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  כללי – 1 פרק .1
 

 רקע .1.1

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

(, הינה "הקרן"ו/או  "הקרן הפנימית"לביטוחי הממשלה של ממשלת ישראל )להלן: 

חברה ממשלתית בבעלות מלאה של ממשלת ישראל. ענבל מספקת שירותי ייעוץ וכיסוי 

שלת ישראל והגופים שבשליטתה ומשמשת ביטוחי ושירותים פיננסים שונים עבור ממ

  כזרוע ביצועית של הממשלה במגוון פעילויות ביטוחיות ופיננסיות.

עובדים אשר זכאים, במסגרת הסכמי  200 –ענבל חברה לביטוח בע"מ מעסיקה כ  .1.1.2

לתוכניות פנסיוניות לקרנות השתלמות ולקופות העבודה עמם, בין השאר, להפקדות 

תקשר עם מנהל הסדר פנסיוני לשם קבלת שירותי תפעול וניהול ענבל מעוניינת לה .גמל

 ההסדר הפנסיוני עבור עובדי החברה.

 ההזמנה מטרת .1.2

כפי  הכלו למתן שירותי תפעול וניהול הסדר פנסיוניהצעות  קבלתל בזאת פונה ענבל .1.2.1

 (. "ההליך"ו/או  "המכרז"ו/או " ההזמנה" : להלן) זו בהזמנה שיפורט

 הגדרות .1.3

 זו: בהזמנה מרכזיים מונחים להלן 
 

 .ענבל חברה לביטוח בע"מ ענבל ו/או המזמינה

 .עדת המכרזים של ענבלו ועדת מכרזים

 .ישראל מדינת המדינה

"( ההצעהלמזמינה )להלן: " הגיש הצעהמי ש מציע 
 אתביכולתו לספק ובהתאם לאמור במסמכי המכרז 

 .המבוקשים השירותים

ה על ידי ועדת ז מכרז במסגרת יבחר אשרמציע   זוכה מציע
 המבוקשים השירותים מתןשם ל המכרזים של ענבל

המצורף  התקשרותה הסכםעל  עמווענבל חתמה 
 להזמנה זו.

 .המסמכי הזמנה זו על כל נספחי ההזמנהמסמכי המכרז ו/או 

מכלול השירותים שיסופקו על ידי המציע הזוכה  השירותים המבוקשים
 .זו הזמנה במסמכיכמפורט 

על  מטעם ענבלמקצועי אי אחר
 ביצוע ההסכם

 בועז לוי, רו"ח 

 חשב ענבל חברה לביטוח
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                 , אגף רכש ומכרזיםעו"ד שירה אלון מטעם ענבל על ההליך תאחראי

 m33@inbal.co.il: דוא"ל

 

  זמנים לוח .1.4

 

כל אחד מהמועדים המנויים ול הדעת הבלעדי לשנות המזמינה שומרת לעצמה את שיק

ולא תהיה למי מהמציעים כל  ו/או תפורסם באתר ענבל למציעים שתישלחלעיל, בהודעה 

 טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

  ההתקשרות תקופת .1.5

 החל מיום (שנים 3) חודשים 36 תהיה למשך הזוכה המציע עם ההתקשרות תקופת .1.5.1

 "(.תקופת ההתקשרות)להלן: " חתימת המזמינה על הסכם ההתקשרות

בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ולצרכיה, להאריך את תקופת  ,המזמינה תהיה רשאית .1.5.2

)להלן:   שנים( 3) נוספים חודשים 36ת נוספות של עד ההתקשרות לתקופה או לתקופו

רות ( וזאת בתנאים זהים לתקופת ההתקש"תקופת ההתקשרות המוארכת"

  המקורית. 

הסכם הזכות להביא את ישנה כי לענבל  אתמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בז .1.5.3

 .ובכתב מראשימים  30לידי סיום, מכל סיבה שהיא, בהודעה מוקדמת של  ההתקשרות

 הפעילות מועדה

 פרסום המכרזמועד  2021בנובמבר,  25

  2021בדצמבר,  09

12:00-13:00 

 בחברת ענבל – 4ישיבות קומה חדר 

 מציעיםקיום מפגש  מועד

 2021בדצמבר,  16

 14:00 :שעהב

 שאלות הבהרההגשת מועד אחרון ל

 2021בדצמבר,  30                   

 14:00 :בשעה                     

 

 להגשת ההצעות  אחרוןמועד 

לאחר מועד זה לא יבחנו  )הצעות שיוגשו

 (במסגרת המכרז

ימים מהמועד האחרון להגשת  180
ימים נוספים במידה וענבל  90 -ו ההצעה

 הודיעה על הארכה. 

 תוקף ההצעה 
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 המכרז מסמכי פרסום .1.6

תחת לשונית:  bal.co.ilwww.in שכתובתו: מסמכי המכרז יפורסמו באתר ענבל .1.6.1

. במידה ויהיו עדכוני מועדים ו/או הבהרות ו/או תיקונים במסגרת המכרז, "מכרזים" 

 יפורסמו השינויים באתר ענבל ורק אלו יחייבו משפטית את ענבל ואת המציעים.

ובכל שלב משלבי המכרז, להיכנס לאתר  המציע חלה החובה, טרם הגשת הצעתו על .1.6.2

פן שוטף בדבר השינויים, ההבהרות והעדכונים אשר יחייבו ענבל ולהתעדכן באו

ים, ההבהרות יאת הצעתו בהתאם לשינו שמשפטית את המציע. מציע שלא יגי

 והעדכונים, במידה ואכן פורסמו, הצעתו עלולה להיפסל.

 ההצעה הגשת לאחר המציע עם התקשרות פרטי .1.7

 ו/או שלמותה בקשת דברב המציע מול אל המזמינה של תכתובת כל ההצעה, הגשת לאחר

 אשר המציע של הדוא"ל כתובתל בהתאם תעשה יידרשו, וכאשר אם עדכונים, ו/או  הבהרות

 שונו באם המזמינה את לעדכן החובה חלה המציע על ".המציע פרטי" 1 סעיף א', בנספח צוינה

 ההצעה. במסגרת הוגשו אשר אחרים או אלו פרטים

 הקשר אשת .1.8

 מכרז בגין הפניות כל .אלון שירה עו"ד נההי  זה מכרזל הקשור לבכ המזמינה מטעם הקשר שתא

 חלה המציע )על IL.CO.INBAL33@M :דוא"ל לכתובת בלבד בכתב הקשר לאשת ייעשו זה

 .המבוקש( ליעד הגיעה יהשהפנ לוודא החובה

 ובירורים שאלות העברת נוהל .1.9

 16 ליום עד זאתו לעיל המצוין הדוא"ל באמצעות בלבד בכתב נהתוגש המציעים שאלות .1.9.1

 תחת ,ענבל באתר יפורסמו בהרההה לשאלות תשובות .14:00 :בשעה 2021 בדצמבר,

 לשאלות "תשובות הכותרת תחת  33/2021 מספר מכרז במסגרת "מכרזים", לשונית

  .הבהרה"

 תשובה ו/או תוספת ו/או כוןעד ו/או תיקון ו/או שינוי ו/או הבהרה רק כי בזאת, מובהר .1.9.2

 .המציעים אתו ענבל את משפטית בויחיי ,בכתב ענבל ע"י  פורסמוי אשר

 ההצעות הגשת .1.10

 ומעטפה הכללית להצעה אחת )מעטפה סגורות מעטפות בשתי ההצעות, את להגיש יש .1.10.1

 כמפורט ,שלישית מעטפה – נוספת למעטפה יוכנסו אשר (,המוצעים לתעריפים נפרדת

  .להלן 4 בפרק בהרחבה

 ענבל  המזמינה: במשרדי אתהנמצ המכרזים לתיבת בלבד ידנית במסירה תוגש ההצעה .1.10.2

 בין ה'-א' בימים נתב"ג התעופה, שדה קריית ,3 הערבה רחוב בע"מ, לביטוח חברה

 בדצמבר, 30 מיום יאוחר לא המועד(, חול וימי חגים חג, ערבי )למעט 8:00-18:00 השעות

 (.ההצעות" להגשת האחרון "המועד )להלן: 14:00 השעה עד 2021

http://www.inbal.co.il/
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למתן שירותי  33/2021 'מס פומבי "מכרז :זהמכר שם את לציין יש המעטפה גבי על .1.10.3

 ".עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ תפעול וניהול הסדר פנסיוני

מוסר ההצעה במעמד הגשת ההצעה לתיבת המכרזים, באחריות המציע לוודא כי  .1.10.4

שם המוסר, מס' ת.ז. של )מטעמו ימלא את הפרטים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה 

המאבטח על ידי תן לו טופס הגשת הצעה מובנה שיינעל גבי  המוסר וחתימת המוסר(

 בבית ענבל. 

קיבל לידיו אישור לוודא כי  באחריות המציעבמעמד הגשת ההצעה לתיבת המכרזים,  .1.10.5

אישור הגשת ההצעה לתיבת המכרזים )טופס מהעתק על הגשת ההצעה )טופס לבן( וכי 

 ורוד( ישודך למעטפה. 

 ההצעות, להגשת האחרון למועד עד המכרזים לתיבת תגענה לא אשר הצעות כי יודגש .1.10.6

 המכרזים, חובת לתקנות )ב(20 משנה תקנת להוראות בהתאם תדונה ולא תתקבלנה לא

 איחור בשל הצעה פסילת סוגיית כי להדגיש בקשא (."התקנות" )להלן: 1993-התשנ"ג

 תביעה ו/או טענה כל מלהעלות מנועים יהיו המציעים לערעור. ניתנת אינה בהגשתה

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

  .כאמור סמכות הפעלת של מהשלכותיה כתוצאה

 ההצעה תוקף .1.11

בכפוף נוספים, ימים  90 - ו ותהצעלהגשת מהמועד האחרון ימים  180הינו תוקף ההצעה 

 .ענבל מראש ובכתב שללהודעה 

 התמורה .1.12

, על ידי ענבל מסמכי ההזמנה, תשולם למציע הזוכההמפורטים בהשירותים ביצוע מכלול  עבור

לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  )1)ב()3בסעיף לאמור  תמורה בהתאםחברה לביטוח בע"מ, 

  .2005 –)ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיונית( התשס"ה 

 כלשהי הצעה תלקבל חובה העדר .1.13

, כפי שתמצא לנכון, לשנות את הבלעדי והמוחלט ההמזמינה רשאית, על פי שיקול דעת .1.13.1

, להפסיקו או לבטלו וכל זאת בכפוף לכך שקיימת הצדקה י המכרזתנא

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

 אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא בשים לב לאמור לעיל, מודגש בזאת כי המזמינה .1.13.2

לקבלת השירותים עם כל גורם  הסכםבות להתקשר והיא שומרת לעצמה את הזכ

אף המכרז ושהי ו/או לבטל את ו/או להחליט שלא להיענות להצעה כל שתמצא לנכון

 וכל זאת בכפוף לכך שקיימת וכל פעולה נוספת שתמצא לנכון חדש מכרזלפרסם 

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

מובהר בזאת, כי למזמינה שמור שיקול הדעת שלא לבחור בהצעה אם  ,ן הסר ספקלמע .1.13.3

ת המכרזים הינה הצעה בלתי סבירה ו/או שאיננה שלמה ו/או ברורה ו/או דלדעת וע
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תביעות  אוכל טענות ו/ יהיוולמציעים לא  מכרזערוכה על פי דרישות מסמכי ה השאינ

 בקשר לכך.

עתה הבלעדי, לפנות למציע ו/או לצדדים שלישיים המזמינה תהא רשאית, לפי שיקול ד .1.13.4

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

לרבות בעניין המצאת כל מסמך, אישור,  מציע ו/או לאפשר למציע לעשות כן,של ה

בתנאי המציע ולרבות לצורך הוכחת עמידת  זה הליךהיתר או רישיון כנדרש לפי תנאי 

למועד נכון ובלבד שכל מסמך, רישיון, אישור או היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה  הסף

 צעות. ההאחרון להגשת ה

זה  מכרזהמזמינה שומרת לעצמה את הזכות לוותר על קיום דרישה או תנאי מתנאי  .1.13.5

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

 כרזים של המזמינה.ועדת המ

והכל ייקבע על פי  אינה מתחייבת להיקף עבודה כלשהו יובהר כי בכל מקרה ענבל .1.13.6

 שיקול דעתה הבלעדי וצרכיה.

 הזוכים המציעים מספר .1.14

  .המבוקשים מתן השירותיםשם ל זוכה אחדבכוונת ענבל להתקשר עם מציע  .1.14.1

להיעזר   רשאית, אשר תהיה המזמינהתתבצע על ידי  הבדיקת ההצעות ובחירת הזוכ .1.14.2

 חיצוניים מטעמה לשם כך.מקצועיים פנימיים או ביועצים ומומחים 

והמספר  מוגדרמציעים זוכים  רעל אף האמור לעיל, המזמינה אינה מתחייבת למספ .1.14.3

יקבע בהתאם לצרכיה ושיקול דעתה הבלעדי בלבד. המזמינה שומרת לעצמה את 

 ת אופן בחירתם.הזכות להגדיל את מספר המציעים הזוכים או לשנות א

, ככל שיעלה הצורך )אם כתוצאה מפרישת מציע זוכה, אם לעיל האמורמבלי לגרוע מ .1.14.4

ה ע"י ענבל או בשל כל סיבה אחרת( למזמינה שמורה הזכות לפנות הזכי לבשל ביטו

וזאת על  סף והצעתו לא הוכרזה כזוכה בהליךתנאי הב, עמד ךלמציע שהשתתף בהלי

רותים המבוקשים והכל בכפוף להסכמתו של המציע. מתן השישם מנת להתקשר עמו ל

יותר מבין ב מקום הגבוהביובהר כי במקרים אלו תפנה ענבל אל המציע שדורג 

  המציעים שלא זכו בהליך.

 

 המבוקשים השירותים הגדרת – 2 פרק .2
 מסמכיל המצורף ההתקשרות םהסכב לרבות זה, הליך במסמכי אחר מקום בכל מהאמור לגרוע מבלי

 הינם מהמציע ("המבוקשים "השירותים ו/או "השירותים" )להלן: הנדרשים השירותים ה,ההזמנ

   :קמןכדל

 שירותי ניהול הסדרים פנסיוניים.  .2.1

ניהול ממשק התשלומים הפנסיוניים השוטף ליצרני הביטוח השונים וקבלת אחריות  .2.2

 ניהולית על תהליך ההיזונים החוזרים וממשק המעסיקים. 
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 לדוחות הרבעונייםוהשנתיים  לדוחות מהגופים המוסדיים ת פיצוייםהפקת אישורי יתרו .2.3

 ., ככל שיידרשהמזמינה ע"יבמועדים שייקבעו 

בסמוך למועד  161לצורך מילוי טופס ודוח הפקדות פיצויים הפקת אישורי יתרות פיצויים  .2.4

 סיום העבודה.

של  תכוללחינה וכן ב שבחרו לעבוד עם הספק לעובדי החברההביטוחי בקרת גובה הכיסוי  .2.5

 31.10  -ל ועד)לפחות אחת לשנה חוקת השכר  –לתוכניות העובדים אחוזי הפרשה מבנה 

 "פ דרישה(.עאו  בכל שנה

עם עובדי  בעת סיום העסקה 161, לרבות סיוע במילוי טופס ניהול מערך הפגישות השוטפות .2.6

 .המעסיק שיבחרו להשתמש בשירותי הספק

 עובדי המעסיק. ניהול ההסדר הפנסיוני האישי של .2.7

( חודשים, במטרה 6) שישההחברה אחת ל אנשי הקשר שלהספק יקיים פגישות חתך עם  .2.8

בשינויי רגולציה מהותיים. יוסכם בין  ולעדכןלבחון את טיב השירות, להציג בעיות שוטפות 

הצדדים נוהל לקיום הפגישות אשר יכלול דוחות ופירוט טיב השירות ולכל הפחות כספים 

עבר, דוח היזון חוזר מצטבר שנתי, תיקים מורכבים בהיבטים שונים וכן נושאים בחשבונות מ

 נוספים אשר יעודכנו מעת לעת. 

 

  סף יתנא – 3 פרק .3

 , על כל התנאים הבאים: באופן מצטבר, בעצמו העונה מציע רקרשאי להגיש הצעה 

 תנאי סף מנהליים  .3.1

ינו תאגיד רשום כדין ה בהליך זהמציע אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות  .3.1.1

 או עוסק מורשה. בישראל

לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה, יצרף המציע תעודת התאגדות או תעודת עוסק 

 מורשה.

-, התשל"ובחוק עסקאות גופים ציבורייםעל המציע להיות בעל כל האישורים כנדרש  .3.1.2

 ( כמפורט להלן:"חוק עסקאות גופים ציבוריים")להלן:  1976

בונות כדין או מורשה או רו"ח המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשאישור פקיד  .3.1.2.1

שהינו נוהג לדווח על הכנסותיו ושהינו מדווח על עסקאות , שהוא פטור מלנהלם

על האישור להיות  .1975-שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו

 .תקף ועדכני נכון ליום הגשת ההצעה

ף המציע אישור ניהול פנקסי חשבונות לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה, יצר

 תקף.
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)איסור  תצהיר המציע בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים .3.1.2.2

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

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

נספח א', ב 4סעיף במסגרת  המציע יצהיר ה בתנאי סף זה,לצורך הוכחת עמיד

כי המציע ובעל זיקה אליו, כהגדרתם בחוק עסקאות גופים נספח התצהירים, 

וק עובדים זרים וחוק שכר ציבוריים, לא הורשע ביותר משתי עבירות לפי ח

חלפה שנה לפחות ממועד  –ואם הורשע ביותר משתי עבירות כאמור  מינימום

 אחרונה. על התצהיר להיות תקף ועדכני לתאריך הגשת ההצעה.ההרשעה ה

בדבר עמידה בדרישה לייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות בהתאם  צהיר המציעת .3.1.3

חוק שוויון  –להלן ) 1998 –להוראות חוק שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 

 (.זכויות

נספח  –בנספח א'  7סעיף  לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה, יצהיר המציע במסגרת

 התצהירים.

 עניינים או חשש לניגוד עניינים דאין כל ניגו ו/או למי למטעמו למציעכי יצהיר המציע  .3.1.4

על המציע להודיע לענבל, לאלתר, בכל מקרה בו . במתן השירותים המבוקשים לענבל

 ולפעול עלול להיווצר ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים כלפי ענבל ו/או המדינה

 .להנחיותיה בהתאם

נספח  –בנספח א'  8לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה, יצהיר המציע במסגרת סעיף 

 התצהירים.

 סף מקצועיים תנאי .3.2

)קרן  בתחום הפנסיוני בלבד ₪מיליון  50 לפחות גבייה שוטפת שנתית שלהמציע ביצע  .3.2.1

מות אינו נכלל תחום קרנות ההשתלגביה בכי  מובהרפנסיה ו/או ביטוח מנהלים. 

 .2018-2020במסגרת תנאי זה( בכל אחת מהשנים 

תצהיר  – 1המציע במסגרת נספח א'על כך לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה, יצהיר 

 עמידה בתנאי הסף.

 

)קרן פנסיה ו/או ביטוח  גבייה שוטפת שנתית בתחום הפנסיוני בלבדהמציע ביצע  .3.2.2

למות אינו נכלל במסגרת תנאי זה( משלוש קרנות ההשת תחוםגביה במנהלים. יודגש כי 

 . 2018-2020( חברות ביטוח לכל הפחות בכל שנה, בין השנים 3)

תצהיר  – 1המציע במסגרת נספח א'על כך לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה, יצהיר 

 עמידה בתנאי הסף.
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ל ( גופים לפחות בכ3המציע סיפק את השירותים הנדרשים במסגרת מכרז זה לשלושה ) .3.2.3

כאשר מספר העובדים שקיבלו שירות במסגרת כל גוף  2018-2020שנה, בין השנים 

 עובדים. 100 -כאמור לא פחת מ 

תצהיר  – 1המציע במסגרת נספח א'על כך לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה, יצהיר 

 עמידה בתנאי הסף.

 

 

 הפיקוח וקח להוראות בהתאם בתוקףאו סוכן יחיד  תאגיד סוכן רישיוןבעל המציע  .3.2.4

 .1981-"אהתשמ)ביטוח(,  פיננסיים שירותים על

 יצרף המציע העתק של הרישיון הרלוונטילצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה, 

 

מנהלי תיקים, שאינם חברי הנהלה או  6מעביד לפחות  -המציע מעסיק ביחסי עובד  .3.2.5

וקף, או נושאי משרה, אשר בידיהם רישיון סוכן ביטוח בענף הביטוח הפנסיוני בת

רישיון סוכן שיווק פנסיוני בתוקף, בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים 

אשר הינם בעלי  2005-פיננסיים )ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים(, תשס"ה

ניסיון במתן שירות ישיר לעובדי הגופים להם סיפק המציע שירות )לרבות פגישות 

ת השירותים בפועל במסגרת הליך אשר יספקו אעבודה ישירות עם עובדי הגופים( והם 

 זה.

תצהיר  – 1המציע במסגרת נספח א'על כך לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה, יצהיר 

 עמידה בתנאי הסף.

 

 הצעתו במסגרת להגיש המציע שעל המסמכים פירוט .4
   (תעריפים מוצעים) 1מעטפה מס'  .4.1

 יע את שמו המלא וכן ירשום על גבי המעטפה: על גבי מעטפה זו יציין המצ                      

  פנסיוני הסדר וניהול תפעול ירותיש למתן הצעות לקבלת פומבי מכרז

  .תעריפים מוצעים – 1מס'  מעטפה - "מבע לביטוח חברה ענבל עבור

ע י צ מ ה ס  י נ כ י ו  ז ה  פ ט ע מ ל  ל ש ד  ח א ק  ת ע ל ה ע ם  י ע צ ו מ ה ם  י פ י ר ע ת ה

ו  ד םי י ד ו מ ע ( 1 8-1 5 ) ו ז ה  נ מ ז ה י  כ מ ס מ םכ ל ה א ש ל םמ י מ ו ת ח ו ם   י

ר  ו ק מ שב ר ד נ   .כ

  – ()מסמכי המכרז 2מעטפה מס'  .4.2

 על גבי מעטפה זו יציין המציע את שמו המלא וכן ירשום על גבי המעטפה:                      

  פנסיוני הסדר וניהול תפעול שירותי למתן הצעות לקבלת פומבי מכרז                           
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 . מכרזה מסמכי - 2מעטפה מס'  - מ"בע לביטוח חברה ענבל עבור                           

 )למעט העמודים אשר  מכי המכרזהעתק אחד מקורי של מסלמעטפה זו יכניס המציע                       
 

 והכל כמפורט להלן: 1יוכנסו למעטפה מספר                       
 

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

 כל חוצץ את הכותרת המודגשת בכל תת סעיף:

 :צהירים והתחייבויות ת – 1חוצץ  4.2.1

לחתום בסוף כל תצהיר על המציע למלא את כל הפרטים בנספחים שיפורטו להלן ו

על המציע  .מלאה וכן להחתים עורך דין לצורך אימות החתימהמקורית בחתימה 

צהירים הבאים כמשמעותם בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות )נוסח להצהיר על הת

 .1971-חדש(, תשל"א

 כמפורט להלן: כאמור, חוצץ זה יכלול את כל המסמכים                                

 נספח התצהירים  –א'  נספח                                

 רטי המציעפ – 1סעיף                                 

 מורשי החתימה מטעם המציע – 2סעיף                                 

 הצהרות המציע בגין מסמכי המכרז וההצעה – 3סעיף                                 

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים – 4סעיף                                 

 התחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים – 5סעיף                                 

 תצהיר אי תיאום הצעות – 6סעיף                                 

 תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות – 7סעיף                                 

 דיות והיעדר ניגוד ענייניםהתחייבות לשמירה על סו - 8סעיף                                 

 חלקים חסויים בהצעת המציעחשיפת בקשה למניעת  – 9סעיף                                 

                                 

 צהיר יצורפו הנספחים הבאים:לת –תצהיר פירוט עמידה בתנאי הסף  – 1'נספח א                                

  ודת התאגדות או תעודת עוסק מורשה.תע – 1 נספח                                

    הפיקוח חוק להוראות בהתאם בתוקףאו סוכן יחיד  תאגיד סוכן רישיון – 2נספח                                 

 .1981-"אהתשמ)ביטוח(,  פיננסיים שירותים על

 .ישור ניהול ספרים כדין א – 3נספח                                 

  אישור ניכוי מס במקור. – 4נספח                                 

 אישורים ע"פ דין במידה והמציע הינו עסק בשליטת אישה. – 5נספח                                 

 מסמכי המכרז ומכתבי הבהרה – 2חוצץ  4.2.2

בכל עמוד בראשי  םכשהם חתומיצירוף מסמכי המכרז  – מסמכי המכרז 4.2.2.1

 .מורשי החתימה במציע תיבות של

על ידי ענבל ואשר  שיפורסמו ככלצירוף מכתבי ההבהרה  –מכתבי הבהרה  4.2.2.2

בכל עמוד בראשי  כשהם חתומיםבאתר ענבל. המסמכים יצורפו יופיעו 

 . מורשי החתימה במציע תיבות של
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 הסכם ההתקשרות  – 3חוצץ . 4.2.3

בשני עותקים רות על נספחיו יש להגיש הסכם ההתקשצירוף  – 'בנספח 

בכל עמוד בראשי תיבות  שהוא חתוםכ. כל עותק של ההסכם יוגש מקוריים

סכם בסוף הה כן במקום הנדרששל מורשי החתימה ובחותמת המציע ו

 בחותמת מלאה של מורשי החתימה בצירוף חותמת המציע.

 כנדרשבמקור כשהם מלאים וחתומים יוגשו  – 'ו –ג' נספחים  – 4. חוצץ 4.2.4

 אישור בגין אי תשלום עמלת הפצה -נספח ג' 

 שאלון בריאות מקוצר –נספח ד' 

 תנאי שירות  –נספח ה' 

 מפרט דרישות אבטחת מידע –נספח ו' 

 

 3מעטפה מס'  .4.3

לקבלת הצעות למתן שירותי תפעול וניהול  מכרז פומבי :על גבי מעטפה זו יציין המציע

 שירה אלון.לידי עו"ד  -"מ עבור ענבל חברה לביטוח בע הסדר פנסיוני

כאשר המעטפה חסרת  הויגיש 2ומעטפה מס'  1למעטפה זו יכניס המציע את מעטפה מס' 

 כל סימני זיהוי חיצוניים המעידים על זהות המציע. 

אחריות המציע לוודא כי קיבל לידיו אישור על במעמד הגשת ההצעה לתיבת המכרזים, ב

הצעה הגשת הצעה לתיבת המכרזים )טופס לבן( וכי העתק האישור כאמור על הגשת ה

 . 3שודך למעטפה מס' לתיבת המכרזים )טופס ורוד( 

 מספר עותקים של ההצעה .4.4

, למעט הסכם ההתקשרות )נספח בעותק אחד מקורי על המציע להגיש את הצעתו 4.4.1

על ידי המציע אשר יוגשו  מסמכים. העותקים חתומים כדיןבשני ש להגיש ( אותו יג'

 )לא צילום(. בחתימות מקוריותיהיו חתומים 

 על המציע להשאיר ברשותו העתק נאמן למקור של ההצעה בשלמותה. 4.4.2

 

 חתימה על ההצעה 4.5

)במידה ורלוונטי( בכל  חתימה מקורית מלאה ביחד עם חותמת המציעבהמציע יחתום 

, לרבות בכל יתר העמודים בהם לא נדרשה חתימת המציע באופן מפורש התבקש. בו מקום

אחר שיוגש יחד עם ההצעה, בין אם נערך על ידי המציע ובין אם מסמך מסמכי המכרז וכל 

נערך על ידי המזמינה, יחתום המציע בראשי תיבות בתחתית העמוד. מציע שלא יגיש את 

 . י לגרום לפסילת הצעתוכל המסמכים חתומים ומלאים כנדרש עשו
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 שינויים אסורים בהצעה 4.6

תנאי המופיעים בהזמנה על נספחיה. המציע  סור לשנות בכל דרך שהיא כל פרט ו/אויאחל 

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

בתנאי ההסכם ובנספחיו , ספחיהעל כל נ ל שינוי שיעשה על ידי המציע במסמכי ההזמנהכ

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

 עלולים לגרום לפסילת ההצעה. 

לענבל הזכות לדרוש מהמציע השלמות, פרטים ו/או מסמכים נוספים  הערה כללית:

יותו, ניסיונו, המתייחסים למצגים שניתנו בהתאם להליך, לרבות בקשר לכישוריו, מקצוע

וכן לבדוק  ביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם אמינותו והאמצעים העומדים לרשותו לצורך

(. ההשתתפות )לרבות עריכת ביקור ו/או קיום ראיונותבכל דרך אחרת את קיומם של תנאי 

המציע יעמיד לרשות המזמינה את הפרטים הנ"ל ויאפשר בדיקה כאמור והכל בכפוף לכל 

 דין. 

 הזוכה ההצעה לבחירת ומשקולות מידהה אמות – 5 פרק .5

ועדת המכרזים של חברת ענבל, מבין ההצעות אשר הגישו את ההצעה הזוכה במכרז תיבחר על ידי 

והכל  (100%בלבד ) איכותיים קריטריוניםהמסמכים הנדרשים ועמדו בתנאי הסף, על פי שקלול של 

 שלבים המפורטים להלן:בהתאם ל

 

 עמידה בתנאי הסף ל המסמכים הנדרשים והמצאת כ – 1שלב  5.1

ותיבדק ו עד למועד האחרון להגשת ההצעות ייפתחו כל ההצעות אשר התקבל ,בשלב הראשון

כל תנאי הסף הנדרשים במסגרת מכרז זה לרבות המצאת כל המסמכים עמידת המציעים ב

הצעה ק ריודגש כי כאמור לעיל של כל מציע. " 2"מעטפה מס' תפתח הנדרשים. בשלב זה, 

 תעבור לשלב השני.ואשר תכלול את כל המסמכים הנדרשים  שתעמוד בתנאי הסף

 

 

 (: %100נת איכות )בחי – 2שלב  5.2

 בשלב זה תתבצע בחינת איכות של ההצעות על פי הקריטריונים הבאים:

 

 ניקוד מקסימלי אמות המידה

 המלצות( )א

     במסגרת ענבל תבחר מתוך רשימת הלקוחות שציין המציע . 1א.

 להצעתו שני לקוחות לצורך קבלת המלצות. 1נספח א'         

 ענבל תפנה לשני אנשי הקשר בשאלות זהות ומובנות מראש . 2א.

 וכל איש קשר יידרש לדרג את שביעות רצונו מהמציע בטווח          

 )שביעות רצון רבה(.  5 –)חוסר שביעות רצון( ל  1שנע בין          

 בהר כי ענבל תהיה רשאית לנקד המלצה אחת מבין יו. 3א.

 האישי עם המציע, גם אם המציע לא ציין  המניסיונהשתיים          

 נק' 10

 נק' בגין כל המלצה( 5)



  33/2021 

- 14 -                                               
 חתימת המציע: __________________                                                                                                                                   

 ניקוד מקסימלי אמות המידה

 את ענבל כלקוחה/אשת הקשר במסגרת הצעתו.          

  ראיון( )ב

 ראיון הינם:מסגרת הייבחן המציע ב הפרמטרים בגינם

  : הפגנת ידע ומקצועיות קצועית מהמציעהתרשמות מ. 1ב.

 בתחום ובתכני השירותים המבוקשים.        

 : לרבות עוצמה אישית, התרשמות כללית מהמציע.2ב.

 מוטיבציה, ייצוגיות, הבעה ורהיטות.       

במסגרת שלב הראיונות, ירואיינו הסוכנים אשר יספקו את 

 .פועל וגורם נוסף בכיר יותר במציעהשירותים ב

המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לקיים ראיון טלפוני או 

 באמצעות הזום.

  

 נק' 20

התעריפים המוצעים והמשך בחינת אמות המידה בהתאם לנתונים מעטפות פתיחת  – 3שלב  5.3

 שצוינו על ידי כל מציע:

מדו ( של המציעים אשר עהתעריפים המוצעים) 1מעטפה מס' זה תפתח המזמינה את  בשלב

 .המידה המפורטות לעיל אמותאיכות על פי הסף ובוצעה להם בחינת בתנאי 

 

 ( %25)אובדן כושר עבודה  (ג)

 עובדייותר עבור בטובים ה תנאיםה שגתינה בחינת אפשרות להה המטרה במסגרת אמת מידה זו

המציע מתבקש לפנות לגופים המוסדיים המאפשרים רכישה של . לביטוח אובדן כושר עבודה המעסיק

קרה אובדן כושר עבודה ולהמציא תעריפים המשפרים את התעריפים הקיימים  של עובדי כיסוי למ

 המעסיק. המציע יקבל ניקוד בהתאם לאמור להלן:

 נקודות יינתנו בהתאם לנוסחה המצורפת לטבלה א'.  17.5עד  .א

 נקודות יינתנו במידה ויתקיימו התנאים הבאים: 7.5עד  .ב

פק הצעה לעלות רכיב אובדן כושר העבודה הנמוך או . לפחות אחד מהגופים המוסדיים סי1ב.

 מהשכר המבוטח וגם; 1.1% -השווה ל

 וגם;  'בנספח דהיותר חמש שאלות  כמפורט  . תנאי החיתום לקבלה לביטוח ידרשו לכל2ב.

 . תקופת הבטחת התעריף תהיה לכל הפחות שלוש שנים. 3ב.
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צרי אובדן כושר עבודה לטובת קבלת המציע יפנה לגופים המוסדיים המאפשרים רכישה של מו .1
תעריף לעובדים הקיימים בחברת ענבל ועבור אלה שיקלטו לחברה בעתיד, ככל שירכשו או 

 .יחזיקו מוצר מסוג אובדן כושר עבודה בקרב יצרן הביטוח

 המציע יהיה ,יותר ארוכה ת ההסכם תהאותקופפחותים יותר  יהיו המוצעיםתעריפים שה ככל .2

 . יותר גבוה לניקוד זכאי

כיסוי עיסוקי, הרחבת פרנצ'יזה  -יובהר כי ביטוח אובדן כושר העבודה חייב לכלול לכל הפחות  .3

וביטול קיזוז ביטוח לאומי.  ביטוח שלא יכלול תנאים אלה, לא יזכה בניקוד כלשהו באמת מידה 

 זו.

 יובהר שתוקף כל ההצעות של המוסדיים הם מעבר להסכמים קיימים כיום של ענבל. .4

 הלן טבלה א' המסכמת את התנאים המסחריים הקיימים מול הגופים המוסדיים השוניםל

 :gו  e , fעל המציע למלא את עמודות 

שם הגוף 

 המוסדי   

מספר 

 מבוטחים

 

 

שכר 

 ממוצע 

תעריף 

מוצע 

)מקסימום 

1.5%) 

תקופת 

ההסכם 

המוצעת 

 )בחודשים(

 שאלון

 מקוצר

 לכל)

 5 היותר

 ( שאלות

 ניקוד

a b c e f g   

הראל 

 ביטוח 

37 8,259    כן  

 לא 

 

מגדל 

 ביטוח 

28 10,942    כן  

 לא 

 

  כן    13,185 21 כלל ביטוח 

 לא 

 

הפניקס  

 ביטוח 

8 8,251    כן  

 לא 

 

מנורה 

 מבטחים

3 14,236    כן 

 לא 

 

הכשרה 

 ביטוח

1 15,000    כן 

 לא 

 

איילון 

חברה 

 לביטוח 

- -    כן 

 לא 
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 פירוש המושגים: 

 פירוש  כותרת  ון סימ

a  יצרן הביטוח שם הגוף המוסדי 

b מספר המבוטחים בתיק הפנסיוני של ענבל חברה  מספר מבוטחים

 לביטוח ביום פרסום המכרז

c שכר ממוצע של המבוטחים עובדי ענבל בביטוח מסוג  שכר ממוצע

 אובדן כושר עבודה בקרב יצרן הביטוח 

e ר עבודה )כאחוז מהשכר( עלות רכיב אובדן כוש תעריף מוצע

המוצעת באמצעות הספק, מטעם הגוף המוסדי, עבור 

תעריף הגבוה ביותר מבוטחי ענבל חברה לביטוח. 

 . %1.5המזכה בציון כלשהו הינו 

f  תקופת ההסכם

המוצעת 

 )בחודשים(

מספר חודשי ההסכם המוצע על ידי חברת הביטוח  

 במסגרת הצעת המציע

כאשר יוגדר נתון לכל גוף מוסדי , 17.5*(A*C*D) ניקוד  

d=b*c: 

 

 נוסחה סימון

A 

 

 

𝑑

𝑆𝑈𝑀(𝑑)
 

C 

 

 

1.5% − 𝑒

1.5%
 

D 

 

 

𝑓

60
 

 

 

 

 (%45)ויתור על תשלום עמלה  (ד)

האם הוא מוותר או לא מוותר על עמלת ההפצה, כמשמעותה מטה בטבלה מלא ציע נדרש ל. המ1ד.

בגין מוצרי הפנסיה,  המוסדייםגופים העל ידי  בסעיף ההגדרות, אשר משולמת ו/או שתשולם לו
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 , לאורך כל תקופת ההתקשרותהללוהמנוהלים בגופים ענבל הגמל וההשתלמות של עובדי 

 ותקופת ההתקשרות המוארכת, ככל שתמומש.

על הצהרה בהתאם  כל גוף מוסדי לגביו הצהיר כי הוא מוותר על עמלת הפצהחתים המציע י. 2ד.

  ג'.כנספח  המצ"בלנוסח 

כתנאי באמצעות גוף מוסדי, הוא נדרש  %20ככל שהמציע הינו בבעלות, או מוחזק במעל ל . 3ד.

לוותר על העמלה. יובהר כי מציע שלא מוותר על לצורך קבלת ניקוד במסגרת אמת מידה זו, 

 נקודות באמת מידה זו בכל מקרה. 0, יקבל 20%עמלה של הגוף המוסדי המחזיק אותו מעל 

 כי ככל שנחתם כתב וויתור בגין העמלה, תיבחן הצעת המציע כדלהלן: יודגש. 4ד.

 יינתנו במידה ואחת לפחות מההצעות תעמוד בכל התנאים הבאים במצטבר: נקודות 15 .1

 המציע סימן על ויתור על בגין העמלה. .1.1

 .1.4%( לא תעלה על aהצעת אחוז דמי הניהול בקרן הפנסיה בגין רכיב הפרמיה ) .1.2

 .0.1%( לא תעלה על bניהול בקרן הפנסיה בגין רכיב צבירה )הצעת אחוז דמי ה .1.3

( לא תעלה cהצעת אחוז דמי הניהול בקרן ההשתלמות/קופת גמל בגין רכיב צבירה ) .1.4

 .0.3%על 

 

 יינתנו בהתאם לנוסחה המפורטת להלן:  נקודות 30  .2

1 − (75% ∗ (
𝑎

20
+ 𝑏) + 25% ∗ 𝑐) 

 כאשר: 

a  קרן הפנסיה. רכיב הפרמיה בהצעת  -אחוז דמי הניהול

 .%3תעריף הגבוה ביותר המזכה בציון כלשהו הינו 

b  תעריף רכיב צבירה בהצעת קרן הפנסיה.  -אחוז דמי הניהול

 .%0.2הגבוה ביותר המזכה בציון כלשהו הינו 

c  .אחוז דמי הניהול בהצעה לקרן השתלמות / קופת גמל

 .  %0.5תעריף הגבוה ביותר המזכה בציון כלשהו הינו 

 

בור יצרנים להם לא קיימת קרן פנסיה, יבוצע החישוב ביחס לדמי הניהול המוצעים לקרן ע

 𝐶ההשתלמות / קופת גמל, קרי 

 

 הביטוח יצרן יילקח לא מתאימים מסמכים וימציא העמלה וויתור את יאשר שלא מציע

 לא יקבל ניקוד במסגרת אמת מידה זו. כלומר – בחשבון
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 חישוב ניקוד כולל: 

30*𝑆𝑢𝑚(𝐴 ∗ 𝐵) 

A הביטוח בתיק משקל 

B .ניקוד יחסי. ניקוד יחסי שלילי יחשב כאפס 

 

 המציע יהיה זכאי לקבלת ניקוד בגובה משקל היצרן בתיק הביטוח. 

 

 משקל המוסדי הגוף שם

 בתיק

 הביטוח

 לא/  מוותר

  מוותר

 בקרן ניהול דמי אחוז

 הפנסיה

 דמי אחוז

 בקרן ניהול

/ השתלמות

 ג"קופ

 רכיב

 פרמיה

a 

)מקסימום 

3%) 

 רכיב

  צבירה

b 

)מקסימום 

0.2%) 

  צבירה רכיב

 

c 

)מקסימום 

0.5%) 

 מ"בע ופנסיה גמל שחם אלטשולר
11.51%  מוותר 

 מוותר לא  

   

 מור השתלמות ופנסיה 
0.76%  מוותר 

 מוותר לא 

   

 וגמל פנסיה אקסלנס הפניקס

 מ"בע

2.66%  מוותר 

 מוותר לא 

   

 מ"בע וגמל פנסיה הראל
6.55%  מוותר 

 מוותר לא 

   

 גמל קופות ניהול לפידות ילין

 מ"בע

2.67%  מוותר 

 מוותר לא 

   

 מ"בע וגמל פנסיה כלל
53.14%  מוותר 

 מוותר לא 

   

 וקופות פנסיה קרנות מקפת מגדל

 מ"בע גמל

12.97%  מוותר 

 מוותר לא 

   

 מ"בע ופנסיה גמל דש מיטב
4.14%  מוותר 

 מוותר לא 

   

 מ"בע וגמל פנסיה טחיםמב מנורה
5.6%  מוותר 

 מוותר לא 

   

כ"סה       
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 כההזו הההצע ובחירת איכותה ניקודשקלול  – 4 שלב 5.4

 כלל של הניקוד בסכימת הגבוה ביותרה שתקבל את הניקוד ה ההצעההצעה הזוכה תהי

 .ים המפורטים לעיל, באמצעותם נוקדו ההצעותרכיבה

 תמורהה - 6  פרק .6
 

לחוק הפיקוח על  )1)ב()3בסעיף תהא בהתאם לאמור  המבוקשים שירותיםה מתן בגין התמורה 6.1

  .2005 –שירותים פיננסיים )ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיונית( התשס"ה 

 זה מכרז לפי הזוכה המציע של התחייבויותיו כל למילוי סופית תמורה מהווה הנ"ל התמורה 6.2

    אחר. גורם מכל או מענבל נוספת תמורה לכל זכאי הזוכה המציע יהיה לא לכך ופרט

 ןובחינת ההצעות הגשת דרך - 7 פרק .7

 ההצעה הגשת .7.1

 הבין ,לעיל האמורים הסף בתנאי עומד הינו כי סבור המציעש פירושה ההצעה הגשת .7.1.1

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

 כל מלהעלות מנוע יהא ולפיכך עובדותוה הפרטים ,הנתונים כל את בדק ,האפשרי

 .חלקיו כל על ,זה הליך במסמכי הכלול תנאי כל או/ו הבנה או/ו ידע חוסר לעניין טענה

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

 .תוספת או/ו שינוי כל בלא והכל ההתקשרות הסכם

 .ומלאים נכונים הינם בהצעתו שמסר והמידע פרטיםה ,הנתונים לכ כי מתחייב המציע .7.1.3

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

 .לאלתר הצעתו לפסילת עילה יהווה כוזבים פרטים מילוי כי למציע

 ההצעות בחינת דרך .7.2

 : ה באופן הבאזמכרז  במסגרת שיוגשו ההצעות את תבחן המזמינה

 הנדרשים המסמכים לכ הימצאות בדיקת - הנדרשים המסמכים בדיקת 'א שלב

לל בקשת השלמות כוככל שיפורסמו,  שפורסמו, הבהרות לרבות ותקינותם

 .במקרה הצורך והמצאתן כנדרש

. אשר הוגדרו במסגרת המכרז הסף בתנאית המציע עמידבחינת  – סף תנאי 'ב שלב

 שלא הצעה כל או/ו הסף נאיבת תעמוד שלא הצעה כל לפסול רשאית המזמינה

 ההצעה מפרטי פרט כי יתגלה אם או/ו הנדרשים המסמכים כל אליה צורפו

 .מלא אינו אוו/ נכון אינו

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

לעיל לרבות פתיחת מעטפות  5 המפורטות בפרק המידה לאמות בהתאם

 התעריפים המוצעים.

  כאמור לעיל.בהתאם לשקלול הניקוד  זוכה מציע בחירת 'ד שלב
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 תוצאות לגבי דחיה/זכיה הודעות שליחת - המציעים ללכ דחיה/זכיה הודעות  ה' שלב

  .נדרשים אישורים המצאתלהזוכה  מציעמה בקשה לרבות המכרז

 ההזמנה מסמכי הפצת איסור .7.3

 הגשת לשם מועברים למציעים והם המזמינה של הבלעדי רכושה הינם ההזמנה מסמכי כל 

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

 .תאחר מטרהכל ל בהם להשתמש

 ההליך תוצאות על הודעה .7.4

, בהצעתם כמצוין, כתובתם פי על המציעים לכל בכתב תימסר ההליך תוצאות על הודעה

 ספק הסר למען. להזמנה 'א נספח במסגרת המציע ןשציי האלקטרוני הדואר בכתובת או/ו

 את תחייב לא והיא ההליך תוצאות בדבר הודעה לכל תוקף כל יהיה לא כי, בזאת מובהר

 כמו. זה סעיף הוראות פי על ל"בדוא או/ו בכתב נמסרה אם אלא ,שהיא צורה בכל המזמינה

הקשור בהתקשרות  בכל המזמינה את לחייב כדי ההליך בתוצאות אין כי ,בזאת מובהר ,כן

 הסכם ההתקשרות על המזמינה חתימת זה ובכלל ההתקשרות הושלמה לא עוד כלזו 

 .ומשלוח כל האישורים הנדרשים ע"י המציע הזוכה

 עיון זכות .7.5

 בהצעתו חלקים אילולמסמכי ההזמנה,  נספח א', במסגרת מראש לציין המציע על .7.5.1

 יציין שלא מציע. קצר הסבר בתוספת מקצועי סוד או מסחרי סוד לחשוף עלולים

  לכך מסכים שלו מקצועי סוד או מסחרי סוד לחשוף העלולים חלקים בהצעתו

 את להעביר רשאית תהאהיא , הזוכה ההצעה את להציג תתבקש ענבלמידה ובש

 . במסגרת מכרז זה זכו שלא מציעים לעיון במלואה הצעתו

המכרזים תחליט לחשוף  ע הזוכה להביע את עמדתו במידה וועדתענבל תאפשר למצי .7.5.2

שהמציע ציין כסוד מסחרי או כסוד מקצועי, בטרם חשיפתו. לענבל שמורה חומר 

החומר או אם את אם לחשוף  ,לאחר קבלת עמדתו של המציע הזוכה ,הזכות להחליט

 לאו. ענבל תיידע את המציע הזוכה בהחלטתה בטרם ביצועה.

 יהא מקצועיים או/ו סחרייםמ כסודות בהצעתו מסוימים חלקים הגדיר אשר מציע .7.5.3

 הגדיר לא הזוכה המציע אם גם הזוכה בהצעה אלה חלקים חשיפת מלדרוש מנוע
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 פי על המכרזים עדתו של מסמכותה לגרועכדי  אמורב אין כי מובהר. ככאלה אותם

 . בלעדיה דעתה שיקולבהתאם ל ההצעה של חלקים גילוי בעניין החלטה כל ליתן דין

 ההתקשרות הסכם של לתוקף ולכניסת מקדימים תנאים .7.6

גם בקשה למילוי והמצאת  אליו תשלח ,הזוכה למציע עת הזכיההוד משלוחבעת  .7.6.1

 . ענבל תובמערכ חדש ספק פתיחתמסמכי 

 באמצעות, המזמינה חתימת לאחר רקההתקשרות ייכנס לתוקף  הסכם כי יובהר .7.6.2

 ידי על כאמורהנדרשים  האישורים והמצאת ההסכם על, שלה החתימהי מורש

 .הזוכה המציע

 המציע התחייבויות - 8 פרק .8

  המציע עובדי .8.1

 מעביד עובד יחסי כל יהיו לא המציע לבין ענבל בין כי ,בזאת מובהר ספק, הסר למען .8.1.1

 והנובעים הקשורים תשלום/עלות בכל שאית לא ענבל וכי שהוא ואופן צורה בשום

 .לעיל 6 בפרק שצוין כפי התמורה למעט מכך

 במסגרת ומועסקים עובדים הינםכי עובדיו , מכרז זה לצרכי ,מתחייב המציע .8.1.2

 מכל כמתחייב ההעסקה חוקי כל י"עפ פועלכי הוא  וכן ענבל של ולא ושל הארגונית

 .חוק

 ידו על המועסקים כלפי המציע אחריות .8.2

.  והנזיקין העבודה דיני לפי ידו על המועסקים כל כלפי אחראי הינו בלבד המציע .8.2.1

 ידי על/או ו ונכסיו רכושו בגין או, ידו על שיגרם נזק ללכ אחראייהא  לבדו המציע

 מעשה לעשות או, בחבות לשאת ענבל תחויב האמור אף על אם. ידו על המועסקים

 .בכתב הראשונה דרישתה עם ומיד מלא באופן המציע כך על אותה יפצה, כלשהו

 אפשרות יתן לותובעניין זה ענבל תודיע למציע על הגשת תביעה ו/או דרישה כנגדה  .8.2.2

להשתתף בניהול ו עד כמה שהדבר יהיה תלוי בה להצטרף להליכים המשפטיים

 .ביחד עמה ההגנה מפני הדרישה או התביעה כאמור

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

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

 כל או/ו להצעתו הנוגע פרט כל זה ובכלל נספחיה על ההצעה במסגרת שהגיש תוניםהנ או/ו

 שינוי זה ובכלל המבוקשים השירותים מתן לגבי השלכות לו להיות שיכולות במציע שינוי

 בכתב הודעה קבלת לאחר .זו הזמנה מסגרתשהוגדרו ב הסף מתנאי באחד עמידה איהכולל 

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

 . מהמציע השירותים קבלת הפסקת זה ובכלל

מציע נותן הסכמתו למסירת מידע מהמרשם הפלילי הרלוונטי למתן השירותים המבוקשים ה .8.4

לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים,  14 -ו 8במסגרת מכרז זה והכל בכפוף לאמור בסעיפים 
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יובהר כי המציע לא יידרש למסור מידע בנוגע להרשעות שהתיישנו או נמחקו  .1981 –תשמ"א 

 ותיקים שנסגרו.

 סודיות שמירת .8.5

 ביצוע עקב אליו שתגענה ידיעות בסוד לשמורבשם עצמו והן בשם עובדיו,  הן מתחייב המציע 

 לאדם כאמור ידיעה כל המציע ימסור לא ,ענבל מהנהלתמפורשת  הרשאה ללא. זה הליך

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

 . 1977 - ז"תשל, העונשין

  זכויות הסבת איסור .8.6

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

 .ענבל מאת כתבבו מראש הסכמה ללא, חלקן או כולן, זה הליך תנאי לפי חובותיו

 ביטוח .8.7

 על הספק לעמוד בדרישות הביטוח כמפורט בהסכם ההתקשרות.
 

 רישות אבטחת מידעד .8.8

 תקופת במהלך על הספק, עובדיו, קבלני המשנה המועסקים על ידו ו/או כל מי מטעמו לקיים

 1981 – התשמ"א הפרטיות, הגנת חוק את המוארכת ההתקשרות תקופת לרבות תקשרותהה

 2017 -תשע"ז מידע(, )אבטחת הפרטיות הגנת תקנות את ובפרט ותקנותיו "(החוק" )להלן:

 ההון, שוק רשות וחוזרי המשפטים במשרד הפרטיות להגנת הרשות הנחיות "(,התקנות" )להלן:

 הוראות וכן זו, ותהתקשר נשוא העבודה ולתהליכי המידע למערכות הרלוונטיות וחסכון, ביטוח

שמורה  מזמינהנוסף, לב סייבר. והגנת מידע אבטחת הפרטיות, הגנת לעניין ענבל והנחיות

 הזכות לבצע סקר אבטחת מידע אצל הספק.
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 כלליים תנאים - 9 רקפ .9

 הארגונית של השירותים שיינתנו על ידי המציע  המסגרת .9.1

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

 מעביד בשום צורה ואופן שהוא.

 בלעדיות העדר .9.2

 לביצוע כלשהי בלעדיות תקנה לא עימו הסכםה על וחתימה בהליך הזוכה המציע הצעת קבלת

 /יםאחר עם להתקשר ,הבלעדי דעתה שיקול פי ועל עת בכל רשאית תהיה וענבל השירותים

 .השירותים ביצוע צורךל

 הצעה/הצעות לקבל חובה העדר .9.3

 ההצעות מבין מי לקבל מתחייבת אינה בלענ ,זו בהזמנה אחר מקום בכל האמור כל למרות

 .הליךה מסגרתב שיוגשו

 והוראות דינים שמירת .9.4

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

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

 השיפוט סמכות .9.5

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

 המרכז.ו יפו אביב תל באזור המשפט בבתיורק  אך תהיה, זה מהליך

 

 

 

 

 

 

 

         ,רב בכבוד                                                                        

 מ"בע לביטוח חברה ענבל                                                            
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 נספח א'

 תצהירים נספח

 

ומר/גב'  שמספרה ____________ ת.ז. אני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת

להצהיר את  /נוכי עלי /נולאחר שהוזהרתי___________________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ______________, 

 בזאת בכתב כדלקמן: יםכן, מצהיר/ /נעשהלעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה יםצפוי/ יה/נההאמת וכי אהיה

 תנולהצע המצורף( לחתום על תצהיר זה "המציע"אני הוסמכתי כדין על ידי ____________________ )להלן: 

 "(.ההליך)להלן: " למתן שירותי תפעול וניהול הסדר פנסיוני עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ 33/2021מס'  בהליך

 

 :המציע פרטי

 פרטי המציע: .1

  שם המציע כפי שהוא רשום במרשם 1

  סוג התארגנות 2

  תאריך הרישום 3

  מספר מזהה 4

  כתובת המציע )רחוב, מספר, עיר, מיקוד ות.ד( 5

  טלפון המציע 6

 מנכ"ל המציע 8

 שם:

 מספר טלפון:

 דוא"ל:

 איש הקשר מטעם המציע 9

  שם:

  כתובת:

 :טלפון

 :נייד
 

  :דוא"ל

 

 ולמתן להליך הנוגע בכל והודעות עדכונים יישלחוואליה בלבד  איש הקשר שלמייל הלכתובת  -ך ליב לשימת

 .המבוקשים השירותים
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 מורשי החתימה מטעם המציע .2

 פרטי המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ודרישות נוספות כמו חותמת, אם ישנן:

 דוגמת חתימה מס' תעודת זהות שם מורשה חתימה מס'

1    

2    

3    

 

 אין להשאיר ריק( –)יש לסמן בהתאם כים להתחייב בשם המציע ך/הנ"ל מוסמ  

 ביחד  

 ביחד בצירוף חותמת החברה 

 לחוד 

 חותמת החברהלחוד בצירוף  

 

 וההצעה המכרז מסמכי בגין המציע הצהרות .3

שובות לרבות תכרז על כל נספחיו, תנאיו וחלקיו בעיון רב את מסמכי המ תיקראהנני מצהיר כי  3.1.1

את כל האמור בו  תי(, הבנ)אם וככל שיפורסמו  המכרז כתלשאלות ההבהרה והבהרות עור

 הבהרות לגבי כל נושא שבספק. תיבליוק

כי הגשת ההצעה על ידי משמעה כי הנני עומד בתנאי הסף המבוקשים, הבנתי את הנני מצהיר  3.1.2

. כמו כן, הנני מצהיר כי טרם הגשת המכרז מהות מתן השירותים המבוקשים ומסכים לכל תנאי

ולפיכך  את כל הנתונים, הפרטים והעובדות הצעתי זו, קיבלתי את מלוא המידע האפשרי, בדקתי

עתי ו/או לא הבנתי פרט ו/או תנאי כלשהו הכלול במסמכי מכרז זה, על אין לי כל טענה כי לא יד

 כל פרטיו וחלקיו. 

השירותים המבוקשים במכרז זה ובהסכם ההתקשרות הנני מצהיר כי יש ביכולתי להציע את כל  3.1.3

במצטבר. הנני מצהיר כי יש לי הידע, הניסיון, הכישורים, היכולת הפיננסית והטכנית להעניק 

 המבוקשים עבור ענבל.  את השירותים

הנני מצהיר כי הגשת הצעה מטעמי מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז על נספחיו, לרבות  3.1.4

 הסכם ההתקשרות והכל בלא שינוי ו/או תוספת.

הנתונים, הפרטים והמידע שנמסרו בהצעתי הינם אמת וכי הם  הנני מצהיר ומתחייב כי כל 3.1.5

את המציע ופועלו. ידוע לי כי מילוי פרטים כוזבים משקפים באופן מהימן, תקף, מלא ומדויק 

 יהוו עילה לפסילת ההצעה לאלתר. 

ימים  180, תעמוד בתוקפה במשך י שההצעה שהוגשה על ידי, על כל נספחיההנני מצהיר כי ידוע ל 3.1.6

קשה להאריך את תוקף ימים נוספים אם ענבל בי 90מהמועד האחרון להגשת ההצעות, או 

 בכתב. ההצעה כאמור 

בחירת ההצעה הזוכה במכרז טעונה החלטה בכתב של ועדת המכרזים. שלי  ידועהנני מצהיר כי  3.1.7

כמו כן, ידוע לי כי ביצוע ההתקשרות מותנה בחתימת ההסכם המצורף למסמכי מכרז זה על ידי 

ומסמכי  כאמור , ככל שיידרשבדבר קיום ביטוחים אישורהמצאת חתימה של ענבל וה מורשי

ה אינה מהווה התקשרות בין המזמינה . ידוע לי כי הודעת הזכיות ענבל על ידיפתיחת ספק במערכ

 לזוכה. 

 להציע בהזמנה כמפורט נדרשיםבמידה ואבחר כזוכה אקיים את כל הביטוחים ה כימתחייב הנני  3.1.8

 .וכן בתקופת ההתקשרות המוארכת, ככל שתוארך ההתקשרות תקופת כל למשך הצעות

 .א להתקשר עם גורם שאינו מקיים את הוראות המכרזשלומתחייב בזאת מצהיר  הנני 3.1.9

 רז.המכ דרישות בכל אעמוד השירותים ביצוע לצורך כי ומתחייב מצהיר הנני 3.1.10
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לי כי הגשת ההצעה על ידי מהווה ויתור מראש על כל טענה בקשר לתנאי המכרז ועל הזכות  ידוע 3.1.11

ליך משפטי בקשר עם המכרז לבקש מבתי המשפט להוציא צווי מניעה )לרבות צווי ביניים( בכל ה

  .היה מנוע מלבקש צו ביניים או צו קבוע בהליך כאמוראו האו מי מטעמ זמינהכנגד המ

ידוע למציע כי כל מסמכי ההזמנה הינם רכושה הבלעדי של המזמינה ונמסרו לצורך הגשת הצעות  3.1.12

ם או בהליך זה וכי אינו רשאי להעתיקם, לצלמם, להעבירם לאחר, לאפשר לאחר לעיין בה

 להשתמש בהם למטרה אחרת כלשהי.

 הנני מצהיר כי המציע הינו תאגיד רשום כדין בישראל. 3.1.13

 

 )אנא מחק את המיותר(  ציבוריים גופים חוק עסקאות לפי תצהיר –  4פרק  .4

 -אני הח"מ מצהיר כי 

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

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

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

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

 או

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

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

אולם במועד ההתקשרות חלפה (, 31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי 

 שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

                                      נטי[לוואת הסעיף שאינו רכאמור  ]יש למחוק                                           

  

 חקיקה בתחום העסקת עובדים לקיום התחייבות – 5פרק  .5

 השירותים מתן ביצוע לצורך המציע ידי על שיועסקו העובדים לגבי ההתקשרות, תקופת בכל לקיים ומתחייב מצהיר הנני

 והפסיקה החוק הוראות זה, ובכלל דין כל בהוראות האמור אחר ההתקשרות, ובהסכם זה במכרז כמפורט המבוקשים

 חדשים קיםחו לרבות ,לעת מעת שישונו וכפי ההתקשרות הסכם חתימת בעת שהם כפי עובדים, בהעסקת הקשורים

 .המוארכת ההתקשרות תקופת ו/או ההתקשרות בתקופת שיחוקקו

 1959 – ט"תשי ,התעסוקה שרות חוק. 

 1959 – א"תשי ,והמנוחה העבודה שעות חוק. 

 1976 – ו"תשל ,מחלה דמי חוק. 

 1950 – א"תשי ,שנתית חופשה חוק. 

 1954 – ד"תשי ,נשים עבודת חוק. 

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

 1953 – ג"תשי ,הנוער עבודת חוק. 

 1953 – ג"תשי ,החניכות חוק. 

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

 1958 – ח"תשי ,השכר הגנת חוק. 

 1963 – ג"תשכ ,פיטורין פיצויי חוק. 

 1995 – ה"תשנ (,משולב נוסח) הלאומי הביטוח חוק. 
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 1987 – ז"התשמ ,מינימום שכר חוק. 

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

 1959 – ט"תשי ,התעסוקה שירות חוק. 

 תצהיר אי תאום הצעות  - 6 פרק .6

 מצהיר בזאת כי: י הח"מ אנ

הצעה זו הוחלטה על ידי באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע  .א

 פוטנציאלי אחר.

אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את  הצעה זו לא הוצגה בפני כל .ב

 הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה.

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  .ג

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה גבוהה או נמוכה מהצעתי זו. .ד

 למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  לא הייתי מעורב בניסיון לגרום .ה

הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה  .ו

 פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

 במקום המתאים Vיש לסמן 

  כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרזהמציע לא נמצא 

 אם כן, אנא פרט:
_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

א לחוק 47אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 

 . 1988-ההגבלים העסקיים, תשמ"ח

 
 

 דבר העסקת אנשים עם מוגבלויותתצהיר ב – 7פרק  .7

 :יש לסמן את האפשרות המתאימה

 המציע. על חלות לא 1998- ח"התשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות 

  ע והוא מקיים המצי על חלות 1998- ח"התשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות
 .אותן

 
 נדרש המציע על חלות 1998 -ח"התשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף שהוראות במקרה

 :המתאימה במשבצת x לסמן

  עובדים 100 -מ פחות מעסיק המציע. 
 יותר או עובדים 100 מעסיק המציע . 
 

 :המתאימה במשבצת X לסמן נדרש יותר או עובדים 100 מעסיק שהמציע במקרה

 והשירותים והרווחה העבודה משרד של הכללי למנהל יפנה מכרזב שיזכה ככל כי מתחייב המציע 
- ח"התשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת לשם החברתיים

 . ליישומן בקשר הנחיות קבלת לשם -הצורך ובמקרה ,1998
 בחינת לשם החברתיים השירותיםו והרווחה העבודה משרד של הכללי למנהל לפנות בעבר התחייב המציע 

 כאמור פנה הוא, 1998 -ח"התשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו יישום
 ונעשתה זו פנייה לבצע בעבר התחייב שהמציע )במקרה ליישומן פעל חובותיו ליישום הנחיות קיבל ואם
 . זו( התחייבות נתן שלגביה התקשרות עמו
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 הרווחה, העבודה משרד של הכללי למנהל זו פסקה לפי שמסר מהתצהיר העתק להעביר ייבמתח המציע
 . ההתקשרות ממועד ימים 30 בתוך, החברתיים והשירותים

 

 התחייבות לשמירה על סודיות והיעדר ניגוד עניינים  – 8פרק  .8

 המכרז במסגרת שירות ןלית מתעתדים אשר במציע המקצועיים העובדים והן אני הן כי בזאת מצהיר הח"מ אני

   כדלקמן: עניינים ניגוד ולהיעדר סודיות לשמירת מתחייבים

 במציע. דין עפ"י חתימה מורשה /המציע של הבעלים ואני הואיל:

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

 להוראות בהתאם להלן כהגדרתו המידע כל סודיות על רישמו מטעמו אחר אדם וכל משנה

 המידע סודיות לשמירת הדרוש כל לעשות השירותים נותן התחייבות סמך על וכן זו התחייבות

 להלן. כהגדרתו

 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, חומר,

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

 להגיע יכול הכללש למידע הגעה לשם דרך" "קיצור-ל תשמש שידיעתו מידע או להסכם בקשר או

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

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

 (."המידע" )להלן:

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

 ,המוסמך ענבל נציג אישור תשגה ללא ההסכם לעניין המוסמכים ענבל לנציגי מלבד כלשהם גוף

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

 .1981-התשמ"א הפרטיות, הגנת חוק בהוראות ופגיעה 1977 – ל"זתש העונשין,

 כדלקמן: חוזרת ובלתי מותנית בלתי התחייבות ענבל כלפי מתחייב אני לזאת, אי

 הימנה. נפרד בלתי חלק מהווה זו להתחייבות המבוא .1

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

 השירותים מתן במסגרת לידיעתי הובא או נמסר שלשמה למטרה ורק אך במידע שלהשתמ .3

 לכל או האישית לתועלתי או לפרנסתי לנצלו או במידע להשתמש לא לעיל, לאמור פוףובכ

 בכל לנצל, לאחרים לאפשר או לגרום לא וכן לעיל לאמור בהתאם שלא אחר עצמי שימוש

 המידע. את שהם אופן או דרך

 מקבל ידי על העסקתי תקופת לכ במשך כי מתחייב הנני לעיל, האמור בכלליות לפגוע מבלי .4

 כלשהם מוסד או גוף או אדם לכל אפשרל לא ,זמן הגבלת וללא מכן לאחר או השירותים

 או למסור להודיע, להעביר, לפרסם, לא בעקיפין, ובין במישרין בין המידע, את להגיש

 או אחר כתוב חומר כל או המידע את מחזקתי יאלהוצ לא וכן גוף או אדם לידיעת להביא

 .גורם לאף עקיף ובין ישיר בין דבר, או חפץ כל

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

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

 אחרת. או נוהלית ביטחונית, בטיחותית, מבחינה הנדרשים הזהירות

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

 התחייבות טופס על אותם ולהחתים החובה מילוי אי על העונש ואת סודיות שמירת של זו

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

 לבדי אחראי אהיה אם בין וזאת זו התחייבותי מהפרת כתוצאה שלישי לצד או לכם ייגרמו

 אחרים. עם ביחד אחראי אהיה אם ובין האמור כל בגין

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

 אדם מכל שקיבלתי או השירותים מתן עקב ילידי או ילחזקת שהגיע לכם, השייך או מכם

 לשמור לא מתחייב הנני כן, כמו ענבל. עבור שהכנתי חומר או השירותים מתן עקב גוף או

 מידע. של או כאמור חומר של עותק אצלי

 כתב לפי בחובותיי פגיעה משום בו שיש סוקבעי שהיא דרך בכל להתקשר או לעסוק שלא .9

 או במישרין להימצא, עשוי אני שבעטיו או לענבל השירותים מתן מכוח או זה התחייבות

 השירותים מתן במסגרת עיסוקי או תפקידי מילוי בין עניינים, ניגוד של במצב בעקיפין,

 או שאני גוף של או קרובי של עניינו ענייני, ייחשבו אחר" "עניין בכלל אחר. עניין לבין לענבל

 בהון בו, חלק שלי לקרובש או שלי גוף או בו, אחראי עובד או אותו מנהל בו, חבר שלי קרוב

 לקוח של ינויענ גם וכן הצבעה בזכות או מנהל למנות בזכות רווחים, להגשת בזכות המניות,

 צגים/מייעצים/מציעיםימי בפיקוחי, או עמי העובד עובד או שותפי או מעסיקי או שאני

 אחר"(. "עניין )להלן:

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

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

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

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

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

 שלא במידע ששימוש לי ידוע כי מצהיר הנני שלעיל. הסודיות חובת הפרת בגין אישית

 עונשין, חוק לפי עבירה מהווים לאחר מסירתו לרבות זה התחייבות לכתב בהתאם

 .1981 -התשמ"א הפרטיות, הגנת וחוק 1997 -התשל"ז

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

 זה. התחייבות כתב פי-על האישית אחריותי למעט נכם,ילב

 כל יחולו שהיא דרך בכל אצלי תקבלוי אשר המידע של העתקים על כי לי עוידו מוסכם .13

 זה. תחייבותה כתב הוראות

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

 .הסכם או דין כל פי על לענבל המוקנית

 

 בהצעתי חסויים חלקים תחשיפ למניעת בקשה – 9פרק  .9

תי במלואה הנני מצהיר כי אין בהצעתי כל מסמך חסוי וכי במידה והצעתי תיבחר כהצעה הזוכה בהליך זה, הצע

תהיה חשופה לעיון של יתר המציעים, זאת למעט המופיע בטבלה המצורפת להלן, שהאמור בה מהווה סוד 

כי פירוט חלק לכך מסחרי ו/או מקצועי שזכות העיון של שאר המציעים איננה חלה לגביהם. כמו כן, אני מודע 

ון בהצעה של מציע אחר במידת מההצעה כסוד מסחרי תמנע ממני את הזכות לקבל מידע דומה במהלך עי

 הצורך.

ים יוצג או לא כלפי כל ל מקום אחר, השיקול האם מידע מסוהנני מצהיר כי על אף האמור בתצהירי זה או בכ

עדת המכרזים של ענבל ולה בלבד ואין ולא תהא לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין , נתון לומציע אחר

 זה.

 רפו גם אם אין חלקים חסויים בהצעתכם()יש לחתום על טופס זה ולצ
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 נימוק לחיסיון המבוקש בהצעתנו מס' הסעיף בהצעה שם המסמך

   

   

   

   

   

 

 

 

 :ולראיה באתי על החתום

 

 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
 
 
 
 
 

 אישור עו"ד
 
 

ח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע אני הח"מ, עו"ד ___________, מ.ר _______, מר

ולאחר  ן אישי, מורשה חתימה מטעם המציעבפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופ

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

 דלעיל וחתם עליו.  את נכונות התצהיר

 

 

   

 חתימה וחותמת עורך הדין שם מלא של עורך הדין ומ.ר. תאריך
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 תצהיר פירוט עמידה בתנאי הסף – 1א' ספחנ

אשר משמש בתפקיד ______ מורשה חתימה עפ"י דין במציע __________, נושא ת.ז. מס' ________, הח"מ מר/גב'אני 

"( לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי מציעה" –מטעם המציע_________ )להלן 

 כדלקמן:  לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת

 כי קיבלתי ייעוץ משפטי לפיו אני מוסמך למסור תצהיר זה בשם המציע ולחייב את המציע בנכונות הצהרתי זו. .1

המבוקשים השירותים כל  כל עניין אחר הדרוש לשם מתןבעל הניסיון, היכולת, המיומנות, כוח האדם ו כי המציע .2

 .מסגרת מסמכי המכרזב המפורטים

 וקשים לענבל.כי למציע ו/או למי מטעמו אין כל ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים במתן השירותים המב .3

 .1975-"ותאגיד רשום בישראל כדין או עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, התשל הינו כי המציע עצמו  .4

 לנספח זה. 1נספח המסומן כ מצ"ב תעודת התאגדות או תעודת עוסק מורשה בתוקף 

 ן פנסיה ו/או ביטוח מנהלים. יובהר)קר בתחום הפנסיוני בלבד ₪מיליון  50 לפחות גבייה שוטפת שנתית שלהמציע ביצע  .5

 .2018-2020תחום קרנות ההשתלמות אינו נכלל במסגרת תנאי זה( בכל אחת מהשנים גביה בכי 

תחום קרנות גביה בהמציע ביצע גבייה שוטפת שנתית בתחום הפנסיוני בלבד )קרן פנסיה ו/או ביטוח מנהלים. יודגש כי  .6

 .2018-2020( חברות ביטוח לכל הפחות בכל שנה, בין השנים 3ההשתלמות אינו נכלל במסגרת תנאי זה( משלוש )

 2018-2020( גופים לפחות בכל שנה, בין השנים 3ה לשלושה )המציע סיפק את השירותים הנדרשים במסגרת מכרז ז .7

 עובדים. 100 -כאשר מספר העובדים שקיבלו שירות במסגרת כל גוף כאמור לא פחת מ 

 

שנת מתן 
 רותיהש

גוף לו שם ה
סופקו 

 השירותים

מספר 
העובדים 
שקיבלו 
 שירות 

שם מלא של 
איש הקשר 

 ותפקידו

מס' טלפון נייד של 
 איש הקשר*

 

2018 

 

    

    

    

 

2019 

 

    

    

    

 

2020 

 

    

    

    

 

יהוו אנשי קשר לצורך קבלת המלצות כמפורט בסעיף ההמלצות במסגרת אמות אשר יצוינו לעיל, כי הגורמים  יובהר*

 המידה.

תים פיננסיים )ביטוח(, המציע בעל רישיון סוכן תאגיד או סוכן יחיד בתוקף בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירו .8

 .1981-התשמ"א

  לנספח זה. 2נספח המסומן כ בתוקףמצ"ב רישיון סוכן תאגיד או סוכן יחיד 
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מנהלי תיקים, שאינם חברי הנהלה או נושאי משרה, אשר בידיהם רישיון  6מעביד לפחות  -המציע מעסיק ביחסי עובד  .9

ן שיווק פנסיוני בתוקף, בהתאם להוראות חוק הפיקוח על סוכן ביטוח בענף הביטוח הפנסיוני בתוקף, או רישיון סוכ

אשר הינם בעלי ניסיון במתן שירות ישיר  2005-שירותים פיננסיים )ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים(, תשס"ה

לעובדי הגופים להם סיפק המציע שירות )לרבות פגישות עבודה ישירות עם עובדי הגופים( והם אשר יספקו את 

 תים בפועל במסגרת הליך זה.השירו

 

 ניהול ספרים כדין .10

"חוק עסקאות )להלן:  1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"והנני מצהיר כי אני בעל כל האישורים כנדרש ב

 כמפורט להלן:(. גופים ציבוריים"

 שהמציע מעידה מס( יועץ או רו"ח שומה, )פקיד ציבוריים גופים עסקאות בחוק כהגדרתו מורשה פקיד אישור .10.1

 עסקאות על מדווח ושהינו הכנסותיו על לדווח נוהג ושהינו מלנהלם פטור שהוא או כדין חשבונות פנקסי מנהל

 הגשת ליום נכון ועדכני תקף להיות האישור על .1975-ו"התשל ,מוסף ערך מס חוק לפי מס עליהן שמוטל

 .ההצעה

 לנספח זה 3 נספחכהמסומן והמצורף  מצ"ב אישור ניהול ספרים בתוקף  . 

 חוק לפי עבירות משתי ביותר הורשע לא ,ציבוריים גופים עסקאות בחוק כהגדרתם ,אליו זיקה ובעל המציע .10.2

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

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

 התצהירים נספח א', בנספח 4 סעיף במסגרת המציע יצהיר זה, סף בתנאי עמידה הוכחת לצורך. 

 

 האחרון למועד נכון חדש[ ]נוסח הכנסה מס פקודת להוראות בהתאם במקור מס ניכוי על תקף אישור בעל המציע .10.3

  ההצעות. להגשת

  נספח זה.ל 4נספח כמסומן והמצורף המצ"ב אישור ניכוי מס במקור בתוקף   

 והעסקת מינימום שכר תשלום לעניין 1976 -התשל"ו ציבוריים, גופים עסקאות לחוק ב2 סעיף בדרישות עומד המציע .11

 כדין. זרים עובדים

 מוגבלות, עם לאנשים זכויות שיווין חוק להוראות בהתאם מוגבלות עם לאנשים הולם לייצוג בדרישה ומדע המציע .12

 זכויות(. ויוןשו חוק – )להלן 1998 – התשנ"ח

 התצהירים. נספח – א' בנספח 7 סעיף במסגרת המציע יצהיר זה, סף בתנאי עמידה הוכחת לצורך 

המציע יצהיר כי למציע ו/או למי למטעמו אין כל ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים במתן השירותים המבוקשים  .13

יווצר ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים כלפי ענבל על המציע להודיע לענבל, לאלתר, בכל מקרה בו עלול לה .נבללע

 ו/או המדינה ולפעול בהתאם להנחיותיה.

 

  נספח התצהירים. –בנספח א'  8לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה, יצהיר המציע במסגרת סעיף 

 

 עסק בשליטת אישה:  במידה והמציע הינו .14

 
 . לנספח זה 5נספח כדין המסומנים והמצורפים   אישורים ע"פמצ"ב כי המציע הינו עסק בשליטת אישה.  אני מצהיר
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 ות המציע:דאולהלן פירוט  .15

 :פירוט פרופיל המציע
 

 המציע:פעילות  שלתיאור כללי  כי המפורט להלן מהווה הנני מצהיר            
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 :ולראיה באתי על החתום

 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
 
 
 

 אישור עו"ד
 
 

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

ולאחר  ן אישי, מורשה חתימה מטעם המציעי ת"ז / המוכר לי באופבפני _________, שזיהה את עצמו ע"

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

 את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. 

 

 

   

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

 

 

 

 

 

 
 
 

 



  33/2021 

- 34 -                                               
 חתימת המציע: __________________                                                                                                                                   

 'בנספח 
 

 י לקבלת הצעות למתן שירותי תפעול מכרז פומבבמסגרת התקשרות הסכם 

 עבור ענבל חברה לביטוח בע"מוניהול הסדר פנסיוני 

 
 ______שנת ,  _____חודש  _,___שנערך ונחתם ביום 

 

 בין:

 חברה לביטוח בע"מענבל 

  3הערבה  וברח

  קריית שדה התעופה, נתב"ג

 "(החברהו "א "ענבל)להלן: "

 

 ;מצד אחד                    

 

 לבין:

 _______________: הספק

 _______________ כתובת:

 : _______________טלפון

   "(הספק" להלן:)

  

 ;מצד שני 

 

 פומבי לקבלת הצעות למתן שירותי תפעול וניהול הסדר פנסיוני  וענבל פרסמה מכרז הואיל

עובדים אשר זכאים במסגרת הסכמי העבודה עימם,  200 -כ וםמעסיקה נכון להי ענבלו והואיל

 .פנסיוני משולב, כהגדרתו בהסכם זה הסדרלבין השאר, להפקדות 

פנסיוני, בהתאם השיווק והפק הינו תאגיד המורשה לעסוק בענף הביטוח הפנסיוני והס והואיל 

סיוניים לקבוצות וניהול זכויות מוצרים פנ הוהוא מתמחה בעריכלחוק העיסוק הפנסיוני 

 הסכם זהמורשה לשווק ולתת שירותים על פי ו

והספק הגיש הצעה במסגרת המכרז והצעתו נבחרה בהצעה הזוכה על ידי ועדת המכרזים  והואיל

 של ענבל.

מצהיר כי יש לו הידע, הניסיון, המיומנות, העובדים וכל האמצעים הדרושים  ספקוה והואיל

ברמה די ענבל זה בהיקף הנדרש על י הסכם בויותיו על פילצורך ביצוע ומילוי כל התחיי

 המקצועית הגבוהה ביותר;

בכל הקשור לביצוע והצדדים מעוניינים להסדיר ביניהם את זכויותיהם והתחייבויותיהם  והואיל

 זה; הסכםכאמור בהשירותים המבוקשים 
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 :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 
 כללי .1
 

 זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.הסכם ל המבוא .1.1

 ן פרשנותו.ילמען הנוחות בלבד ולא תהיה להן כל נפקות לעני כתבוזה נ הסכםהכותרות ב .1.2

 זה על כל נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו. הסכם" הכוונה לסכםבכל מקום בו יופיע המונח "ה .1.3

 המפורטים להלן:ים הבאים הפירושלמונחים בהסכם זה יהיו  .1.4

 
 
ם , המתואריענבלהפנסיוניים המוצעים לעובדי  מבנה המוצרים " ההסדר הפנסיוני המשולב"

חברות בקופות משלמות לקצבה  בהסכם המוצר הפנסיוני והכוללים
 ענבלירת העובד. וקופות לא משלמות לקצבה אצל גוף מוסדי, על פי בח

תהא רשאית להוסיף, לבטל או לשנות את ההסדרים המוצעים במפרט 
 המוצר על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

 
 
לבין כל  ענבלבעתיד בין  שיתקבלו תקבלו אוההסכם או הסכמה שכל  " הסכם המוצר הפנסיוני"

 גוף מוסדי בהתייחס להסדר הפנסיוני המשולב. 
 
 
ת סליקה חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ייעוץ, שיווק ומערכ " חוק הייעוץ הפנסיוני"

 .2005 –ה פנסיונית( התשס"
 
 
 . 1981-חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א " חוק הביטוח"

  
 
  כמשמעו בחוק הביטוח.   " גוף מוסדי"
 
 
 .כהגדרתו בחוק הייעוץ הפנסיוני   "מוצר פנסיוני"
 
 
חוק הביטוח, חוק הגמל, חוק הייעוץ הפנסיוני, פקודת מס הכנסה  "ההסדר התחיקתי"

וחקיקת המשנה  1981-חוק חוזה הביטוח התשמ"א]נוסח חדש[, 
שנוצרה מכוחם של החוקים דלעיל; וכן כל החוקים, התקנות, 

לרבות חוזרים, הנחיות והוראות של  –ההוראות והצווים הממשלתיים 
הקובעים מידי פעם בפעם  –הממונה כפי שפורסמו ויפורסמו בעתיד 

קופות גמל את התנאים אשר לפיהם על מבטחים, קופות ביטוח ו
 .לפעול, להשקיע וליהנות מיתרונות מס הכנסה

  
 

צטרף לשורות יביום חתימת ההסכם ו/או מי ש ענבלמי שהיה מועסק ב " "עובד
  .לאחר חתימת הסכם זה ענבל

 
 
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )תשלומים לקופת  "תקנות התשלומים"

 .סמו עקב כךוהחוזרים שפור 2014-גמל( התשע"ד
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 :כלפי ענבל כדלקמן אתמאשר, מצהיר ומתחייב בז ספקה .2
 

 זה ולבצע את כל התחייבויותיו על פיו. הסכםיש כל הכוחות והסמכויות לחתום על  ספקל .2.1

זה ולקיום  חוזהעל  ספקין על פי חוזה, לחתימתו של האין כל מניעה שהיא, בין על פי דין וב .2.2

 על פיו. והתחייבויותי

 את השירותים המבוקשים בכל תקופת ההתקשרות.הוא זה שיספק ייב כי מתח הספק .2.3

שיונות, הסמכות, אישורים, הודעות ורישומים )יכונו להלן ביחד: יכל ההיתרים, ר .2.4

הסכם  ( אצל גופים ממשלתיים או ציבוריים הנדרשים או רצויים לצורך חתימת"היתרים"

ינם בתוקף מלא ולא נתקבלו ו/או נעשו וה ו/או לביצוע התחייבויותיו על פיו ספקזה על ידי ה

 כל הפרה או מחדל של תנאי כלשהו שנקבע בהיתרים כאמור. ונעש

אשר  ענבלכלשהם עם  הסכמיםולא היו לו בעבר התקשרויות ו/או יחסים ו/או  ספקאין ל .2.5

יקפיד ויגרום לכך  ספקה זה. הסכםיש ו/או יכולה להיות להם השפעה כלשהי על ביצוע 

                זה. הסכםשאר במשך כל זמן תוקפו של ישמצב זה י

תה בהם, כדי להעמידו יו/או בפעילותו בהווה ו/או בעבר, ולא הי ספקאין במעמדו של ה .2.6

יקפיד ויגרום לכך שמצב ספק בכל נושא שהוא. הענבל במצב של ניגוד עניינים כלשהו כלפי 

לא לעשות כל מעשה אשר עלול  מתחייב הספקזה.  הסכםשאר במשך כל זמן תוקפו של יזה י

 כאמור. םעניינילהעמידו במצב של ניגוד 

כי הוא בדק את כל הטעון בדיקה מוקדמת ביחס למתן השירותים מצהיר  הספק .2.7

והוא  ת במסגרת מתן השירותים המבוקשיםהמבוקשים, הוא מכיר היטב את הדרישו

תביעה ו/או השגה אחרת  יתור בלתי חוזר, על כל טענה ו/או דרישה ו/אוומוותר מראש, בו

 כלשהי כלפי ענבל בקשר עם האמור לעיל.

 ,יעילות, במקצועיות, בבמומחיות המטלות או/ו התפקידים את לבצע מתחייב הספק .2.8

 דין כל להוראות בהתאם להכ, בשוק המקובל ביותר הגבוה בסטנדרט ,חריצותבו נאמנותב

 .בענבל המקובלים לנהלים בהתאם וכן

כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, לרבות מכוח כל דין, להתקשר עם י אין מצהיר כ הספק .2.9

המנוגדת זה ולבצע את התחייבויותיה על פיו, אין כל התחייבות שלו  סכםענבל בה

זה או בביצוע התחייבויותיו הסכם זה ואין בחתימתו על  הסכםלהתחייבויות שנתן על פי 

מתחייב והוא  וכל דין שהם שלואו התחייבות אחרים כל הסכםעל פיו משום הפרה של 

בקשר עם הפרת  התביעה ו/או דרישה אשר תוגש כנגד בגין כל לפצות ו/או לשפות את ענבל

 זה.  הסכםהצהרתו זו בכפוף להוראות 

 
 :השירותיםהמסירה והקבלה של  .3
 

את  כקבלן עצמאי על עצמו לבצע אתמקבל בז ספקוה ספקאת ה אתענבל ממנה בז .3.1

  .זה ובמסמכי המכרז סכםהבפורט כמ השירותים המבוקשים

, על פי הוראות כל דין ,בנאמנות ובחריצותספק על ידי ההשירותים המבוקשים יבוצעו  .3.2

 .ובהתאם להוראות ענבל בהתאם לנהלים המקובלים

 הסכםה תקופתדין במשך כל ל כועל פי מתחייב לקיים מערכת חשבונות מסודרת  ספקה .3.3

 .דרשיאישורים ככל שי ולהמציא לענבל
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 ענבל. לבלבד ת השכרוחשב, חשב החברה וסמנכ"ל הכספים: יהיו ענבל אנשי הקשר מטעם .3.4

 הבלעדי.  ההזכות לעדכן את רשימת אנשי הקשר מעת לעת עפ"י שיקול דעת שמורה

בירור פרטים בשמה ומטעמה של לאנשי הקשר ורק להם ניתנת הגישה והסמכות לניהול ו

 הסכם זה. לבכל הקשור  ענבל

 אחד.הקשר לספק ייענו באופן שוטף ובכל מקרה לא יותר מיום עסקים פניות אנשי 

 

 :השירותים המבוקשים .4
 

 הנדרשים השירותים זה, בהסכם האמור לרבות ,המכרז במסמכי אחר מקום בכל מהאמור לגרוע מבלי

 :קמןכדל הינם ספקמה ("המבוקשים "השירותים ו/או "השירותים" )להלן:

 ים. שירותי ניהול הסדרים פנסיוני .4.1

ניהול ממשק התשלומים הפנסיוניים השוטף ליצרני הביטוח השונים וקבלת אחריות ניהולית  .4.2

 על תהליך ההיזונים החוזרים וממשק המעסיקים. 

הפקת אישורי יתרות פיצויים מהגופים המוסדיים לדוחות השנתיים ולדוחות הרבעוניים  .4.3

 במועדים שייקבעו ע"י המזמינה, ככל שיידרש.

בסמוך למועד  161יתרות פיצויים ודוח הפקדות פיצויים לצורך מילוי טופס הפקת אישורי  .4.4

 סיום העבודה.

בקרת גובה הכיסוי הביטוחי לעובדי החברה שבחרו לעבוד עם הספק וכן בחינה כוללת של  .4.5

בכל  31.10  -חוקת השכר )לפחות אחת לשנה ועד ל –מבנה אחוזי הפרשה לתוכניות העובדים 

 שנה או ע"פ דרישה(.

בעת סיום העסקה עם עובדי  161ניהול מערך הפגישות השוטפות, לרבות סיוע במילוי טופס  .4.6

 המעסיק שיבחרו להשתמש בשירותי הספק.

עבור עובדים שיבחרו בשירותים של  ,הפנסיוני האישי של עובדי המעסיק ניהול ההסדר .4.7

 הספק.

( חודשים, במטרה 6) שישההחברה אחת ל אנשי הקשר שלהספק יקיים פגישות חתך עם  .4.8

בשינויי רגולציה מהותיים. יוסכם בין  ולעדכןבעיות שוטפות  לבחון את טיב השירות, להציג

הצדדים נוהל לקיום הפגישות אשר יכלול דוחות ופירוט טיב השירות ולכל הפחות כספים 

בחשבונות מעבר, דוח היזון חוזר מצטבר שנתי, תיקים מורכבים בהיבטים שונים וכן נושאים 

 נוספים אשר יעודכנו מעת לעת. 

 
 :ועובדיו וותו, צספקמעמד ה .5
 

 ספקה ויפעל זה יהאהסכם על פי  השירותים המבוקשיםביצוע כל בכי  אתמובהר ומוסכם בז .5.1

בל יחסי עובד ענבין לספק וענין ואין ולא יהיו בין ה כקבלן עצמאי ובלתי תלוי לכל דבר

ענבל כי  אתבז מצהיר ספקהזה.  הסכםו/או בגין  השירותים המבוקשיםומעביד בגין ביצוע 

מיחסי עובד ומעביד, לרבות במקרה  יםהנובע ןמכל אחריות ו/או חובה כלשהפטורה תהא 

 מעביד.-בו יפורשו היחסים בין הצדדים, על ידי ערכאה כלשהי, כיחסי עובד

את כל תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל , צוותו ועובדיו שא וישלם עבור עצמויי ספקה .5.2

/או רשות ממשלתית ו/או עירונית ו/או אחרת מס ו/או אגרה ו/או תשלום אחר לכל גוף ו
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השירותים דין עקב ביצוע  ת כלו/או שיגיעו ממנו במישרין או בעקיפין על פי הוראו

 ו/או עקב קבלת תמורה בגינן. המבוקשים

מתן קשור עמו בקשר עם עובדיו ו/או כל אדם הצוותו, שא במלוא שכרם של ייספק ה .5.3

ם ו/או מהם ו/או החלים עליהם על פי כל דין. למען ובכל התשלומים המגיעים לה השירותים

תשלום כל כי ענבל לא תישא ולא תהא חייבת בשום אופן ב אתמובהר ומוסכם בז ,הסר ספק

תחויב ענבל בתשלום על אף האמור לעיל ובמידה והחל עליהם על פי כל דין. חיוב ו/או 

עם מיד ספק יחזיר לה האדם אחר כאמור,  ו/או לכל לרבות צוותו ועובדיו ספקכלשהו ל

 (."ההחזר"את כל הסכומים שהיה על ענבל לשלם כאמור )להלן: הראשונה התשלום  דרישת

בגין העבודות  ספקכום ההחזר מכל תשלום המגיע לענבל תהא זכאית לנכות ו/או לקזז את ס .5.4

 זה. הסכםשיבוצעו על ידו כאמור ב

פיצויים או כל תשלום אחר המגיע  בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי בגין נזק או ספקה .5.5

 ממנו על פי כל דין לאנשים המועסקים על ידו או מטעמו.

 
 :שמירת סודיות .6
 

עובדיו ו/או כל אדם ו/או גוף ו/או שלוח כן באחריותו כי ו על סודיותמתחייב לשמור  ספקה .6.1

מידע, ו/או גורם הקשורים עימו )יכונו להלן ביחד: "עובדיו"( ישמרו בקפדנות על סודיות ה

לרבות העתקים וניירות  ולשירותיםהמסמכים המתייחסים לעבודות וכל יתר  נתוניםה

ו/או  ספקמטעמם ובין שהוכנו על ידי ה עבודה, בין שהוכנו על ידי ענבל ו/או הממשלה או

וכן לשמור בסוד כל ידיעה ומידע שהגיעו אליהם עקב  בהזמנה ולעילעובדיו כהגדרתם 

ולא למסור ידיעה ו/או ידיעות ו/או מידע כאמור לאדם שלא  זההסכם ביצוע ובקשר עם 

קבלן על ידי הממשלה ו/או ענבל ולא יעשו בו שימוש תוך תקופת ביצועו, לפניה או כהוסמך 

 "(. המידעלאחריה )להלן: "

אי מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה מהווה עבירה לפי פרק ז', כי מצהיר שידוע לו  ספקה .6.2

 .1977 -ת רשמיים( של חוק העונשין, התשל"ז סימן ה' )סודו

ל זה, ע הסכםשיעסיק לביצוע המטלות על פי  שליחיוו עובדיוצוותו, יחתים את  ספקה .6.3

 .המצ"ב להזמנה בנספח א'זה והצהרת סודיות כמפורט בסעיף 

בכל אמצעי סביר כדי לשמור על כל מידע  ספקמאחריותו לפי כל דין ינקוט המבלי לגרוע  .6.4

 ןוכדי למנוע עיון בה מתן השירותיםר לובדיו בקשחזקים על ידו ו/או על ידי עומסמך המו

בדבר נקיטת  לכל דרישה של ענבל ספקלו זאת. כן יציית ה המכל אדם שענבל לא התיר

כלשהי למסמכים ו/או  חשיפהאלה שננקטו על ידו. במקרה של אמצעי בטחון נוספים ל

 קרות האירוע.ד עם יל מלענב ספקדע כאמור לעיל יודיע על כך הלמי

או בהפסקתו את כל המידע,  הסכםמתחייב בזאת כלפי ענבל להעביר במועד סיום ה ספקה .6.5

 ספקיצוע ההעברה כאמור, מתחייב ההחומר והנתונים המצויים ברשותו לענבל. עם ב

אשר  ,זה הסכםלמחוק ולהשמיד כל חומר, מידע ונתון שנשארו אצלו בקשר עם ביצוע 

יכול  הללו. הספקכך שבידי ענבל ימצא העותק היחידי של המידע והנתונים , מענבל התקבלו
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בידיו הנאמנות כאשר  ,זההסכם להותיר בידיו עותק של מסמכי העבודה שלו הקשורים ל

 הוא מתחייב לא לעשות בהם כל שימוש למעט חובותיו ע"פ כל דין.

וראות כל דין, לרבות זה לא יחול במקרה בו גילוי המידע נדרש מכוח ה 6האמור בסעיף  .6.6

יודיע על כך לענבל  ובלבד שהספק או הוראה מחייבת של רשות מוסמכת החלטה שיפוטית

 בהקדם האפשרי ובטרם העברת המידע כאמור.

 
 
 
 :אחריות לנזקים .7
 

"(, שיגרם נזק: "ולחוד ישא באחריות מלאה לכל נזק ו/או הפסד )יכונו להלן ביחד ספקה .7.1

ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או כל  ועקב מעשה או מחדל של וו/או לצד שלישי כלשהלענבל 

 . השירותים המבוקשיםביצוע עם אדם ו/או גוף הקשורים עימו, עקב ו/או בקשר 

וצאות כלשהן הנובעות או לכל גורם אחר ה יגרמו לענבלו במידהמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .7.2

או ממחדל כאמור,  או מטעמו  עובדיו, שליחיו או כל מי שבא מכוחוצוותו, , ספקממעשי ה

בור כל תביעה או סכום, בעה, במלוא תהדריש מיד עם, לשפות את ענבל ספקמתחייב ה

 כאמור. הוצאה שנגרמה לה

להצטרף  יתן לו אפשרותתובעניין זה על הגשת תביעה ו/או דרישה כנגדה  ספקענבל תודיע ל .7.3

יהול ההגנה מפני הדרישה להשתתף בנו עד כמה שהדבר יהיה תלוי בה להליכים המשפטיים

 .ביחד עמה או התביעה כאמור

, שייעשו על ידי ענבל להבטחת זכויות ענבל יחולו כל ההוצאות, או התשלומים ספקעל ה .7.4

מתחייב  ספקוה ספקזה על ידי ההסכם במקרה של הפרה, או אי מילוי הוראה מהוראות 

, בתוספת ריבית תהדריש מיד עםלפי סעיף זה, ה שהוצאה על יד כל הוצאהלהחזיר לענבל 

 פי חוק באותה עת, החל ממועד הוצאת הסכומים. לעבשיעור המקסימלי שיותר 

 
  :ביטוח .8

 
ביחס לשירותים / עבודות אותם הוא מספק / מבצע  הספק מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים

וגים בתחום , ככל שנה)להלן ביחד: "המזמין"(ר מדינת ישראל ו/או ענבל חברה לביטוח בע"מ עבו

ביטוח אחריות מקצועית,  ,: ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישילדוגמהפעילותו )

מוצר, ביטוחי כלי  / ביטוח חבות מוצר, ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח משולב אחריות מקצועית

ח אחר, לפי , ביטוח צמ"ה, ביטוח רכוש, ביטוח סחורה בהעברה, ביטוח נאמנות, או כל ביטורכב

ככל  (, בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים המבוצעים על ידו.העניין

עליו לוודא שביטוחיו כוללים כיסוי לאחריותו בגינם, וכן לדרוש  קבלני משנה, הספק דייל יועסקו עו

ביטוחיו יכללו כיסוי מהם לערוך ביטוחים לכיסוי אחריותם הישירה, כנדרש בסעיף זה, או לוודא כי 

 .לפעילותם ולאחריותם הישירה

המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות )למעט ביטוח מסוג עבודות  ,יוודא כי בכל ביטוחיו הספק

המזמין כמקובל הרחבת שיפוי כלפי ל המזמין יתווסף כמבוטח נוסף, בכפוף ,הקמה( / קבלניות

 . באותו סוג ביטוח



  33/2021 

- 40 -                                               
 חתימת המציע: __________________                                                                                                                                   

הקמה, המתייחס לשירותים נשוא ההתקשרות,  / עבודות קבלניות יוודא כי בביטוח מסוג הספק

 כמבוטחים נוספים.  המזמין וכן כל הקבלנים וקבלני המשנה, כלליי

ייכלל סעיף ויתור על זכות  ,המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות ,הספק יוודא כי בכל ביטוחיו

 ול בגין נזק בזדון(. )ויתור כאמור לא יח וועובדיהמזמין השיבוב כלפי  / התחלוף

מעת לעת  ,את הזכות לקבל מהספק אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות המזמין שומר לעצמו

 לפי דרישה.ו

 אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של הסכם זה.

 
 ידי הספק על הסכםאיסור העברת ו/או הסבת ה .9
 

ו ו/או כל זכות ו/או התחייבות או כל חלק ממנו/זה  הסכםרשאי להעביר או להסב לא  ספקה .9.1

המפורשת של ענבל  ההסכמתל אך ורק בכפוףאלא  ,זה ו/או הנובעים ממנו סכםהכלולים בה

 בכתב ומראש.

 סכםענבל לביצועו של האחראי כלפי  ספקשאר היכאמור, י הסכמהמענבל  ספקהיה ויקבל ה .9.2

 זה עד לסיומו.

כלפי ענבל למתן  הספקהבלעדית של למען הסר ספק אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו  .9.3

 זה. סכםהשירותים המבוקשים ולביצוע כל התחייבויותיו כאמור בה

בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי נזק, פיצויים או כל תשלום אחר המגיעים  הספק .9.4

 ממנו על פי כל דין  לאדם  המועסק על ידו.

 
 התמורה .10
 

 ספקבמסמכי המכרז, תשולם ל מפורטיםהתמורה עבור ביצוע מכלול השירותים המבוקשים ה

לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה ( 1)ב()3לאמור בסעיף בהתאם 

 .2005 –פנסיונית( התשס"ה 

ופרט  זה הסכםלפי  למילוי כל התחייבויותיו של הספקהתמורה הנ"ל מהווה תמורה סופית  .10.1

 פת מענבל או מכל גורם אחר.ורה נוסמזכאי לכל ת לכך לא יהיה הספק

לא יהיה זכאי ו/או לא  ספקוה ונאותה הוגנת, מוחלטת הינה זו התקשרות נשוא התמורה .10.2

לרבות ביצוע  כל תשלום נוסף עבור התחייבויותיו אלא על פי הסכם שיחתם מולו,ישולם לו 

 עבור נסיעות, הוצאות משרד השירותים המבוקשים כגון תשלומי אש"ל, הוצאות ותשלום

 צילומים, טלפונים, פקסים ו/או הוצאות אחרות מכל סוג שהוא. 

בפועל לצורך בדיקתו ואישורו  העובדים בהם טיפל על מספרדו"ח מפורט  יגיש לענבלהספק  .10.3

 לאחר שהדוח המפורט יאושר ע"י ענבל, יעביר הספק חשבונית מס מתאימה.. בענבל

ב בו בגין הניכוי במקור או פטור ימציא לענבל אישור כדין על גובה המס שהוא חיי הספק .10.4

ממנו )להלן: "אישור מס הכנסה"(  ויחדש ו/או ימציא אישורי מס הכנסה תקפים מעת לעת 

 זה. הסכםעד לתום תקופת ההתקשרות נשוא 

זה, תהא ענבל רשאית  הסכםבהעדר אישור מס הכנסה תקף בתקופת ההתקשרות על פי  .10.5

הם כחוק מהתמורה ו/או מכל סכום כסף לנכות ולשלם לרשויות מס הכנסה את המגיע ל

 . לספקאחר שהיא חייבת בתשלומם 
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לענבל אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות  הספקבמשך כל תקופת ההתקשרות ימציא  .10.6

ו/או  1976 -ורשומות לפי חוק עסקאות וגופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, התשל"ו

 על פי הוראות כל דין.

 .30לאחר אישור חשבונית המס בתנאי שוטף+ התמורה תשולם לספק .10.7

 
 :וסיום ההתקשרות ההתקשרותתקופת  .11

 
על הסכם  ענבלשנים החל מיום חתימת  3תהיה למשך  הספק עם ההתקשרות תקופת .11.1

 "(.תקופת ההתקשרותההתקשרות )להלן: "

תהיה רשאית בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ולצרכיה, להאריך את תקופת ההתקשרות  ענבל .11.2

"תקופת סה"כ )להלן:  (םשני 3) נוספים חודשים 36או לתקופות נוספות של עד לתקופה 

  .( וזאת בתנאים זהים לתקופת ההתקשרות המקוריתההתקשרות המוארכת"

 ההתקשרות סכםהכי לענבל הזכות להביא את  אתמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בז .11.3

 כתב ומראש.ימים ב 30לידי סיום, מכל סיבה שהיא, בהודעה מוקדמת של 

 

 :אחריות ופטור מאחריות .12
 

ישה ו/או עילה ו/או תביעה כל טענה ו/או דר אין ולא יהיו כלפי ענבל ספקכי ל אתמוסכם בז

ו/או  השה ו/או מחדל של ענבל ו/או הנהלתבמפורש בגין כל פעולה ו/או מעבזאת מוותר  ספקוה

 .הובמסגרת תפקידבתום לב  הלבד שפעלוב בביצוע התפקידים המוטלים עליה העובדי

 
 ההסכם:ביטול או סיום , הפסקה .13
 

וזאת בכל  ספקעם ה הסכםענבל בלבד תהא רשאית לבטל ו/או להפסיק ו/או לסיים את ה .13.1

 הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.ועת שתמצא זאת ענבל לנכון מכל סיבה שתראה בעיניה 

והם  ספקתן הודעה לנבל יעשו על ידי מו/או הפסקתו ו/או סיומו על ידי ע הסכםביטול ה .13.2

 יום לאחר מתן ההודעה. 30יכנסו לתוקף 

 מהשירותיםבעד אותו חלק  ספקכאמור לעיל, תשלם ענבל ל סכםבוטל או הופסק הה .13.3

לסילוק סופי, גמור ומוחלט של כל  זה יחשבו סכםשבוצעו על ידו עד לביטול ו/או הפסקת ה

 .זה ו/או בקשר אליו הסכםעל פי לו ורה הכספית המגיעה התמ

זה וסיימה או ביטלה  הסכםהשתמשה ענבל בסמכות או בזכות כלשהי מאלו שהוקנו לה ב .13.4

 ספק)כולו או מקצתו(, לא תהיה ל )כולו או מקצתו( או הפסיקה את ביצועו סכםאת הה

לא יהיה זכאי לתבוע ו/או לקבל פיצוי או תשלום  ספקענבל והד ילת תביעה כלשהי נגע

רה בעד טין או הפסד העלולים להיגרם לו מכך, פרט לתמוכלשהו בעד כל נזק, פגיעה במוני

, סכםשבוצעו על ידו עד למועד סיום ו/או ביטול ו/או הפסקת הה השירותיםאותו חלק מ

 הכל לפי המקרה.

תהיה ענבל רשאית וזכאית בכל אחד  ,זה הסכםלפי  של ענבל מבלי לגרוע מזכויותיה .13.5

לאחר ולהשתמש  השירותיםמשך ביצוע מסור את המהמקרים המפורטים בסעיף זה לעיל, ל
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על  ספקבעצם חתימתו של ה. ספקסמכים השונים שנעשו על ידי הללא הגבלה בעבודות ובמ

 זה הוא מאשר את הסכמתו לאמור בסעיף זה לעיל. הסכם

 הסכםכדי לגרוע ו/או לפגוע בזכויותיה של ענבל על פי  זה למען הסר ספק אין באמור בסעיף  .13.6

זה ו/או כל  סכםעל פי ה והתחייבויותיאת  ספקדין בכל מקרה בו יפר הפי כל זה ו/או על 

הר בזה כי הזכויות המוקנות חלק מהן. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוב

  .ועל יד סכםלעיל, לא יחולו במקרה של הפרת הההסעיפים על פי  ספקל

 
 שונות .14
 

פי  לע וקרים מסוימים, בזכויותים, או במבמקרה מסוי לא ישתמש שצד להסכם זהבמקרה  .14.1

יתור על זכויות אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי ולא יחשב הדבר כו ,זה הסכם

 מקרים שיקרו לאחר מכן.

לקזז כנגד כל  י כל דין, רשאית ענבלזה ו/או על פ הסכםעל פי לגרוע מזכויות ענבל  מבלי .14.2

ו/או על פי כל דין, כל סכום אשר זה  הסכםעל פי  חייב ו/או יהיה חייב לה ספקשה סכום

 ו/או על פי כל דין. הסכם זהעל פי ל מענב לספקיגיע 

 
 דרישות אבטחת מידע .15

 תקופת במהלך על הספק, עובדיו, קבלני המשנה המועסקים על ידו ו/או כל מי מטעמו לקיים

 )להלן: 1981 – התשמ"א הפרטיות, הגנת חוק את המוארכת ההתקשרות תקופת לרבות תקשרותהה

 "(,התקנות" )להלן: 2017 -תשע"ז מידע(, )אבטחת הפרטיות הגנת תקנות את ובפרט ותקנותיו "(החוק"

 הרלוונטיות וחסכון, ביטוח ההון, שוק רשות וחוזרי המשפטים במשרד הפרטיות להגנת הרשות הנחיות

 הגנת לעניין ענבל והנחיות הוראות וכן זו, ותהתקשר נשוא העבודה ולתהליכי המידע למערכות

בנוסף, לענבל שמורה הזכות לבצע סקר אבטחת מידע אצל  סייבר. והגנת מידע אבטחת הפרטיות,

 הספק.
 

 הפרה יסודית .16
 

 הינם תנאים יסודיים. 14-ו ,11, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2התנאים הקבועים בסעיפים 
 

 משלוח הודעות .17

עיל תחשב זה ל סכםלה מבואכל הודעה בכתב שתשלח על ידי צד למשנהו לפי כתובתו כמצוין ב

מעת שנמסרה למשלוח  ימי עסקים 3דה עם מסירתה באותה הכתובת, או בתום לו הגיעה ליעכאי

 בדואר רשום בבית הדואר, המוקדם מבין השניים. 

 סמכות שיפוט .18

 המוסמכים באזור המשפט בבתי ורק אך הינה זה הסכםל הקשור והנוגע בכל המקומית הסמכות

 .בלבד יפו-אביב-תלבעיר  ו/או המרכז

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:                                          
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                   ______________________                                 ______________________ 
  

 ענבל חברה לביטוח בע"מ                           הספק                                                                       

 )חתימה וחותמת מורשי החתימה(                                 )חתימה וחותמת מורשי החתימה(                 
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 תשלום עמלת הפצהבגין אי אישור  -נספח ג' 

 

 וגש על גבי לוגו הגוף המוסדיי הזאישור 

 

 

 לכבוד

 ח בע"מענבל חברה לביטו

 

 

 בדבר אי תשלום  _____ )הגוף המוסדי( __________הודעה מטעם הנדון: 

 ______________: __עמלת הפצה ל

 

 

אני הח"מ, מוסמך לתת הצהרה זו בשמו של הגוף המוסדי  __________________________, מס' 

 _____  ואשר משמש בתפקיד: _________ ("הגוף המוסדי"רישום _____________ )להלן: 

 

 כדלקמן:

 

 

לפיה הצהיר והתחייב במסגרת הגשת  הספק"(__________)להלן: "__קיבלנו את הודעת  ___ .1

(, כי אם יזכה במכרז הוא מוותר על עמלת "המכרז")להלן: ________________הצעתו למכרז 

ערכת ()א( לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ייעוץ, שיווק ומ2)ב()3בסעיף הפצה כמשמעותה 

 "(.עמלת הפצה)להלן: " 2005 –סליקה פנסיונית( התשס"ה 

 

מכוח בע"מ  ענבל חברה לביטוחכי לכל אורך תקופת ההתקשרות בין הספק לבין  הרינו להודיעכם .2

לא ישלם הגוף המוסדי לספק עמלת הפצה, בגין מוצרי הפנסיה, הגמל וההשתלמות של המכרז, 

 .המנוהלים בגוף המוסדיחברת ענבל  עובדי

 

 

 

 

                                                             ___________________ 

 וחותמת הגוף המוסדי חתימה                                                          
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 שאלון בריאות מקוצר –נספח ד' 
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 ותתנאי שיר –נספח ה 

 
התקשרות וכן את האמור  במסגרת הסכם זה יבצע הספק את כל הפעולות המוגדרות במסגרת הסכם .1

  להלן:

 

המחשב של הספק תכיל את כל נתוני עובדי החברה אשר משתייכים ו/או ישויכו אליה,  מערכת .1.1

בגין המוצרים הפנסיוניים של העובדים, בכפוף להעברת קבצים מפורטים כפי שסוכם במועד 

 ת התיק.קליט

 ירכז את הטיפול בתשלומים השוטפים בגין המוצרים הפנסיוניים של עובדי החברה.הספק  .1.2

, אחרכל צד מהצדדים להסכם זה מתחייב שלא לגלות ולא להעביר לשום אדם ו/או גוף משפטי  .1.3

כל מידע שיהיה ברשותו, רשימת לקוחות וכל מידע אחר אשר במהותו מהווה מידע חסוי, גם 

ככזה, וכן לא לעשות כל שימוש שהוא בידע הנ"ל שלא בעבור ולטובת יישומו של איננו מוגדר 

הסכם זה, והכל למעט מידע שפורסם בציבור שלא אגב הפרת הסכם זה ו/או העברת מידע 

 לדרישת רשות מוסמכת, ככל שהדבר נדרש.

 

 Back"מנהל התפעול"  –הספק יעמיד לרשות החברה איש קשר ברמה מקצועית גבוהה )להלן  .2

Office )אשר יהיה נגיש לפניות אנשי הקשר בחברה.ו 

 

מנהל התפעול יהיה אמון על מתן השירות השוטף לאנשי הקשר בחברה תוך התמקדות בפן  .2.1

 התפעול, סליקת ופיזור הכספים. 

שנים בענף הביטוח בתפקיד מנהל תפעול, ( 5חמש )מנהל התפעול יהיה בעל וותק של מעל  .2.2

 יהיה בעל רשיון מתאים, ככל שנדרש כזה, על פי חוק. ברמה מקצועית גבוהה וכן 

לחברה הזכות לבקש מהספק להחליף את מנהל התפעול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי  .2.3

ימים לשביעות רצון החברה ובלבד שנתנה לספק ( 30שלושים )והספק יעשה זאת בתוך 

 האפשרות לשפר את שביעות רצון החברה בטרם בבקשה לביצוע ההחלפה.

 

 בין היתר מתחייב הספק לבצע את הפעולות שלהלן. - יך קליטת עובד חדשתהל .3

פורמט . קליטת מבוטח במערכות הגורם המתפעל בהתאם לנתונים שיתקבלו מהחברה .3.1

 מבנה הנתונים הנדרשים לקליטת עובד חדש יסוכם בין הספק לחברה.

הייעוץ הפנסיוני  א התוכניות הפנסיוניות של העובד כהגדרתן בחוקוקליטת מבנה וריבוד מל .3.2

במערכות הגורם המתפעל על פי נתונים שיתקבלו מהעובד ו/או בא כוחו בהתאם ל"טופס 

 אופן קליטת כספים בין מוצרי חיסכון פנסיוני" של משרד האוצר.  –הנחיות למעסיק 

 הפורמט הנדרש לקליטת המבנה וריבוד התכניות המלא יסוכם בין הספק לחברה.  .3.3

ימי עסקים ( 2שני )עסיק הנחיות לפיצול הכספים, לא יאוחר מהספק מתחייב לשלוח למ .3.4

 .ממועד קבלת הנתונים מהעובד

 

  עדכון מבנה התיק הפנסיוני .4

הספק מתחייב לבצע עדכונים ושינויים במבנה התוכניות הקיימות בהתאם להנחיות העובד  .4.1

  60יארך כ יום ו/או ע"פ חוק למעט העברת בעלות שייתכן ות 30ו/או בא כוחו לא יאוחר מ 
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ימי עסקים מיום מסירת העדכון חתום על ידי העובד ו/או בא כוחו ו/או המעסיק, ככל 

 .שיידרש לכך, במערכות הספק

הספק יקלוט במערכותיו, מדי חודש, את מבנה התשלומים והפיצולים של התוכניות השונות  .4.2

ובת העברת עובדי החברה ויבצע פיצול ו/או יישלח הנחיות לפיצול לחברה לטכלל של  

 התשלומים לגופים המוסדיים. 

 

  – ממשק שוטף .5

הספק מתחייב לבצע בקרה שוטפת על ההיזונים החוזרים בהתאם לתקנות התשלומים.  .5.1

חים שוטפים באמצעות מערכות הספק המתייחסים להיזונים והספק יאפשר גישה לדיו

 החוזרים בחתך של הגוף המוסדי ותעודת זהות מדי חודש. 

קלוט, במערכות שלו, מדי חודש את התשלום בגין המוצרים הפנסיוניים הספק מתחייב ל .5.2

של כלל עובדי החברה ולבצע פיצול בין הגופים המוסדיים עפ"י הנחיות העובדים, תוך 

 העברת ממשק לגופים המוסדיים בהתאם לתקנות התשלומים. 

 ותיהדוח הכנת לצורך , הספק מתחייב להמציא לחברה דו"ח צבירת פיצויים למעסיק .5.3

בו תמצא אי התאמה בין נתוני החברה לנתוני  ,בכל מקרה. בהסכםכפי שנקבע  ,הכספיים

 הספק, ידאג הספק לעדכן את נציגי החברה ויפעל מול הגופים המוסדיים לתיקונם. 

לחברה הזכות לקבלת דוחות אינפורמטיביים בחתכים שונים בהתאם לפורמט שיסוכם  .5.4

 מראש בין הספק לחברה מעת לעת. 

ספק יעדכן את הקופות הרלוונטיות ואובדן כושר העבודה בכל עדכון שכר לעובד כפי ה .5.5

 שיעשה מעת לעת.

 

 סליקת הכספים  .6

לחודש, קובץ שכר בחלוקה לעובדים. הקובץ יועבר בהתאם  העשיריהחברה תעביר מדי חודש ולא יאוחר מ

 למבנה שיוסכם בין הצדדים בהתאם לתקנות התשלומים. 

פים לגופים המוסדיים יבוצעו על ידי החברה בהתאם לתקנות התשלומים ולא יאוחר התשלומים השוט

 לחודש.  מהשנים עשר

 הספק יבצע את פיצול הכספים בהתאם לדיווחי החברה כמפורט לעיל.  .6.1

הזכות לבחור את דרך העברת התשלומים השוטפים לגופים  לחברה -אופן העברת הכספים  .6.2

על אופן התשלום שבחרה. לחברה הזכות לשנות את המוסדיים. החברה תיידע את הספק 

 אופן התשלום מעת לעת ובלבד שהדבר נעשה בתיאום עם הגורם המתפעל.

החברה תבצע הפקדות ישירות לגופים המוסדיים ותדאג להעביר אישורי הפקדות  לספק  .6.3

 ימי עסקים בכפוף לתיאום והסכמה בין הצדדים. 2תוך 

 

 השירותים לחברה ולאנשי הקשר  .7

ת השכר בחברה. וחשב, חשב החברה וסמנכ"ל הכספים :החברה יהיו מטעםנשי הקשר א .7.1

 הבלעדי.  הלחברה עומדת הזכות לעדכן את רשימת אנשי הקשר מעת לעת עפ"י שיקול דעת

לאנשי הקשר ורק להם ניתנת הגישה והסמכות לניהול ובירור פרטים בשמה ומטעמה של  .7.2

 החברה בכל הקשור להתקשרות הסכם זה. 

 .(1יום עסקים אחד )ייענו באופן שוטף ובכל מקרה לא יותר מ ספקהקשר ל אנשיניות פ .7.3
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 התחייבות שירותים לעובדי החברה 

מנהל " –הספק יעמיד לרשות החברה איש קשר ברמה מקצועית גבוהה )להלן  – מנהל תיק לקוחות .8

 מנהל תיק לקוחות יהיה:"( תיק לקוחות

 נף הביטוח בתפקיד מנהל תיק וברמה מקצועית גבוהה. בע ( שנים5חמש ) בעל וותק של מעל .8.1

 מנהל תיק הלקוחות יהיה בעל רישיון סוכן שיווק פנסיוני כהגדרתו בחוק הייעוץ הפנסיוני. .8.2

תפקידו של מנהל תיק הלקוחות יהיה ביצוע פגישות השירות עם עובדי החברה וכן ניהול  .8.3

 ההתקשרות עם הלקוח.

, את החלפתו של מנהל תיק הלקוחות, כתוצאה מאי החברה תהיה רשאית לדרוש, בכל עת .8.4

חליף את הגורם הספק ישביעות רצון ו/או מכל סיבה אחרת, לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. 

ימי עבודה ממועד קבלת הדרישה מאת החברה, ובכפוף לאישורה ( 30שלושים ) האמור בתוך

 מראש של החברה למינוי אחר תחתיו.

  

תימה על הסכם זה יעמיד הספק לרשות העובדים המטופלים על ידו בקרב עם הח -  אתר אינטרנט .9

החברה אפשרות כניסה לאתר אינטרנט מאובטח וייעודי אשר יכיל את המיידעים הקשורים 

לתנאיו ולהסדרים הפנסיוניים האישיים של העובד ככל שיסופקו על ידי היצרנים השונים וישוקפו 

 בממשק המסלקה הפנסיונית.

את הנתונים לכל הפחות , עבור מבוטחים המשווקים על ידי הספקטרנט יכיל, אתר האינ

 המפורטים:

 תעודת זהות של העובד.  .9.1

 שם משפחה ופרטי של העובד. .9.2

 שכר מבוטח ואחוזי הפרשה. .9.3

 , למעט קרנות וותיקותפירוט מבנה ואופי המוצרים הפנסיוניים בתיק העובד .9.4

 גובה הכיסוי לאובדן כושר עבודה. .9.5

 הביטוח למקרה מוות בין אם כסכום חד פעמי ובין אם כקצבה חודשית. גובה סכום  .9.6

 גובה קצבה חזויה לגיל פרישה.  .9.7

 . הספק תקבולים שוטפים שהועברו לגופים המוסדיים באמצעות .9.8

 ערכי פדיון הצבורים בתכנית.  .9.9

 דמי ניהול המשולמים לגופים הרלוונטיים. .9.10

 צל הספק מעת  לעת.ההצטרפות לאתר האינטרנט ושירותיו יהיו כמקובל א

הספק פניה של עובד החברה באמצעות דואר אלקטרוני למשרדי  - פנייה באמצעות דואר אלקטרוני .10

 ימי עסקים. ( 2שני )או למנהל תיק הלקוחות תענה בהקדם אפשרי ולא יאוחר מ

 

 ניהול התיק הפנסיוני 

 

המוצרים הפנסיוניים של ומבנה  יהספק מתחייב לפעול לשיפור תנא –עדכון מבנה התיק הפנסיוני  .11

עובדי החברה, הקיימים והחדשים, בהתייחס להסדר הפנסיוני המשולב המפורט במסגרת הסכם 

המוצר הפנסיוני אליו תגיע החברה, יובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובת הספק להעניק 
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ה של העובד לפי שיווק פנסיוני לכל עובד לפי המתאים לו בהתאם להוראות הדין, או לזכות הבחיר

 כל דין. 

עדכון מבנה התיק הפנסיוני של עובדי החברה יתבצע באמצעות פגישות אישיות של מנהל תיק  .11.1

 הלקוחות עם העובד ככל שהדבר נדרש ויידרש. 

ימי  14הספק מתחייב להפיק תכניות חדשות ו/או לבצע שינויים עפ"י דרישה בתוך לא יאוחר מ  .11.2

 והכל ע"פ חוק. לשינויים, מיום קבלת דרישת השינוי/עדכוןימי עסקים  30 -להפקה ו עסקים

 הספק יחזיק במשרדו העתק עדכני של מבנה המוצר הפנסיוני בגין כל אחד מעובדי החברה. .11.3

 

בכפוף להוראות כל דין, פגישת השירות תדון בהיבטים הקשורים למבנה – מבנה פגישת השירות .12

כאלו, עדכונם והתאמתם לצרכיו הפנסיוניים המוצרים הפנסיוניים בידי העובד, ככל שקיימים 

 האישיים של העובד. פגישות השירות יכללו התייחסות, בין השאר, לנקודות המפורטות:

סקירת מבנה התנאים הייחודיים במסגרת ההסדר הפנסיוני המשולב בקרב החברה תוך  .12.1

טרה לשפר בחינת מבנה המוצרים הפנסיוניים שברשות העובד, ככל שקיימים כאלו, והכל במ

תכני  .הסבר יבוצע באמצעות סימולאטורים הקיימים בידי הספקהאת מצבו של העובד. 

המידעים יעודכנו על ידי הספק ובאחריותו מעת לעת, בתיאום עם הגורמים בחברה, בהתאם 

 לשינויים בהסדר התחיקתי והשינויים במוצרים הפנסיוניים ככל שיהיו כאלו.

 ים )מאזן משפחתי ו/או תכנון פיננסי(.ניתוח סיכונים וצרכים ביטוחי .12.2

עדכון פרטים אישיים במסגרת המוצרים הפנסיוניים כגון הגדרת עיסוקו של העובד, מצבו  .12.3

 המשפחתי, מוטבים וכו'.

 .(Structuresנתוני החיסכון של העובד בהתייחס להסדר הפנסיוני המשולב ) הצגת .12.4

המודל, דמי הניהול, מטרת וגובה הצגת תכנון לעובד, תוך הבלטה ברורה של מבנה הנחות  .12.5

החיסכון החזוי וכיסויים למקרה אובדן כושר עבודה וריסק מוות בכל אחד מהמוצרים 

 הפנסיוניים שברשות העובד.

פלט המרכז את נתוני ההסדר הפנסיוני המשולב של העובד כמפורט  -מסירת סימולציה  .12.6

 במסגרת סעיף זה.

הכוונה להפחתת דמי הניהול ועזרה במעבר לגופים הצגת דמי הניהול בגופים השונים, יעוץ ו .12.7

 אחרים בהתאם לבקשת העובד.

בסיום כל פגישה יקבל העובד סיכום פגישה עם השינויים הנדרשים והנקודות שהועלו במהלך  .12.8

 הפגישה.. 

עובדי החברה יהיו זכאים לכיסוי, בתקופת עבודתם הראשונה בחברה כמוגדר בהסכם  - כיסוי זמני .13

ני. טופס הכיסוי הזמני יועבר לחברת הביטוח עם קבלתו מהמעסיק, והכיסוי ייכנס המוצר הפנסיו

 לתוקף לאחר אישור חברת הביטוח  .

הספק ישלח לכל עובד פנייה למילוי סקר שביעות רצון על מנת למדוד את טיב  –סקר שביעות רצון  .14

לא פרטי זיהוי של הפגישה. הספק יעביר לידי החברה את ריכוז תוצאות סקר שביעות הרצון )ל

 העובדים( אחת לרבעון .

 

 

 

 



  33/2021 

- 50 -                                               
 חתימת המציע: __________________                                                                                                                                   

 קליטת עובד חדש 

 

אך ורק לאחר אישור אנשי  הספק יצור קשר עם עובד חדש בחברה – יצירת קשר עם עובד חדש .15

קביעת פגישה ו/או בירור מבנה ושילוב המוצר הפנסיוני הקשר בלבד. יצירת הקשר הינה לצורך 

חתום  מכתבם מיום קבלת עדכון מהמעסיק בכפוף לקבלת ימי עסקי( 3שלושה )קיים, לא יאוחר מ

 בזיהוי מעסיק, צילום תעודת זהות וטופס כיסוי זמני ככל שנדרש.

ימי עסקים מיום יצירת הקשר  (10עשרה )פגישת השירות עם עובד חדש תתקיים לא יאוחר מ .15.1

אם עם העובד בכפוף לקבלת מיידעים מהמסלקה הפנסיונית. במידה ולא הצליח הספק לת

יעדכן את החברה באיחור  הפגישה עם העובד, מכל סיבה שהיא, בפרק הזמן שהוגדר בסעיף זה,

 וסיבתו.

מוסכם כי לעובד החברה שברשותו מוצרים  - קליטה ושימור מוצרים פנסיוניים קיימים .16

פנסיוניים קיימים, ממקום עבודה קודם, יוודא הספק אפשרות לשימור והמשך התנאים ככל שניתן 

 שהתנאים מיטביים על תנאי המעסיק הנוכחי ותדאג לעדכן העובד בהתאם. וככל 

 הספק יפעל לשימור רצף תנאי המוצרים הפנסיוניים, ככל שאילו קיימים בידי העובד.  .16.1

  -  מסירת המוצר הפנסיוני לעובד .17

העובד יקבל את סיכום מסמכי הפגישה באמצעות מייל בתום הפגישה או לאחר כל עדכון  .17.1

 כניות אשר יחייב את חתימתו. שיבוצע בתו

 תוכניות הביטוח תשלחנה לכתובתו האישית של העובד )יבוצע על ידי היצרן ובאחריותו(.  .17.2

 

 טיפול שוטף 

 

הינו  אמצעות הספקבאשר בחרו להיות מטופלים , מבנה השירותים המוצע לעובדי החברה .18

  כדלקמן:

בד בכל באחד האירועים הספק מתחייב לקיים פגישת שירות אישית מקיפה לבקשת העו .18.1

 , בכפוף לעדכון הספק בשינוי הסטאטוס. המפורטים מטה

 הצטרפות עובד לשורות החברה.  .18.1.1

כמפורט בהסכם המוצר הפנסיוני, , או תקרת גג החתם 20%עדכון שכרו של העובד מעל ל  .18.1.2

 הנמוך מבין השניים. 

 שינוי מצב משפחתי.  .18.1.3

 . 21הולדת ילד או הגעת ילדו לגיל  .18.1.4

 ה.עזיבת עבוד .18.1.5

 פגישות כתוצאה משינוי בהסדר התחיקתי, או במבנה הסכם המוצר הפנסיוני. .18.1.6

 חודשים.  (18שמונה עשר )פגישת השירות תיערך בתדירות שלא תעלה על   .18.2

"פגישת  –במידת הצורך ו/או על פי בקשת העובד תקבע פגישה להסברים משלימים )להלן  .18.3

 השלמה"( 

 .ימי עסקים  מיום הבקשה ( 10עשרה )עלה על יפגישת ההשלמה תתקיים בטווח שלא  .18.4

 במקרה של שינויים אחרים ייזום מנהל תיק הלקוחות שיחה טלפונית עם העובד. .18.5

פגישות הייעוץ ייקבעו באמצעות מוקד תיאום פגישות אשר יופעל על ידי הספק ומספרו יפורסם  .18.6

תחייב לעובדים ויהיה זמין באתר האינטרנט של הספק או בכל אמצעי זמין אחר. הספק מ
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ימי עסקים מיום הפנייה למוקד תיאום  ( 10עשרה )לקיום הפגישה בטווח שלא יעלה על 

 הפגישות בין אם היוזם היה העובד או החברה

עובדים . ימי עסקים מיום פנייתו של העובד 10פגישות הייעוץ והטיפול יתקיימו לא יאוחר מ  .18.7

ולב, יקבלו ייעוץ, שירות וליווי שיאלצו לתבוע תגמולי ביטוח במסגרת ההסדר הפנסיוני המש

 עד לסיום הטיפול בתיק.ספק השירות מקצועי מ

תיק הפנסיוני שברשותו לגורם שאינו הספק לא יהיה זכאי לשירות הבחר המבוטח להעביר את  .19

 מהספק. 

בחר מבוטח להעביר את שירותי ניהול התיק הפנסיוני שברשותו לגורם שאינו הספק, אך השאיר  .20

ם פנסיוניים כהגדרתם בחוק הייעוץ יהיה זכאי העובד לשירות מהספק בהתאם אצל הספק מוצרי

 למפורט בהסכם שירותים זה בגין אותם מוצרים המנוהלים באמצעות הספק. 

לאחר טיפול בבקשה של עובד, הספק יוודא מול יצרן הביטוח שהבקשה טופלה ונסגרה בהתאם  .21

  להנחיות הפגישה עליהן חתם העובד במסגרת הפגישה.

הספק יסייע לכל אחד מהמבוטחים אשר בחרו בו כגורם משווק לממש את זכויותיהם השונות  .22

 במסגרת המוצרים התיק הפנסיוני המנוהל על ידו. 

 הסיוע יכלול את כל המוצרים הפנסיוניים המטופלים על ידי הספק.  .22.1

כספים עברו כולל ליווי ומעקב ובחינה כי ה סיוע בבקשות משיכת כספים ופדיון בסיום עבודה .22.2

 במלואם לקופות על שמו של המבוטח. 

 .ניוד כספים .22.3

 .חיתום רפואי .22.4

ריכוז וניהול של תביעות מבוטחים למימוש זכויות, בקשת נכות בעקבות אירוע מזכה, לווי  .22.5

ומעקב במילוי הטפסים בדיקה כי העובד מקבל את המגיע לו בגין האירוע המזכה בהתאם 

טח לרבות תשלום שחרור פוליסות הביטוח שעל שמו, ככל לתנאי הכיסוי הביטוחי ושכרו המבו

 שקיים כזה בכיסוי הביטוחי. 

 .טיפול בפרישה לפנסיה .22.6

 .כל פעולה שתידרש ותאושר על ידי הצדדים מעת לעת .22.7

 

 עזיבת עבודה 

 

ימי עסקים   4קשר עם העובד לא יאוחר מ  פק סהצור יבמקרה של עזיבת עבודה י -עזיבת עבודה  .23

 עשרה קיים פגישה טלפונית או פרונטלית בתוך לא יאוחר מתעל פרישתו ותפק סמיום ההודעה ל

ימי עסקים מיום ההודעה לספק ובכפוף לקבלת נתוני צבירות הפיצויים ע"י היצרן. במידה ( 10)

למעסיק בדבר העיכוב וסטטוס  פק ודיע הסיויהיה עיכוב בקבלת נתוני צבירות הפיצויים מהיצרן, 

 הטיפול. 

שה תהיה ליווי העובד במטרה לשמר את המוצרים הפנסיוניים שברשותו תוך מטרת הפגי .23.1

 התייחסות להסדר הפנסיוני המשולב אליו הגיעה החברה ולנושאים המפורטים: 

 עדכון יתרות הפיצויים שברשות העובד.  .23.1.1

 תכנון מס בעת פרישה.  .23.1.2

 א לפורש. 161מילוי טופס  .23.1.3

 ך על הסכם המוצר הפנסיוני. שימור המוצרים הפנסיוניים בשרות העובד בהסתמ .23.1.4
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 מפרט דרישות אבטחת מידע – נספח ו               

 
 

 ?באופן מלאהאם מתקיים  דרישה #
 סמן בעיגול

 במידה וסומן 'לא'
 נא לפרט

 של נותן השירותים, כלל המחשביםב 1
ותקנת מערכת הפעלה עם רישוי מ

 חוקי
  לא \כן 

של נותן השירותים,  כלל המחשבים 2
חודש ימים בכל -נים אחת למעודכ

 עדכוני אבטחת המידע
  לא \כן 

וירוס המותקנת על -האנטיתוכנת  3
כלל המחשבים של נותן השירותים 

 בעלת רישוי חוקי
  לא \כן 

המותקנת בכלל  וירוס-תוכנת האנטי 4
המחשבים של נותן השירותים, 

 מוגדרת להתעדכן ברמה שבועית
  לא \כן 

ם של נותן הגישה מהרשת והמחשבי 5
 אינטרנטהשירותים אל רשת ה

)חומת  FWמופרדת באמצעות מנגון 
 אש( ייעודי

  לא \כן 

הגישה מרחוק למערכות נותן  6
השירותים ולמידע של ענבל, היא 

באמצעות הזדהות חזקה הכוללת לכל 
הפחות שניים מתוך שלושת מנגנוני 

 ההזדהות הבאים:
 סיסמה קבועה .1
סיסמה משתנה או טוקן  .2

 פיזי
 זיהוי ביומטרי .3

יש לציין אילו בשימוש )נא להקיף 
 בעיגול(.

  לא \כן 

בכלל המחשבים של נותן השירותים,  7
 מופעל מנגנון סינון גלישה באינטרנט

  לא \כן 

הסלולר של נותן כלל מכשירי ב 8
השירותים בעלי גישה לדואר 

האלקטרוני, מותקנת מערכת הפעלה 
 מקורית של היצרן ואינה פרוצה

  לא \כן 

הסלולר של נותן כלל מכשירי ב 9
השירוותים בעלי גישה לדואר 

 וירוס-אלקטרוני, מותקנת תכנת אנטי
  לא \כן 

כלל מכשירי  ע"גוירוס -תכנת האנטי 10
 בעלי הסלולר של נותן השירותים

מעודכנת  ,גישה לדואר אלקטרוני
 שבועיתברמה 

  לא \כן 

הסלולר של נותן כלל מכשירי  11
לדואר גישה  בעלי ם,השירותי

אלקטרוני נעולים באחת מהדרכים 
הבאות: סיסמה, טביעת אצבע או 

 קוד חזותי

  לא \כן 

בו  קיימת בקרת כניסה למתחם הפיזי 12
מחשבי העבודה של נותן  מצויים

 השירותים.
 יש לציין את סוג הבקרה:

 

  לא \כן 

קיימת בקרת כניסה לכלל מתחמי  13
ן והשרתים של נותהתקשורת 
 השירותים.

 יש לציין את סוג הבקרה:
 

  לא \כן 

אשר  אמצעי הזיכרון הניידים לכל 14
, בהם שימוש נותן השירותים עושה

 מוצפנים ומוגנים בסיסמה
  לא \כן 
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נותן כלל המחשבים הניידים ש 15
הינם בהם שימוש השירותים עושה 

לי דיסק קשיח מוצפן ומוגן בע
 בסיסמה

  לא \כן 

קיים ות פירט בכתב ומנותן השיר 16
המנחה לעדכן את  או הוראה נוהל

וע דלף ענבל בכל אירוע או חשד לאיר
מידע או אירוע אבטחת מידע, לא 

 שעות מרגע זיהוי האירוע 12-יאוחר מ

  לא \כן 

 נותן השירותים פירט בכתב ומקיים 17
מנחה לקבל מענבל ה או הוראה נוהל

אישור בכתב, לפני העברה או שיתוף 
גורם צד ג' )לרבות של ענבל עם  מידע

 רותי אחסון, גיבוי, ענן ואחרים(שי

  לא \כן 

 למידע של ענבל – מורשי גישה ומעלה 10
נותן השירותים פירט בכתב ומקיים  18

 את הנהלים הבאים:
 נוהל גישה ותפעול מידע .1
נוהל אבטחה פיזית  .2

 וסביבתית
 נוהל סינון וגיוס עובדים .3
נוהל מודעות והדרכת  .4

 יםעובד

 לא \כן  .1

 לא \כן  .2

 לא \כן  .3

 לא \כן  .4

 

נותן השירותים מתקף את הנהלים  19
לכל הפחות  16המפורטים בסעיף 

 חודשים 24-אחת ל
  לא \כן 

סקר הרשאות נותן השירותים מבצע  20
לשרת הקבצים, לכל הפחות  גישה

 חודשים 12-אחת ל
  לא \כן 

צע סקר סיכוני נותן השירותים מב 21
 24-ל הפחות אחת לת מידע לכאבטח

 חודשים
  לא \כן 

נתיב בקרה  נותן השירותים שומר 22
)לוג( המתעד את כל ניסיונות הגישה 

מוצלחים והכושלים( למידע של )ה
 ענבל

  לא \כן 

נתיב נותן השירותים מבצע בקרה על  23
, לכל 22קרה המפורט בסעיף הב

 חודשים 12-הפחות אחת ל
  לא \כן 

דיר ומקבל נותן השירותים הג 24
התראות בגין גישה בלתי מורשית 

או למערכות המידע \לרשת המחשב ו
 או למידע של ענבל\ו

  לא \כן 

נותן השירותים הגדיר ומקבל  25
התראות בגין חשד להדבקות או 

התפשטות קוד עוין באחד או יותר 
 ממחשבי העבודה 

  לא \כן 

 


