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 2020יולי  30 חמישי יום

 :לכבוד

לביצוע סדנאות תחקיר ארגוני ו/או אישי עבור היחידה לניהול סיכונים ברפואה,  במכרז פומבי המתעניינים

 בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה,

 א.ג.נ.,

  1מכתב הבהרות מספר הנדון: 

( ו/או "המזמינה" "ענבל")להלן: לביטוחי הממשלה  הפנימיתכמנהלת הקרן  ,ענבל חברה לביטוח בע"מ

 כדלקמן: בנדוןשונים והבהרות לתנאי ההליך מתכבדת לפרסם בזאת עדכ

המציע נדרש לחתום על מכתב זה בראשי  מכתב הבהרות זה, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההזמנה. .א

 תיבות ולצרפו כחלק מההצעה.

אמורים בהודעה זו תהיה המשמעות שנקבעה להם במסמכי אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים ה .ב

 ההזמנה.

ועדת ואין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם  .ג

המכרזים או על ידי כל גורם אחר, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור 

פירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט במכתב זה בלבד, ובמכתבי הבהרות במסמכי המכרז וכן כל ה

 ועדת המכרזים, ככל שיצאו. ונוספים שיצאו מטעם 

 אין בהודעה זו כדי לשנות מהוראות מסמכי ההזמנה, אלא ככל ששינוי כזה נעשה במפורש. .ד

 :בהרה שהוגשו בנוגע להליך וכן התייחסותנוהאלות הל שלהלן טבלה מרכזת ש .ה

 

 מענה המזמינה / בקשה / הבהרה שאלה הסעיף ס"דמ

 6פרק   .1

למסמכי 

 ההזמנה

צריך להוריד את הדרישה לניסיון רק במערכת 

 הבריאות.

אין שום הבדל בין מתודת התחקירים במערכת 

הבריאות, למתודה הזו בכל גוף אחר, מה שחשוב זה 

לשלוט היטב במודל , ולהיות מנוסה בחלק 

 , בלי קשר לענף.התיאורטי והיישומי שלו

בית חולים, תחנת כח,  -למשל: בתחום הבטיחות 

שדה תעופה וכו' מפעילים את השיטה לתחקור 

אירועים על פי אותו מודל תחקור ואין כל הבדל 

 בתורת התחקיר בין המקומות הללו.

 זו חסימה לא הוגנת ולא עניינית של מועמדים טובים

ומנוסים, שיכולים לספק את השירות הזה לא פחות 

טוב ממי שעבד בשנים האחרונות בעיקר עם מערכת 

 הבריאות.

אדרבא, דווקא הניסיון מענפים שונים מעשיר ונותן 

את איכות ותכני ההדרכה  שממנפת תוספת למידה

לעניין הדרישה לניסיון 

יודגש  –בארגון בריאות 

אין המדובר בדרישה כי 

המהווה תנאי סף בהליך 

אלא בהקניית יתרון 

למציע בעל ניסיון 

בארגון בריאות וזאת 

נוכח פעילות היחידה 

לניהול סיכונים ברפואה 

ת בענבל וההתמחו

הספציפית ברפואה 

ובעבודה מול ארגוני 

אנו בריאות בלבד. 

רואים חשיבות רבה 

למציע שיוכל להשתלב 

במהירות במתן 
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 ומהחשיפה הזו המשתתפים רק ירוויחו .

 

 

 

 

השירותים בארגוני 

בריאות, עבודה עם 

צוותים רפואיים, 

הכרות עם עולם 

 הרפואה אתגריו  וכו.

אין אנו סבורים כי נכון 

יהא לוותר על הקניית 

יתרון לניסיון בהעברת 

ת תחקיר בארגוני סדנאו

 בריאות.

 לפיכך הבקשה נדחית.

 

 

סעיפים   .2

3.1.4  +

3.2.4 

למסמכי 

 ההזמנה

תחקיר דווקא  הדרישה לניסיון בהעברת סדנאות

ות קריטריון סף להי כהלא צריבשנים האחרונות  

במכרז הזה. מקסימום זה יכול להיות עוד קריטריון 

 לשקלול, אם בכלל.

צר באופן מקרי מצב בגלל הדרישה הזו יכול להיוו

שנה  20אבסורדי שמדריך בעל ניסיון רלוונטי של 

יפסל, כי לא יצא לו לעסוק דווקא בשנים האחרונות 

בהעברת סדנאות למנהלים בתחום התחקירים והוא 

 התמקד בהדרכות בתחומים אחרים ודומים

שנים  5ומצד שני יועץ מתחיל בעל ניסיון של 

רק בהעברת בהדרכה למנהלים שעסק במקרה אך ו

הדרכות תחקיר ואין לו ידע רחב בתחומים משיקים 

מתאים יותר, למרות שעל פניו הוא היה צריך  ימצא

 להיות בעדיפות נמוכה בהרבה.

 

לעניין תנאי הסף של 

ניסיון בהעברת חמש 

סדנאות תחקיר ארגוני 

שלוש סדנאות תחקיר  /

אישי בחמש השנים 

אנו  –האחרונות 

מדובר סבורים כי אין ה

 בתנאי סף מחמיר.

מדובר בחמש/שלוש 

סדנאות בסך הכול על 

פני תקופה של חמש 

שנים. ולא בכל אחת 

מהשנים. תקופה של 

חמש שנים הינה סבירה 

ומתקבלת וודאי ביחס 

לתחום זה. אין זה מקרי 

כי דרישה זו מהווה 

תנאי סף וזאת נוכח 

הרצון לעבוד עם מציע 

שפעיל בתחום ומבצע 

עשה אותו הלכה למ

 בשנים האחרונות.

 

שנים האחרונות  20 -אם מציע מסוים עסק ב   .3

בהדרכות בתחום הזה וגם בתחומים משיקים )כגון: 

בטיחות, אירועי חירום, וניהול סיכונים( ובמקרה 

ביחס לתנאי הסף של 

וותק של לפחות שלוש 

שנים בחמש השנים 
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עסק בנושא התחקיר,  דווקא בשנים האחרונות פחות

הוותק הקודמות שלו בהדרכה  שנות 15 הרי כל

, בגלל שהוחלט להציב רק בתחום התחקיר לא יחשבו

 השנים האחרונות כקריטריון סף! 5את 

 

יש פה אובדן הזדמנות לקבל הצעות ממועמדים 

 .פוטנציאליים

 

האחרונות של המציע 

עצמו בביצוע סדנאות 

תחקיר ארגוני/ לפחות 

שנה אחת בשלוש 

השנים האחרונות של 

המציע עצמו בביצוע 

 –סדנאות תחקיר אישי 

כנ"ל.  אנו סבורים כי 

מדובר בתנאי סף  

מידתי אשר הולם את 

צרכי היחידה לניהול 

 .בענבל כונים ברפואהסי

את במהלך הכנת המכרז, ראינו שהמכרז מדגיש    .4

התנאי שהניסיון של המציעים יהיה אך ורק בארגוני 

שהמוניטין שלנו, יכולותינו  בריאות. האם העובדה

וניסיוננו המקצועי הצטברו בארגונים אחרים ולא 

בארגוני בריאות, פוסלת אותנו מהשתתפות במכרז 

 מבחינת תנאי הסף?

 

אין מניעה כי מציע בעל 

ניסיון מעולם הביטחון 

או מעולם תוכן אחר 

 –שאינו בהכרח רפואי 

יגיש הצעתו להליך זה. 

יחד עם זאת ובשים לב 

עילות היחידה לניהול לפ

סיכונים ברפואה בענבל, 

ההתמחות הינה בפן 

הרפואי. משכך, הוקנה 

יתרון למציע בעל ניסיון 

בעולם התוכן הרלוונטי 

 לפעילות החברה.

 

 5.2סעיף   .5

למסמכי 

 ההזמנה

נדרש להמציא תצהיר פקיד מורשה על פי חוק 

עסקאות גופים ציבוריים. מה זה התצהיר ואיפה 

 ?מוצאים אותו

מדובר באישור על ניהול 

פנקסי חשבונות 

ורשומות לפי חוק 

עסקאות גופים 

ציבוריים וכן אישור 

לצורך ניכוי מס. את שני 

האישורים ניתן להפיק 

מאתר רשות המיסים 

 או אישור רו"ח

תחקיר  – 1לגבי סל  מה נפח הפעילות המשוער הצפוי בכל סל?   .6

הערכה כי  - ארגוני 

 5מדובר במינימום של 

לגבי ; סדנאות בשנה 
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 –תחקיר אישי  – 2סל 

הערכה כי בשנה 

 3הראשונה יבוצעו 

סדנאות ובהדרגה 

לעניין  תורחב פעילות זו.

  1.11.5סעיף זה ראה  

בו אין  למסמכי ההזמנה

מתחייבת להיקף ענבל 

עבודה כלשהוא והכל 

ייקבע על פי שיקול 

 .דעתה הבלעדי וצרכיה

ת ייעודית מכפיל כוח אנחנו רואים במערכת טכנולוגי   .7

 בהטמעת תרבות. היכן ניתן לשלב את הנושא במכרז?

תיאור השירותים 

המבוקשים מפורט 

במסמכי המכרז. מעבר 

לכך, לגבי שיטת ביצוע, 

עזרים טכנולוגיים ככל 

שנדרש ידונו בין ענבל 

לבין המציע הזוכה 

 במידת הצורך.   

 1.2סעיף   .8

למסמכי 

 –ההזמנה 

הגדרה 

 ראשונה

צגת יועץ המועסק באופן קבוע ולאורך זמן האם ה

אצל המציע על בסיס ספק וכנגד חשבונית מס 

פרילאנס ועונה על התנאים הנדרשים במכרז, עומד 

בתנאי המכרז? חשוב לציין כי זוהי דרך ההעסקה 

 הנהוגה והמקובלת על רוב חברות הייעוץ בתחום.

על היועץ המוצע מטעם 

המציע להיות במעמד 

תף או של בעלים/שו

שכיר במציע בלבד. 

מעמד של פרילנסר אינו 

נכלל בהגדרה זו. אותו 

פרילנסר יכול להגיש 

הצעתו באופן עצמאי 

ונפרד. הבקשה לשנות 

 נדחית. –תנאי סף זה 

 

 ?המכרז בהגשת שבועיים של דחייה לקבל ניתן האם   .9

 

 

 הבקשה נדחית.

 

 בכבוד רב,

 ענבל חברה לביטוח בע"מ


