9-3 מוסדיים גופים חוזר מוסדיים גופיםחוזר 

 אגף מאת, (זה בחוזר עדכון או/ שינוי וכל) 2010

 הוראות -  האוצר משרד וחסכון ביטוח, ההון שוק

 לא חוב באיגרות מוסדיים גופים השקעת לעניין

  .ממשלתיות

 השירותים למתן זו פניה במסגרת יבחר אשר מציע מציע זוכה

 הסכם על עמו חתמה וענבל המבוקשים

 . ההתקשרות

 .נספחיה כל על זו הזמנה מסמכי ההזמנה
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 השירותים המבוקשים

 

 הזוכה המציע ידי על שיסופקו השירותים מכלול

 .ההזמנה במסמכי 2 בפרק כמפורט

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

 סמנכ"ל כספים ו/או מי מטעמו אחראי מטעם ענבל על ביצוע ההסכם

 

 

 להליך זמנים לוח .1.5

 הפעילות שעה/התאריך

 ההליך פרסום מועד 30.03.2017

 הבהרה לשאלות אחרון מועד 12:00 בשעה 05.04.2017

 הבהרה שאלות על למענה  אחרון מועד  09.04.2017

 להגשת ההצעות המכרזים תיבת פתיחת מועד  18.04.2017

 (ההצעות הגשת תחילת מועד)

 תיבת סגירת) הצעות להגשת אחרון מועד   14:00 בשעה  27.04.2017

 (המכרזים

 

, לעיל המנויים מהמועדים אחד כל לדחות או/ו לשנות הבלעדי הדעת שיקול את לעצמה שומרת המזמינה

 .לכך בקשר דרישה או/ו טענה כל מהמצעים למי תהיה ולא, למציעים שתפורסם בהודעה

 ההתקשרות תקופת .1.6

 ההתקשרות תקופת .1.6.1

 חתימת מועדב שתתחיל( חודשים ושישה שלושים) חודשים 36 בת תהיה הזוכה המציע עם ההתקשרות תקופת

 תקופת את להאריך האופציה שמורה למזמינה(. "ההתקשרות תקופת": להלן) הצדדים י"ע ההסכם

 למועד מעבר  שנים לשלוש מעל כ"בסה ההארכה תקופות תעלנה לא כאשר ,נוספות לתקופות ההתקשרות

 (."המוארכת ההתקשרות תקופת": להלן). תקופת ההתקשרות סיום
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, המקורי ההסכם הוראות יחולו, תמומש וכאשר אם, המוארכת ההתקשרות בתקופת כי יובהר .1.6.2

 .המחויבים בשינויים, לתמורה הנוגעות הוראות לרבות

, סיום לידי ההתקשרות הסכם את להביא הזכות למזמינה כי בזה מוסכם, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .1.6.3

 בכתב ימים 60 של מוקדמת הודעה כך על שניתנה ובתנאי, נימוק בכל צורך וללא שהיא סיבה מכל

 .ומראש

, המנוהל מהתיק כספים למשוך הזכותשמורה  למזמינה כי בזה מוסכם, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .1.6.4

 בכתב ימים 14 של מוקדמת הודעה כך על שניתנה ובתנאי, נימוק בכל צורך וללא שהיא סיבה מכל

 .ומראש

 הקשר שתא .1.7

 ייעשו זה למכרז בקשר הפניות כל .קטיוב הילה ד"עו היא זה למכרז הקשור בכל המזמינה מטעם הקשר אשת

 .M2816@INBAL.CO.IL :האלקטרוני הדואר לתיבת בלבד בכתב הקשר לאשת

 ובירורים שאלות העברת נוהל .1.8

 בשעה 05.04.2017-ה רביעי ליום עד וזאת, לעיל כאמור הקשר תלאש בלבד בכתב תוגשנה המציעים שאלות

 אשר בכתב תשובות רק. המזמינה באתר יפורסם אשר הבהרות במכתב תפורסמנה לשאלות תשובות .0021:

 .הצדדים את נהבתחיי המזמינה באתר יפורסמו

 באתר ענבל. הכספיים בדוחות לעיין ניתן ענבל של ההשקעות תיק היקף אודות נוסף מידע לקבלת
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 ותההצע הגשתל הנחיות .1.9

 למשרדי בכניסה השומר בעמדת הממוקמת המכרזים לתיבת ידנית במסירה ההצעות את להגיש יש 1.8.1

 בשעה 04.201772.-ה חמישי ליום עד  ,התעופה שדה קריית ,הערבה רחוב ,"ענבל בית" – המזמינה

 (."ההצעות להגשת האחרון המועד" :להלן) 14:00

 .להלן 5 בפרק כמפורט סגורות במעטפות תוגשנה ההצעות  1.8.2

 למתן הצעות לקבלת  28/2016 מכרז" :המכרז שם למעט המעטפה גבי על פרט כל לציין אין כי יודגש  1.8.3

  . "קטיוב הילה ד"עו לידי -מ"בע לביטוח חברה ענבל  השקעות תיקי מנהלי שירותי

 כדלקמן: מעטפות 2 יהיו זו  במעטפה

 .המחיר הצעת למעט נספחיה   על ההזמנה מסמכי  כל את שתכלול  1מס'  מעטפה  

 .המחיר הצעת את רק שתכלול  2 'מס מעטפה 

 במסגרת תבחן לא ,לעיל המצוין כפי ,ההצעות להגשת האחרון המועד עד תתקבל שלא הצעה כל  1.8.4

 חשיבותה. ומכאן לערעור ניתנת אינה זאת סוגיה .המכרז

 ההצעה תוקף .1.10

 .ההצעות להגשת האחרון מהמועד יום 180  הוא ההצעה תוקף 1.9.1

 על בכתב הודיעה עוד כל וזאת ,נוספים ימים 90-ב ההצעה תוקף את להאריך הזכות שמורה למזמינה 1.9.2

 .בכך רצונה

 ביצוע ערבות .1.11

 להבטחת (₪ אלף חמישים) ₪ 50,000 סך על בנקאית ערבות לענבל להמציא יתבקש הזוכה המציע

 הביצוע ערבות נוסח .הצעתו פי-ועל זו, להזמנה א' כנספח המצורף ההתקשרות הסכם פי על התחייבויותיו

 .הסכםב לאמור בהתאם ויהיה ההתקשרות להסכם 'א כנספח מצורף

 כלשהי הצעה לקבל חובה העדר .1.12

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

 לבטלו. או להפסיקו ,מכרזה

 שומרת והיא שהיא, הצעה כל לקבל מתחייבת אינה המזמינה כי אתבז מודגש לעיל, לאמור לב בשים 1.10.2

 שלא להחליט ו/או לנכון, שתמצא גורם כל עם השירותים לקבלת בהסכם להתקשר הזכות את לעצמה
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 נוספת פעולה וכל חדשה, הזמנה לפרסם ואף ההזמנה, הליכי את לבטל ו/או כלשהי להצעה להיענות

 הבלעדי. דעתה שיקול לפי והכול לנכון, שתמצא

 בלתי ההצעה אם הצעה בכל לבחור שלא הדעת שיקול שמור למזמינה כי בזאת מובהר ספק הסר למען 1.10.3

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

 שלישיים לצדדים ו/או למציע לפנות די,הבלע דעתה שיקול לפי חייבת, לא אך רשאית, תהא המזמינה 1.10.4

 ובלבד המציע, של להצעתו ביחס השלמות ו/או הסברים ו/או הבהרות ו/או נוסף מידע להציע בדרישה

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

 על ייקבע והכל שהיא זמן נקודת בכל המנוהל התיק לגודל מתחייבת אינה ענבל מקרה בכל כי יובהר 1.10.5

  .וצרכיה הבלעדי דעתה שיקול פי

 הדרוש הזוכים המציעים מספר .1.13

 .הזוכים בין ענבל של ההשקעות תיק ניהול את ולפצל זוכים מציעים שלושה לבחור ענבל בכוונת .1.13.1

 לאחר המזמינה בפני הקיימות האופציות את מפרט אשר להלן 7 פרק את זה לעניין ראה בנוסף

 .הזוכים המציעים עם ההתקשרות תחילת

 את לעצמה שומרת ענבל ,כן כמו .מסוים זוכים במספר לבחור מתחייבת אינה ענבל ,ספק הסר למען .1.13.2

 .הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם וזאת ,ההשקעות תיק של אחרת חלוקה לקבוע הזכות
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 2  פרק

 המבוקשים השירותים הגדרת

 ההזמנה, למסמכי 'א כנספח המצורף בהסכם לרבות זה, הליך במסמכי אחר מקום בכל מהאמור לגרוע מבלי .2.1

 "השירותים ו/או "השירותים" )להלן:  כדלקמן במצטבר הינם מהמציע מבוקשיםה השירותים

 (:המבוקשים"

 דירקטוריון י"ע לעת מעת המאושרת ההשקעות למדיניות בהתאם  ענבל של ההשקעות תיק ניהול .2.1.1

  .החברה על החל דין לכל ובהתאם החברה

 ככל נמוכה סיכון ברמת לתיק מירבית תשואה השגת הינה המבוקשים השירותים של העל מטרת .2.1.2

 את לעת מעת לשנות הזכות שמורה לחברה כי יודגש .החברה של ההשקעות למדיניות לב בשים ,הניתן

 להחלטת בהתאם או המחוקק דרישות ,השוק לנסיבות בהתאם והכל ,שלה ההשקעות מדיניות

 ההשקעות מדיניות שינוי על הודעה .החברה דירקטוריון באישור זאת כלו ,שהיא סיבה מכל החברה

 את לעצמה שומרת החברה כי יודגש  .הניתן ככל ,ומראש בכתב התיקים למנהלי תועבר החברה של

 ח"אג :כגון ,חדשים השקעה לאפיקי כניסה כלומר) ההשקעות הרכב ואת תמהיל את לשנות הזכות

 (.ועוד קונצרני

 .ההזמנה למסמכי 'ב כנספח מצורפת זה להליך היציאה למועד נכון החברה של ההשקעות מדיניות .2.1.3

 במדיניות לקבוע בכפוף והכל דעתו לשיקול בהתאם ההשקעות מנהל ידי על יקבע התיק הרכב כי יצוין

 .ההשקעות

 :השקעות תיקי ניהול לצורך ההשקעות ממנהל הדרושות הפעולות .2.1.4

 .בנקאי בתאגיד מ"בע לביטוח חברה ענבל שם על שיתנהל בנאמנות ערך ניירות חשבון ניהול .2.1.4.1

  הן עמלות שתהיינה ככל ,המזמינה מטעם עמלות תשלום כולל שאינו חשבון הינו החשבון

 ,לעיל בסעיף מהאמור לגרוע מבלי .הבנקאי לתאגיד התיקים מנהל י"ע ישירות תשולמנה

 ערך ניירות או/ו כספים העברת ,הבלעדי דעתה ושיקול צרכיה פי על לדרוש רשאית תהא ענבל

 המצורף למשמורת בנק הסכמת המציע יגיש ,שתוגש ההצעה במסגרת .שונים לחשבונות

 .לעיל כאמור ,זו להזמנה ו' כנספח

 ההשקעות למדיניות בהתאם השקעה פעולות ביצוע  לצורך ערך ניירות של מכירה או/ו  קניה .2.1.4.2

 .החברה י"ע שנקבעה
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 ענבל. ע"י לעת מעת שייקבע דיווח לפורמט בהתאם והרכבו התיק ביצועי על חודשיים דיווחים העברת .2.1.5

 לצורך ,מראש הודעה י"ועפ לעת מעת ,החברה דירקטוריון או/ו ההשקעות ועדת בדיוני השתתפות .2.1.6

 קביעת בעת התיקים למנהל שעמדו השיקולים סקירת וכן ,והעולם ישראל כלכלת ,השוק תנאי סקירת

 .ידו על המנוהל התיק

 ההשקעות למנהל כלליות הוראות .2.2

הדרישות המפורטות בחוזר גופים מוסדיים כולל שינויים ו/או עדכונים ו/או חוזרים חדשים ככל  כלקיום 

שיהיו וכמו כן לכל הוראות הדין. יודגש כי נכון להיום מדיניות ההשקעות של החברה אינה מאפשרת רכישת 

 מדיניות לשנות ותהזכ את לעצמה שומרת החברה, כאמור, אולם, וניירות ערך אחרים קונצרניותאגרות חוב 

 .זו

במקרה כזה יתכן ומנהל התיקים יידרש, בהתאם לכל דין, לספק לחברה אנליזות כתובות או כל מסמך אחר  

 אשר יידרש לפי כל דין החל על החברה, לצורך ביצוע ההשקעה.

  הבלעדי. דעתה ולשקול ענבל לצרכי בכפוף והכל ,נוסף רלוונטי שירות כל .2.3

    והשירותים כלשהו עבודה להיקף מתחייבת אינה ענבל כי בזאת יובהר ספק הסר למען :כללית הערה .2.3.1

 .הבלעדי דעתה לשיקול ובכפוף המזמינה של לצרכיה בהתאם יינתנו המבוקשים

  .לעת מעת להחלטתה בהתאם זה, בסעיף לאמור להוסיף או/ו לשנות רשאית ענבל כי יובהר .2.3.2
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   3 פרק

 הסף תנאי

 (: במצטבר) הבאים התנאים כל על העונה מציערשאי להגיש הצעה 

 השירותים המבוקשים במלואם  נתינת .3.1

 . ההזמנה למסמכי 2 בפרק כהגדרתם המבוקשים השירותים כל את לתת ביכולתו יש כי יצהיר המציע

 בניהול השקעות  רישיון .3.2

 השקעות בשיווקע"פ חוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, רישיון לעסוק בניהול תיקי השקעות  למציע

  (."בהתאמה"החוק"  ו "השקעות תיקי ניהול"שירותי )להלן:  1995-"התשנ, השקעות תיקי ובניהול

 ציבוריות חברותאו /ו ממשלתיות חברותאו /ו מוסדיים גופים של ייצוג .3.3

 מוסדי גוף: הבאים הגופים בגדר הינם אשר לקוחות שלושה לפחותההצעות,  הגשת ליום נכון, למציע

 חברה ו/או גוף סטטוטורי ו/או  1981-א"התשמ(, ביטוח) פיננסיים שירותים על הפיקוח בחוק כהגדרתו

 בחוק כהגדרתה ציבורית חברה או/ו 1975 -  ה"תשל,  הממשלתיות החברות בחוק כהגדרתה ממשלתית

השנים ברציפות נכון ליום הגשת ההצעות,  שלוש במהלךהוא מנהל  עבורם, 1999 – ט"התשנ, החברות

 מיליון מאה)   ח"ש 100,000,000 לפחות של)של שלושת הלקוחות ביחד(  מצטבר בהיקף ההשקעות תיקי

 יובהר כי לא נדרש שאלו יהיו אותם שלושת הגופים במהלך כל שלוש השנים. .(חדשים שקלים

  משמעותי היקף בעלי תיקים ניהול .3.4

 מקצועי ניסיון .₪ מיליארד לפחות של בהיקף בישראל םתיקי מנהל, ההצעות גשתה ליום נכון, המציע .3.5

 כהגדרתו תיקים ניהול רישיון בעל הינו אשר, הניהול שירותייקצה רפרנט בכיר מטעמו לצורך  המציע .3.5.1

 .פעיל תיקים בניהול ניסיון שנות 10 לפחות של וותק בעל הינו, ואשר ההשקעות בחוק

 בחוק כהגדרתו תיקים ניהול רישיון בעל הינו אשר, מטעמו מקצועי ניהול רפרנט יקצה המציע .3.5.2

 .פעיל תיקים בניהול ניסיון שנות 5 לפחות של וותק בעל הינו ואשר, ההשקעות

 ניהול ספרים כדין .3.6

 :הבאים האישורים את ימציא המציע
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עסקאות גופים "חוק )להלן:  1976-תצהיר כנדרש על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .3.6.1

 (.ציבוריים"

פי חוק מס ערך -פי פקודת מס הכנסה ועל-אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות, שעליו לנהל על .3.6.2

 , כדין. 1975-מוסף, התשל"ו

אישור ניכוי מס במקור )באם רלוונטי( וכי נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על  .3.6.3

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

 ההצעה מבנה .4

 שלהלן. 5על ההצעה להכיל את כלל המסמכים כמפורט בפרק 

 .ההצעה של העותקים מספר .4.1

למעט את ההסכם אותו יש להגיש בשני עותקים חתומים  ,על המציע להגיש את הצעתו בעותק אחד מקורי .4.1.1

 כדין. על המציע להשאיר ברשותו העתק נאמן למקור מההצעה בשלמותה.

 ההצעה על חתימה .4.2

 .הצעתו עלולה להיפסלמציע שלא יגיש את כל המסמכים חתומים ומלאים כנדרש  .4.2.1

המציע יחתום חתימה מקורית מלאה ביחד עם חותמת המציע בכל מקום בו התבקש, ובכל דף אחר ישים  .4.2.2

 חותמת וחתימה ו/או יחתום בראשי תיבות, כנדרש.

יחתום רק מי שהוסמך לכך בתקנון החברה או בהסכם השותפות  -אם המציע הינו תאגיד או שותפות רשומה  .4.2.3

 ובתוספת חותמת התאגיד. 

 ההצעה מילוי .4.3

למציע אסור לשנות בכל דרך שהיא כל פרט ו/או תנאי המופיעים בהזמנה על נספחיה, והוא חייב למלא את  .4.3.1

 לולים בהזמנה על נספחיה.הצעתו ולהגישה אך ורק על גבי המסמכים הכ

כל שינוי שיעשה על ידי המציע בטופס ההזמנה על כל נספחיה, בתנאי ההסכם ובנספחיו ו/או כל הסתייגות  .4.3.2

 על ידי תוספת בגוף המסמכים, או במסמך נפרד, או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

ובוצעו ולראות בהצעתו של המציע כאילו להתעלם מהשינויים במידה המזמינה שומרת לעצמה את הזכות 

  הוגשה ללא כל שינוי.
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 5 פרק

 הצעתו במסגרת להגיש המציע שעל המסמכים .5

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

 :לעיל כמצוין סעיף תת בכל המודגשת הכותרת

 תצהירים מסמך - 1 חוצץ .5.1

 .להזמנה 'ג נספח  הגשת

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

. חתימתו אימות לצורך דין עורך להחתים וכן מלאה בחתימה המסמך בסוף לחתום, הבאים התצהירים

 :הבאים התצהירים את היתר בין כולל התצהירים מסמך

  .המציע פרופיל .5.1.1

של המציע לספק את השירותים המבוקשים והבנת ההזמנה על נספחיה במלואם לרבות מכתבי  יכולותיו .5.1.2

 ההבהרה, ככל שאלו פורסמו.  

 , של הרפרנט ושל מנהל התיקים בפועל. המציע של מקצועי ניסיון .5.1.3

 בהתאם לתנאי הסף. )לפחות מיליארד(. משמעותי היקף בעל השקעות תיקי בניהול ניסיון .5.1.4

 בהתאם לתנאי הסף.  ציבוריותאו /ו ממשלתיות חברותאו /ו מוסדיים גופים של ייצוג .5.1.5

 .עובדים זכויות שמירת בעניין חקיקה לקיום התחייבות .5.1.6

 החתימה של המציע. מורשי .5.1.7

 .עניינים ניגוד והיעדר סודיות על שמירה .5.1.8

 .בהסכם הנדרשים הביטוחים בכל לעמוד התחייבות .5.1.9

 השקעות בניהול רישיון -2 חוצץ .5.2

כל  שלוהמציע לצרף צילום נאמן למקור של רישיונות מנהלי תיקי השקעות מהרשות לניירות ערך בישראל  על

 .לענבל במציע המבוקשים השירותים במתןהעוסקים 

 1976-התשל"ו ציבוריים, גופים עסקאות חוק פי על כנדרש אישורים - 3 חוצץ .5.3

 .(המצורף הנוסח פי על ח"רו או/ו מס יועץ של אישור) להזמנה 'ד נספח הגשת

  לחילופין או 

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

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



                                         
 נוסח חדש -28/2016  הליך מס' -הליך פומבי מנהלי תיקי השקעות

 

15 
 

   נספחיו על ההסכם - 4 חוצץ .5.4

 לפקודת' ב לפרק' א בסימן כמשמעותו כדין חתומים עותקים בשני להזמנה  'א נספח את להגיש המציע על

 המציע ידי על יוגש אשר הביצוע וערבות הביטוח נספח את למעט, 1971-א"התשל(, חדש נוסח) הראיות

 במכתב שיפורט כפי או הזכייה הודעת קבלת לאחר עבודה ימי מעשרה יאוחר לא וחתומים מלאים הזוכה

 .הזכייה

 . המציע של החתימה מורשי ידי על חתום ההסכם את להגיש המציע על

 .ערבות הביצוע נספח  - ' להסכםאנספח  .5.4.1

 נספח הביטוח. – להסכם' ב נספח .5.4.2

 (.זכייתו על המזמינה הודעת קבלת לאחר עבודה ימי מעשרהע"י המציע הזוכה בלבד ולא יאוחר  ו)יוגש 

 המבוקשת התמורה – 5 חוצץ .5.5

 .להזמנה 'ה נספח הגשת

המוצעת על ידי המציע יהיה נקוב ברמת פירוט של אלפית האחוז )שלוש ספרות אחרי  החודשיתהעמלה  שיעור

( , והוא יכלול את כל העלויות הכרוכות בניהול תיקי ההשקעות ואת התמורה שיהיה 0.001%הנקודה, למשל 

 מעבר תשלם לא וענבל, ומוחלטת סופית הינה המבוקשת התמורה. זכאי לקבל בגין ניהול תיקי ההשקעות

 יתנהל בו החשבון ניהול עלות את, היתר בין, כוללת התמורה כי יודגש. נוספים סכומים מבוקשת לתמורה

 .המציע וחותמת מלאה בחתימה חתומה תוגש ההצעה "מ.מע לרבות סוג מכל מיסים, התיק

את הזכות  לעצמה על הסף. ענבל שומרת  ללהיפסעלולה אשר לא תוגש בהתאם להוראות סעיף זה  הצעה

 להתאימה לדרישות החוברת. מנת)אך אינה מחויבת לעשות כן( לתקן פגמים טכניים שנפלו בהצעה על 

 המשמורת בנק הסכמת - 6 חוצץ .5.6

 מטה כמפורט, ההשקעות תיקי בניהול חלק שייטול המשמורת בנק הסכמת את להצעתו לצרף המציע על

 :להזמנה 'ו נספח את ולהחתים

 שם בנק המשמורת.

 הסכמתו לשמש כבנק משמורת עבור ניהול תיק ההשקעות על פי חוברת זו. 

 אישור על כך שאינו זכאי לקבל עמלות כלשהן מענבל. לרבות בגין הפקת דוחות שיתבקשו מענבל.

בנק המשמורת ואישוריו כאמור לעיל יהיו חתומים על ידי המורשים להתחייב בשם הבנק ואליה  הסכמת

 יצורף אישור עו"ד או רו"ח המעיד כי ההצעה חתומה כדין.

 הבורסה חבר הסכמת - 7 חוצץ .5.7

 :מטה כמפורט ההשקעות תיקי בניהול חלק שייטול הבורסה חבר הסכמת את להצעתו לצרף המציע על
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 .הבורסהשם חבר  .5.7.1

 הסכמתו לשמש כחבר בורסה עבור ניהול תיקי ההשקעות על פי חוברת זו. .5.7.2

 אישור שאינו זכאי לקבל מענבל עמלות כלשהן. .5.7.3

חבר הבורסה תהיה חתומה על ידי המורשים להתחייב בשמו ואליה יצורף אישור עו"ד או רו"ח  הסכמת

  המעיד כי ההסכמה חתומה כדין.

שמש גם כחבר בורסה ו/או בנק משמורת במידה והוא עומד בדרישות : אין מניעה לכך שהמציע יהערה

 הגדרות אלו.

 תיקי ניהול לצורך המציע את גם מחייב לעיל הבורסה ולחבר המשמורת לבנק בנוגע הפירוט כל כי מובהר

 .ההשקעות

 הבהרות מכתב – 8 חוצץ .5.8

, להגישם המציע על ,האמור ההליך במסגרת המזמינה תוציא אשר עתידיים הבהרות מכתבי שיהיו ככל

 (.המכתב בסוף מלאה וחתימה עמוד בכל תיבות בראשי) המציע ידי על כדין חתומים
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 6 פרק

 :כדלקמן הן ההצעה לבחינת המידה אמות .6

 נקודות 100 – העלות מרכיב .6.1

 :להלן  למפורט בהתאם והכל ידו על המבוקשת התמורה פי על בוצעת זה בהליך הזוכים המציעים בחירת

 יותרב הנמוכהשהצעתו לשיעור דמי ניהול הינה  מציעש כך ידורגו הסף בתנאי שעמדו המציעים כל

  .האחרון במקום תדורג ביותר הההגבו הינה שהצעתו מציעו הראשון במקום תדורג

 .7.2 לסעיף בהתאם הינו הזוכים המציעים בחירת אופן  
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 7 פרק

 ההצעות ובחינת ההצעות הגשת דרך .7

 ההצעה הגשת .7.1

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

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

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

 כלשהו הכלול במסמכי הליך זה,  על כל פרטיו וחלקיו.

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

 והכול בלא שינוי ו/או תוספת.

יום מהמועד האחרון הקבוע להגשת  180הצעה שהוגשה, על כל צרופותיה, תעמוד בתוקפה במשך  .7.1.3

 נוספים אם ענבל ביקשה את הארכת המועד מהמציע בכתב. מיםי 90ההצעות, או 

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

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

 פרטים כוזבים יהווה עילה לפסילת הצעתו לאלתר.

 :כדלקמן זו הזמנה פי על שיוגשו ההצעות את תבחן המזמינה .7.2

 כל הוגשו באם ובדיקה שהוגשה ההצעה בחינת - מהמציע הנדרשים המסמכים בדיקת 'א שלב

 . שנדרשו המסמכים

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

 הצעתו אשר מציע רק. הסף בתנאי ההצעה עמידת בחינת - הסף בתנאי עמידה בדיקת ' ג שלב

 הגשת בעת אם) במלואם המסמכים כל את והגיש בהזמנה המפורטים הסף בתנאי עמדה

 .הבא לשלב יעבר(, ההשלמות בשלב ואם ההצעות

 המידה לאמות בהתאם שעמדו ההצעות ניקוד - המידה אמות פי על ההצעות ניקוד 'ד שלב

 .שנקבעו

 .ותהזוכ ותההצע ובחירת ההצעות כלל  של סופי ניקוד - סופי ניקוד '     ה שלב

חישוב  יתבצע. יוכרזו כזוכים 1-3בשלב זה שלושת המציעים שהצעותיהם דורגו במקומות 

( 1-3 מקומות) כזוכים שהוכרזו המציעים"י ע שהוצע כפי הניהול עמלת שיעורשל  ממוצע

המציעים הזוכים  לללכ תוצע הקובעת הניהול עמלת"(. תהקובע הניהול עמלת)להלן: " 

 נמוכה הקובעת הניהול עמלתש ככל, 2' מס במקום לזוכה וכן ,3מס'  במקוםלזוכה  .בהליך

להעניק את השירותים  ויסרב אלהבמידה ו םזכייתזכות לוותר על התינתן , הצעתומ יותר

  .הזכייה על יתורוו. וויתור כאמור משמעו פרישה מההצעה תהקובע הניהול תעמלב

 ותההצעכזוכים  תיבחרנה, םעל זכיית או יותר עיםימהמצ אחד שלבמקרה של ויתור 

 עמלתמציע זוכה חדש תיקבע עמלה בגובה  לכל. ההצעות סדר לפי, ואילך 4' מס המדורגות
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להעניק את השירותים בעמלת הניהול  לסרב רשאי יהיה והוא, המקורית הקובעת הניהול

. מהמציעיםשל כל אחד  הזכייה על וויתורויתור כאמור משמעו פרישה מההצעה  הקובעת. 

לנהל את תיק ההשקעות בשיעור  יםמתחייב ושיבחר יםהחדש יםמובהר כי גם הזוכ

 .תהקובעהעמלה 

רשאית ועדת זוכים בשלב הראשון,  3 -שיחייב בחירה של יותר מ שוויוןויהיה  במידה

בלת הצעות חדשות מהזוכים. הזוכים יידרשו להגיש הצעות וק התמחרותהמכרזים לנהל 

על שיעור העמלה שנקבו בהצעתם הראשונית. ההצעות עלה יחדשות בשיעור עמלה שלא 

 זוכים.  החדשות ידורגו בהתאם לשלבים הקודמים עד לבחירה של שלושה

  .ההליך תוצאות לגבי המציעים לכלל הודעות שליחת - המציעים לכלל הודעות '     ח שלב

 שנבחרו הזוכים בין ההשקעות תיק לניהול הכספים יחולקו זה בשלב - הזוכים בין חלוקה 'ט שלב

 :הבאים השיעורים לפי

 : זוכים שלושה ויבחרו במידה

  .ההשקעות תיק מהיקף 50% -כ ראשון זוכה •

 .ההשקעות תיק מהיקף 30% -כ שני זוכה •

  .ההשקעות תיק מהיקף 20% -כ שלישי זוכה •

 :זוכים שני ויבחרו במידה

 .ההשקעות תיק מהיקף 60% -כ ראשון זוכה •

 ות.ההשקעיק ת מהיקף 40% -כ שני זוכה •

 :אחד זוכה רק ויבחר במידה

 .ענבל של דעתה לשיקול בהתאם, ההשקעות תיק מהיקף 100%-50% לניהולו יועבר •

והיא שומרת לעצמה מסוים ת לבחור במספר זוכים תחייבלמען הסר ספק ענבל אינה מ

 חלוקה לקבוע הזכות את לעצמה שומרת ענבל כמו כן, זוכים בלבד. 3הזכות לבחור עד 

 .הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם זאתו, ההשקעות תיק של אחרת

, הבלעדי דעתה שיקול לפי ענבל שתקבע אחרת תקופה או שנה כל בתום - תשואות בדיקת 'י שלב

 ניכוי לפני ברוטו תשואות) הזוכים ידי על שנוהלו ההשקעות תיקי שהניבו התשואות יבדקו

 .החולפת השנה במהלך( מס

 לתשואות בהתאם בהליך הזוכים מחדש ידורגו התשואות בדיקת לאחר - מחדש דירוג 'יא שלב

 את לשנות, רשאית תהיה ענבל. שנבדקה בתקופה ידם על שנוהלו ההשקעות יתיק שהניבו

 או המכרזי בהליך שנקבעו לשיעורים בהתאם התיקים מנהלי בין שיחולק ההשקעות היקף

 .העניין בנסיבות ענבל של דעתה שיקול לפי
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 מי עם ההתקשרות את לאלתר להפסיק ענבל זה בשלב רשאית ,לעיל באמור לפגוע מבלי

 את ותעביר, ההתקשרות סיום על התיקים למנהל ענבל תודיע, כזה במקרה. הזוכיםמ

  .אחר לניהול הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם המנוהל התיק

ענבל שומרת על זכותה לצמצם את מספר המציעים הזוכים אם בשל תשואות אשר אינן 

משביעות רצון ואם מכל סיבה אחרת. במקרה זה ענבל שומרת לעצמה את הזכות לעבור 

 הבא בתור אך אינה חייבת לעשות כן.למציע המדורג 

 ההזמנה מסמכי הפצת איסור .7.3

כל מסמכי ההזמנה הינם רכושה הבלעדי של המזמינה. המציע אינו רשאי להעתיקם, לשנותם, לצלמם,  

 להעבירם לאחר או להשתמש בהם למטרה אחרת כלשהי.

 ההליך תוצאות על הודעה .7.4

הודעה על תוצאות ההזמנה יימסרו בכתב לכל המציעים על פי כתובתם, כמצוין בהצעתם, ו/או בכתובת  

להזמנה. למען הסר ספק,  מובהר בזאת, כי לא יהיה כל  בנספח א'הדואר האלקטרוני שציין המציע 

תוקף לכל הודעה בדבר תוצאות ההזמנה, והיא לא תחייב את המזמינה בכל צורה שהיא, אלא אם 

נמסרה בכתב ו/או בדוא"ל על פי הוראות סעיף זה. כן מובהר בזאת כי אין בתוצאות ההזמנה כדי לחייב 

להלן ובכלל זה חתימת המזמינה על   8את המזמינה כל עוד לא הושלמה ההתקשרות כמפורט בפרק 

 ההסכם.

 עיון זכות .7.5

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

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

מסכים לכך כי במקרה שענבל תתבקש להציג את ההצעה הזוכה, תהא ענבל רשאית להעביר את הצעתו 

 ה במלואה לעיון מציעים שלא זכו. הזוכ

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

חשיפת חלקים אלה בהצעה הזוכה גם אם המציע הזוכה לא הגדיר אותם ככאלה. מובהר כי אין מן 

בעניין גילוי חלקים של ההצעה,  האמור לגרוע מסמכותה של ועדת המכרזים על פי דין ליתן כל החלטה

 וזאת לפי שיקול דעתה המלא. 

 :ההתקשרות הסכם של לתוקף לכניסתו מקדימים תנאים  .7.6

 , הערבות עם משלוח ההודעה למציע הזוכה תשלח אליו דרישה לשליחת אישורי הביטוח הנדרשים 

 . ספקופרטי 

יובהר כי כניסת ההסכם לתוקף תהא רק לאחר חתימת המזמינה, באמצעות מורשי החתימה שלה, על  

  ההסכם והמצאת האישורים כאמור על ידי המציע הזוכה, בזמן וכנדרש. 
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 8 פרק

 המציע התחייבויות .8

 המציע עובדי .8.1

הליך זה, הינם השירותים המבוקשים במסגרת המציע מתחייב כי כל עובדיו ומועסקיו לצרכי ביצוע  

עובדים ומועסקים במסגרת הארגונית של המציע ולא של ענבל וכן פועלים עפ"י כל חוקי ההעסקה 

 כמתחייב מכל חוק.

 ידו על המועסקים כלפי המציע אחריות .8.2

המציע בלבד הינו אחראי כלפי כל המועסקים על ידו לפי דיני העבודה והנזיקין. כן יהיה המציע לבדו  

שיגרם על ידיו, או שייגרם על ידי רכושו ו/או נכסיו ו/או על ידי המועסקים על ידו, בכל אחראי לכל נזק 

. אם על אף האמור תחויב ענבל כדין, לשאת לביצוע השירותים המבוקשים במסגרת הליך זה הנוגע

בחבות, או לעשות מעשה כלשהו, יפצה אותה על כך המציע באופן מלא ומיד עם דרישתה הראשונה 

 ענבל. בכתב של

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

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

ו/או הנתונים שהגיש במסגרת ההצעה על נספחיה ו/או כל שינוי במציע שיכולות להיות לו השלכות לגבי 

 בוקשים ובכלל זה שינוי באי עמידה באחד מתנאי הסף במסגרת הזמנה זו של המציעמתן השירותים המ

לאחר קבלת הודעה  המכרזיו/או שינוי ברפרנט מטעם המציע שייבחר ע"י המזמינה, כחלק מההליך 

בכתב מהמציע לגבי שינוי כאמור לעיל, למזמינה יהיה שיקול הדעת הבלעדי להחליט כיצד לפעול ובכלל 

 רות של הפסקת קבלת השירותים מהמציע. זה מתן אפש

 סודיות שמירת .8.4

השירותים , לשמור בסוד ידיעות שתגענה אליו עקב ביצוע ייב הן בשם עצמו והן בשם עובדיוהמציע מתח 

מהנהלת ענבל לא ימסור המציע כל ידיעה כאמור  בכתבהליך זה. ללא הרשאה המבוקשים במסגרת 

לחוק העונשין,  119 -ו 118לאדם שלא יהיה מוסמך לקבלה. לעניין זה, יחולו על המציע הוראות סעיפים 

 . 1977 -תשל"ז 

  זכויות הסבת איסור .8.5

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

 .ענבל של ומראש בכתב הסכמה ללא ,חלקן או כולן ,זה הליך תנאי

 .העסקית פעילותה מיתר שלה הביטוח פעילות את להפריד ענבל ותידרש יתכן רגולטוריות דרישות בשל   

 זו במסגרת .בבעלותה חדשה בת לחברת הביטוח בתחום פעילותה את להעביר ענבל מתכננת ,לפיכך
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 המצורף ההסכם פי על ענבל של והתחייבויותיה זכויותיה של להמחאה זה בהליך שיזכה המציע יסכים

 .ענבל לדרישת ובכפוף הרלוונטי במועד החדשה הבת לחברת  זה להליך כנספח

 ביטוח .8.6

 מ"בע לביטוח חברה ענבל ולטובת לטובתו בזה המפורטים הביטוחים כל את ולקיים לבצע ,מתחייב התיקים מנהל
 יפחתו לא האחריות גבולות כאשר  הנדרשים והתנאים הכיסויים כל את הכוללים הביטוחים את ,למשרד ולהציג

 -:להלן מהמצוין

 המעבידים חבות ביטוח .1
 
   בכל מעבידים חבות בביטוח עובדיו כלפי החוקית אחריותו את  יבטח התיקים מנהל .א

 ; המוחזקים והשטחים ישראל מדינת תחומי

  הביטוח ולתקופת למקרה, לעובד ב"ארה דולר 5,000,000  מסך יפחת לא האחריות גבול  .ב
 (;שנה)

  קרות לעניין ונטען  היה מ"בע לביטוח חברה ענבל את לשפות יורחב הפוליסה פי על הביטוח .ג
  מעובדי מי כלפי כלשהם מעביד בחבות נושאים הם כי  כלשהי מקצוע מחלת/עבודה  תאונת
 .  מ"בע לביטוח חברה ענבל תתווסף המבוטח לשם, כך לצורך. התיקים מנהל

 

  מקצועית אחריות ביטוח .2
 
 ;מקצועית אחריות בביטוח המקצועית אחריותו את יבטח התיקים מנהל .א

 למתן הקשור בכל התיקים מנהל של מקצועית חובה מהפרת נזק כל תכסה הפוליסה              

  הסדרת לתקנות בהתאם, מ"בע לביטוח חברה ענבל עבור  השקעות תיק ניהול שירותי             

  – ס"תש( וביטוח עצמי הון) השקעות תיקי ובניהול השקעות בשיווק, השקעות בייעוץ העיסוק             

 .    ותיקוניו 2000               

 שירותי מתן במהלך  הביטוחי הכיסוי היקף את לעת מעת להתאים מתחייב  התיקים מנהל .ב
  .ל"הנ בתקנות לנדרש בהתאם  מ"בע לביטוח חברה לענבל ההשקעות תיק ניהול                

 -: כולל הפוליסה פי על הכיסוי .ג
 

 ;ענבל כלפי רשלני מחדל או מעשה בשל התיקים מנהל של חבותו -       

 ;ענבל כלפי התיקים מנהל עובדי של באמון מעילה -       

  תקופת מתום שנה בתוך הוגשו אם גם, הפוליסה בתקופת שאירעו אירועים בשל  תביעות -       

 .הפוליסה         

 

 .התקנות פי על לנדרש בהתאם תהיה העצמית ההשתתפות   .ד
 

 כללי  .3
 

 -:הבאים התנאים יכללו הנדרשות הביטוח פוליסות בכל    
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 , אלא תוקף כל להם יהיה לא הצדדים אחד י"ע  הביטוח ביטולו/או  צמצום של מקרה בכל.  א    

  לביטוח חברה ענבל לחשב רשום במכתב לפחות יום 60 של מוקדמת הודעה כך על ניתנה אם         

 ;מ"בע         

  חברה ענבל כלפי חזרה או השתתפות, תביעה, שיבוב/תחלוף זכות כל על מוותר המבטח.  ב    

  כוונת מתוך לנזק  שגרם אדם לטובת יחול לא שהוויתור ובלבד, ועובדיה מ"בע לביטוח          

                                ;                                                                                                        זדון          

  הפוליסות כל עבור הביטוח דמי לתשלום המבטח כלפי בלעדית אחראי התיקים מנהל.  ג    

 ;הפוליסות תנאי פי על המבוטח על המוטלות החובות כל ולמילוי         

                                ;    התיקים מנהל על בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות.  ד    

  כאשר, המבטח אחריות את שהיא כל בדרך מקטין או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף כל.  ה    

 המזכה ראשוני ביטוח בחזקת הינו והביטוח, ישראל מדינת כלפי יופעל לא אחר ביטוח קיים          

 ;הביטוח פי על הזכויות במלוא          

 .הפוליסות בכל שקיים ככל מבוטל רבתי רשלנות או/ו כוונה חריג.   ו     

 

  הביטוחים  קיום על בחתימתו אישור או המבטח י"ע מאושרות, הביטוח פוליסות העתקי  

 .  החוזה חתימת למועד עד  מ"בע לביטוח חברה לענבל התיקים מנהל ידי על יומצאו, כאמור  

    

  עוד וכל, מ"בע לביטוח חברה ענבל עם החוזית ההתקשרות תקופת בכל מתחייב התיקים מנהל  

   פוליסות   כי מתחייב התיקים  מנהל. הביטוח פוליסות את בתוקף  להחזיק, קיימת אחריותו  

 . בתוקף מ"בע לביטוח חברה ענבל עם החוזה עוד כל, בשנה שנה מדי ידו על תחודשנה הביטוח  

  י"ע וחתומות מאושרות המחודשות הביטוח פוליסות העתקי את להציג מתחייב התיקים מנהל  

  שבועיים המאוחר לכל מ"בע לביטוח חברה לענבל חידושן על מבטחו בחתימת אישור או  המבטח  

 .   הביטוח תקופת תום לפני  

          

  דין פי על עליו החלה חובה מכל התיקים מנהל את לפטור כדי הביטוח בסעיפי האמור בכל אין 

  סעד או זכות כל על מ"בע לביטוח חברה ענבל של כוויתור האמור את לפרש ואין החוזה  פי  ועל 

 .  זה חוזה  פי ועל דין פי על לה המוקנים 
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 9 פרק

 כלליים תנאים .9

 ההליך מסמכי בין סתירה של במקרה .ההליך במסמכי המפורטים לתנאים כפוף ההליך ביצוע .9.1

 .המזמינה עם ביותר להטיב בה שיש ההוראה תגבר השונים

 בשום מעביד עובד יחסי יהיו לא הזוכה המציע לבין המזמינה בין כי בזאת מובהר ,ספק הסר למען .9.2

 .שהוא ואופן צורה

  .מטעמו מי או/ו המזמינה נציג י"ע ילוו השירותים מתן מכלול ,האמור מכל לגרוע מבלי .9.3

 מהליך הנובעת תביעה בכל או ,זה להליך הנוגעים ולעניינים לנושאים הקשור בכל השיפוט סמכות .9.4

  .והמרכז יפו-אביב תל באזור המשפט בבתי תהיה ,זה

 

 

 

 

                                                               

 ,רב בכבוד                                                                             

 מ"בע לביטוח חברה ענבל                                                                                
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 ההסכם –' להזמנה אנספח 

 

 2017שנערך ונחתם בקרית שדה התעופה ביום _____ בחודש__________, שנת 

 

 ענבל חברה לביטוח בע"מ ב י ן:

 מרחוב ערבה  

 282קריית שדה התעופה, ת.ד.  

 7010000נתב"ג   

  "ענבל"(: )להלן 

 אחד; מצד 

   ל ב י ן :

  ת.ז.   

   כתובת: 

   מס' טלפון: 

  מס' פקס':  

 ("התיקים מנהל")להלן:  

 מצד שני; 

 וענבל מעוניינת לקבל את השירותים המבוקשים כמפורט בהסכם זה על נספחיו; והואיל

בעל הידע, הניסיון והמיומנות על מנת לתת את השירותים  קבלן עצמאי , מצהיר כי הינומנהל התיקיםו והואיל

כמפורט מ "בע לביטוח חברה ענבל עבור השקעות תיקי של ניהול שירותי מתן לקבלת בהליךהמבוקשים 

בהסכם זה על נספחיו, והואיל והמציע מעוניין לתת לענבל את השירותים המבוקשים כהגדרתם בהסכם 

הכול בתנאים המפורטים בהסכם זה  ובהתאמה מלאה כהגדרת השירותים המבוקשים במכרז זה, זה,

 לעיל ולהלן;

 וענבל מעוניינת לקבל מהמציע את השירותים המבוקשים, הכול כמפורט בהסכם זה לעיל ולהלן;  והואיל

שערכה ענבל )להלן:  ובהסתמך, בין היתר, על הצהרותיו הנ"ל של המציע במסגרת הליך קבלת הצעות והואיל 

(, בחרה בו ענבל מבין מספר מועמדים והיא מעוניינת לקבל ממנו השירותים "הליך קבלת הצעות"

 המבוקשים. מסמכי הליך קבלת ההצעות מצורפות בזה כחלק בלתי נפרד מהסכם זה.

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

 המשפטיים בקשר למתן השירותים המבוקשים;
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 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

  

 מבוא, פרשנות והגדרות

 המבוא להסכם והנספחים המצורפים אליו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 

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

 והגדרות נספחים .1

 הגדרות:

  להלן מונחים מרכזיים בהסכם זה: 

 ענבל חברה לביטוח בע"מ ענבל ו/או המזמינה

 ועדת המכרזים של ענבל םועדת מכרזי

 בחברת ענבל אגף הכספים כספים אגף ה

 

הזוכה ו/או מנהל ההשקעות ו/או  מציעה

 מנהל התיקים

קיבל רישיון מנהל תיקי השקעות שמציע 

מהרשות לניירות ערך ועל פי כל דין והגיש 

בנושא ההליך וענבל הצעה בכתב למזמינה 

 חתמה עימו על הסכם זה

שבו יוחזקו ניירות מסחרי תאגיד בנקאי  משמורתהבנק 

 (.Custodian Bankהערך במשמורת )

המושקעים על פי עקרונות ניירות הערך  ניירות ערך

 ים במסמכי הזמנה זו.מפרטה

חשבון ניירות ערך המתנהל בבנק  ניירות הערךחשבון 

 המשמורת ובו מוחזקים ניירות ערך.

חשבון עובר ושב שבו נמצאים הכספים  חשבון העו"ש

 לניהול.

ביצוע הפעולות ו/או הדרישות המפורטות  ניהול תיק השקעות

 במסמכי הזמנה זו.

 אביב בע"מ.-הבורסה לניירות  ערך בתל בורסה

תאגיד שהתקבל כחבר בורסה באמצעותו  חבר בורסה

המציע יבצע פעולות קניה, מכירה או 

רכישה במקור של ניירות ערך בחשבון 

 ניירות הערך.

עמלה שתשולם לזוכים בהליך עבור ניהול  עמלת ניהול

עבור ביצוע כלל השירותים  תיקי השקעות

 המבוקשים כמפורט במסמכי הליך זה
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שבו רוב הבנקים כל יום מימי השבוע  יום עסקים

 פתוחים לעסקים.

משמעו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א כ תאגיד בנקאי

- 1981. 

חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות,  החוק

בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, 

 .1995-תשנ"ה

, תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות התקנות

בשיווק השקעות ובניהול תיקי 

  -"ס)הון עצמי וביטוח(, התשהשקעות

2000. 

 רבעון: בשנה הרבעונים ארבעת להלן רבעון

מרץ,  רבעון שני: -פברואר-: ינוארראשון

-שלישי: יולי רבעוןיוני, -מאי-אפריל

-רביעי: אוקטובר רבעוןספטמבר, -אוגוסט

 דצמבר.-נובמבר

 

 –מיום ה  2010-9-3גופים מוסדיים  חוזר  גופים מוסדיים חוזר

)וכל שינוי /או עדכון בחוזר  2010יולי, ל 14

, מאת אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון זה(

הוראות לעניין השקעת  -  משרד האוצר

גופים מוסדיים באיגרות חוב לא 

 .ממשלתיות

 ו/או ההליך ההזמנה

 

 ניהול שירותי למתן הצעות לקבלת הליך

 ענבל, חברה חברת עבור השקעות תיקי

 28/2016 מ, הליך מס'"בע לביטוח

 השירותים המבוקשים

 

מכלול השירותים שיסופקו על ידי המציע 

 .בהסכם זההזוכה כמפורט 

מנכ"ל ענבל ו/או משנה למנכ"ל ו/או כל מי  הסכם זהאחראי מטעם ענבל על 

שימונה מטעמם לצורך ביצוע הסכם זה 

ותפעול העבודה השוטפת מול המציע 

 הזוכה.
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 ההסכם מסמכי  .2

 המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה:המסמכים  2.1

 "ההסכם". :היכונעל כל נספחיו הסכם זה  .3

 הודעת קבלת לאחר עבודה ימי מעשרה יאוחר לא המציע ידי על יוגש) ביצוע ערבות – להסכם' א נספח 3.1.1

 (.זכייתו על המזמינה הזכייה

 הודעת קבלת לאחר עבודה ימי מעשרה יאוחר לא המציע ידי על יוגש) נספח ביטוח.  - ' להסכםבנספח  3.1.2
 (.זכייתו על המזמינה הזכייה

  המבוקשים השירותים הגדרת .4

למסמכי ההליך אשר מצורף להסכם  2השירותים המבוקשים יכללו את כל השירותים המפורטים בפרק 

 ומסומנת כנספח א' להסכם.

 )להלן: "השירותים המבוקשים"(.

 ההסכם מהות .5

___________ בבנק'__________ מס בחשבון הנמצאים כספים להשקעת הינו זה הסכם 5.1

 מירב השגת ולשם המקצועי סיונויונ שיפוטו למיטב בהתאם, התיקים מנהל באמצעות___________ בסניף

 פעולות ביצוע לצורך וזאת בלבד חשבון באותו אלא לפעול רשאי אינו התיקים מנהל כי מובהר. הרווחים

 את להחליף רשאית כנספח א' להסכם זה. ענבל  פיםהמצור הזמנהה למסמכי 2בפרק  כאמור השקעה

 .והמוחלט הבלעדי דעתו לשיקול בהתאם החשבון

 .כלשהו בהיקף כספים התיקים מנהל לניהול להעביר ענבל איננה מתחייבת 5.2

 .אשראי באמצעות השירותים את ליתן רשאי אינו התיקים מנהל 5.3

 ההתקשרות וסיום ההסכם תקופת .6

 תקופת ההסכם 6.1

 במועד המתחילה( שלוש שנים – חודשים  שלושים ושישה) חודשים 36 הסכם זה הינו לתקופה של תקופת 6.1.1

 נוספות תקופות( 3) לשלוש אופציה עם( "ההתקשרות תקופת": להלן) הצדדים ידי על ההסכם זה חתימת

 צרכיה ולפי ענבל של הבלעדי שיקולה לפי למימוש הנתונות אחת, כולן או חלקן, כל חודשים 12 בנות עד

 (."המוארכת ההתקשרות תקופת": להלן)

 מכל, סיום לידי ההתקשרות הסכם את להביא הזכות למזמינה כי בזה מוסכם, לעיל מהאמור לגרוע מבלי 6.1.2

 .ומראש בכתב ימים 60 של מוקדמת הודעה כך על שניתנה ובתנאי, נימוק בכל צורך וללא שהיא סיבה
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 .מראש יום 60 לענבל בכתב בהודעה לסיומו זה הסכם להביא רשאי התיקים מנהל 6.1.3

 כללי 6.2

לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה כלפי ענבל ו/או מי מטעמה כתוצאה מסיום ההסכם ו/או  מנהל התיקיםל 6.2.1

 ביטולו מכל סיבה שהיא.

 התקופת ההתקשרות בכל מקרה של הפר אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של כל צד להפסיק, לאלתר, את 6.2.2

יסודית של ההסכם על ידי הצד שכנגד, לרבות זכותו  של הצד המפסיק לכל סעד או תרופה כלפי הצד המפר 

 במקרה של הפרה כאמור.

באופן , ועל פי הוראותיה לענבל מנהל התיקיםעם סיום ההתקשרות בין הצדדים מכל סיבה שהיא, יעביר  6.2.3

תו, באופן שעם סיום ההתקשרות והעברת את כל המידע, החומר והנתונים שיהיו מצויים ברשו ,מסודר
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הנוגעים לשירותים ו/או להסכם החומר לענבל כאמור ימצא בידי ענבל העותק היחידי של המידע והנתונים 

 וכל זאת בכפוף לכל חוק. זה

להשמיד כל חומר,  מנהל התיקיםעם ביצוע העברת החומר לענבל כאמור, על פי ובכפוף להוראותיה, מתחייב  6.2.4

שיישארו ברשותו בקשר עם הסכם זה ו/או השירותים המבוקשים. ענבל תהיה רשאית לאשר  מידע ונתון

 על פי בקשתו להשאיר עותק נוסף בידי נאמן שיהיה מקובל על ידי ענבל.  מנהל התיקיםל

 התיקים מנהל והצהרות התחייבויות .7

 מצהיר ומתחייב כדלקמן: מנהל התיקים 7.1

ונספחיו, כי ידועים וברורים לו התנאים והדרישות שבהסכם זה ונספחיו, מצהיר כי קרא את תנאי הסכם זה  7.1.1

 וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם על פי הדרישות והתנאים המפורטים.

, הדין להוראות ובכפוף ובמיומנות במומחיות, ביעילות, כי יפעל בדייקנותמצהיר ומתחייב  מנהל התיקים 7.1.2

 .והסכם זה הבורסה כללי

, ניתן שהדבר ככל, עסקה כל של ביצועה ביום ענבל חשבונות את לחייב או לזכותמתחייב  מנהל התיקים 7.1.3

 .המסחר פתיחת לפניביום המסחר האפשרי הראשון , ניתן אינו שהדבר ובמקרה

 מצהיר ומתחייב לעשות מאמצים סבירים כדי להיות זמין באופן שוטף, במשך כל השנה מנהל התיקים 7.1.4

ע"י ענבל ו/או  בבקשות ו/או הדרישותלצורך ביצוע השירותים המבוקשים נשוא הסכם זה וכן כדי לעמוד 

 למנהל התיקים.תאום בין ענבל תוך  הרשויות השונות מעת לעת

מצהיר, כי קיימים ברשותו, והוא מתחייב להוסיף ולקיים בידו במשך כל תקופת ההסכם, כל  מנהל התיקים 7.1.5

והרישיונות הדרושים על פי כל דין ועל ידי כל רשות מוסמכת לשם מתן השירותים האישורים, ההיתרים 

 המבוקשים כאמור בהסכם זה. 

 נאות ביטוחי כיסוי על לשמור מנת על הקיים הביטוחי הכיסוי את כי יגדילמצהיר ומתחייב  מנהל התיקים 7.1.6

 ידרש והדבר במידה ובנוסף 2000 -ס"התש, וביטוח עצמי הון בתקנות לנדרש בהתאם השירותים מתן במהלך

 .התיקים מנהל של ביטוחי יועץ להמלצת ובהתאם

, כי הוא בעל הידע, היכולת, כוח האדם והניסיון הדרושים לשם מתן השירותים אתמצהיר בז מנהל התיקים 7.1.7

 מיומנות, נאמנות, וזהירות מקצועית מעולה.מקצועיות, המבוקשים, והוא מתחייב לבצעם ברמה של 

מתחייב לאפשר לענבל או מי מטעמה, מעת לעת ולפי דרישה, לבחון את טיב השירותים  התיקיםמנהל  7.1.8

 המבוקשים שיינתנו על ידו.

העביר לענבל, עובר לחתימת הסכם זה, אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק  מנהל התיקים 7.1.9

וכן אישור כדין בדבר  1976 –, התשל"ו עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(
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ניכוי מס במקור. בהעדר אישורים הנ"ל תהיה ענבל רשאית לנכות ולשלם לרשויות המס את המגיע להם 

 כחוק מהתמורה הנ"ל.

מתחייב ומצהיר כי למיטב ידיעתו אין כל מניעה, בין על פי הסכם ובין על פי דין ובין אחרת,  מנהל התיקים 7.1.10

להתקשרותו עם ענבל על פי הסכם זה ולמתן השירותים המבוקשים על ידו ואינו נמצא כיום במצב של ניגוד 

 עניינים או חשש לכך.

במצב של שכל מי שמטעמו, לא יהיו ולהיות אחראי על כך, מתחייב לא להעמיד את עצמו  מנהל התיקים 7.1.11

ניגוד עניינים או חשש לכך עם ביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה ולהימנע מכל מעשה אשר עלול לפגוע 

בביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה. מובהר בזה כי מתן שירותים דומים לגופים אחרים לא יחשב כניגוד 

 . עניינים או חשש לכך בין מתן שרות לענבל לגוף האחרעניינים למעט מקרים מיוחדים בהם יש ניגוד 

מתחייב להודיע לענבל, לאלתר, בכל מקרה בו עלול להיווצר ניגוד עניינים או חשש לניגוד  מנהל התיקים 7.1.12

 עניינים כלפי ענבל.

 כי האמור לעיל מהווה תניה יסודית בהסכם. למנהל התיקים ידוע 7.1.13

לשמירת סודיות כאמור בהסכם  מנהל התיקיםע מהתחייבותו של למען הסר ספק, אין באמור לעיל כדי לגרו 7.1.14

 זה על נספחיו. 

כפי שיתעדכנו מעת לעת, בכל הנוגע  -מתחייב למלא אחר הוראות כל דין וכל רשות מוסמכת  מנהל התיקים 7.1.15

 לקיום הוראות הסכם זה ומתן השירותים המבוקשים על פיו. 

פתחויות שיחולו בתחום מומחיותו הקשור לשירותים ידאג להתעדכן בכל החידושים וההת מנהל התיקים 7.1.16

במסגרת ביצוע התחייבויותיו ומתן השירותים  המסופקים על פי הסכם זה על מנת שיוכל ליישמם

 המבוקשים לענבל על פי הסכם זה.

, דרישה פי על אם ובין שוטף באופן אם בין, אותם לנציגי ענבל ולעדכן או לענבל לדווחמתחייב  מנהל התיקים 7.1.17

 הסכם לביצוע הנוגע מידע כל ענבל למסור, התיקים מנהל ביצע אותן והפעילויות ענבל כספי ליתרות בנוגע
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 על המנוהלים מהחשבונות אחד כל עבור, ממוכן באופן, נפרדים חות"דו חודש מידי למזמין לשלוח וכן זה

 :פירוט בהם ידו

 .הקודם החודש במהלך מהחשבונות אחד בכל שבוצעו הפעולות 7.1.17.1

 ואופן הקודם החודש במהלך שבוצעו פעולות בגין התיקים למנהל שמגיעה הניהול עמלת סכום 7.1.17.2

 .חישובה

 .הקודם החודש של האחרון העסקים ביום החשבון יתרות 7.1.17.3

 .נציגה או ענבל ידי על שיתבקש מידע כל 7.1.17.4

 .ובכתב מראש לכך ענבל אישור קבלת ללא השירותים מתן את בעקיפין או במישרין לפרסם לא 7.1.17.5

 .בחוק כמשמעו תיקים מנהל מנהל התיקים מצהיר כי הינו 7.1.18

 סודות בגדר הינו השירותים מתן במהלך אצלו שיתקבל מידע שכל לו ידוע כי  מצהיר התיקים מנהל 7.1.19

 .מקצועיים

 על פי כל דין. וכנדרש נאות בהיקף ביטוחי כיסוי בעל מנהל התיקים מצהיר כי הינו 7.1.20

 התמורה .8

 עמלת שיעור ממוצעחישוב שנקבע עפ"י  חודשית ניהול עמלת ענבלתשלם , השירותים למתן בתמורה 8.1

ד  כנספח ומצורפת ההצעות קבלת בהליך( 1-3 מקומות) כזוכים שהוכרזו המציעים"י ע שהוצע כפי הניהול

 להזמנה.

 בגין הניהול עמלת פירוט ובה חשבונית, בנפרד ההשקעות תיק עבור, רבעון מידי למזמין יגיש התיקים מנהל 8.2

 (.עוסק שהינו תיקים למנהל) או חשבון כדין מס חשבונית בצירוף הקודם הרבעון

 הנזכר הדיווח  קבלת מיום יום 30 בנפרד יעשה תוך השקעות תיק כל עבור התיקים למנהל התמורה תשלום 8.3

  ענבל. נציג ידי על בכתב ואושר במידה לעיל 7.1.17 בסעיף

 אישור ולא בעמלות אותו שמזכות הפעולות את ביצע התיקים שמנהל לכך אישור ורק אך ענבל מהווה אישור 8.4

 .בהסכם חיוביו את קיים התיקים שמנהל לכך

 .ידו על המנוהלים מהחשבונות התיקים מנהל עמלת את לנכות רשאי אינו התיקים מנהל 8.5

 השירותים במתן הכרוכים והתשלומים, ההוצאות  בכל יישא לבדו התיקים מנהל כי בזאת מוסכם 8.6

 הכרוכות הוצאות בכל וכן בעתיד עליו שיחולו או  החלים חובה והיטלי מסים תשלומי זה ובכלל המבוקשים,

 לכך אחראית תהיה לא שענבל באופן זאת כל זה, הסכם פי-על התיקים מנהל של והאחריות הסיכונים בכל

 שהוא. ואופן צורה בכל

 סכום כל הימנה, התיקים מנהלל המגיע סכום כל כנגד לקזז רשאית תהא ענבל כי בזה, מודגש ספק, הסר למען 8.7

 במיסוי שמקורם חיובים ו/או מקדמות לרבות דין, כל פי על ו/או זה הסכם פי על התיקים מנהל מאת לה המגיע
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 כתוצאה שלישיים לצדדים ו/או לענבל ,יגרום אם יגרום, שהוא נזק ו/או התמורה, על החלים חובה והיטלי

 זה. הסכם מביצוע

 יהיה לא התיקים מנהל וכי ונאותה הוגנת היא כי מוחלטת, הינה זה הסכם נשוא התמורה כי בזאת מוסכם 8.8

 השירותים ביצוע לרבות זה, הסכם פי-על התחייבויותיו עבור נוסף תשלום כל  לו ישולם לא  ו/או זכאי

 טלפונים, צילומים, משרדיות, הוצאות נסיעות, עבור ותשלום הוצאות ל,"אש תשלומי כגון המבוקשים,

 שהוא. סוג מכל אחרות הוצאות פקסים

 התיקים מנהל ושיפוי אחריות .9

מצהיר ומתחייב כי הוא האחראי היחיד והבלעדי למתן השירותים המבוקשים כאמור  מנהל התיקים 9.1

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

השירותים המבוקשים, במיומנות, בקפדנות ובזהירות, כמפורט בהסכם זה ובכפוף להוראות כל דין וכל 

 רשות מוסמכת.

וישפה את ענבל או מי  מנהל התיקיםיפצה , בכל מקרה של תביעה כנגד ענבל או מי מטעמה, בגין נזק כלשהו 9.2

עמה אשר הוגשה כנגדו התביעה, עם דרישתם הראשונה, על כל סכום בו יחויבו בפסק דין בשל או בקשר מט

לנזק כאמור, וכן בגין מלוא הוצאותיהם בגין ההליך המשפטי שיינקט כנגדם כאמור, לרבות הוצאות משפט 

 ושכר טרחת עורכי דין. 

תיתן לו, ככל שהדבר יתאפשר, אפשרות ה ועל הגשת תביעה ו/או דרישה כנגד למנהל התיקיםענבל תודיע  9.3

 להצטרף להליכים המשפטיים, ולהשתתף בניהול ההגנה מפני הדרישה או התביעה כאמור.

בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי נזק, פיצויים או כל תשלום אחר המגיעים ממנו על פי  מנהל התיקים 9.4

 כל דין לאנשים המועסקים על ידו.

. תוצאה מביצוע העבודה באופן רשלניענבל על כל הוצאה או נזק שיגרמו לה כיפצה את  מנהל התיקים 9.5

 האמור בסעיף זה כפוף לפס"ד.

 האמור לעיל מהווה תניה יסודית בהסכם.  9.6

 הסכםה לביצוע בנקאית ערבות .10

 .להסכם 'אנספח ראה 

שהוצאה עפ"י בקשת  חוזרתלהמציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי  מנהל התיקיםעל  10.1

ענבל בלבד, מאת תאגיד בנקאי הרשום בישראל, צמודה למדד המחירים לצרכן ומבוילת כדין, לפקודת 

כולל תקופת ש"ח, בתוקף למשך תקופת ההתקשרות  50,000ענבל חברה לביטוח בע"מ בשיעור של 

 ועד מועד סיום תקופת ההתקשרות קבלת הודעה על זכייה בהליך מענבל)מיום  ההתקשרות המוארכת 

מיום קבלת ההודעה חודשים  78דהיינו,  –חודשים(  שישהחודשים )תקופת ההסכם ועוד  6ועוד  המוארכת

 .על זכייה בהליך מענבל

כמפורט לעיל להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי תנאי הזמנה זו  המנהל התיקים,הערבות שימציא  10.2

לא יעמוד  שמנהל התיקיםבל אשר תהיה רשאית לחלטה בכל מקרה והסכם ההתקשרות תוחזק בידי ענ

 התחייבויותיו על פי ההסכם.אחת או יותר מב
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התחייבויותיו על פי תנאי ההסכם, רשאית ענבל אחת או יותר מלא יעמוד ב מנהל התיקיםבכל מקרה בו  10.3

ודעה, זאת לאחר , החל מתאריך שייקבע על ידי ענבל בהמנהל התיקיםלבטל את ההסכם בהודעה בכתב ל

לא תיקן את המעוות בהתאם  מנהל התיקיםהודעה בה נדרש לתקן את המעוות ו מנהל התיקיםשניתנה ל

להודעה תוך הזמן שנקבע בהודעה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין. הערבות תימסר 

 לענבל במועד חתימת ההסכם.

הערבות הבנקאית הנ"ל, וכן למסור את ביצוע ההסכם למי היה ובוטל ההסכם רשאית ענבל לחלט את  10.4

 יפצה את ענבל על כל הפסד ונזק שיגרמו לה בגין כך. מנהל התיקיםשיקבע ע"י ענבל ו

לענבל וענבל תהא  מנהל התיקיםחילוט הערבות לא יחשב בשום מקרה כתשלום פיצויים מוסמכים מאת  10.5

ם הנקוב בערבות, מבלי שחילוט הערבות יגרע את הנזקים מעבר לסכו מנהל התיקיםזכאית לתבוע מ

 מזכויותיה על פי כל דין.

בנוסף, במידה ותמומש האופציה תוארך הערבות הבנקאית בהתאם ותנאי זה יהווה תנאי מהותי להמשך  10.6

 ההתקשרות.

       חביטו .11

  להסכם ב' נספח ראה

 
 מ"בע לביטוח חברה ענבל ולטובת לטובתו בזה המפורטים הביטוחים כל את ולקיים לבצע, מנהל התיקים מתחייב

 יפחתו לא האחריות גבולות כאשר  הנדרשים והתנאים הכיסויים כל את הכוללים הביטוחים את, למשרד ולהציג
 -:להלן מהמצוין

 
 המעבידים חבות ביטוח .1
  

   בכל מעבידים חבות בביטוח עובדיו כלפי החוקית אחריותו את  מנהל התיקים יבטח. א     
 ; המוחזקים והשטחים ישראל מדינת תחומי          

 
  הביטוח ולתקופת למקרה, לעובד ב"ארה דולר 5,000,000  מסך יפחת לא האחריות גבול.  ב     

 (;שנה)          
 

  קרות לעניין ונטען  היה מ"בע לביטוח חברה ענבל את לשפות יורחב הפוליסה פי על הביטוח.  ג     
  מעובדי מי כלפי כלשהם מעביד בחבות נושאים הם כי  כלשהי מקצוע מחלת/עבודה  תאונת         
 .  מ"בע לביטוח חברה ענבל תתווסף המבוטח לשם, כך לצורך. התיקים מנהל         

 
  מקצועית אחריות ביטוח .2
 
 ;מקצועית אחריות בביטוח המקצועית אחריותו את מנהל התיקים יבטח. א   
    
       למתן הקשור בכל התיקים מנהל של מקצועית חובה מהפרת נזק כל תכסה הפוליסה. ב   

 עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ, בהתאם לתקנות הסדרת   השקעות תיק ניהולשירותי        
  –ובניהול תיקי השקעות )הון עצמי וביטוח( תש"ס  השקעות בשיווק, השקעותהעיסוק בייעוץ        
 ותיקוניו.     2000       

 
 שירותי מתן במהלך  הביטוחי הכיסוי היקף את לעת מעת להתאים מתחייב  התיקיםג.  מנהל     

  .ל"הנ בתקנות לנדרש בהתאם לענבל חברה לביטוח בע"מ  ניהול תיק ההשקעות         
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 -: כולל הפוליסה פי עלד. הכיסוי     
 

 ;ענבל כלפי רשלני מחדל או מעשה בשל התיקים מנהל של חבותו -       
 ;ענבל כלפי התיקים מנהל עובדי של באמון מעילה -       
  תקופת מתום שנה בתוך הוגשו אם גם, הפוליסה בתקופת שאירעו אירועים בשל  תביעות -       

 הפוליסה.         
 
 ה.  ההשתתפות העצמית תהיה בהתאם לנדרש על פי התקנות.    
 
 כללי  .3
 
 -:הבאים התנאים יכללו הנדרשות הביטוח פוליסות בכל    
 
 , אלא תוקף כל להם יהיה לא הצדדים אחד י"ע  הביטוח ביטול או צמצום של מקרה בכל.  א    

  לביטוח חברה ענבל לחשב רשום במכתב לפחות יום 60 של מוקדמת הודעה כך על ניתנה אם         
 ;מ"בע         

 
  חברה ענבל כלפי חזרה או השתתפות, תביעה, שיבוב/תחלוף זכות כל על מוותר המבטח.  ב    

  כוונת מתוך לנזק  שגרם אדם לטובת יחול לא שהוויתור ובלבד, ועובדיה מ"בע לביטוח          
                                                         ;                                                                               זדון          
         

  הפוליסות כל עבור הביטוח דמי לתשלום המבטח כלפי בלעדית אחראי התיקים מנהל.  ג    
 ;הפוליסות תנאי פי על המבוטח על המוטלות החובות כל ולמילוי         

 
 ;                                   התיקים מנהל על בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות.  ד    
 
  כאשר, המבטח אחריות את שהיא כל בדרך מקטין או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף כל.  ה    

 המזכה ראשוני ביטוח בחזקת הינו והביטוח, ישראל מדינת כלפי יופעל לא אחר ביטוח קיים          
 ;הביטוח פי על הזכויות במלוא          

 
 .הפוליסות בכל שקיים ככל מבוטל רבתי רשלנות או/ו כוונה חריג.   ו     
 
  הביטוחים  קיום על בחתימתו אישור או המבטח י"ע מאושרות, הביטוח פוליסות העתקי  
 .  החוזה חתימת למועד עד  מ"בע לביטוח חברה לענבל התיקים מנהל ידי על יומצאו, כאמור  
    
  עוד וכל, מ"בע לביטוח חברה ענבל עם החוזית ההתקשרות תקופת בכל מתחייב התיקים מנהל  
   פוליסות   כי מתחייב התיקים  מנהל. הביטוח פוליסות את בתוקף  להחזיק, קיימת אחריותו  
 . בתוקף מ"בע לביטוח חברה ענבל עם החוזה עוד כל, בשנה שנה מדי ידו על תחודשנה הביטוח  
  י"ע וחתומות מאושרות המחודשות הביטוח פוליסות העתקי את להציג מתחייב התיקים מנהל  
  שבועיים המאוחר לכל מ"בע לביטוח חברה לענבל חידושן על מבטחו בחתימת אישור או  המבטח  
 .   הביטוח תקופת תום לפני  
          
  דין פי על עליו החלה חובה מכל התיקים מנהל את לפטור כדי הביטוח בסעיפי האמור בכל אין 
  סעד או זכות כל על מ"בע לביטוח חברה ענבל של כוויתור האמור את לפרש ואין החוזה  פי  ועל 
 .  זה חוזה  פי ועל דין פי על לה המוקנים 
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 עצמאי קבלן – מזמין יחסי .12

 הצהרת המציע ליחסים בין הצדדים 12.1

קבלן עצמאי, וכי לא  –מאשר ומצהיר כי היחסים בין הצדדים הינם יחסי מזמין  מנהל התיקים 12.1.1

 יחולו בין הצדדים, בשום פנים ואופן, יחסי עובד מעביד.

עבור עצמו את כל תשלומי מס הכנסה,  לשלם מבלי לפגוע מהאמור לעיל, מתחייב מנהל התיקים 12.1.2

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

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

לשפות את ענבל ו/או מי מטעמה, עם מנהל התיקים מבלי לגרוע מהאמור בסעיף לעיל מתחייב  12.1.3

תוגש נגדם, דרישתם הראשונה, בגין כל נזק או הוצאה שיגרמו להם כתוצאה מתביעה או דרישה ש

, בקשר ו/או מנהל התיקיםמעביד בין ענבל לבין  –ואשר תתבסס על קיומם כביכול של יחסי עובד 

 וכל זאת בהתאם לפס"ד.  ים המבוקשים ו/או לביצוע הסכם זהבנוגע למתן השירות

 

 שיפוי ענבל 12.2

לשפות את ענבל ו/או מי מטעמה, עם דרישתם  מנהל התיקיםמבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל מתחייב 

הראשונה, בגין כל נזק או הוצאה שיגרמו להם כתוצאה מתביעה או דרישה שתוגש נגדם, ואשר תתבסס על 

, בקשר ו/או בנוגע למתן השירותים מנהל התיקיםמעביד בין ענבל לבין  –קיומם כביכול של יחסי עובד 

 .ת בהתאם לפס"דוכל זא המבוקשים ו/או לביצוע הסכם זה

 זכויות הסבת איסור .13

 הסבת זכויות ענבל 13.1

בשל דרישות רגולטוריות בישראל, נדרשת ענבל להפריד את פעילות הביטוח שלה מיתר פעילותה העסקית. 

. במסגרת הלפיכך, מתכננת ענבל להעביר את פעילותה בתחום הביטוח לחברת בת חדשה בבעלותה המלא

פי הסכם -להמחאה של זכויותיה והתחייבויותיה של ענבל על המציעיסכים זה, אם וכאשר יתבצע האמור, 

 אם החדשה. לחברת ה זה 

 זכויות וחובות 13.2

אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר את זכויותיו  מנהל התיקיםמוסכם בזה במפורש ובמודגש כי 

ין שלא בתמורה, אלא ובכפוף ו/או חובותיו על פי הסכם זה ו/או כל חלק מהן לאחר/ים, בין בתמורה וב

 בכתב ומראש. ענבללהסכמת 
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 מסירת השירותים לאחר 13.3

אינו רשאי למסור לאחר/ים את ביצוע השירותים  מנהל התיקיםלעיל,  12.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  13.3.1

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

 המבוקשים, אלא בהסכמת ענבל מראש ובכתב. 

 כתוצאה אשר רשומות מניות הקצאת או מונפקות מניות העברת תיחשב זה סעיף  לצורך השליטה העברת 13.3.2

 יותר או 50% למנות הזכות או/ו התיקים מנהל של המונפק המניות מהון יותר או 50% -ב השליטה ךמכ

 . זה הסכם כריתת במועד בה החזיק אשר המניות מבעל עוברת התיקים מנהל מדירקטוריון

 ענבל למתן השירותים המבוקשים ולביצוע כל התחייבויותיו כאמור בהסכם זה.

 תחרות ואי סודיות .14

 מקצועיסוד  14.1

י, למעט מידע פומבי מענבל יהיה בגדר סוד מקצוע מצהיר שידוע לו שכל מידע שיתקבל אצלו מנהל התיקים

 בהתאם להוראת כל דין.  החריגים במסגרת כלול למעט מידע ,שפורסם ברבים

מתחייב לשמור בסוד כל ידיעה ומידע מכל מין וסוג שהוא הנוגע, במישרין ו/או בעקיפין,  מנהל התיקים 14.1.1

, שיגיעו ו/או הגיעו אליו מענבל בקשר להסכם זה ו/או עמהלענבל ו/או למי מטעמה ו/או לגופים הקשורים 

ך כאמור לאדם למתן השירותים המבוקשים על פיו, ולא למסור כל ידיעה ו/או נתון ו/או מידע ו/או כל מסמ

)יכונו  למעט מידע אשר הינו מחויב למסור לפי הוראות כל דין. שלא הוסמך לכך על ידי ענבל מראש ובכתב

 (."מידע"או  "המידע"להלן ביחד: 

מתחייב לא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם ו/או גוף, כל מידע  מנהל התיקים 14.1.2

שיגיע אליו כאמור, ולא לעשות בו שימוש במשך תקופת ההסכם, או בכל עת שהיא בעתיד )להוציא שימוש 

 במידע ככל שיידרש לצורך ביצוע הסכם זה(. 

ל פי סעיף זה עלול להוות, בין היתר, עבירה לפי פרק ז', המציע מצהיר שידוע לו שאי מילוי התחייבויותיו ע 14.1.3

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

בכל אמצעי מתאים שיש ברשותו  מנהל התיקיםמבלי לגרוע מאחריותו על פי הסכם זה ועל פי כל דין ינקוט  14.1.4

קשר לשירותים ולהסכם זה וכדי למנוע כדי לשמור שמירה מעולה על כל מידע ומסמך המוחזקים על ידו ב

עיון בהם מכל אדם שענבל לא התירה לו זאת בכתב ומראש. כן יציית המציע לכל דרישה סבירה של ענבל 
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בדבר נקיטת אמצעי בטחון נוספים לאלה שננקטו על ידו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים ו/או למידע 

 ירועה.כאמור לעיל יודיע על כך המציע לענבל מיד עם א

לסודיות כאמור תחול הן במשך כל תקופת  מנהל התיקיםלמען הסר ספק מובהר בזה כי התחייבותו של  14.1.5

 הסכם זה והן בכל עת שהיא בעתיד, ללא מגבלת זמן עליו ועל עובדיו.

כי האמור לעיל מהווה תניה יסודית בהסכם, וכי שמירת הסודיות הינה מכרעת  למנהל התיקיםידוע  14.1.6

 ל.מבחינתה של ענב

 ועכבון קיזוז .15

פי -בקשר למתן השירותים המבוקשים על מנהל התיקיםענבל תהיה רשאית לקזז מכל סכום שהיא תחוב ל 15.1

 יחויב כלפיה מכל סיבה שהיא. מנהל התיקיםהסכם זה, כל סכום קצוב אשר 

 ובין במישרין בין, התיקים מנהל ידי על לענבל נזק גרימת של מקרה בכל, לעיל האמור בכלליות לפגוע מבלי 15.2

 שענבל הסכומים כל את התיקים למנהל שיגיעו הכספים מתוך לקזז או/ו לעכב זכות תהיה לענבל, בעקיפין

 .וכל זאת בהתאם לפס"ד ענבל דעתה של שיקול לפי, כזה במקרה בהם לשאת עלולה

 נכס וכלפי ענבל כלפי לו שתקום או/ו לו שיש עכבון או/ו קיזוז זכות כל על בזאת מוותר התיקים מנהל 15.3

 .מנכסיו

 התיקים מנהל הפרת .16

חייב  מנהל התיקיםהתחייבות מהתחייבויותיו לפי הסכם זה ו/או על פי כל דין, יהא  מנהל התיקיםהפר 

 .בהתאם לפס"ד לשלם לענבל פיצוי בגין הנזקים וההפסדים שייגרמו לענבל כתוצאה מההפרה כאמור

 שיקול לפי המזמינה תרשאי, שהיא סיבה מכל זה הסכם פי על מהתחייבויותיו באיזו התיקים מנהל עמד לא

 באמצעות או/ו בעצמו השירותים את ולבצע לאלתר השירותים מתן את להפסיק, והמוחלט הבלעדי דעתו

המזמינה תיידע  .דין כל ולפי זה הסכם לפי לענבל יעמדו אשר סעד או זכות מכל לגרוע מבלי וזאת אחרים

  את מנהל התיקים מראש ובכתב בטרם תפעל בהתאם לסעיף זה. 

 לחלט רשאית ענבל תהא וכי מוסכם פיצוי מהווה אינו הבנקאית הביצוע בערבות הנקוב שהסכום מוסכם

 .זה בהסכם עיקרי סעיף של התיקים מנהל ידי על הפרה של במקרה הבנקאית הערבות את

 ויתור או סטייה .17

 מתנאי ההסכםסטייה  17.1

הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא 

 ילמדו ממנה גזרה שווה בכל מקרה אחר.

 ויתור על זכויות 17.2

לא השתמש או השתהה מי מהצדדים מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לו על פי הסכם זה במקרה 

 יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיו.מסוים או בסדרת מקרים, לא 
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 חתימת הצדדים 17.3

כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות הסכם זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני 

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

 שונות .18

 מסמכי ההסכם 18.1

סכם משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו, וכי הצדדים מוסכם בין הצדדים, כי מסמכי הה

לא יהיו קשורים בכל הבטחות, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בע"פ, שאינם נכללים 

 בהסכם זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו.

 נציגי ענבל 18.2

לצורך טיפול  םאו מי שמונה מטעמו/ נכ"ל ענבלמנכ"ל ענבל ו/או משנה למנציגי ענבל לצורך הסכם זה הם: 

 בהסכם זה.

 משלוח הודעות 18.3

כל הודעה בכתב שתשלח על ידי צד למשנהו לפי כתובתו כמצוין בכותרת להסכם זה לעיל תחשב כאילו 

שעות מעת שנמסרה למשלוח בדואר רשום בבית  72הגיעה ליעודה עם מסירתה באותה הכתובת, או בתום 

 הדואר, המוקדם מבין השניים. 

 שונות 18.4

 התיקים ומנהל ענבל מחד בין היו אשר מ"ומו יחסים מערכות, הסכמות, קודמים הסכמים מבטל זה הסכם 18.5

 .לכריתתו עובר, ומאידך מעובדיו מי או

 זה בהסכם התיקים מנהל של יבויותיהתח, בורסה חבר הינו התיקים ומנהל שבמידה לכך מודעת ענבל 18.6

 .1998 - ח"התשכ, ערך ניירות חוק-לפי הבורסה לתקנון בהתאם בורסה כחבר לחובותיו כפופות

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

 תאריך: _________________

 

 _________________                  _______________    _________________  

 שם מלא של מורשה החתימה     תפקיד במציע                       חתימת המציע            

 _________________                  _______________     _________________  

 שם מלא של מורשה החתימה      תפקיד במציע                        חתימת המציע            
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 _________________                  _______________     _________________  

 שם מלא של מורשה החתימה        תפקיד בענבל                        נבלחתימת ע            

 _________________                  _______________      _________________  

 שם מלא של מורשה החתימה         תפקיד בענבל                        חתימת ענבל            
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 ההסכם )ערבות ביצוע(ערבות בנקאית לביצוע  - סכם' להאנספח 

 ימי עבודה לאחר קבלת הודעת הזכייה( 10 –)יוגש לענבל רק על ידי המציע הזוכה ולא יאוחר מ 

 
 תאריך________________

 לכבוד

 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 רח' ערבה, קריית שדה התעופה

 70100מיקוד:  282ת.ד. 

 

 ערבות מס. _____________הנדון: 

(, "המבקש/ים"לבקשת ה"ה ________________________________________________ )להלן:  .1

אנו ערבים  מ"בע לביטוח חברה ענבל עבור ההשקעות תיקי לניהולחברתכם  ות מנהל התיקים שלאשר נבחר להי

( "ל"הנ הקרן סכום"אלף ש"ח(, )להלן:  חמישים)במילים: ₪   50,000בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

 בתוספת הפרשי הצמדה, הנובעים מהצמדת סכום הקרן הנ"ל, למדד המחירים לצרכן כמפורט להלן )להלן:

 במסגרת עמו להתקשרותכם בקשר המבקש מאת לכם להגיע עשוי או המגיע כלב ,"(למדד הצמדה הפרשי"

 (."ענבל": להלן) מ"בע לביטוח חברה ענבל עבור השקעות תיקי של ניהול שירותי למתן ההליך

 ."הערבות סכום": להלן יקראו למדד ההצמדה הפרשי בתוספת ל"הנ הקרן .2

 זו: ערבות י"עפ ההצמדה הפרשי חישוב לצורכי .3

משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית  - "מדד המחירים לצרכן" א.

 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

מדד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל  - החדש""המדד  ב.

 עפ"י ערבות זו.

 .2017 מרץ  חודש בגין 15 ביוםמדד המחירים לצרכן שפורסם  - "המדד היסודי" ג.

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה, סכום השווה להכפלת ההפרש בין  

היסודי בסכום הקרן הנדרש )עד לסכום הקרן הנ"ל( ומחולק במדד היסודי. אם יתברר כי  המדד החדש למדד

 המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך הימנו, יועמד סכום הערבות על סכום הקרן הנ"ל.

לאחר  )במילים: שבעה ימים( ימים  7תוך  את סכום הערבות, לפי החישוב דלעיל  םאנו מתחייבים לשלם לכ .4

קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, שתימסר לנו בכתובתנו ___________)יש להכניס את כתובת הבנק(, כל 
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סכום שצוין בדרישתכם עד לסכום העברות, בלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את 

הסרת ספק, הסכום האמור מאת המבקש, ובלבד שדרישתכם נמסרה לנו לפני יום פקיעת הערבות. לשם 

 דרישתכם לתשלום סכום הערבות יכול שתיעשה לשיעורים, ובלבד שסך התשלומים לט יעלה על סכום הערבות.

 ערבותנו זו הינה מוחלטת, אוטונומית ובלתי מותנית. .5

ערבות זו תישאר בתוקף עד  _____________)כולל( בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. הדרישה  .6

 צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. על פי ערבות זו

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה. .7

 

 בכבוד רב, 

 בנק _____________________ 
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 ביטוחים קיום אישור - ביטוח -ב' להסכם נספח
 
 

  לכבוד
 

 ;מ"בע לביטוח חברה ענבל
 לוד, סיטי איירפורט, 3 הערבה רחוב

 
 .,נ.ג.א
  

 ביטוחים קיום אישור  :הנדון
 
 

 ( "התיקים מנהל" להלן________________________) למבוטחנו ערכנו כי בזה מאשרים הננו
 

למתן שירותי ניהול תיק השקעות  בקשר________________  יום עד_______________  מיום  הביטוח לתקופת
 :                                                      להלן המפורטים הביטוחים את, מ"בע לביטוח חברה ענבל עם וחוזה מכרז פי על, עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ

                         
 

 המעבידים חבות ביטוח
 
 .     המוחזקים והשטחים  ישראל מדינת תחומי בכל עובדיו כלפי החוקית אחריותו. 1

     
 . הביטוח ולתקופת למקרה, לעובד ב"ארה דולר 5,000,000  מסך יפחת לא האחריות גבול. 2
 
  קרות לעניין ונטען  היה מ"בע לביטוח חברה ענבל את לשפות מורחב הפוליסה פי על הביטוח.  3

  מעובדי מי כלפי כלשהם מעביד  בחבות נושאים הם כי  כלשהי מקצוע מחלת/עבודה  תאונת     
 .  מ"בע לביטוח חברה ענבל תתווסף המבוטח לשם, כך לצורך.  התיקים מנהל     
 

   מקצועית אחריות ביטוח
 
 .מקצועית אחריות בביטוח פעילותו בגין המקצועית.  אחריותו 1
 
       למתן הקשור בכל התיקים מנהל של מקצועית חובה מהפרת נזק כל  מכסה הפוליסה  .2

   העיסוק הסדרת לתקנות  בהתאם, מ"בע לביטוח חברה ענבל עבור  השקעות תיק ניהול שירותי     
  2000 – ס"תש( וביטוח עצמי הון) השקעות תיקי ובניהול השקעות בשיווק, השקעות בייעוץ     
 .    ותיקוניו     
 
 -: כולל הפוליסה פי על הכיסוי . 3
 

 ;ענבל כלפי רשלני מחדל או מעשה בשל התיקים מנהל של חבותו -        
 ;ענבל כלפי התיקים מנהל עובדי של באמון מעילה -        
  תקופת מתום שנה בתוך הוגשו אם גם, הפוליסה בתקופת שאירעו אירועים בשל  תביעות -        

 הפוליסה.          
 
 ________________________________________ כולל נכסים שווי.  4
 
 _________________________שקלים חדשים.  לתקופת הביטוחלאירוע ובסה״כ  האחריות. גבולות 5
 
 .חדשים____________________שקלים  העצמית ההשתתפות סכום. 6
 

 כללי
 

 :הבאים התנאים נכללו  הביטוח בפוליסות
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   אלא, תוקף כל להם יהיה לא הצדדים אחד י"ע  הביטוח ביטול או צמצום של מקרה בכל.  1

  לביטוח חברה ענבל לחשב רשום במכתב לפחות יום 60 של מוקדמת הודעה ידינו על ניתנה אם     
 . מ"בע    
 
  לביטוח חברה ענבל כלפי חזרה או השתתפות, תביעה, שיבוב/תחלוף זכות כל על מוותרים אנו.  2

 .     זדון כוונת מתוך לנזק שגרם אדם לטובת יחול לא שהוויתור ובלבד, ועובדיה  מ"בע     
 
   כל  ולמילוי הפוליסות כל עבור הביטוח  דמי לתשלום כלפינו בלעדית אחראי התיקים מנהל.  3

 .הפוליסות תנאי פי על המבוטח על המוטלות  החובות     
 
 .התיקים מנהל על בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות.  4
 
  כאשר, המבטח אחריות את שהיא כל בדרך מקטין או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף כל.  5

 המזכה ראשוני ביטוח בחזקת הינו והביטוח, ישראל מדינת כלפי יופעל לא אחר ביטוח קיים     
 .הביטוח פי על הזכויות במלוא     
 
 .הפוליסות בכל שקיים ככל מבוטל רבתי רשלנות או/ו כוונה חריג.   6  
 
     

             
 .זה באישור האמור פי על במפורש שונו שלא כמה עד המקוריות הפוליסות וסייגי לתנאי בכפוף

 
 

 ,רב בכבוד                                                                                       
 
 

                                                                    ___________________________ 
 המבטח וחותמת  המבטח מורשה חתימת______________                        תאריך

 
          *                                                           *                                                         * 
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 מדיניות השקעות-להזמנהנספח ב' 

  
 באפיקי ההשקעה הבאים: 80%לפחות  .1

 

 ג"ח ממשלתיות המונפקות ע"י ממשלת ישראל.א  .א

 מלוות קצרי מועד המוצעים על ידי בנק ישראל. .ב

 קדונות קצרי מועד בתאגיד בנקאי.יפ .ג
 

, או 20ו/או מדדי אגרות חוב מסוג תל בונד  מטבע חוץבתעודות סל עוקבות אחר נכס בסיס של שערי  -  10%עד  .2
 , או תל בונד שקלי. 60תל בונד 

 
 s&p 500 ,FTSE 100 ,Dax 30 , ,Euro ,100ים הבאים: תל אביב במדדהכלולות  מניותהשקעה ב 10%עד  .3

Stoxx 50  Nasdaq 100 ניתן גם להשקיע בתעודות סל או .ETF  העוקבות אחר מדדי מניות הנכללות במדדים
 כאמור לעיל.

מסך התיק  7%סך החשיפה להשקעה במניות הנסחרות בחו"ל )במישרין או באמצעות תעודות סל( לא יעלה על  
 המנוהל.

 
 .2.5%עלה על סך החשיפה למט"ח של התיק המנוהל לא י .4

 
של החלק המנייתי  10%מנהל התיקים ידווח באופן מיידי לאחראית ההשקעות בחברה על כל ירידת ערך של  .5

 בתיק בשבוע או במצטבר מתחילת החודש. 
 

בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים(, התשע"ב  .6
 בלות בהיקף ההשקעה , קיימות מג 2012 –

 
 

מספר  

 תקנה

מסכום התיק 

 המנוהל

האחוז חושב על בסיס  -אחר 

 גודל התיק המנוהל על ידכם

    תאגיד בודד

      5%עד  )א( 10 השקעה באג"ח ומניות

  20%עד  )ד( 10 מזומנים ושווה מזומנים 

  15%עד  )ה( 10 השקעה ללא פיקדון 

    קבוצת תאגידים 

  10%עד   )א(11 באג"ח ומניותהשקעה 

  25%עד   )ג(11 מזומנים ושווה מזומנים

  30%עד   )ד(11 עד -השקעה ללא פיקדון 

    השקעה במבטחים אחרים

 0.5%  (1)א()34 אמצעי שליטה במבטח

 2.5%  (2)א()34 מערך הנקוב של הנייר שהונפק 

  1% (3)א()34 השקעה במבטח בודד 

  5% (4)א()34 השקעה במספר מבטחים 

    תעודות סל

  5%עד  (3)ב()10 תעודת סל מסויימת

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%98%D7%91%D7%A2_%D7%97%D7%95%D7%A5
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%98%D7%91%D7%A2_%D7%97%D7%95%D7%A5
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 תצהירים –ההזמנה  מסמכיל' גספח נ
 
 

, 1971–מורש/י החתימה במציע להצהיר, כמשמעותו בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות )נוסח חדש(, התשל"א על

  :כדלקמן, זה בנספח המצורפים התצהירים מכלול על

 

 פרופיל המציע  -( 1' )מס טופס

 כתב התחייבות -( 2' )מס טופס

  .(רלוונטיים ומסמכים תעודות צירוףבדבר ניסיונו של המציע )לרבות  תצהיר -( 3מס' ) טופס

  מורשי חתימה של המציע -( 4מס' ) טופס

 חקיקה בתחום העסקת עובדים לקיום התחייבות –( 5' )מס טופס

 ענייניםשמירה על סודיות  והיעדר ניגוד ל התחייבות -( 6' )מס טופס

 בקשה למניעת חלקים חסויים בהצעתי -(7) ' מס טופס

 התחייבות לעמוד בכל הביטוחים הנדרשים בהסכם  –( 8מס' ) טופס

 
, ובנוסף בתחתית העמוד כנדר באמצעות זה נספח של דף כל בתחתית תיבות בראשי לחתום מתבקשים הנכם

 אימות עו"ד. 

 בכתב ולא מחשב באמצעות למלא יש (כולל 4עד סעיף ) זה בנספח הראשונים העמודים משתח את: כללית הערה

 ממסמכי כחלק ולצרפו להדפיסו יש הטופס מילוי לאחר(. ענבל מאתר וורד בקובץ להוריד ניתן הקובץ את) יד

 .הצעה/הנספח
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גב' /ומראני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, 

___________________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ______________, לאחר שהוזהרתי/נו כי עלי/נו להצהיר את 

 לקמן:בזאת בכתב כד יםלעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה/נעשה כן, מצהיר/ יםהאמת וכי אהיה/נהיה צפוי/

 

( לחתום על תצהיר זה בתמיכה בהליך "המציע"אני הוסמכתי כדין על ידי ____________________ )להלן: 

)להלן:  28/2016לקבלת מתן שירותי ניהול של תיקי השקעות עבור חברת ענבל חברה לביטוח בע"מ, הליך מס' 

 (."הליך"ה

 

 :המציע פרופיל .1

  ________________ :המציע שם 1.1

 :המציע כתובת 1.2

 : ________________ ומספר רחוב

 :______________________ עיר

 :____________________   מיקוד

 .______________________ד.ת

      ________________ :המציע של טלפון 1.3

     ______________ :המציע של פקס 'מס 1.4

 ________________: תפקיד________________         :במציע הקשר איש שם 1.5

 ________________ :במציע הקשר איש של נייד טלפון 'מס 1.6

 :במציע הקשר איש של להתכתבויות ל"דוא 1.7

 ________________________________________________ 

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

 .המבוקשים

 

 

 המציע יכולת בדבר תצהיר .2

 .ההזמנה למסמכי 2 בפרק כהגדרתם המבוקשים השירותים כל את לתת ביכולתי יש כי מצהיר הנני 2.1

 פורסמו שאלו ככל ההבהרות מכתבי את קראתי וכי נספחיה על זו הזמנה תנאי את קראתי כי מצהיר הנני 2.2

 .הנדרשים והשירותים התנאים לי וברורים וידועים המזמינה ידי על

 .זה בהליך להשתתף מעוניין המציע וכי בהליך שנקבעו הסף בתנאי עומד המציע כי מצהיר הנני 2.3
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 מתן מהות את  הבין, ההזמנה במסמכי המפורטים הסף בתנאי עומד המציע כי פירושה ההצעה הגשת 2.4

 בדק, האפשרי המידע מלוא את קיבל, זו הצעתו הגיש ובטרם תנאיה לכל ומסכים, המבוקשים השירותים

 תנאי או/ו פרט הבין לא או/ו ידע לא כי טענה כל למציע אין ולפיכך, והעובדות הפרטים, הנתונים כל את

 .וחלקיו פרטיו כל על,  זה הליך במסמכי הכלול כלשהו

 (.חלקי באופן ולא) מצטבר באופן בהזמנה המפורטים המבוקשים השירותים כלל את להציע המציע ביכולת 2.5

 בלא והכול ההסכם לרבות, נספחיה על ההזמנה תנאי לכל מראש הסכמה מהווה המציע מטעם הצעה הגשת 2.6

 .תוספת או/ו שינוי

 וכי ומלאים אמיתיים הינם בהצעה ו/שנמסר והמידע הפרטים, הנתונים כלל כי המציע בשם מתחייב הנני 2.7

 יהווה כוזבים פרטים מילוי כי  למציע ידוע. ופועלו המציע את ומדויק תקף, מהימן באופן משקפת ההצעה

 .לאלתר ההצעה לפסילת עילה

 זה בהליך הצעות הגשת לצורך ונמסרו המזמינה של הבלעדי רכושה הינם ההזמנה מסמכי כל כי למציע ידוע 2.8

 למטרה בהם להשתמש או בהם לעיין לאחר לאפשר, לאחר להעבירם, לצלמם, להעתיקם רשאי אינו וכי

 .כלשהי אחרת

 

 המציע של מקצועי ניסיון .3

, השקעות ביעוץ העיסוק הסדרת חוק פ"ע השקעות תיקי בניהול לעסוק רישיון בעל והנ כי מצהיר מציעה 3.1

 "החוק" ו "השקעות תיקי ניהול שירותי": להלן) 1995-ה"תשנ, השקעות תיקי ובניהול השקעות בשיווק

 . הרישיון ב"מצ(בהתאמה

 ניהול רישיון בעל הינו ,זה מכרז נשוא הניהול שירותי לצורך מטעמו המוצע בכירה רפרנטה כי מצהיר המציע 3.2

 .פעיל תיקים בניהול ניסיון שנות 10 לפחות של וותק בעל הינוו, ההשקעות בחוק כהגדרתו תיקים

 . המוצע הבכיר הרפרנט של ח"קו ב"מצ

 כהגדרתו תיקים ניהול רישיון בעל הינו, מקצועיה ניהולה לצורך  מטעמו המוצע הרפרנט כי מצהיר המציע 3.3

 .פעיל תיקים בניהול ניסיון שנות 5 לפחות של וותק בעל הינוו, ההשקעות בחוק

 .מקצועי ניהול לצורך המוצע הרפרנט ח"קו ב"מצ

 ₪ מיליארד לפחות של בהיקף בישראל תיקים מנהל, ההצעות הגשת ליום נכון כי בזאת מצהיר המציע 3.4

 (.חדשים שקלים מיליארד)

 

 ציבוריות חברות או/ו ממשלתיות חברות או/ו מוסדיים גופים של ייצוג 3.5

: הבאים הגופים בגדר הינם אשר לקוחות שלושה לפחות, ההצעות הגשת ליום נכון כי בזאת מצהיר המציע

 ממשלתית חברה או/ו 1981-א"התשמ(, ביטוח) פיננסיים שירותים על הפיקוח בחוק כהגדרתו מוסדי גוף

, החברות בחוק כהגדרתה ציבורית חברה או/ו 1975 -  ה"תשל,  הממשלתיות החברות בחוק כהגדרתה
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 ההשקעות תיקי, ההצעות הגשת ליום נכון ברציפות השנים שלוש במהלך מנהל הוא עבורם, 1999 – ט"התשנ

  נוהל(.חדשים שקלים מיליון מאה  ) ח"ש 100,000,000 לפחות של( ביחד הלקוחות שלושת של) מצטבר בהיקף

 מוסדיים גופים חוזר בסיס על כתובה מדיניות 3.6

 . מוסדיים גופים חוזר הוראות בסיס על מדיניות של כתוב נוהלל בהתאם עובד כי מצהיר המציע

  המבוקשים השירותים במתן במציע העוסקים לכל השקעות בניהול רישיון 3.7

 השקעות תיקי מנהלי של רישיון בעלי הינם במציע השקעות בניהול העוסקים כל כי מצהיר מציעה

 .בישראל ערך לניירות מהרשות

 כדין ספרים ניהול 3.8

 :.זו בהזמנה לאמור בהתאם לחוצץ ויצרפם הבאים האישורים את ימציא המציע

 גופים עסקאות חוק": להלן) 1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק פי על כנדרש תצהיר 3.9

 (."ציבוריים

 ערך מס חוק פי-ועל הכנסה מס פקודת פי-על לנהל שעליו, ורשומות חשבונות פנקסי ניהול על אישור 3.10

 . כדין, 1975-ו"התשל, מוסף

 על למנהל ולדווח הכנסותיו על השומה לפקיד לדווח נוהג וכי( רלוונטי באם) במקור מס ניכוי אישור 3.11

 . 1975-ו"התשל, מוסף ערך מס חוק פי-על מס עליהן שמוטל עסקאות
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 המציע של החתימה י/ת/מורשה .4

  שם .א
 המציע

 

 

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

 

 

, חברה, עצמאי) התארגנות סוג .ג
 (  עמותה

 

 

  התארגנות תאריך .ד

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

 

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

 

 

  הכללי המנהל שם .ז

 

 המוצע היועץ שם .ח
  זה להליך

 

 

 

  במציע הקשר איש .ט

 כולל) המציע מען .י
 (מיקוד

 

 

  ופקס טלפונים .יא

 
 דואר כתובת .יב

 אלקטרוני
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 המציע וחותמת חתימה המציע בשם החותם של מלא שם תאריך

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

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

 
    

 המציע וחותמת חתימה ד"עו/  ח"רו של מלא שם תאריך

 

 

 עובדים העסקת בתחום חקיקה לקיום התחייבות .5

 במתן ידי על שיועסקו העובדים לגבי ,זה הסכם תקופת בכל לקיים מתחייב הנני 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

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. 
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  עניינים ניגוד ולמניעת סודיות לשמירת התחייבות .6

 ליתן מתעתדים אשר במציע המקצועיים העובדים והן השותפים הן כי המציע בשם בזאת מצהיר מ"הח אני

   :כדלקמן עניינים ניגוד ולהיעדר סודיות לשמירת מתחייבים ההליך במסגרת שירות

 מבוא

 משנה  קבלני  ,עובדיו לרבות השירותים נותן כי בתנאי השירותים נותן עם להתקשר הסכימה וענבל  :והואיל

 ,זו התחייבות להוראות בהתאם להלן כהגדרתו המידע כל סודיות על ישמור מטעמו אחר אדם וכל

 .להלן כהגדרתו המידע סודיות לשמירת הדרוש כל לעשות השירותים נותן התחייבות סמך על וכן

 תבוא או לחזקתו יקבל או יעסוק כי יתכן אליה בקשר או העסקתו במהלך כי לו וידוע למציע והוסבר :והואיל

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

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

 בקשר באו לידיעתו שהגיע מידע או הציבור כלל בידיעת מצוי שאינו ,שונים מסוגים 1977-ז"תשל

 בעל בין ,אליו להגיע יכול הכלל למידע הגעה לשם "דרך קיצור"-ל תשמש שידיעתו מידע או להסכם

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

 (."המידע" :להלן) חות"ודו מסמכים ,נתונים ,האמור מכלליות גרוע מבלי אך לרבות ,עקיף

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

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

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

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

 :כדלקמן ענבל כלפי מתחייב אני המציע בשם ,לזאת אי 

 .הימנה נפרד בלתי חלק מהווה זו להתחייבות המבוא .1

 .השירותים ממתן הנובע או הקשור כל או/ו המידע של ומוחלטת גמורה סודיות על לשמור .2

 ובכפוף ,השירותים מתן במסגרת לידיעתי הובא או נמסר שלשמה למטרה ורק אך במידע להשתמש .3

 אחר עצמי שימוש לכל או האישית לתועלתי או לפרנסתי לנצלו או במידע להשתמש לא ,לעיל לאמור

 .המידע את ,שהם אופן או דרך בכל ,לנצל לאחרים לאפשר או לגרום לא וכן ,לעיל לאמור בהתאם שלא

 השירותים נותן ידי על העסקתי תקופת כל במשך כי מתחייב הנני ,לעיל האמור בכלליות לפגוע ומבלי .4

 בין ,המידע את להגיש כלשהם מוסד או גוף או אדם לכל לאפשר לא זמן הגבלת וללא מכן לאחר או
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 לא וכן גוף או אדם לידיעת להביא או למסור ,להודיע ,להעביר ,לפרסם לא ,בעקיפין ובין במישרין

 כל לצד ,עקיף ובין ישיר בין ,דבר או חפץ כל או אחר כתוב חומר כל או המידע את מחזקתי להוציא

 .שהוא

 כתב פי על התחייבותי את לקיים כדי הדרוש כל את ולעשות קפדניים זהירות אמצעי לנקוט .5

 הזהירות אמצעי בכל לנקוט ,השאר ובין ,ושלמותו המידע סודיות על שמירה לרבות ,זה התחייבות

 .אחרת או נוהלית ,ביטחונית ,בטיחותית מבחינה הנדרשים

 של זו חובה לרבות זו בהתחייבות האמור את מטעמי מי או משנה קבלני או עובדי לידיעת להביא .6

 .זה התחייבות טופס על אותם ולהחתים החובה מילוי אי על העונש ואת סודיות שמירת

 לכם ייגרמו אשר ,סוג מכל תוצאה או הוצאה או פגיעה או נזק לכל דין כל פי על כלפיכם אחראי להיות .7

 כל בגין לבדי אחראי אהיה אם בין וזאת ,זו התחייבותי מהפרת כתוצאה שהוא כל שלישי לצד או

 .אחרים עם ביחד אחראי אהיה אם ובין האמור

 או מכם שקיבלתי חפץ או אחר או כתוב חומר כל לכך כשאתבקש מיד ולחזקתכם לידיכם להחזיר .8

 מתן עקב גוף או אדם מכל שקיבלתי או השירותים מתן עקב לידי או לחזקתי שהגיע ,לכם השייך

 של שהוא כל עותק אצלי לשמור לא מתחייב הנני ,כן כמו .ענבל עבור שהכנתי חומר או השירותים

 .בישראל תיקים מנהל על החלות הדין להוראות כפוף זה בסעיף האמור .מידע של או כאמור חומר

 התחייבות כתב שלפי בחובותיי פגיעה משום בו שיש בעיסוק שהיא דרך בכל להתקשר או לעסוק שלא .9

 של במצב ,בעקיפין או במישרין ,להימצא עשוי אני שבעטיו או לענבל השירותים מתן שמכוח או זה

 בכלל .אחר עניין לבין לענבל השירותים מתן במסגרת עיסוקי או תפקידי מילוי בין ,עניינים ניגוד

 עובד או אותו מנהל ,בו חבר שלי קרוב או שאני גוף של או קרובי של עניינו ,ענייני ייחשבו "אחר עניין"

 מנהל למנות בזכות ,רווחים להגשת בזכות ,המניות בהון ,בו חלק שלי לקרוב או שלי גוף או ,בו אחראי

 ,בפיקוחי או עמי העובד עובד או ,שותפי או מעסיקי או שאני ,לקוח של ענינו גם וכן ,הצבעה בזכות או

 (."אחר עניין" :להלן) מציעים/מייעצים/מיצגים

 עשוי שאני או קיים עניינים ניגוד על לי ידוע לא ,זה התחייבות כתב חתימת למועד נכון ,זה בכלל .10

 עניין או שלי אחר עניין לבין לענבל השירותים מתן במסגרת עיסוקי או תפקידי מילוי בין בו לעמוד

 .בו חבר קרובי או שאני גוף של עניין או קרובי של

 הנמצא או/ו לענבל השייך כאמור מידע שאגלה מקרה בכל לרבות ,זו התחייבות שאפר מקרה בכל .11

 בגין אישית כלפיי ועצמאית נפרדת תביעה זכות לכם תהיה ,לפעילותיכם הקשור או/ו ברשותכם

 התחייבות לכתב בהתאם שלא במידע ששימוש לי ידוע כי מצהיר הנני .שלעיל הסודיות חובת הפרת

 ,הפרטיות הגנת וחוק 1997 -ז"התשל ,עונשין חוק לפי עבירה מהווים לאחר מסירתו לרבות זה

 .1981 -א"התשמ

 ,לבינכם ביני שהוא סוג מכל אישי קשר או/ו מעביד-עובד של מעמד כיוצרת תפורש לא זו התחייבותי .12

 .זה התחייבות כתב פי-על האישית אחריותי למעט
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 כתב הוראות כל יחולו ,שהיא דרך בכל אצלי התקבלו אשר ,המידע של העתקים על כי לי וידוע מוסכם .13

 .זה התחייבות

 לענבל המוקנית אחרת סמכות או סעד או זכות מכל לגרוע כדי זו בהתחייבות אין כי לי וידוע מוסכם .14

 .ההסכם לרבות הסכם או דין כל פי על

 

 בהצעתי חסויים חלקים חשיפה למניעת בקשה .7

 

מצהיר כי אין בהצעתי כל מסמך חסוי וכי במידה והצעתי תיבחר כהצעה הזוכה בהליך זה, הצעתי במלואה תהיה  אני
חשופה לעיון של יתר המציעים, זאת למעט המופיע בטבלה המצורפת להלן, שהאמור בה מהווה סוד מסחרי ו/או 

מודע כי פירוט חלק מההצעה כסוד מסחרי מקצועי שזכות העיון של שאר המציעים איננה חלה לגביהם. כמו כן, אני 
 .הצורךתמנע ממני את הזכות לקבל מידע דומה במהלך עיון בהצעה של מציע אחר במידת 

 מציע כל כלפי לא או יוצג מסויים מידע האם השיקול, אחר מקום בכל או זה בתצהירי האמור אף על כי מצהיר אני
 .זה בעניין דרישה או/ו תביעה או/ו טענה כל לי תהא ולא ואין בלבד ולה ענבל של המכרזים לוועדת נתון אחר

 (בהצעתכם חסויים חלקים אין אם גם ולצרפו זה טופס על לחתום יש)

 

 בהצעתנו עמוד המבוקש לחיסיון הנימוק המסמך נושא המסמך שם

    

    

    

    

    

 

 :החתום על באתי ולראיה

   

 המציע וחותמת חתימה המציע בשם החותם של מלא שם תאריך

 אישור

 הופיע_________  ביום כי בזאת מאשר' ____________, מרח_______,  ר"מ___________,  ד"עו, מ"הח אני
 ולאחר, המציע מטעם חתימה מורשה, אישי באופן לי המוכר/  ז"ת י"ע עצמו את שזיהה_________,  בפני

 בפני אישר, כן יעשה לא אם בחוק לכך הקבועים לעונשים צפוי יהא הוא וכי האמת את להצהיר עליו כי שהזהרתיו
 . עליו וחתם דלעיל התצהיר נכונות את
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 ד"עו חתימת ר.ומ ד"עו שם תאריך
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 ביטוח .8

 

 כמפורט הנדרשים הביטוחים כלל את יקיים זוכה כמציע יבחר והמציע במידה כי המציע בשם מתחייב הנני

 .  הצורך במידת, המוארכת ההתקשרות תקופת או/ו ההתקשרות תקופת כל למשך בהסכם

 :אמת דלעיל תצהירי ותוכן חתימתי זו ,שמי זהו

   תאריך             ____________________     ______________

  מלא שם                        

______________    ____________________ 

 המצהיר חתימת       .ז.ת            

______________     ____________________ 

  מלא שם                           תאריך             

______________    ____________________ 

 המצהיר חתימת      . ז.ת            

 

 ד"עו אישור

 

: בפניי ו/הופיע_____________  בתאריך כי בזאת ת/מאשר, ד"עו_____________  מ"הח אני

. ז.ת באמצעות ם/עצמו את ו/זיהה ואשר אישית לי ים/המוכר_____________ ו___________ 

 את להצהיר הם/עליו כי הם/שהזהרתיו ולאחר, בהתאמה. _______________ז.ות____________ 

 מו/וחתם דלעיל ם/הצהרתו ו/הצהיר, בחוק הקבועים לעונשים ים/צפוי ו/יהיה, כן יעשה לא באם וכי האמת

 .בפניי עליה

________       ______________________ 

        הדין עורך שם                תאריך    

_________      ______________________ 

   הדין עורך של וחותמת חתימה       רישיון מספר
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 ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי תצהיר-להזמנהד' נספח 

 

 

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

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

 - כי הספק מטעם להצהיר מוסמך ואני___________ כ מכהן ואני( הספק -נציג ___________ )להלן  אני

( החוק - להלן, 1976-"והתשל, ציבוריים גופים עסקאות לחוקב 2 בסעיף)כהגדרתו  ההתקשרות מועד עד •

 עבירה) עבירות משתי ביותר חלוט דין בפסק הורשעו לא( לחוקב 2 בסעיף)כהגדרתם  אליו זיקה ובעל הספק

 1991-א"התשנ(, הוגנים תנאים והבטחת כדין שלא העסקה איסור) זרים עובדים חוק לפי עבירה - זה לעניין

 או (.31.10.2002 יום לאחר שנעברה, 1987-ז"התשמ, מינימום שכר חוקלפי  או

 עבירה) עבירות משתי ביותר חלוט דין בפסק הורשעו כן( לחוק ב2 בסעיף כהגדרתם) אליו זיקה ובעל ספקה •

 1991-א"התשנ(, הוגנים תנאים והבטחת כדין שלא העסקה איסור) זרים עובדים חוק לפי עבירה - זה לעניין

 חלפה ההתקשרות במועד אולם(, 31.10.2002 יום לאחר שנעברה, 1987-ז"התשמ, מינימום שכר חוקלפי  או

 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות שנה

 ]למחוק את הסעיף שאינו רלבנטי[ 

 __________________                  

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

 אישור

 

'___________, שברח במשרדי________________  ד"עו בפני הופיע___________  ביום כי בזה מאשר הנני

 מטעם חתימה מורשה, אישית לי המוכר___________ /  רמספ. ז.ת ידי על עצמו זיהה אשר__________  מר

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

 .עליה וחתם ל"הנ הצהרתו נכונות

 

 

 

 

 

   

 ד"עו חתימת ר.ומ ד"עו שם תאריך
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 הצעת המחיר -התמורה המבוקשת –להזמנה ' הנספח 

 

אני הח"מ __________________, באמצעות נציגי המוסמך מר/גב'__________ מתכבד להציע בזה לנהל כספים 

עבור ענבל, כפי שצויינו במסמך קבלת ההצעות. יש בידינו את כל מסמכי קבלת ההצעות, המוכרים לנו והמובנים לנו 

 אותם היטב על השלכותיהם. היטב, והצעתנו נעשית לאחר ששקלנו

בשיעור של %______ לחודש. עמלת הניהול תחושב  -בתמורה לניהול הכספים נהיה זכאים לגבות רק עמלת ניהול 

 עבור כל חודש בהתאם לשווי החשבון סיום העסקים האחרון באותו חודש.

 ם בזאת את אישורים על כך. בנק המשמרות וחבר הבורסה לא יהיו זכאים לקבל מענבל עמלות כלשהן. אנו מצרפי

אנו מקבלים על עצמנו את ניהול הכספים מתאריך _________ ועד לתאריך ________ בהתאם לתנאים ומאשרים 

 .כולל מיסים מכל סוג, לרבות מע"מ ככל שהדבר רלוונטי העמלהכי שיעור 

 תנאים כלליים

 באם נוכרז כזוכים למלא את התחייבויותינו על פי תנאי ההליך, ההסכם והצעתנו זו והפירוט שנלווה לה. 

 פרטינו לעניין הליך קבלת הצעות:

 כתובת: ______________________________  _______________ שם: 

 טלפון: ____________   פקס: _____________  מר/גב' _______________

 מנהל התיקים:____________חתימה 

 תאריך:_____________________

 אישור עו"ד

: בפניי ו/_____________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי בתאריך _____________ הופיעאני הח"מ 

באמצעות ת.ז.  ם/את עצמו ו/לי אישית ואשר זיהה ים/המוכרו ________________________ 

להצהיר את  הם/כי עליו הם/ולאחר שהזהרתיוות.ז. _______________בהתאמה, ____________ 

 מו/דלעיל וחתם ם/הצהרתו ו/לעונשים הקבועים בחוק, הצהיר יים/צפוי ו/האמת וכי באם לא יעשה כן, יהיה

 עליה בפניי.

________    ______________________    

        שם עורך הדין                תאריך    

_________      ______________________ 

   הדין עורך של וחותמת חתימה       רישיון מספר
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 המשמורת לבנק כח ייפוי–הזמנה מסמכי ה' לונספח 

 

 

 

 שם ______________________________ מס' לקוח ______________ סניף ________

 

 

 __________________________________________ מיקוד _______________מען 

 

 

 תאריך ______________   "הבנק"(-בנק __________________ )להלן

 

 

 ייפוי כח למנהל תיקים לפעולות בחשבון ופקדון ניירות ערך

 

 

 "הפקדון"( –מס' פקדון ני"ע _________________________ )להלן 

 "החשבון"( –חשבון במט"י __________________________ )להלן 

 "החשבון/הפקדון"( –)החשבון והפקדון ייקראו להלן, ביחד ולחוד 

 

 

 "הלקוח"( –על שם ענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן 

 

 

 "מנהל התיקים"( –באמצעות מנהל התיקים ______________ ח.פ _____________ )להלן 

 

 

בזאת ייפוי כח למנהל התיקים לפעול בשמנו ובמקומנו ולעשות את כל הפעולות המנויות בסעיף  אנו נותנים .1

 להלן בחשבון/פקדון, על פי כל התנאים המפורטים להלן בכתב זה ואותן בלבד. 6

 

להלן, על פי שיקול דעתו  6אנו מסכימים כי מנהל התיקים יהיה ראשי לעשות את כל הפעולות כאמור בסעיף  .2

 עדי.הבל

 

ידוע לנו כי הוראות ייפוי כח זה אינן באות במקום הסכם לניהול תיק ההשקעות, אשר חייב להיחתם ביננו  .3

)להלן "חוק  1995-לבין מנהל התיקים, על פי דרישת חוק העיסוק בייעוץ ובניהול תיקי השקעות התשנ"ה

סכם כאמור, בדבר ניהול השקעותינו הייעוץ"(. אנו מאשרים לכם בזאת כי נחתם ביננו לבין מנהל התיקים ה

בחשבון/פקדון על ידי מנהל התיקים. בהתאם לדרישות חוק הייעוץ, ולצורך ביצועו של ההסכם ניתן בזאת 
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ייפוי כח זה. הבנק יבצע את כל הוראות מנהל התיקים בהנחה כי הוא פועל עפ"י המוסכם ביננו לבינו, 

 פ"י המוסכם ביננו לבינו.וחובתנו אנו לדאוג לכך שמנהל התיקים יפעל ע

 

הבנק לא יהיה אחראי לתוצאות פעולתו של מנהל התיקים. כפי שהבהרנו לכם, אסרנו על מנהל התיקים  .4

לבצע פעולות אשר ייצרו יתרת חובה בחשבון. אנו מורים לכם בזאת באופן בלתי חוזר ובלתי מותנה כי 

ובה בחשבון, כי אז תפעלו מיידית לביטול במידה ועקב פעולה/מחדל של מנהל התיקים תיווצר יתרת ח

העסקה או לביצוע עסקה הפוכה במסלקת הבורסה לפי ערך של יום העסקים האחרון, ובכל מקרה אתם לא 

 תשאו באחריות כלשהי בגין ביצוע הפעולה או המחדל כאמור על ידי מנהל התיקים.

 

השקעות על ידי מנהל התיקים עבור  העתק ההסכם שנחתם בין מנהל התיקים והבנק לגבי ניהול תיקי .5

 לקוחות הבנק נמסר לנו.

 

 מנהל התיקים יהיה רשאי לבצע פעולות על פי מדיניות ההשקעות של ענבל שימסרו מעת לעת , בין היתר : .6

 

למכור ולקנות אג"ח הרשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ )להלן "הבורסה"(  6.1

שהונפקו על ידי המדינה בלבד בשער שנקבע להם בבורסה לביצוע העסקה, בבורסה או מחוצה לה, 

ובלבד שרכישה במחיר העולה על שער הבורסה הידוע כמועד הרכישה או מכירה בשער הנמוך ממנו 

 תעשה רק באישור בכתב שלנו; –במועד המכירה 

 

 להפקיד מפעם לפעם כספים בפקדון פק"מ, פק"מ או כל סוג פקדון אחר שקלי או  6.2

מט"חי ובלבד שתמורת הפקדונות הללו תיזקף אך ורק לזכות החשבון. בכל מקום בכתב זה בו ישנה 

יחול האמור גם לגבי כספים המופקדים באותה עת בפקדונות על פי סעיף  –התייחסות ל"חשבון" 

 קטן זה;

 

 למכור ולקנות מניות/ תעודות סל והכל בכפוף למגבלות ההשקעה שימסרו ע"י ענבל. 6.5

 

 

אנו נמנע ממתן הוראות פעולה בני"ע ו/או בפקדונות בקשר עם החשבון/הפקדון אלא אם תקבלו בטול בכתב  .7

כח זה קודם לכן, או שתקבלו לכל פעולה כנ"ל אישור מוקדם ובכתב של מנהל התיקים. ע"מ להסיר של ייפוי 

ספק אנו נהיה רשאים להפקיד) ישירות או בעקיפין( כספים לחשבון ו/או למשוך ממנו כספים, והכל בהנחיות 

 בכתב שיופנו אליכם, חתומות כדין.

 

יתרת החובה שנוצרה בחשבון שלא בהסכמתו המוקדמת של הבנק יהיה רשאי בכל עת לדרוש מאתנו סילוק  .8

הבנק, ולצורך סילוק החוב אנו מסכימים כי הבנק יהיה רשאי, אך לא חייב למכור את ניירות הערך שבפקדון 

כולם או חלקם, לפי שיקול דעתו הבלעדי בדבר העיתוי, כמות וקצב המכירה. אנו נהיה מנועים מלטעון כי 

 ת ניירות הערך כאמור נגרם לנו נזק כלשהו.עקב מכירת או אי מכיר
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הננו מצהירים כי הבנק יהיה פטור מכל אחריות בגין אופן ניהול השקעותינו בחשבון/פקדון ע"י מנהל  .9

 התיקים.

 

חיוב החשבון/הפקדון על פי הוראת מנהל התיקים ייעשה אך ורק לצורך ביצוע הפעולות שמוסמך מנהל  .10

כתב זה, וכל חיוב או העברה אחרים מהחשבון/הפקדון לא יבוצעו אלא בהסכמת התיקים לבצען על פי 

 הלקוח בכתב.

 

 מנהל התיקים יהיה רשאי לקבל מהבנק בכל עת כל מידע לפי דרישתו על החשבון/הפקדון ותכולתם. .11

 

שים בהיות מנהל התיקים חברה, אנו מסכימים כי מנהל התיקים יודיע לבנק מפעם לפעם מיהם המור .12

 מטעמו והמורשים הנ"ל יהיו רשאים לבצע את כל הפעולות הנזכרות בכתב זה.

 

מנהל התיקים יהיה מוסמך לבצע את כל הפעולות להן הוסמך בייפוי כח זה גם באמצעות הטלפון והפקס,  .13

באמצעות מסופי מחשב המוצבים בסניפי הבנק ובאמצעות תקשורת ישירה ממחשב המוצב במשרדו של 

 יקים.מנהל הת

 

ידוע לנו כי אנו נקבל את כל המידע לגבי החשבון/הפקדון והפעולות שתעשנה בהם, כמקובל לגבי לקוחות  .14

הבנק, וחלה עלינו החובה לבדוק מידע זה על פי ההוראות הכלולות בתנאי ניהול החשבון/הפקדון, כפי 

 שנחתמו על ידינו.

 

 יתרה יומית של תכולת החשבון/הפקדון. על פי דרישתנו, נהיה זכאים לקבל מהבנק ללא עמלה

 

 ביטול ייפוי כח: .15

 

 ייפוי הכח למנהל התיקים יתבטל: 15.1 

 

 אם הבנק קיבל מאתנו הודעה בכתב על ביטול ייפוי הכח. 15.1.1  

 

אם הבנק קיבל הודעה על אירוע מסוים, אשר לפי הוראות כל דין, הוראות והנחיות  15.1.2

 עם קרותו מתבטל ייפוי הכח; –הבורסה, הוראות והנחיות בנק ישראל או הוראות הבנק 

 

 עם ביטולו על ידי הבנק או מנהל התיקים על פי ההסכם ביניהם שנמסר  15.1.3  

 לנו;

 

 י הכח ייכנס לתוקף רק ביום שלמחרת היום שבו אירע ידוע לנו כי ביטול ייפו 15.2 

אחד האירועים המנויים לעיל, ואם תבוצענה בחשבון/בפקדון פעולות ביום הביטול הן תחייבנה 

 אותנו, ואת הבאים מכוחנו;
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  –לעיל, במקרה של ביטול ייפוי הכח על ידינו  15.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  15.3 

 ל כך גם למנהל התיקים.אנו מתחייבים להודיע ע

 

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שהבנק ימסור מידע לבורסה וכן לכל רשות מוסכמת אחרת, בדבר קיום ייפוי  .16

 כח זה,  בדבר פעולות שבוצעו בחשבון/בפקדון וכל מידע אחר שידרש על פי הוראות כל דין.

 

 ר לכל הנושאים המוסדרים בייפוי כח זה.אנו מאשרים כי קבלנו מאת הבנק את ההסברים שביקשנו בקש .17

 

 

 חתימת הלקוח

 

 חתימה ________________   שם _______________________ 

 

 

 אישור הבנק

 

אנו מאשרים בדיקת הפרטים הטעונים אימות בייפוי הכח וכי נתנו ללקוח כל ההסברים שנדרשו על ידו בקשר לייפוי 

 הכח.

 

 

 תאריך: ________________

 

 

 __________________ סניף ________________ בנק

 

 

 


