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 -1 פרק-

 כללי .1

 ההזמנה מטרת .1.1

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

שני להצעות קבלת לבזאת פונה , ("הפנימית "הקרן: )להלן ישראל ממשלת של הממשלה

עבור היחידה  . האחד, ביצוע סדנאות תחקיר ארגוני והשני, ביצוע סדנאות תחקיר אישיסלים

בהנהלת ענבל חברה לביטוח , אה, הקרן הפנימית לביטוחי הממשלהלניהול סיכונים ברפו

 (. "ההליך"ו/או  "הצעות לקבלת הליך": להלן) בע"מ

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

מנוהלת  , בין היתר,ובמסגרתה ישראל ממשלת של העצמי הביטוח שהינה ,הפנימית קרןה

 פועלתהפנימית  הקרן במסגרת. הפנימית בקרן המכוסות המדינה כנגד תביעותההגנה ב

: קידום םיעדיה בין היתר הינ אשר ,"(היחידה" :ולהלן) ברפואה סיכונים לניהול היחידה

כתוצאה המשפטי והכלכלי סיכון הקטנת העל ידי כך טעויות ולמניעה והקטנת פעילות 

ביצוע צוותים המטפלים, ל מסייעים כלים. פעילות היחידה כוללת פיתוח אלה מטעויות

ו/או לבצע פעילויות התערבות להשגת שיפור  ובטיחות איכות ושיפור סיכונים ניהול פעילות

, בין הנושאמול גופים בעלי עניין לקידום פעילות  ;הממשלתיים הבריאות בארגוניאיכות 

 מול איגודים רפואיים מקצועיים, משרד הבריאות וכיו"ב.היתר פעילות 

בלבד )בתי חולים כלליים,  בניהול סיכונים במערכת הבריאות הממשלתית היחידה עוסקת .1.1.3

 בתי חולים פסיכיאטריים, גריאטריים ולשכות הבריאות(.

על מנת שתהיה בידי המציע הבנה באשר לתחומי עשיית היחידה, להלן פירוט קצר של  .1.1.4

 פעילויות שנעשות/נעשו על ידי היחידה: 

חריגים )תחקיר(  םללמידה ארגונית מאירועי הסדנאות מתודולוגיהעברת  .1.1.4.1

 לרבות לאנשי צוות רפואי, סיעודי ופרא רפואי במערכת הבריאות הממשלתית,

 .משובתוך מתן  מעשית התנסותוכן  פתרון כיודר המלצות גיבוש

יצירת כלי הדרכה ושיתוף ידע, כדוגמת סרטי הדרכה בתחומים כגון "הסכמה  .1.1.4.2

 , "כמעט אירוע" ועוד.וסירוב מדעת", "קיבעון מחשבתי" ו"יחסי תורן כונן"

היחידה מפעילה אתר אינטרנט להפצת ידע בתחום בטיחות הטיפול וניהול  .1.1.4.3

הסיכונים מזה מספר שנים, וכן מפיצה לכלל בתי החולים מבזקי ידע בתחומים 

שונים מתוך רצון להגביר מודעות וידע מצד הצוותים, ולהביא למניעת הישנותם 

 של  אירועים דומים. 

-ול הסיכונים בעיקר בפן המדיקוהיחידה מהווה גורם משמעותי בתחום ניה .1.1.4.4

לגאלי, ובכלל זה נציגיה מעבירים הרצאות בפני גורמים רלוונטיים בכל רחבי 
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הארץ, נותנים ייעוץ משפטי שוטף ליחידות המכוסות בנושאי ניהול סיכונים 

 ברפואה, בטיחות הטיפול ואחריות מקצועית ברפואה.

נים אליו מוזמנים מנהלי היחידה מקיימת פורומים של שיתוף ידע בנושאים שו .1.1.4.5

סיכונים מבתי החולים, מנהלי מחלקות, אחיות ניהול סיכונים, אנשי צוות 

בפורומים אלו מועלים נושאים שונים ומגוונים,  .רפואי ואנשי צוות משפטי

למשל הסכמה וסירוב מדעת, הפסיקה כמנוף  לגאליות, -בעיקר סוגיות מדיקו

איים, כשרותו המשפטית של לשיפור איכות, התייחסות לממצאים אקר

המטופל ועוד. הדיון מתקיים כרב שיח פתוח ובלתי אמצעי בין הגורמים השונים 

במערכת הבריאות בסוגיות השונות במטרה לקבל מענה לקשיים קיימים וליצור 

 יומית.  –תשתית ליצירת  כלים פרקטיים לעשייה היום 

 הגדרות .1.2

 

 זו: בהזמנה מרכזיים מונחים להלן  

ספציפי מטעמו למתן השירותים  יועץאשר יקצה יחיד או תאגיד  מציע:

זה יהא במעמד של  יועץ. המוצע"( היועץ)להלן: " המבוקשים

 . כיר במציעשבעלים/שותף/

ייתן בעצמו המוצע אשר  יועץתהא ביחס להמקצועיים בדיקת תנאי הסף 

 את השירותים המבוקשים.

 מסמכי הזמנה זו על כל נספחיה.  :ו/או ההליך  ההזמנה

וענבל חתמה עמו על ההסכם מציע אשר קיבל הודעת זכייה בהליך זה  המציע/ים הזוכה/ים:

  להזמנה. המצ"ב 

 השירותים

 :המבוקשים

 להזמנה. 2מכלול השירותים שיסופקו על ידי המציע הזוכה כמפורט בפרק 

 יובהר כי מדובר בשני סלים למתן השירותים: 

 :1סל 

הינו תהליך תחקיר ארגוני : חריגרפואי לבדיקת אירוע  תחקיר ארגוני

תוך מיצוי רפואי רור הנסיבות ופרטי ההתרחשות של אירוע ישיטתי לב

צר תשתית ראויה ומהימנה להסקת ימירב המידע והנתונים במטרה לי

מסקנות ולהפקת לקחים. התחקיר הוא השלב הראשון בתהליך הפקת 

 ביישום ובהטמעה.הלקחים המסתיים 

 :2סל 

הינו תהליך למידה והפקת לקחים  תחקיר אישי :תחקיר אישי

במטרה להשתפר ביכולות  הליך טיפול רפואי שיטתית מביצוע אישית
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תחילתו של התחקיר האישי בביצוע תדריך וסיומו בחניכה  . הביצוע

 ומשוב.

 מדינת ישראל. המדינה:

אחראי מטעם ענבל על 

 ההליך:

 אשטובקר.מירה 

אחראי מטעם ענבל על 

 ביצוע ההתקשרות

 מנהלת היחידה לניהול סיכונים ו/או מי שימונה מטעמה.

 

 להליך זמנים לוח .1.3

 

 הפעילות התאריך

 פרסום ההליךמועד  2020, ביולי 16

 מועד אחרון לשאלות הבהרה 2020, ביולי 23

, באוגוסט 04 -ה שלישייום 

 15:00בשעה  2020

 מועד להגשת ההצעות 

 מועד טנטטיבי לקיום ראיונות בבית ענבל  2020, באוגוסט 18

 

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

 כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך. עיםימהמצ, ולא תהיה למי באתר ענבל למציעיםפורסם בהודעה שת

 ההתקשרות תקופת .1.4

המתחילה  (חודשיםשלושים ושישה ) חודשים 36 תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה .1.4.1

 .("התקשרות"תקופת הלהלן: )על ידי הצדדים  מועד חתימת ההסכםב

 בכפוףהמבוקשים  השירותים למתן ההתקשרות תקופת את להאריך האופציהשמורה לענבל  .1.4.2

על  נוספים חודשים (36) שלושים ושישה עד של  למשך, הצרכישיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לל

 "(המוארכת ההתקשרות תקופת: "להלן) פי ההסכם

, בשינויים המצ"ב הסכםהעל הצדדים כל הוראות , תחולנה בתקופת ההתקשרות המוארכת .1.4.3

 המחויבים. 
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לידי ההתקשרות מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי לענבל הזכות להביא את הסכם  .1.4.4

 ימים בכתב ומראש. 60סיום, מכל סיבה שהיא, בהודעה מוקדמת של 

 ההליך מסמכי פרסום .1.5

עדכוני מועדים ו/או באתר ענבל. במידה ויהיו הן בעיתונות והן יפורסמו  מכרזמסמכי ה .1.5.1

ורק אלו יחייבו בלבד ענבל יפורסמו השינויים באתר  מכרז,הבהרות ו/או תיקונים במסגרת ה

 .ואת המציעיםמשפטית את ענבל 

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

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

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

 יפסל.לה עלולה

 הקשר תאש .1.6

מירה למכרז זה הינה הגב' יש לעמוד בקשר בכל הקשור עמה הקשר מטעם ענבל  תאש .1.6.1

הפניות בגין בקשה זו . כל m2520@inbal.co.il אלקטרונית:ה הדואר אשטובקר, בכתובת

  .המצוין לעיל מיילבאמצעות ההקשר בכתב בלבד  תייעשו לאש

 ובירורים שאלות העברת נוהל .1.7

כאמור לעיל  באמצעות דואר אלקטרוני הקשר תאשל בלבדשאלות המציעים תוגשנה בכתב  .1.7.1

פורסמנה במכתב הבהרות ת לשאלות ההבהרהתשובות   .2020ביולי,  23 -ה ליוםוזאת עד 

את תחייבנה משפטית את ענבל וענבל רק תשובות בכתב באתר . ישלח אל כלל המציעיםאשר 

 המציעים.

 ההצעות מסירת .1.8

הממוקמת בדלפק , לתיבת המכרזים ,מעטפה חתומהמסירה ידנית, בב למסור את ההצעותש י .1.8.1

בימים א' עד ה' , קריית שדה התעופה, , במשרדי המזמינה בבית ענבל, ברחוב הערבההקבלה

 15:00שעה ב 2020באוגוסט,  04 – עד הוזאת  17:00  -ל 09:00)למעט ערבי חג וחג( בין השעות 

(. כל הצעה שלא תתקבל עד המועד האחרון להגשת "האחרון להגשת ההצעותהמועד ")להלן: 

 ההצעות לא תבחן במסגרת ההליך.  

 הצעתווהמעוניין להשתתף במכרז, יגיש להלן  3 בפרקהמפורטים  הסף העונה על תנאי מציע .1.8.2

 כדלקמן: עבור כל סל בנפרדות מעטפ 3אמצעות ב

 "מכרז עליה: ירשום וכן המלא, שמו את המציע יציין גבה על –1 מס' מעטפה .1.8.2.1

 או ארגוני לציין ________)יש תחקיר סדנאות ביצועל 2020/25 מס' פומבי

 המכרז" מסמכי – 1 מס' מעטפה -סיכונים" לניהול היחידה עבור  אישי(
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-5.1 פיםבסעי המפורטים המסמכים מכל אחד העתק המציע יכניס זו במעטפה

 על מעטפה זו להיות סגורה. )כולל(. 5.6

 "מכרז " :עליה ירשום וכן המלא שמו את המציע יציין גבה על - 2 'מס מעטפה .1.8.2.2

 או ארגוני לציין ________)יש תחקיר סדנאות ביצועל 2020/25 מס' פומבי

 הצעה - 2 'מס מעטפה מס' מעטפה -סיכונים" לניהול היחידה עבור אישי(

 בסעיף כנדרש הכספית הצעתו של אחד עותק המציע יכניס זו במעטפה "כספית

 על מעטפה זו להיות סגורה. .להזמנה ב' נספח – המחיר הצעת טופס גבי על  5.7

 ביצועל 25/2020 מס' פומבי "מכרז " המציע ירשום גבה על – 3 מס' מעטפה .1.8.2.3

 לניהול היחידה עבור אישי( או ארגוני לציין )יש _______ תחקיר סדנאות

על  .2 'מס מעטפה ואת 1 'מס מעטפה את המציע יכניס זו במעטפה סיכונים".

 מעטפה זו להיות סגורה.

 לכך ובהתאם המכרז, מסמכי לשאר הכספית ההצעה שבין בהפרדה המציע לב תשומת 

 צילומים או העתקים לרבות כלשהם, כספיים נתונים 1 מס' במעטפה לכלול אין כי מובהר

 ממנו. חלק כל או הכספית, ההצעה טופס של

 סל כל שבעבור כך בנפרד. סל לכל הצעתו להגיש עליו – הסלים לשני הצעתו המגיש מציע 

 .1.8.2 בסעיף כמפורט מעטפות 3 יוגשו

 לא ,לעיל שנקבעו והשעה למועד עד המכרזים לתיבת תגענה לא אשר הצעות כי יודגש .1.8.3

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

 מנועים יהיו והמציעים זה עניין על השיגל יהיה ניתן לא לפיכך "(.התקנות" )להלן: 1993

 סמכויותיה הפעלת עם בקשר ,שהן וסוג מין מכל דרישה או/ו תביעה או/ו טענה כל מלהעלות

 .כאמור סמכות הפעלת של מהשלכותיה כתוצאה או/ו זה בעניין ענבל של

 ההצעה תוקף .1.9

נוספים אם חברת ענבל  ימים 60, או  ותההצע להגשתמהמועד האחרון  ימים 90 תוקף ההצעה הוא 

 הארכת המועד.תודיע על 

 כלשהי הצעה לקבל חובה העדר .1.10

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

להפסיקו או לבטלו ו/או להתקשר עם כל גורם אחר שלא השתתף  ההליך,לשנות את 

 זה.  הליךב

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

והיא שומרת לעצמה את הזכות להתקשר בהסכם לקבלת השירותים עם כל גורם 
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, ליךשהי ו/או לבטל את הליכי ההשתמצא לנכון, ו/או להחליט שלא להיענות להצעה כל

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

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

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

 הצעה כל לדחות, חייבת לא אך, רשאית המזמינה תהא, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .1.10.3

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

 .המזמינה של והבלעדי הסופי דעתה שיקול

 או/ו למציע לפנות, הבלעדי דעתה שיקול לפי, חייבת לא אך, רשאית תהא המזמינה .1.10.4

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

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

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

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

 . הצעות להגשת האחרון למועד ותחולה

 זה הליך מתנאי תנאי או דרישה קיום על למחול הזכות את העצמל שומרת המזמינה .1.10.5

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

 .המזמינה של

  הדרוש הזוכים המציעים מספר .1.11

מציע זוכה אחד לתחום סדנאות תחקיר ארגוני ועם מציע  ענבל להתקשר עםבכוונת  .1.11.1

 למתן השירותים המבוקשים.  זוכה אחד לתחום סדנאות תחקיר אישי

המציע רשאי להגיש הצעתו לאחד או לשני הסלים ובלבד שהינו עומד בתנאי הסף  .1.11.2

 להלן. 3כמפורט בפרק 

, את מספר המציעים הזוכים לשנותקול הדעת ימבלי לגרוע מן האמור, למזמינה ש .1.11.3

מידה ונתון זה ישתנה בעת בקול דעתה הבלעדי. יל בכפוף לצרכי המזמינה ולשווהכ

 קביעת המציעים הזוכים על המזמינה יהיה לנמק החלטתה בכתב.

רשאית )אך לא חייבת(,  אבדיקת ההצעות ובחירת הזוכה תתבצע על ידי ענבל, אשר תה .1.11.4

 להיעזר  ביועצים ומומחים חיצוניים מטעמה לשם כך. 

ל ייקבע על פי ווהכ אינה מתחייבת להיקף עבודה כלשהו ענבל ,יובהר כי בכל מקרה .1.11.5

 .שיקול דעתה הבלעדי וצרכיה
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 במכרז זכו שלא למציעים לפנות ענבל של הזכות .1.12

ענבל שומרת לעצמה את הזכות לפנות למציעים שהשתתפו במכרז אך לא זכו בו לצורך  .1.12.1

נפח העבודה, סיום ב גידולמתן השירותים המבוקשים וזאת בין היתר במקרים של 

 התקשרות עם זוכה בהליך או מכל סיבה שהיא בכפוף לצרכי החברה. 

שנתיים מתחילת ההתקשרות זכות זו כאמור לעיל נתונה לענבל בלבד לתקופה של עד  .1.12.2

 עם המציעים הזוכים.

במקרה כזה הפנייה תיעשה לאותם מציעים שלא זכו כאמור, וזאת בהתאם לניקוד  .1.12.3

אותו קיבלו כך שהפנייה הראשונה תיעשה למציע בעל הציון הגבוה ביותר מבין 

המציעים שלא זכו. למציע זה נתונה הזכות לסרב לפנייה, וענבל תפנה למציע המדורג 

הבא לאחריו וכן הלאה. מציע שיסכים כאמור, יידרש להמציא אישור ביטוחי וכן 

 .זה במכרז האמורות והמחויבויות התנאים בכל לעמוד

ההתקשרות עם המציעים כאמור תיעשה בכפוף להמשך עמידה בתנאי הסף ועל בסיס  .1.12.4

 ההצעה אותה הגישו.

  



 
 

   
 25/2020הליך:          

- 10 - 

 -2  פרק-

 המבוקשים השירותים הגדרת .2

 ,ההזמנה מסמכיל נספחכ המצורף בהסכם לרבות זה, הליך במסמכי אחר מקום בכל מהאמור לגרוע מבלי

 ובמצטבר: קמןכדל הינם הזוכה מהמציע הנדרשים השירותים

 לבדיקת אירוע רפואי חריג תחקיר ארגוני – 1סל 

 במסגרת תחקור מסוג זה יידרש המציע הזוכה למתן:

הכשרה לכלל מערכת הבריאות הממשלתית לשיפור תהליכי למידה ייעוץ ליחידה בבניית תכניות  .1

 ותחקור אירועים חריגים והטמעת הכלים בבתי החולים הממשלתיים.

ביצוע סדנאות תחקיר בבתי החולים ובמסגרת בית הספר לבטיחות הטיפול וניהול סיכונים ברפואה  .2

דנה תלמד המתודולוגיה שמפעילה היחידה בשיתוף חטיבת בתי החולים הממשלתיים. במסגרת הס

לביצוע תחקיר תוך התייחסות לתרבות ארגונית ולמידה ארגונית, מיקוד בתהליכי רוחב בארגון,  

גיבוש המלצות ודרכי פתרון; שלב של התנסות מעשית; ליווי ומתן משוב למשתלמים במהלך הסדנה 

 ועד הגשת התחקיר המסכם שניתן במסגרת הסדנה.

צוע תחקיר בארגוני בריאות בקרות אירוע, לרבות מתן המלצות לפעולות ליווי ו/או ייעוץ ו/או בי .3

 לשיפור ומניעה.

ל שירות נוסף רלוונטי למתן השירותים המבוקשים בהתאם לצרכי ענבל, והכל בכפוף לשיקול דעתה כ .4

 הבלעדי לרבות צמצום ו/או הרחבה של היקף השירותים המבוקשים מהמציע הזוכה.

המציע, עובדיו, קבלני המשנה המועסקים על ידו ו/או כל מי מטעמו  על -דרישות אבטחת מידע  .5

לקיים במהלך תקופת ההתקשרות לרבות תקופת ההתקשרות המוארכת את חוק הגנת הפרטיות, 

)להלן: "החוק"( ותקנותיו ובפרט את תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(,  1981 –התשמ"א 

רשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים וחוזרי רשות )להלן: "התקנות"(, הנחיות ה 2017 -תשע"ז

שוק ההון, ביטוח וחסכון, הרלוונטיות למערכות המידע ולתהליכי העבודה נשוא התקשרות זו, וכן 

 הוראות והנחיות ענבל לעניין הגנת הפרטיות, אבטחת מידע והגנת סייבר.

 

 .("השירותים המבוקשים")להלן   
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 תחקיר אישי  - 2סל 

 תחקיר מסוג זה יידרש המציע הזוכה למתן:במסגרת 

ייעוץ ליחידה בבניית תכנית הכשרה לכלל מערכת הבריאות הממשלתית לשיפור תהליכי למידה  .1

 ותחקור אישי והטמעת הכלי בבתי החולים הממשלתיים.

ביצוע סדנאות תחקיר אישי בבתי החולים הממשלתיים ובמסגרת בית הספר לבטיחות הטיפול  .2

ם ברפואה שמפעילה היחידה בשיתוף חטיבת בתי החולים הממשלתיים. במסגרת וניהול סיכוני

הסדנה תלמד המתודולוגיה לביצוע תחקיר אישי תוך התייחסות לתרבות ארגונית, טכניקת ביצוע 

 התחקיר האישי והטמעה.  הסדנה תכלול התנסות מעשית; ליווי ומתן משוב למשתלם.

 י בריאות.ליווי ו/או ייעוץ לתחקיר אישי בארגונ .3

כל שירות נוסף רלוונטי למתן השירותים המבוקשים בהתאם לצרכי ענבל, והכל בכפוף לשיקול דעתה  .4

 הבלעדי לרבות צמצום ו/או הרחבה של היקף השירותים המבוקשים מהמציע הזוכה.

 לקיים מטעמו מי כל ו/או ידו על המועסקים המשנה קבלני עובדיו, המציע, על - מידע אבטחת דרישות .5

 התשמ"א הפרטיות, הגנת חוק את המוארכת ההתקשרות תקופת לרבות ההתקשרות תקופת מהלךב

 2017 -תשע"ז מידע(, )אבטחת הפרטיות הגנת תקנות את ובפרט ותקנותיו "החוק"( )להלן: 1981 –

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

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

 .סייבר והגנת מידע אבטחת הפרטיות, הגנת לעניין ענבל והנחיות

 .("השירותים המבוקשים")להלן   
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 -3 פרק-

 הסף תנאי .3

 

 ארגוני תחקיר – 1 לסל שירותים מתן עבור הסף תנאי .3.1

  במצטבר: הבאים התנאים כל על העונה מציע הצעה להגיש רשאי  

 השירותים ללכ את לתת ביכולתו יש כי יצהיר המציע - במלואם המבוקשים השירותים נתינת .3.1.1

 במסמכי כמפורט וההתחייבויות הדרישות התנאים, בכלל ויעמוד עומד וכי המבוקשים

 .והתצהירים ההסכם לרבות נספחיו על ההזמנה

 ציבוריים, גופים עסקאות חוקב כנדרש האישורים כל בעל להיות המציע על - כדין ספרים ניהול .3.1.2

 .1976-התשל"ו

 מאירועים למידה בנושא סדנאות בביצוע שנים 3 לפחות של וותק בעל מציע- המציע וותק .3.1.3

 ועד 2015 בינואר 1 מיום החל האחרונות, השנים בחמש הפחות לכל שנצבר )תחקיר( חריגים

  במכרז. הצעות להגשת האחרון למועד

 ניסיון בעל להיות המוצע היועץ על - ארגוני תחקיר סדנאות בהעברת המוצע היועץ ניסיון .3.1.4

 זה, סעיף לצורך האחרונות. השנים חמש במהלך ארגוני תחקיר סדנאות 5 לפחות רתבהעב

 .שעות 3 הפחות לכל תהיה סדנא
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 אישי תחקיר – 2 לסל שירותים מתן עבור הסף תנאי .3.2

  במצטבר: הבאים התנאים כל על העונה מציע הצעה להגיש רשאי  

 השירותים ללכ את לתת ביכולתו יש כי יצהיר המציע - במלואם המבוקשים השירותים נתינת .3.2.1

 במסמכי כמפורט וההתחייבויות הדרישות התנאים, בכלל ויעמוד עומד וכי המבוקשים

 .והתצהירים ההסכם לרבות נספחיו על ההזמנה

 ציבוריים, גופים עסקאות חוקב כנדרש האישורים כל בעל להיות המציע על - כדין ספרים ניהול .3.2.2

 .1976-התשל"ו

 אישי לתחקיר מתודולוגיה בנושא סדנאות בביצוע אחת שנה לפחות של וותק בעל - המציע וותק .3.2.3

 האחרון למועד ועד 2017 וארבינ 1 מיום החל האחרונות, השנים בשלוש הפחות לכל שנצבר

  במכרז. הצעות להגשת

 ניסיון בעל להיות המוצע היועץ על - אישי תחקיר סדנאות בהעברת המוצע היועץ ניסיון .3.2.4

 סדנא זה, סעיף לצורך האחרונות. השנים חמש במהלך אישי תחקיר סדנאות 3 לפחות בהעברת

 .שעות 3 הפחות לכל תהיה
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 -4פרק -

 ההצעה מבנה .4

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

 מקורי אחד בעותק הצעתו את להגיש המציע על -מקור קשיח עותק -ההצעה של העותקים מספר .4.2

 העתק ברשותו להשאיר המציע על .כדין חתומים עותקים בשני להגיש יש אותו ההסכם את למעט

 בשלמותה. מההצעה למקור נאמן

 ההצעה על חתימה .4.3

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

 . חתומים בראשי תיבות בכל עמוד ובחתימה מלאה במקומות הנדרשים

 .תומציע שלא יגיש את כל המסמכים חתומים ומלאים כנדרש עשוי לגרום לפסילת הצע .4.3.2

בכל מקום בו התבקש, ובכל המציע המציע יחתום חתימה מקורית מלאה ביחד עם חותמת  .4.3.3

 ., כנדרשדף אחר ישים חותמת וחתימה ו/או יחתום בראשי תיבות

שהוסמך לכך בתקנון החברה או יחתום רק מי  -אם המציע הינו תאגיד או שותפות רשומה  .4.3.4

 . השותפות ובתוספת חותמת התאגיד הסכםב

 ההצעה מילוי .4.4

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

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

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

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

 . הצעתולגרום לפסילת 

 
 
 
  



 
 

   
 25/2020הליך:          

- 15 - 

       -5 פרק-        

 הצעתו במסגרת להגיש המציע שעל המסמכים .5

על פי החלוקה  )אין לכרוך או להדק את ההצעה( ניילוניות/חוצציםקלסר עם ב על המציע להגיש את הצעתו 

, מציע המגיש הצעתו לשני הסלים מתבקש להגיש הצעתו בעבור כל סל בנפרדיודגש כי . המפורטת להלן

 .לעיל 1.8כלומר במעטפות נפרדות כאמור בסעיף 

 תצהירים מסמך - 1 חוצץ .5.1

 להזמנה. נספח א' הגשת  

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

 אימות לצורך דין עורך להחתים וכן מלאה בחתימה תצהירהלחתום בסוף התצהירים הבאים, 

 ו. חתימת

 ציבוריים גופים עסקאות חוק פי על מורשה פקיד תצהיר - 2 חוצץ .5.2

בסימן א' לפרק ב' על המציע להגיש תצהיר של פקיד שומה או רו"ח או יועץ מס שומה, כמשמעותו  

 גופים ציבוריים. עסקאות ,  בכפוף לדרישה בחוק 1971 –לפקודת הראיות )נוסח חדש(, התשל"א 

   נספחיו על ההסכם -3 חוצץ .5.3

יש  וההסכם עצמו להסכם. על הנספחים בשני עותקים חתומים כדין ההסכםעל המציע להגיש את  

. ההסכם יוגש וכן חתימה מלאה וחותמת בעמוד האחרון להסכם בכל עמוד לחתום בראשי תיבות

עותקים  בשני 1971-חתום כדין כמשמעותו בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות )נוסח חדש(, התשל"א

 חתומים כדין. 

 הסמכה ותעודות חיים קורות -4 חוצץ .5.4

ליתן את השירותים המבוקשים לענבל בצירוף  ץ המוצע מטעמוחיים של היועעל המציע להגיש קורות 

 תעודות הסמכה.

  לתוצרים דוגמאות– 5 חוצץ .5.5

 תוצרי עבודה של ביצוע סדנא ו/או ייעוץ וליווי בביצוע תהליכי תחקיר שניהמציע יידרש להמציא 

 רפואיים.-רא, למידה והטמעה במוסדות רפואיים ו/או לצוותים רפואיים ופארגוני/אישי

 לרבות השונים, התכנים של התרגול לאופן מפורטת והתייחסות התכנים את יכללו הדוגמאות 

 )השתתפות הביצוע ואופן שניתן הליווי לסוג התייחסות ,ארגוני/אישי תחקיר תהליכי לליווי דוגמאות

 הסיכום(. או ו/ הביצוע או ו/ התכנון בשלב ליווי עצמו, בתחקיר פעילה

 העניין. לפי מתודולוגיה, פירוט או סילבוס יצורף כדוגמא יינתן אשר ייעוץ ו/או סדנא כל *עבור 
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 חתומים ההליך מסמכי – 6 חוצץ .5.6

רסמו פולרבות מכתבי הבהרה במידה וי( 1-25)עמודים  ההזמנהעל המציע להגיש את מסמכי  

 חתומים בראשי תיבות בכל עמוד.

 

  לעיל(. 1.8.2 בסעיף כמפורט נפרדת )במעטפה להזמנה ב' נספח הגשת .5.7

, אשר לא יעלה על ל ידו )עליו יתווסף מע"מ כחוק(המציע יגיש את המחיר לשעת עבודה הניתן ע  

 הצעות שיחרגו מהטווח כאמור, ייפסלו ולא יידונו.  לשעה לפני מע"מ.₪  350

 

 דרוש מהמציע השלמות פרטים ו/או למזמינה הזכות למבלי לפגוע בכלל האמור לעיל,  :הערה כללית

מסמכים נוספים המתייחסים למצגים שניתנו בהתאם להזמנה, לרבות בקשר לכישוריו, מקצוענותו, 

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

והמציע לרבות בדיקה אצל כל הגורמים הרשמיים, רת את קיומם של תנאי ההשתתפות, בכל דרך אח

 . והכל בכפוף לכל דין יעמיד לרשות המזמינה את הפרטים הנ"ל ויאפשר בדיקה כאמור
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 -6פרק -        

 הזוכות ההצעות לבחירת ומשקולות מידה אמות .6

 המחיר. להצעת 50% -ההצעה ו איכות 50% -ל מחולקות המידה אמות

 ארגוני תחקיר– 1 לסל הזוכה ההצעה לבחירת מידה אמות  .6.1

 .  נקודות 100עד  – ה איכותניתבדיק – א' שלב

 יותר ולא סדנא לכל נקודות 3 המציע קבלי ,בריאות בארגון ארגוני תחקיר סדנאות מספר העברת בגין .6.1.1

 .שעות 3 הפחות לכל תהיה סדנא זה, לעניין  הכול. סך נקודות 15-מ

 3 המציע יקבל אירוע, קרותב יאותבר ארגוניב תחקיר ביצוע ו/או ליווי ו/או ייעוץ במתן ניסיון בגין .6.1.2

   הכול. סך נקודות 15 -מ יותר ולא תחקיר ביצוע ו/או ייעוץ ו/או ליווי לכל נקודות

 תכני עברתה אופן התכנים, מאיכות התרשמות בגין היתר בין ניקוד יינתן– מתוצרים התרשמות בגין .6.1.3

 ובא אלו כלש כפי והיצירתיות תכניםה רמת המיושמים, ההדרכה/המודולים אמצעי מגוון תרגול,ה

 בהצעתו. יגיש המציע שאותם המוצע, היועץ ידי על שבוצעו תוצרים של דוגמאות בשתי ביטוי לידי

 כאמור. התוצרים משני ותמרשתה בגין נקודות 15 עד לקבל ניתן זה ברכיב

 פירט אותם הממליצים רשימת מתוך ממליצים שני לפחות עם שיחה פי על ניקוד יינתן למציע המלצות .6.1.4

 את המוצע היועץ נתן בהם בארגונים הקשר אנשי להיות הממליצים על התצהירים. בנספח המציע

 מתן לצורך להתחשב הזכות את לעצמה שומרת המזמינה כי בזאת מובהר .הארגוני התחקיר סדנאות

 20 עד מסוים. מציע עם קודמות התקשרויות ביצוע מאופן רצונה שביעות במידת זה סעיף לפי דניקו

 נקודות.

 היועץ לרבות מהמציע בראיון אישית התרשמות בסיס על יינתן הניקוד נקודות( 35) אישי ריאיון .6.1.5

 הבאים: הקריטריונים פי ,על המוצע

 מקסימאלי ניקוד המידה אמת

 יםומקצועיות בתכני השירותהפגנת ידע בתחום 
 . ייבדק ביחס ליועץ המוצע.יםהמבוקש

 

20 

ומהיועץ המוצע ציע התרשמות כללית מהמ
, ייצוגיות, לרבות עוצמה אישית, מוטיבציה

 הבעה ורהיטות של המציע .
15 

 

 ציון סף לפתיחת הצעות המחיר -שלב ב' 

אפשריות  100נקודות מתוך  60בכפוף לצבירת  המחיר הצעות ייפתחו האיכות ניקוד שלב לאחר

 . ברכיב זה
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 מרכיב העלות )פתיחת הצעת המחיר( 'גשלב 

 הסופי. מהציון 50% – העלות מרכיב .6.1.6

 ובהתאם המציעים לשאר יחסי באופן והכל זו מידה אמת בעבור נקודות 50 עד של ניקוד יינתן למציע .6.1.7

  להזמנה. ב' בנספח והתבקשה שנרשמה כפי המציע ידי על המבוקשת לתמורה

 המחיר הצעות נקודות. 50 – העלות רכיב עבור הנקודות מלוא את תקבל ביותר הזולה המחיר הצעת .6.1.8

 להלן: כמפורט יחסי ניקוד יקבלו האחרות

  Z_I = במכרז בודד מציע של עבודה לשעת המחיר הצעת .6.1.9

  Z_MIN ה:  להליך הוגשה אשר עבודה לשעת ביותר הזולה המחיר הצעת .6.1.10

6.1.11. 
𝒁𝒎𝒊𝒏

𝒁𝒊
  נקודות 50 מתוך  I ה המציע ניקוד -   50×   

 

 חישוב הציון הסופי של המציע – 'דשלב 

 )שלב המחיר הצעת מרכיב ציון +  (50% * האיכות מרכיב )ניקוד  כך: יחושב המציע של הסופי הציון 

 ג'(.
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 אישי תחקיר– 2 לסל הזוכה ההצעה לבחירת מידה אמות  .6.2

 .  נקודות 100עד  –בדיקה איכותנית  – א' שלב

 יותר ולא סדנא לכל נקודות 3 המציע יקבל ,בריאות בארגון אישי תחקיר סדנאות מספר העברת בגין .6.2.1

 .שעות 3 הפחות לכל תהיה סדנא זה, לעניין  הכול. סך נקודות 15-מ

 נקודות 3 המציע יקבל ,בריאות ארגוניב האישי התחקיר ייעוץ ו/או ליווי בתהליכי מוכח ניסיון בגין .6.2.2

   הכול. סך נקודות 15 -מ יותר ולא ייעוץ ו/או ליווי לכל

 תכני עברתה אופן התכנים, מאיכות התרשמות בגין היתר בין ניקוד יינתן– מתוצרים התרשמות בגין .6.2.3

 באו אלו שכל כפי – והיצירתיות התכנים רמת המיושמים, ההדרכה/המודולים אמצעי מגוון ,התרגול

 בהצעתו. יגיש המציע שאותם המוצע, היועץ ידי על שבוצעו תוצרים של דוגמאות בשתי ביטוי לידי

 כאמור. התוצרים משני התרשמות בגין נקודות 15 עד לקבל ניתן זה ברכיב

 אותם הממליצים רשימת מתוך ממליצים שני לפחות עם שיחה פי על ניקוד יינתן למציע - המלצות .6.2.4

 המוצע היועץ נתן בהם בארגונים הקשר אנשי להיות הממליצים על התצהירים. בנספח המציע פירט

 לצורך להתחשב הזכות את לעצמה שומרת המזמינה כי בזאת מובהר .האישי התחקיר סדנאות את

 עד מסוים. מציע עם קודמות התקשרויות ביצוע מאופן רצונה שביעות במידת זה סעיף לפי ניקוד מתן

 נקודות. 20

 היועץ לרבות מהמציע בראיון אישית התרשמות בסיס על יינתן הניקוד נקודות( 35) אישי ריאיון .6.2.5

 הבאים: הקריטריונים פי ,על המוצע

 מקסימאלי ניקוד המידה אמת

 יםהפגנת ידע בתחום ומקצועיות בתכני השירות
 . ייבדק ביחס ליועץ המוצע.יםהמבוקש

 

20 

ומהיועץ המוצע ציע התרשמות כללית מהמ
, ייצוגיות, אישית, מוטיבציהלרבות עוצמה 

 הבעה ורהיטות של המציע .
15 

 

 ציון סף לפתיחת הצעות המחיר -שלב ב' 

אפשריות  100נקודות מתוך  60בכפוף לצבירת  המחיר הצעות ייפתחו האיכות ניקוד שלב לאחר

 . ברכיב זה
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 מרכיב העלות )פתיחת הצעת המחיר(' גשלב 

 הסופי. מהציון 50% – העלות מרכיב .6.2.6

 ובהתאם המציעים לשאר יחסי באופן והכל זו מידה אמת בעבור נקודות 50 עד של ניקוד יינתן למציע .6.2.7

  להזמנה. ב' בנספח והתבקשה שנרשמה כפי המציע ידי על המבוקשת לתמורה

 המחיר הצעות נקודות. 50 – העלות רכיב עבור הנקודות מלוא את תקבל ביותר הזולה המחיר הצעת .6.2.8

 להלן: כמפורט יחסי ניקוד ויקבל האחרות

  Z_I = במכרז בודד מציע של עבודה לשעת המחיר הצעת .6.2.9

  Z_MIN ה:  להליך הוגשה אשר עבודה לשעת ביותר הזולה המחיר הצעת .6.2.10

6.2.11. 
𝒁𝒎𝒊𝒏

𝒁𝒊
   ×   נקודות 50 מתוך  I ה המציע ניקוד   𝟓𝟎

 

 חישוב הציון הסופי של המציע –' דשלב 

 )שלב המחיר הצעת מרכיב ציון +  (50% * האיכות מרכיב )ניקוד  כך: יחושב המציע של הסופי הציון 

 ג'(.
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 -7 פרק-

 ההצעות ובחינת ההצעות הגשת דרך .7

 ההצעה הגשת .7.1

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

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

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

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

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

 .תוספת או/ו שינוי בלא והכול

 הקבוע האחרון מהמועד ימים 90 במשך בתוקפה תעמוד ,צרופותיה כל על ,שהוגשה הצעה .7.1.3

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

 .ובכתב

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

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

 לאלתר. הצעתו לפסילת עילה יהווה כוזבים פרטים מילוי כי

 ההצעות בחינת דרך .7.2

 כדלקמן:  , בגין כל סל בנפרד,פי הזמנה זו-המזמינה תבחן את ההצעות שיוגשו על 

בדיקת הימצאות כלל המסמכים הנדרשים ותקינותם  -  הנדרשיםבדיקת המסמכים   שלב א' 

 (. וקבלת ההשלמות )כולל בקשת השלמות במקרה הצורך

. המזמינה רשאית לפסול תבחן אם ההצעות עומדות בתנאי הסףהמזמינה  - תנאי סף  שלב ב' 

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

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

נוקדו כל ההצעות שעברו את תנאי הסף י -אמות המידה ב א'שלב  ניקוד ההצעות על פי   שלב ג 

  .לעיל 6 בהתאם לאמות המידה שפורטו בפרק

נקודות בשלב האיכות למעבר לשלב פתיחת  100נקודות מתוך  60צבירת – ציון סף   שלב ד 

 הצעת המחיר.

פתיחת מעטפות הצעות המחיר ומתן ניקוד בהתאם. לרבות  –פתיחת הצעות המחיר   שלב ו'  

 .מתן ציון סופי

 ה.בחירת המציע הזוכ - הבחירת מציע זוכ      'ושלב  

. בדבר המציעים הזוכים הסופייםסופית החלטה  - הודעות זכיה/דחיה לכלל המציעים ' ז שלב 

כולל דרישה לשליחת האישורים  לגבי תוצאות ההליך זכיה/דחיהליחת הודעות ש

 . הביטוחים הנדרשים ופרטי פתיחת ספק חדש במערכת



 
 

   
 25/2020הליך:          

- 22 - 

 ההזמנה מסמכי הפצת איסור .7.3

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

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

 להשתמש בהם למטרה אחרת כלשהי.

 ההליך תוצאות על הודעה .7.4

 בהצעתוכתובת הדואר האלקטרוני שציין המציע במייל ליימסרו הודעה על תוצאות ההזמנה יימסרו  

, כי לא יהיה כל תוקף לכל הודעה בדבר תוצאות אתהסר ספק  מובהר בזמען . לזמנהבנספח א' לה

כן ההזמנה, והיא לא תחייב את המזמינה בכל צורה שהיא, אלא אם נמסרה על פי הוראות סעיף זה. 

לא הושלמה ההתקשרות  מובהר בזאת כי אין בתוצאות ההזמנה כדי לחייב את המזמינה כל עוד

 .ההסכם  להלן ובכלל זה חתימת המזמינה על 7.6כמפורט בסעיף 

 עיון זכות .7.5

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

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

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

  זכו. שלא מציעים לעיון במלואה הזוכה הצעתו את העבירל תרשאי

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

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

 גילוי בעניין החלטה כל ליתן דין פי על המזמינה של מסמכותה לגרוע האמור מן אין כי מובהר

  המלא. דעתה שיקול לפי וזאת ההצעה, של חלקים

 ההתקשרות הסכם של לתוקף לכניסתו מקדימים תנאים .7.6

 ידי על חתום הביטוחי האישור המצאתל דרישה אליו תשלח הזוכה למציע ההודעה משלוח עם .7.6.1

 שיפורטו אותלהור בהתאם במערכת חדש ספק לפתיחת הנדרשים מסמכים וכן הביטוח חברת

 הזכייה. במכתב

 החתימה מורשי באמצעות המזמינה, חתימת לאחר רק תהא לתוקף ההסכם כניסת כי יובהר .7.6.2

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

 המציע התחייבויות .8

 ומועסקים עובדים הינם זה, הליך ביצוע לצרכי ומועסקיו עובדיו כל כי מתחייב המציע - המציע עובדי .8.1

 חוק. מכל כמתחייב ההעסקה חוקי כל עפ"י פועלים וכן ענבל של ולא מציעה של הארגונית במסגרת

 לפי ידו על המועסקים כל כלפי אחראי הינו בלבד המציע - ידו על המועסקים כלפי המציע אחריות .8.2

 ועל ונכסיו רכושו בגין או ידיו, על שיגרם נזק ללכ אחראי לבדו המציע יהיה כן והנזיקין. העבודה דיני

 לעשות או בחבות, לשאת כדין, ענבל תחויב האמור אף על אם זה. הליך למטרות ידו על המועסקים ידי

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

 בכל המזמינה את לעדכן מחויב המציע - במציע עדכונים ו/או שינויים לגבי המציע של דיווח חובת .8.3

 נספחיה על ההצעה במסגרת שהגיש הנתונים ו/או הצהרותיו ו/או מהתחייבויותיו באלו שיחול שינוי

  במבנה כלשהוא שינוי ו/או המבוקשים השירותים למתן המוצע היועץ מעמדב פרט כל זה ובכלל

 זה ובכלל המבוקשים השירותים מתן לגבי השלכות לו להיות שיכולות במציע שינוי כל ו/או המציע

 שינוי לגבי מהמציע בכתב הודעה קבלת לאחר זו. הזמנה במסגרת הסף מתנאי באחד עמידה באי שינוי

 של אפשרות מתן זה ובכלל לפעול כיצד להחליט עדיהבל הדעת שיקול יהיה למזמינה לעיל, כאמור

  מהמציע. השירותים קבלת הפסקת

 ו/או זה הליך ביצוע עקב אליו שתגענה ידיעות בסוד לשמור מתחייב המציע - סודיות שמירת .8.4

 שלא לאדם כאמור ידיעה כל המציע ימסור לא ענבל מהנהלת הרשאה ללא .בעקבותיו ההתקשרות

 - תשל"ז העונשין, לחוק 119 -ו 118 סעיפים הוראות מציעה על יחולו זה, לעניין לקבלה. מוסמך יהיה

1977.  

 את בעקיפין, או במישרין לזולת, להעביר ו/או להמחות רשאי אינו המציע -  זכויות הסבת איסור .8.5

 ענבל. של ומראש בכתב הסכמה ללא חלקן, או כולן זה, הליך תנאי לפי חובותיו את או זכויותיו

 בהסכם מפורטכ נדרשיםה הביטוחים את ערוךל עליו יהא בהליך יזכה באם כי מתחייב המציע - ביטוח .8.6

 הינו כאשר ביטוחים עריכת אישור מסמך את לענבל ולהציג ישראל מדינת ו/או ענבל ולטובת לטובתו

 במכתב שיינתנו להנחיות בכפוף או היהזכי מכתב קבלת מיום ימים 10 תוך המבטחים ע"י חתום

 לא האחריות גבולות כאשרו בהסכם הנדרשים והתנאים הכיסויים את כוללים הם כאשר יהיהזכ

  .מהמצוין יפחתו
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 כלליים תנאים .9

 ההליך מסמכי של עדיפות סדר .9.1

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

 בה להטיב ביותר עם ענבל. השונים, על נספחיהם, תגבר ההוראה שיש

  המציע ידי על שיינתנו השירותים של הארגונית המסגרת  .9.2

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

 בשום צורה ואופן שהוא.

 ענבל ליווי .9.3

 ל ו/או מי מטעמו. נציג ענבבלי לגרוע מכל האמור, מכלול מתן השירותים ילוו ע"י  

 השיפוט סמכות .9.4

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

 . בלבד באזור תל אביב יפו והמרכזזה, תהיה בבתי המשפט 

 

 

 

 

 בכבוד רב,            

 מ"בע לביטוח חברה ענבל
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 להזמנה  א'ספח נ

 תצהירים מסמך      

 בגרסת וורד כקובץ להוריד ניתן הקובץ את) יד בכתב ולאבאמצעות מחשב  למלא יש זה נספחכללית:  הערה

יובהר כי אין  .ההצעה ממסמכי כחלק ולצרפו להדפיסו, להחתימו כדין יש הטופס מילוי לאחר(. ענבל מאתר

 לשנות כל פרט ממסמך זה.

מסמך התצהירים בעבור כל  מציע המגיש הצעתו לשני הסלים נדרש למלא את

 סל בנפרד.

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

 נו/כי עלי נו/לאחר שהוזהרתי___________________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ______________, 

בזאת  יםכן, מצהיר/ נעשה/לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה יםצפוי/ נהיה/להצהיר את האמת וכי אהיה

 בכתב כדלקמן:

( לחתום האישיות המשפטיתשם  – "המציע"אני הוסמכתי כדין על ידי ____________________ )להלן: 

לביצוע ביצוע סדנאות תחקיר ארגוני  / לקבלת הצעות ל 25/2020מס  הליךלעל תצהיר זה בתמיכה להצעה 

עבור היחידה לניהול סיכונים ברפואה, הקרן הפנימית  )נא לסמן את הסל הרלוונטי( חקיר אישיסדנאות ת

 (."הליך"הענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן: לביטוחי הממשלה, בהנהלת 

 :המציע פרופיל .1

  ____________________________________________: ___המציעשם  .1.1

 ___________________________________: רחוב ומספר: המציעכתובת  .1.2

 ______________________מיקוד:  עיר:__________________________

      ________________________________________ טלפון במשרד המציע: .1.3

   _     ______________________________________מציע:  שם איש הקשר ב .1.4

 ________________________________איש הקשר במציע: _____ תפקיד .1.5

 _____________: ________________של איש הקשר במציע מס' טלפון נייד .1.6

 :איש הקשר במציעמול להתכתבויות  דוא"ל .1.7

_________________________________________________________ 

 :למתן השירותים המבוקשים לענבל מטעם המציע היועץ המוצעשם  .1.8

_________________ 

 ___________: ________________של איש הקשר במציע מס' טלפון נייד .1.9

 :איש הקשר במציעמול להתכתבויות  דוא"ל .1.10

_______________________________________________________________ 
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ולכל הנוגע למתן השירותים לתשומת לבכם, לכתובת מייל זו בלבד יישלחו עדכונים והודעות בכל הנוגע להליך 
 המבוקשים.

 
 

 הנני מצהיר:

 "(.היועץ המוצע)להלן: "על ידי המציע למתן השירותים המבוקשים לענבל.  היוקצ עילשל היועץ כי  .1.11
 מצ"ב קורות חיים.

 המוצע הינו במעמד בעלים/שותף או שכיר במציע בלבד. היועץכי  .1.12

במהלך תקופת ההתקשרות ( או מכל סיבה אחרתהמוצע ) עזיבה, פרילנסר  היועץמעמד בכי כל שינוי  .1.13
 ידווח מידית לענבל. – לרבות תקופת ההתקשרות המוארכת

 כללי -תנאי הסף .2

 3 בפרקעומד בכל תנאי הסף המפורטים והיועץ המוצע הנני מצהיר כי ביום הגשת ההצעה, המציע 

 למסמכי ההזמנה וכן מתחייב להמשיך ולעמוד בכל תנאי הסף בתקופת ההתקשרות המלאה.

 נתינת השירותים המבוקשים במלואם  .2.1

וכי אני עומד ואמשיך לעמוד בכלל ל השירותים המבוקשים ללתת את כ ייש ביכולתהנני מצהיר כי 

 .רבות ההסכםהתנאים, הדרישות וההתחייבויות כמפורט במסמכי ההזמנה על נספחיו ל

 ניהול ספרים כדין .2.2

 ציבוריים, גופים עסקאות חוקב כנדרש האישורים בכלל להחזיק וימשיך מחזיק מציעה כי מצהיר הנני

  להלן: כמפורט המלאה, ההתקשרות בתקופת (ציבוריים" גופים עסקאות "חוק )להלן: 1976-התשל"ו

 )פקיד שומה, רו"ח או יועץ מס( המעידמורשה כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים  פקיד אישור

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

  . 1975-ו"התשל, מוסף ערך מס חוק לפי מס עליהן שמוטל עסקאות על מדווח

 והבטחת כדין שלא העסקה איסור) זרים עובדים חוק לפי בעבירות הרשעות היעדר אישור בדבר

 1987 – ז"התשמ, מינימום שכר חוק ולפי( זרים עובדים חוק -להלן) 1991-א"התשנ(, הוגנים תנאים

 גופים עסקאות בחוק כהגדרתם, אליו זיקה ובעל המציע הנני מצהיר כי(. מינימום שכר חוק – להלן)

 הורשע ואם, מינימום שכר וחוק זרים עובדים חוק לפי עבירות משתי ביותר הורשע לא, ציבוריים

 . האחרונה ההרשעה ממועד לפחות שנה חלפה – כאמור עבירות משתי ביותר
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 תחקיר ארגוני– 1הצעה המוגשת לסל ביחס ל –תנאי סף מקצועיים  .3

  המציעוותק  .3.1

 למידה בנושא סדנאות בביצוע שנים שלוש (3) לפחות של ותק בעל הינוהמציע עצמו הנני מצהיר כי 

 ועד 2015 בינואר 1 מיום החל האחרונות, השנים בחמש הפחות כלל שנצבר )תחקיר( חריגים מאירועים

 במכרז. הצעות להגשת האחרון למועד

 

 דנאות תחקיר ארגוניבהעברת ס היועץ המוצע ניסיון .3.2

 השנים חמש במהלך ארגוני תחקיר סדנאות 5 לפחות בהעברת ניסיון המוצע ליועץ כי מצהיר הנני

 סדנא זה, סעיף לצורך ההצעות(. להגשת האחרון המועד ועד 2015 בינואר, 01 -מה )החל האחרונות.

 שלהלן: בטבלה כמפורט ,שעות 3 הפחות לכל תהיה

 מס"ד
 מזמין המוסד שם

  הסדנא

 ותוכן נושא

 הסדנא

 הועברה לו היעד קהל

 הסדנא

 לעניין קצר פירוט

 הסדנא ביצוע

 / הדרכה )אמצעי

 התרגול אופן

 ועוד(

 ומשך מועד

 העברת

 הסדנא

 ושנה חודש

  שעות וכמות

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      
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 תחקיר ארגוני – 1ביחס לסל  – אמות מידה .4

 הינה סדנא כשכל בריאות, בארגון ארגוני תחקיר סדנאות ______ העביר המוצע היועץ כי מצהיר הנני .4.1

 שלעיל. 3.2 בסעיף _____________בטבלה בסעיפים כמפורט שעות, 3 לפחות של בהיקף

 ותבריא בארגוני תחקיר ביצוע ו/או ליווי ו/או ייעוץ תהליכי ___ של ניסיון המוצע ליועץ כי מצהיר הנני .4.2

 שלהלן: בטבלה כמפורט ,"השירות"( )להלן: אירוע בקרות

 

  

8      

9      

10      

 שירותה תחום הבריאות ארגון שם מס"ד
 לו היעד קהל

 השירות ניתן

 לעניין קצר פירוט

 שניתן שירותה מהות

 מתן מועד

  השירות

1      

2      

3      

4      

5      
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 אישיתחקיר  – 2הצעה המוגשת לסל ביחס ל –תנאי סף מקצועיים  .5

  המציעוותק  .5.1

 מתודולוגיה בנושא סדנאות בביצוע אחת נהש לפחות של ותק בעל הינוהמציע עצמו הנני מצהיר כי 

 האחרון למועד ועד 2017 בינואר 1 מיום החל האחרונות, השנים בשלוש הפחות לכל שנצבר אישי לתחקיר

 במכרז. הצעות להגשת

 

 אישיבהעברת סדנאות תחקיר  היועץ המוצע ניסיון .5.2

 האחרונות. השנים חמש במהלך אישי תחקיר סדנאות 3 לפחות בהעברת ניסיון המוצע ליועץ כי מצהיר הנני

 .שעות 3 הפחות לכל תהיה סדנא זה, סעיף לצורך

  

 מס"ד
 מזמין המוסד שם

  הסדנא

 ותוכן נושא

 הסדנא

 הועברה לו היעד קהל

 הסדנא

 לעניין קצר פירוט

 הסדנא ביצוע

 / הדרכה )אמצעי

 התרגול אופן

 ועוד(

 ומשך מועד

 העברת

 הסדנא

 ושנה חודש

  שעות וכמות

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      
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 תחקיר אישי – 2ביחס לסל  –אמות מידה  .6

 הינה סדנא כשכל ,בריאות בארגון אישי תחקיר סדנאות ______ העביר המוצע היועץ כי מצהיר הנני .6.1

 שלעיל. 5.2 בסעיף _____________בטבלה בסעיפים כמפורט שעות, 3 לפחות של בהיקף

 בריאות בארגוני האישי התחקיר ייעוץ ו/או ליווי תהליכי ___ של ניסיון המוצע ליועץ כי מצהיר הנני .6.2

 שלהלן: בטבלה כמפורט "השירות"(, )להלן: אירוע בקרות

 המלצות .7

  הרשימה שני ממליצים מתוך לפחות שלושה ממליצים מתוך של העל פי בדיק יינתן ניקודלמציע 

  בטבלה שלהלן.

 המוצע נשוא השירותים המבוקשים היועץשל בגין עבודתו  ההמלצות תהיינה . 

  

 השירות תחום הבריאות ארגון שם מס"ד
 לו היעד קהל

 השירות ניתן

 לעניין קצר פירוט

 שניתן השירות מהות

 מתן מועד

  השירות

1      

2      

3      

4      

5      

 מקום/החברה שם הממליץ שם 
 עבודתו

 התקשרות פרטי  הממליץ תפקיד
 טלפון מספר לרבות

 הממליץ של נייד
 דואר וכתובת

 אלקטרוני

 של ההכרות מועד
 היועץ עם הממליץ

 המוצע

1.      

2.      

3.      

4.      
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 זכות עיון .1

אילו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד למסמכי ההזמנה, על המציע לציין  7.5לאמור בסעיף  בהתאם 

יהא מנוע מלדרוש חשיפת חלקים המציע מובהר בזאת, כי  מסחרי או סוד מקצועי שלו בתוספת הסבר קצר.

לטת . מובהר כי זכות העיון כפופה להחאלה בהצעה הזוכה גם אם המציע הזוכה לא הגדיר אותם ככאלה

 וועדת מכרזים, לחוק חובת המכרזים ותקנותיו.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

 החתימה של המציע ימורש .2

 

 החתימה במציע הינם: מורשי

_______________  __________________           _________________  

  .ז.ת מס'                  במציע תפקיד        שם פרטי ומשפחה              

______________ __________________  _________________  

  מס' ת.ז.                        מציעתפקיד ב    שם פרטי ומשפחה                 

 

 תצהיר כללי .3

ואת מכתבי ההבהרות, ככל שאלו יתפרסמו נספחיה על הנני מצהיר כי קראתי את תנאי הזמנה זו  .3.1

ולכך כי מבוקשים במסגרת הליך זה. והשירותים ה וכי ידועים וברורים לי התנאיםבמסגרת ההליך, 

 אדרש לרמת זמינות גבוהה. אני מודע לרמה הגבוהה של יחסי האמון הנדרשים ממני כלפי ענבל

, ואפעל להבטחת כלל ההיבטים הנוגעים לשם קיומם של יחסי מתן השירותים המבוקשיםבמסגרת 

 .אמון אלה בכל שלב משלבי ההתקשרות עם ענבל ולאחריה

מתן השירותים את מהות  נתי , הבמבוקשיםעומד בתנאי הסף ה הנניכי על ידי משמעה הגשת ההצעה  .3.2

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

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

 פרט ו/או תנאי כלשהו הכלול במסמכי הליך זה,  על כל פרטיו וחלקיו. נתיהב
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את  יבצעו שירותים המבוקשים לענבל,המוצע מטעם המציע למתן ה והיועץכי הוא  מתחייב המציע .3.3

במומחיות, במקצועיות, ביעילות, בנאמנות ובחריצות, נשוא התקשרות זו, התפקידים ו/או המטלות 

 .להנחיות ענבלגבוה ביותר המקובל בשוק, הכול בהתאם להוראות כל דין, וכן בהתאם בסטנדרט ה

ההתקשרות  , לרבות הסכםהעל נספחיזמנה מהווה הסכמה מראש לכל תנאי הה מיהגשת הצעה מטע .3.4

 .והכול בלא שינוי ו/או תוספת

ים באופן הנני מתחייב כי כלל הנתונים, הפרטים והמידע שנמסרו בהצעתי הינם אמת וכי משקפ .3.5

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

 ההצעה לאלתר.

ונמסרו לצורך הגשת הצעות בהליך כל מסמכי ההזמנה הינם רכושה הבלעדי של המזמינה ידוע לי כי  .3.6

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

 למטרה אחרת כלשהי.

לא להציע ו/או לא לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה שמתחייב ומצהיר  הנני .3.7

ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או 

 .ו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר, בקשר להליך ענבלאו של נושא משרה ו/או עובד 

ו/או מי מטעמם  ענבלנושא משרה ו/או עובד עם  לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין,  .3.8

 ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך .

ו/או מי מטעמם  ענבלאו עובד נושא משרה ו/ עם לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין,  .3.9

בצורה מלאכותית או בכל דרך אחרת שאינה ההליך ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע את תוצאות 

 כדין.  

פעלנו בניגוד לאמור לעיל, תהיה י ו/או מי מטעמ ימאשר כי אם יתעורר חשד סביר לכך כי אנ יהננ .3.10

 יו/או לא לקבל או לפסול את הצעת בהליך ניהבלעדי, לא לשתפ ההזכות, עפ"י שיקול דעתענבל ל

ו/או לבטל בכל זמן שהוא  הליך ב י, אם יינתן, וזכייתיו/או לבטל בכל זמן שהוא ציון עובר שיינתן ל

 את הסכם ההתקשרות.

יום מהמועד האחרון הקבוע  90הצעה שהוגשה, על כל צרופותיה, תעמוד בתוקפה במשך ידוע לי כי  .3.11

 ם אם חברת ענבל ביקשה את הארכת המועד מהמציע ובכתב.יום נוספי 60 להגשת ההצעות, או

לרבות תקופת ההתקשרות כל תקופת ההתקשרות  במשךלעמוד הנני מתחייב בזאת כן  כמו .3.12

בדרישה להשתמש לצורך מתן השירותים האמורים אך ורק בתוכנות המוחזקות על ידי  המוארכת

 כדין. 

מציע, עובדיו, ו/או כל מי מטעמו לקיים במהלך תקופת ההתקשרות אבטחת מידע: הנני מתחייב כי ה .3.13

ותקנותיו ובפרט את תקנות הגנת הפרטיות  1981 –את חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א  המלאה
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הנחיות הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים וכן הוראות  , 2017 -)אבטחת מידע(, תשע"ז

 .מידע והגנת סייברוהנחיות ענבל לעניין הגנת הפרטיות, אבטחת 

נדרשים כמפורט הביטוחים הכי במידה ואבחר כמציע זוכה אקיים את כלל מתחייב ביטוח: הנני  .3.14

  בהסכם למשך כל תקופת ההתקשרות המלאה.

  העדר ניגוד עניינים, חובת סודיות ואי הרשעההתחייבות ל .4

והן העובדים במציע אשר מתעתדים ליתן את  , הן היועץ המוצע מטממיאני הח"מ מצהיר בזאת כי הן אני

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

 מבוא

 ישמור מטעמו אחר אדם וכל עובדיו לרבות המציע כי תנאיב המציע עם להתקשר הסכימה וענבל  הואיל:

 המציע התחייבות סמך על וכן זו, התחייבות להוראות בהתאם ןלהל כהגדרתו המידע כל סודיות על

 להלן. כהגדרתו המידע סודיות לשמירת הדרוש כל לעשות

 יבוא או לחזקתי אקבל או אעסוק כי יתכן אליה בקשר או העסקתי במהלך כי לי וידוע לי והוסבר והואיל:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה. 

  עניינים ניגוד העדר .4.1

הנני מצהיר כי אהיה אחראי על כך שכל השותפים במציע ו/או עובדי המציע שייתנו את השירותים לענבל, 

או שלא ימצאו, החל ממועד תחילת עבודתם בניגוד עניינים  עצמאיים, בלתי תלויים ושאינם נמצאיםהינם 

 . ארגון בריאות ממשלתי כלשהוכלפי המזמינה וכלפי או חשש לכך, ו/
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  סודיות חובת .4.2

סודיות הנני מצהיר כי אהיה אחראי על כך שכל השותפים במציע ו/או עובדי המציע יצהירו כי ישמרו על 

 מלאה והכל בכפוף לכל דין.

  הרשעה אי .4.3

לא הורשעו בעבירה פלילית למעט במציע  העובדיםהנני מצהיר בשם המציע כי כל השותפים במציע ו/או 

 1981 –עבירות תעבורה או שחלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים התשמ"א 

נהלת נגדם וכן כי לא תלוי ועומד נגד מי מהם כתב אישום על עבירה מהעבירות המנויות לעיל, ולא מת

 חקירה בגין עבירה מעבירות אלה למעט בעבירות תעבורה. 

 חקיקה בתחום העסקת עובדים לקיום התחייבות .5

, לרבות תקופת ההתקשרות המוארכתההתקשרות  תקופת בכל לקיים מתחייב הנני כי בזאת הנני מצהיר

חדשים שיחוקקו בעתיד אחר הוראות כל דין כפי שהם בעת הגשת ההצעה במסגרת מכרז זה, לרבות חוקים 

 ובפרט בתחום דיני העסקת עובדים, הקיימים והעתידיים.

 אי תיאום הצעה במכרז .6

 על ידי באופן עצמאי, ללא התייעצות, ההוחלטהצעה שהוגשה על ידי לרבות הצעת המחיר ה .6.1

 הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר. 

לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות ההצעה שהוגשה על ידי לרבות הצעת המחיר  .6.2

 במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה. 

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  .6.3

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.  .6.4

 א הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. ל .6.5

הצעה זו מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה  .6.6

 פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

א 47אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף  .6.7

 . 1988-לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח
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 :אמת דלעיל תצהירי ותוכן חתימתי זו שמי, זהו 

 

______________     ____________________ 

  מלא שם                           תאריך             

______________    ____________________ 

 המצהיר חתימת                 ת.ז.            

______________     ____________________ 

  מלא שם                           תאריך             

______________    ____________________ 

 חתימת המצהיר      ת.ז.             

 

 אישור עו"ד

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

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

להצהיר את  הם/כי עליו הם/ולאחר שהזהרתיוות.ז. _______________)בהתאמה(, ____________ 

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

 עליה בפניי. מו/וחתם

_________    ______________________    

        שם עורך הדין                תאריך    

_________      ______________________ 

   הדין עורך של וחותמת חתימה       רישיון מספר
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 הצעת המחיר )תצורף במעטפה נפרדת( -נספח ב' 

 

(, מתכבד בזה להגיש את הצעת "המציע"אני הח"מ, ________________, ת.ז./ח.פ. ____________ )להלן: 

, במסגרת הגשת הסלים( אחדסדנאות תחקיר ארגוני / אישי )נא להקיף בעיגול את ביצוע שירותי  המחיר למתן

היחידה לניהול סיכונים  עבור סדנאות תחקיר ארגוני ו/או אישי ביצוע ותיה בהליך לקבלת הצעות למתן שירהצע

)להלן:  25/2020הליך מס' , ברפואה, הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה, בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ

 .("ההליך"

 

 לשעה לא כולל מע"מ.₪ המחיר עבור שעת עבודה הניתן על ידי הינו: ______________  .1

 
 .כולל מע"מ לאו לשעה₪  ש"ח 350 -גבוה מ ציין סכום שאינויש ל
 
 

 הצעת מחיר בעבור כל סל בנפרד. נדרש להגיש –* מציע המגיש הצעתו לשני הסלים 
   

 ידוע לי כי:

אקבל בתמורה לביצועם המלא של השירותים המבוקשים ויתר התחייבויותי על פי ההסכם תמורה בסך  .1.1

הכוללת מע"מ כחוק, כשיעורו במועד התשלום )להלן:  של המחיר שהוצע על ידי, וקיבל את אישור ענבל,

 "(.התמורה"

התמורה נשוא התקשרות זו הינה מוחלטת, הוגנת ונאותה ולא אהיה זכאי ו/או  לא ישולם לי כל תשלום  .1.2

פי הסכם ההתקשרות בין המציע לענבל, לרבות הוצאות נלוות לביצוע -נוסף עבור התחייבויותיי על

וכל הוצאה  משרדיות, צילומים, טלפונים, פקסים הוצאות ל,"אש תשלומי השירותים המבוקשים כגון

 אחרת מכל סוג שהוא.

זכאי להחזר הוצאות נסיעה לפי  , יהאלצורך מתן השירותים המבוקשיםיידרש לנסיעה  והמציעבמידה  .1.3

 ענבל לעניין דיווח ולתיאום עם ענבל. נציג תעריפי נש"מ, בכפוף לדיווח על נסיעותיו בהתאם להנחיות 

ידוע לי כי אשא לבדי בכל ההוצאות והתשלומים, הכרוכים במתן השירותים המבוקשים, ובכלל זה  .1.1

תשלומי מסים והיטלי חובה החלים עליי ו/או תשלומי ביטוח או כל תשלום אחר שיחול עליי בעתיד וכן 

פי הסכם זה וכל זאת באופן שענבל לא -על ספקבכל הוצאות הכרוכות בכל הסיכונים והאחריות שלי כ

 תהיה אחראית לכך בכל צורה ואופן שהוא.

לכל חודש, אגיש לענבל חשבונית  10 -מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אחת לכל חודש קלנדרי ולא יאוחר מה .1.2

 . עסקה או חשבון בגין החודש החולף, שצמוד אליו דיווח חודשי בפורמט דיווח שייקבע על ידי ענבל

לאחר אישור דיווח השעות החודשי, בצירוף חשבונית עסקה, על ידי נציגי ענבל, ישולם לי התשלום  .1.3

ממועד הגשת דיווח חודשי וחשבונית המס, לאחר ניכוי מס במקור  "30"שוטף +  החודשי  על בסיס של  

 כדין, אלא אם אמציא לחברה אישור כדין בדבר פטור מניכוי במקור.
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דגש בזה, כי ענבל תהא רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לי הימנה, כל סכום המגיע למען הסר ספק, מו .1.4

לה ממני על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, לרבות מקדמות ו/או חיובים שמקורם במיסוי והיטלי חובה 

 החלים על  התמורה, ו/או נזק שאגרום, אם אגרום, לענבל ו/או למדינה ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה

 מביצוע הסכם זה.

 היחסית התמורה תשולם השעה מן חלק בעבור בפועל. עבודה דקות 60-כ תחשב עבודה שעת כי מובהר .1.5

 לשעה. שנקבע מהתעריף

 

 

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 

 

 

 

 אישור

 

אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב 

___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

יהיה צפוי/ה _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

 

___________               ______________________            _______________ 

  ןהדי-חתימת עורך                     חותמת ומספר רישיון עורך דין    תאריך                            

 

____________________ 

 

__________________ 

 שם וחתימת המציע   תאריך               
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 נא לסמן את הסל הרלוונטי(התקשרות לביצוע סדנאות תחקיר ארגוני ו/או אישי ) הסכם -  להזמנה  ג'ספח נ
 

 2020שנערך ונחתם בקרית שדה התעופה ביום _____ בחודש__________, שנת 

 

  ענבל חברה לביטוח בע"מ מנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה ב י ן:

 מרחוב ערבה  

 282התעופה, ת.ד. קריית שדה  

 70100נתב"ג   

  (ו/או "המזמינה"  "ענבל")להלן:  

 מצד אחד; 

 ______________________  הספק:שם ל ב י ן : 

 _____________________    שותפותמס  .פ./חע.מ./  

 _____________________  :כתובת 

 _____________________  :מס' טלפון 

 _____________________  :mail-eכתובת ה  

  

 ("" ו/או "נותן השירותיםהספק" )להלן:  

 מצד שני;    

 

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

)הליך מספר עבור היחידה לניהול סיכונים ברפואה ביצוע סדנאות תחקיר ארגוני ו/או אישי  שירותי

 ;בהתאמה ( "השירותים המבוקשים" –"ההליך" ו ו/או  "ההזמנה": להלן ,( 25/2020

 

היועץ המוצע של הספק ולהזמנה, ובהסתמך, בין היתר, על הצהרותיו של  במענההגיש הצעה  והספק  והואיל

 ;בהסכם כהגדרתם המבוקשים השירותים למתן, בחרה בו ענבל ההליךבמסגרת  מטעמו

 

ל כמפורט וכקבלן עצמאי, הכ המבוקשים השירותים מתן לצורך הספק עם להתקשר מעוניינת וענבל והואיל

 בהסכם זה להלן; 

 

 ,הינו בעל הידע, הניסיוןו בהזמנה כמפורט ממנו שנדרשו הסף תנאי בכל עומד הואמצהיר כי  הספקו  והואיל

מסמכי ההזמנה ב, כמפורט המבוקשיםהדרושים על מנת לתת את השירותים  והאמצעיםהמיומנות 

 פוגע אינועל ידו בהתאם להסכם  שיינתנו המבוקשים השירותים מתן וכיהסכם זה על נספחיו, וב

 ;כלשהו שלישי צד בזכויות

 

ל בתנאים המפורטים בהסכם ומעוניין לתת לענבל את השירותים כהגדרתם בהסכם זה, הכ הספקו   והואיל

 זה להלן;

 יקף עבודה כלשהו;לה ענבל של התחייבות משום זה הסכם על ענבל בחתימת אין כי, לכך מודע הספקו והואיל 
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והצדדים מעוניינים להתקשר בהסכם אשר יסדיר את ההתחייבויות ההדדיות של הצדדים ויחסיהם  והואיל
 המשפטיים בקשר למתן השירותים;

 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 

 והגדרות פרשנות ,מבוא .1

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

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

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

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

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

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

 בכל .לו ונספח מההסכם חלק שהינה ההזמנה מהוראות לגרוע כדי זה הסכם בהוראות אין .1.4

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

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

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

 מטעמו. המוצע היועץ על לרבות , עצמו השירות נותן על יחולו בכללותן זה הסכם הוראות .1.5

 והגדרות נספחים .2

 הגדרות: .2.1

 

הספק ו/או נותן 

 :השירות

יחיד או תאגיד הרשום כדין בישראל אשר הוכרז כמציע זוכה במסגרת 

 זה. הסכם על עמו חתמה וענבל מענבל הודעה כך על קיבלההליך, 

 המוצע היועץ

 

יועץ ספציפי מטעם המציע אשר מוקצה למתן השירותים המבוקשים 

 הספק.אצל  בלבדו/או שכיר  ףשות בעלים/ לענבל. יועץ זה יהא במעמד של

לביצוע  25/2020, כפי שפורסמו במסגרת הליך מסמכי הזמנה על כל נספחיה ההזמנה:

 .סדנאות תחקיר ארגוני ו/או אישי

 השירותים

 :המבוקשים

 .סכםלה 5כמפורט בפרק  היועץ המוצעמכלול השירותים שיסופקו על ידי 

 מדינת ישראל. המדינה:
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מקצועי אחראי 

 :מטעם ענבל

לצורך ביצוע הסכם  מנהלת היחידה לניהול סיכונים ברפואה או מי מטעמה

 .היועץזה ותפעול העבודה השוטפת מול 

 

 ההסכם מסמכי .3

 :זה מהסכם נפרד בלתי חלק מהווים להלן המפורטים המסמכים .3.1

 ההזמנה. מסמכי –להסכם  א' נספח .3.1.1

 המחיר. הצעת – להסכם ב' נספח .3.1.2

 במסגרת ההליך. הספק זכה ובסיסנספח תצהירים שעל  –הסכם ג' לנספח  .3.1.3

בדבר חובת שמירה על סודיות, היעדר ניגוד  היועץ המוצעתצהיר מטעם  -' להסכם  ג נספח .3.1.4

 עניינים ואי הרשעה.

 ההתקשרות מהות .4

 זה. בהסכם כמפורט המבוקשים שירותיםה קבלת לצורך הספק עם בזאת מתקשרת ענבל .4.1

 את הספקמ להזמין ענבל את לחייב כדי זה בהסכם אין כי בזאת מובהר ,ספק הסר למען .4.2

 ידי-על גם יסופקוו יכול המבוקשים השירותים כי וכן מסוים בהיקף או/ו בכלל השירותים

  .בהליך נוספים זוכים

 מתן לצורך בו זכו לא אך במכרז שהשתתפו מציעיםל לפנות הזכות את לעצמה שומרת ענבל .4.3

 עם התקשרות סיום העבודה, נפחב לודיג של במקרים היתר בין וזאת המבוקשים השירותים

  החברה. לצרכי בכפוף שהיא סיבה מכל או בהליך זוכה מציע

 קיבלו אותו לניקוד בהתאם וזאת כאמור, זכו שלא מציעים לאותם תיעשה הפנייה כזה במקרה .4.4

 למציע זכו. שלא המציעים מבין ביותר הגבוה הציון בעל למציע תיעשה הראשונה שהפנייה כך

 מציע הלאה. וכן לאחריו הבא המדורג למציע תפנה וענבל לפנייה, לסרב הזכות נתונה זה

 האמורות והמחויבויות התנאים בכל לעמוד וכן ביטוחי אישור להמציא יידרש כאמור, שיסכים

 זה. במכרז

 ההצעה בסיס ועל הסף בתנאי עמידה להמשך בכפוף תיעשה כאמור המציעים עם ההתקשרות .4.5

 הגישו. אותה

 לקבלת המשלימים ו/או נוספים הליכים לערוך ,עת בכל ,הזכות שמורה לענבל כי ,יובהר .4.6

 ובהתאם הבלעדי דעתה שיקול פי ועל לצרכיה בהתאם ,זו בהזמנה בוקשיםהמ השירותים
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 ענבל כנגד תביעה או/ו טענה כל תהא לא זה בהליך הזוכים למציעים .המכרזים חובת לתקנות

 .זה בהקשר

 הצעת ואשר המבוקשים השירותים את ליתן מטעמו הוקצה אשר היועץ כי מתחייב הספק .4.7

 שייתן היועץ יהא לו, שניתן והניקוד הסף בתנאי היועץ של עמידתו בשל היתר בין נבחרה הספק

  המוארכת. ההתקשרות תקופת לרבות ההתקשרות תקופת בכל המבוקשים השירותים את

( במהלך תקופת או מכל סיבה אחרתע ) עזיבה, פרילנסר המוצ היועץכל שינוי במעמד  על .4.8

 ידווח מידית לענבל. –ההתקשרות לרבות תקופת ההתקשרות המוארכת 
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 המבוקשים השירותים .5

 ,זה להסכם א' נספח המהווים ההליך מסמכיב לרבות זה, בהסכם אחר מקום בכל מהאמור לגרוע מבלי

 ובמצטבר: קמןכדל הינם המוצע היועץמ הנדרשים השירותים

 חריג רפואי אירוע לבדיקת ארגוני תחקיר – 1 סל .5.1

 למתן: יועץ המוצעבמסגרת תחקור מסוג זה יידרש ה

 תהליכי לשיפור הממשלתית הבריאות מערכת לכלל הכשרה תכניות בבניית ליחידה ייעוץ .5.1.1

 הממשלתיים. החולים בבתי הכלים והטמעת חריגים אירועים ותחקור למידה

 סיכונים וניהול הטיפול לבטיחות הספר בית ובמסגרת החולים בבתי תחקיר סדנאות ביצוע .5.1.2

 תלמד הסדנה במסגרת הממשלתיים. החולים בתי חטיבת בשיתוף היחידה שמפעילה ברפואה

 מיקוד ארגונית, ולמידה ארגונית לתרבות התייחסות תוך תחקיר לביצוע המתודולוגיה

 ומתן ליווי מעשית; התנסות של שלב פתרון; ודרכי המלצות גיבוש  בארגון, רוחב בתהליכי

 הסדנה. במסגרת שניתן המסכם התחקיר הגשת ועד הסדנה במהלך למשתלמים משוב

 לפעולות המלצות מתן לרבות אירוע, בקרות בריאות בארגוני תחקיר ביצוע ו/או ייעוץ ו/או ליווי .5.1.3

 ומניעה. לשיפור

 לשיקול בכפוף והכל ענבל, לצרכי תאםבה המבוקשים השירותים למתן רלוונטי נוסף שירות כל .5.1.4

 .המבוקשים השירותים ףהיק של הרחבה ו/או צמצום לרבות הבלעדי דעתה

 מטעמו מי כל ו/או ידו על המועסקים המשנה קבלני עובדיו, ,הספק על - מידע אבטחת דרישות .5.1.5

 הגנת חוק את המוארכת ההתקשרות תקופת לרבות ההתקשרות תקופת במהלך לקיים

 הפרטיות הגנת תקנות את ובפרט ותקנותיו "החוק"( )להלן: 1981 – תשמ"אה הפרטיות,

 במשרד הפרטיות להגנת הרשות הנחיות "התקנות"(, )להלן: 2017 -תשע"ז מידע(, )אבטחת

 ולתהליכי המידע למערכות הרלוונטיות וחסכון, ביטוח ההון, שוק רשות וחוזרי המשפטים

 מידע אבטחת הפרטיות, הגנת לעניין ענבל הנחיותו הוראות וכן זו, התקשרות נשוא העבודה

 סייבר. והגנת

 

 "(.השירותים המבוקשים)להלן "  
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 אישי תחקיר - 2 סל .5.2

 למתן: יועץ המוצעבמסגרת תחקיר מסוג זה יידרש ה

 תהליכי לשיפור הממשלתית הבריאות מערכת לכלל הכשרה תכנית בבניית ליחידה ייעוץ .5.2.1

 הממשלתיים. החולים בבתי הכלי והטמעת אישי ותחקור למידה

 הטיפול לבטיחות הספר בית ובמסגרת הממשלתיים החולים בבתי אישי תחקיר סדנאות ביצוע .5.2.2

 במסגרת הממשלתיים. החולים בתי חטיבת בשיתוף היחידה שמפעילה ברפואה סיכונים וניהול

 טכניקת ונית,ארג לתרבות התייחסות תוך אישי תחקיר לביצוע המתודולוגיה תלמד הסדנה

 למשתלם. משוב ומתן ליווי מעשית; התנסות תכלול הסדנה  והטמעה. האישי התחקיר ביצוע

 בריאות. בארגוני אישי לתחקיר ייעוץ ו/או ליווי .5.2.3

 לשיקול בכפוף והכל ענבל, לצרכי בהתאם המבוקשים השירותים למתן רלוונטי נוסף שירות כל .5.2.4

 המבוקשים. השירותים היקף של הרחבה ו/או צמצום לרבות הבלעדי דעתה

 מטעמו מי כל ו/או ידו על המועסקים המשנה קבלני עובדיו, ,הספק על - מידע אבטחת דרישות .5.2.5

 הגנת חוק את המוארכת ההתקשרות תקופת לרבות ההתקשרות תקופת במהלך לקיים

 הפרטיות הגנת תקנות את ובפרט ותקנותיו "החוק"( )להלן: 1981 – התשמ"א הפרטיות,

 במשרד הפרטיות להגנת הרשות הנחיות "התקנות"(, )להלן: 2017 -תשע"ז מידע(, )אבטחת

 ולתהליכי המידע למערכות הרלוונטיות וחסכון, ביטוח ההון, שוק רשות וחוזרי המשפטים

 מידע אבטחת הפרטיות, הגנת לעניין ענבל והנחיות הוראות וכן זו, התקשרות נשוא העבודה

 סייבר. והגנת

 .(ותים המבוקשים""השיר)להלן   
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  ההתקשרות תקופת .6

שנים(  שלוש –שלושים וששה ) חודשים 36 שלקופה לתתהיה  הספקההתקשרות עם  תקופת .6.1

 (.המקורית" "תקופת ההתקשרות)להלן:  הצדדים ידי על ההסכם חתימת מועדהמתחילה ב

חודשים  36עד ב ההסכם תקופת את להאריךבכפוף לצרכיה, , האופציהשמורה  לענבל .6.2

 ההתקשרות תקופת": להלן), כולן או חלקן יםוספשלוש שנים( נ –)שלושים וששה חודשים 

 . ("המוארכת

בתקופת ההתקשרות המוארכת תחולנה על הצדדים כל הוראות ההסכם, בשינויים  .6.3

 המחויבים. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי לענבל הזכות להביא את הסכם ההתקשרות לידי  .6.4

 ימים בכתב ומראש. 60ום, מכל סיבה שהיא, בהודעה מוקדמת של סי

 ההסכם ביטול .7

לידי סיום, מכל סיבה שהיא, בהודעה  ההסכםלהביא את  תרשאי ענבלכי  אתמוסכם בז .7.1

 ימים בכתב ומראש. 60מוקדמת של 

לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה כלפי ענבל ו/או מי מטעמה כתוצאה מסיום ההסכם  ספקל .7.2

 שהיא.סבירה ו/או ביטולו מכל סיבה 

 בהוראה שינוי, צדדי חד באופן, לערוך או בפועל ההתקשרות את לבטל רשאית תהא ענבל .7.3

 מהותי שינוי המהווה, כאמור שינוי חל. זאת המחייב חקיקה שינוי חל אם, ההסכם מהוראות

 הפרת ייחשב לא והדבר, בפועל ההתקשרות את לבטל הספק רשאי, זה הסכם בהוראות

 .מצדו ההסכם

בכל , אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של כל צד להפסיק, לאלתר, את תקופת ההתקשרות .7.4

יסודית של ההסכם על ידי הצד שכנגד, לרבות זכותו  של הצד המפסיק לכל  המקרה של הפר

 פה כלפי הצד המפר במקרה של הפרה כאמור.סעד או תרו

 מן אחד בקרות הבלעדי דעתה שיקול לפי ההסכם את לבטל רשאית תהא ענבל, בנוסף .7.5

 יודיע הספק מקרה בכל. ההסכם של יסודית הפרה המהווים להלן המפורטים האירועים

 :כך על לו היוודע עם מיד לענבל

 במסגרת הצהרה הצהיר או/ו ההליך במסגרת שהוגשה בהצעתו פרט הספק מסר בו במקרה .7.5.1

 או/ו כוזבים או מוטעים או מטעים או מדויקים אינם או נכונים שאינם זה הסכםאו /ו ההליך

 קרות עם מיד  לענבל עליו הודיע לא והוא הספק הצעת במסגרת שנמסר במידע שינוי חל

 .הצעתו מפרטי בפרט מהותי שינוי חלאו /ו השינוי

 .מטעם המציעועץ המוצע בי שינוי חל .7.5.2
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 נכסים לכינוס צו ניתן או, רגל כפושט הוכרז או, רגל פשיטת הליכי נפתחו הספק מיחידי מי נגד .7.5.3

 .קבוע או זמני

 הוצא או, פירוק הליכי או, קבוע או זמני נכסים כינוס הליכי נפתחו כתאגיד המאוגד הספק נגד .7.5.4

 .בפירוק כתאגיד הוכרז או, קבוע או זמני נכסים לכינוס צו נגדו

 .באמצעים מוגבל כחייב הוכרז הספק מיחידי מי .7.5.5

 נגדו הוגשו או, משמעתית או, פלילית חקירה הליכי נפתחו הספק מיחידי מי או הספק נגד .7.5.6

 .משמעתית קובלנה או, אישום כתב

 . תעבורה עבירת למעט, משמעתית או פלילית בעבירה הורשע הספק מיחידי מי או הספק .7.5.7

 .שהיא סיבה מכל לפעול חדל או, לפעולה כשיר בלתי נעשה הספק מיחידי מי או הספק .7.5.8

 .ייצג אותו לעובדאו /ו לענבל אמון הפרת תוך פעל הספק .7.5.9

 עניינים.פעל בניגוד  הספק .7.5.10

 .בכתב החלטתה את ותנמק ההסכם ביטול על ספקל בכתב תודיע ענבל .7.6

 פיצוי כל ספקל ישולם לא ,הספק עם ההתקשרות והפסקת ההסכם ביטול של במקרה כי ,יודגש .7.7

  .שהוא סוג מכל תשלום או

  :הספק ביוזמת ההתקשרות הפסקת .7.8

 הודעה מתן באמצעות זה בהסכם ההתקשרות הפסקת את מענבל לבקש רשאי יהא הספק

 . בבקשה התומכים הנימוקים פירוט תוך, לפחות יום 60 של ובכתב מראש מוקדמת

 או לנכות, להפחית רשאית תהא ענבל, כאמור במקרים כי, הצדדים על ומוסכם בזאת מובהר .7.9

או /ו לענבל הספק שהסב הנזקים את, זה הסכם לביצוע בנוגע ספקל המגיע סכום מכל לקזז

 לסכום בהתאם לווהכ עמו ההתקשרות הפסקת בגין, כאלה שהסב ככל, הפנימית לקרן

 .הפנימית הקרןאו /ו ענבל ידי-על שייקבע

 הסכם מכוח ברשותו הנמצא, כלשהו חומר או כלשהו מסמך הספק יעכב לא, ההסכם בוטל .7.10

 המגיע תשלום כל כנגד לא גם, הפנימית הקרן כמנהלת ענבלל  להעביר שעליו כספים לרבות, זה

אלא  מידיבאופן  ענבלנציג  לרשות יעבירם הספקו, הפנימית לקרןאו /ו ענבל מאת, לטענתו, לו

ולהעביר את המסמכים ו/או הכספים בהתאם אם כן התבקש על ידי ענבל לסיים את הטיפול 

 עיכבון זכות כל על בזאת מוותר הספקוהכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של ענבל. למוסכם 

 .דין כל  פי-על, לזכותו עומדתככל ש

 ובין ענבל, ידי על ובין הספק ידי על בין שהיא, סיבה מכל הצדדים בין ההתקשרות סיום עם .7.11

 ,התיקים כל את מסודר, באופן הוראותיה, פי על לענבל הספק יעביר ההתקשרות, תקופת בתום
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 החומר והעברת ההתקשרות סיום שעם באופן ,ברשותו המצויים והנתונים החומר המידע,

  לשירותים. הנוגעים והנתונים המידע של היחידי העותק ענבל בידי ימצא כאמור לענבל

 ,בידיו המצוי מידעה כלל את לענבל מוצעה יועץוה ספקה ישיב ,ההסכם  תוקף תם ו/או בוטל .7.12

 ודיגיטאלית אלקטרונית מדיה באמצעות לרבות ,שהוא ומין סוג מכל והחומר המסמכים

 תוקף תום ו/או הביטול הודעת קבלת לאחר וסמוך מיד טיפל בהם ענייניםל הקשורים "ב,וכיו

 ו/או במישרין הקשור בשליטתו ו/או בידיו המצוי חומר כל ויימחק ישמיד והיועץ ההסכם

 ענבל. עם להתקשרותו בעקיפין

 כל מטעמו מי ו/או עובדיו ו/או לספק תהיה לא הצדדים בין ההתקשרות סיום של מקרה בכל .7.13

 מוסדה ו/או הממשלה ו/או ההמדינ ו/או ענבל כלפי דרישה ו/או עילה ו/או טענה ו/או תביעה

 אחרת, תרופה ו/או סעד ו/או פיצוי ו/או תשלום לקבלת כלשהו מוסד ו/או גוף ו/או  הרפואי

 סיום ובמועד היחסי בחלקה )תלוי מקצתה או כולה ,התמורה בנספח כמפורט התמורה למעט

  ענבל. ידי על שאושרה וככל ההתקשרות תקופת בגין שולמה שטרם ככל ההתקשרות,

 גוף ו/או  הרפואי המוסד ו/או הממשלה ו/או המדינה ו/או ענבל של מזכויותיהם לגרוע מבלי .7.14

 השירותים המשך ביצוע את למסור וזכאית רשאית ענבל תהא זה, הסכם לפי כלשהו מוסד ו/או

 ובמסמכים בעבודות הגבלה ללא ולהשתמש לאחר הנ"ל ההתחייבויות ו/או המטלות ו/או

 .הספק ידי-על שנעשו השונים

 ענבל של בזכויותיה לפגוע ו/או לגרוע כדי זה בסעיף באמור אין כי בזאת מובהר ספק הסר למען .7.15

 דין כל פי-על ו/או זה הסכם פי-על הספק ו/או הרפואי המוסד ו/או הממשלה ו/או המדינה ו/או

  ממנה. חלק כל ו/או זה הסכם פי-על התחייבויותיו את מהצדדים מי יפר בו מקרה בכל

 

 הספק  והצהרות התחייבויות .8

 כדלקמן: ומתחייב מצהיר הספק

קרא את תנאי הסכם זה ונספחיו, כי ידועים וברורים לו התנאים והדרישות שבהסכם זה  כי .8.1

ונספחיו והוא מבין ומסכים להם, וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם על פי הדרישות והתנאים 

 המפורטים בהסכם זה.

 מינה ככל שיידרש.מזבהתאם להנחיות הכי יפעל  .8.2

יבצע את השירותים ו/או המטלות על פי הסכם זה באופן שוטף ויעמיד את עצמו  היועץ המוצע .8.3

בהתאם  ,הסדנא/הייעוץומוסדות הבריאות הממשלתיים בהם ניתנת ו/או תינתן לרשות ענבל 

 .לבין ענבל הספקבין  שתוסכםלתוכנית העבודה 

. יובהר כי וכנית העבודה המוסכמת בין הצדדיםקבעו בתייעמוד בלוחות הזמנים כפי ש הספק .8.4

מוסדות הבריאות  על פי סעיף זה מותנית ביכולת העמידה של הספקהתחייבותו של 
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, המוסד הרפואי הממשלתיהזמנים, וע"פ לו"ז שיסוכם מעת לעת בין ות בלוח הממשלתיים

 .והספקענבל 

לרבות  הסדנאבו ניתנת לאורך כל ימי הסדנה במוסד יהיה נוכח  הספק או היועץ מטעמו .8.5

  .ביצוע וליווי התחקירנוכחות במשרדי ענבל כפי שיידרש לצרכי 

לדאוג כי יהיו ברשותו במשך כל תקופת  להמשיךכי קיימים ברשותו, והוא מתחייב להוסיף ו .8.6

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

 רותים המבוקשים כאמור בהסכם זה. מוסמכת לשם מתן השי

כי הוא בעל הידע, היכולת, כוח האדם והניסיון הדרושים לשם מתן השירותים המבוקשים,  .8.7

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

מתחייב לאפשר לענבל או מי מטעמה, מעת לעת ולפי דרישה, לבחון את טיב השירותים  .8.8

 שים ולהעביר לענבל כל חומר הקשור למתן השירותים המבוקשים.המבוק

, אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי זה הסכם על חתימתה טרםלענבל,  להעביר .8.9

 1976 –חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

ישורים הנ"ל תהיה ענבל רשאית לנכות וכן אישור כדין בדבר ניכוי מס במקור. בהעדר א

 ולשלם לרשויות המס את המגיע להם כחוק מהתמורה הנ"ל.

כי למיטב ידיעתו אין כל מניעה, בין על פי הסכם זה ובין על פי דין ובין אחרת, להתקשרותו  .8.10

 עם ענבל על פי הסכם זה ולמתן השירותים המבוקשים על ידו.

, ויפעלו יחדיו בכל ההדרכותהצדדים ישתפו פעולה לצורך קידום מתחייב לשתף פעולה  .8.11

ו/או רשויות משרד  מוסדות הבריאות הממשלתייםלרשותם מול  האמצעים העומדים

 הבריאות  ו/או מול צדדים שלישיים על מנת לקדמו.

כיום  יםאינם נמצא/ואינ ו/או כל עובד אחר מטעמו ו/או השותפים מי מעובדיוהוא ו/או  כי .8.12

מי ו/או מי מהשותפים ו/או ב של ניגוד עניינים או חשש לכך וכי לא יעמיד את עצמו במצ

השכירים במצב של ניגוד עניינים או חשש לכך עם ביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם  עובדיומ
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כמפורט  לוהכזה וימנע מכל מעשה אשר עלול לפגוע בביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה 

 המצורף כחלק מההסכם.  בנספח התצהיריםו יתיויבובהתאם להתחיבהסכם זה ו

להודיע לענבל, לאלתר, בכל מקרה בו עלול להיווצר ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים כלפי  .8.13

 .העובדענבל ו/או 

עניק את השירותים המבוקשים בעצמו ואינו רשאי לבצע את השירותים יהמוצע  הספקכי  .8.14

 .המבוקשים באמצעות קבלן משנה

 לעיל מהווה תניה יסודית בהסכם.בפרק זה כי האמור  וידוע ל כי .8.15

לשמירת  מי מטעמואו /ו הספקלמען הסר ספק, אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבותו של  .8.16

 בתצהיר המצורף כחלק מההליך.  הםסודיות כאמור בהסכם זה על נספחיו ובהתחייבויותי

כפי שיתעדכנו מעת לעת, בכל הנוגע לקיום הוראות  -מתחייב למלא אחר הוראות כל דין  הספק .8.17

 הסכם זה ומתן השירותים המבוקשים על פיו. 

ידאג להתעדכן בכל החידושים וההתפתחויות שיחולו בתחום מומחיותו הקשור למתן   הספק .8.18

צוע התחייבויותיו על פי הסכם זה על מנת שיוכל ליישמם במסגרת בי בוקשיםשירותים המה

 . לענבל

 תמורהה .9

 ב' כנספח והמצורף התמורה נספחב מפורטכ תהיה המבוקשים השירותים בגין התמורה .9.1

 התשלום. במועד כשיעורו כחוק, מע"מ בתוספת להסכם.

 וייקבע סדנא לכל תוקדש אשר השעות מסגרת תיקבע השירותים, הזמנת בעת כי בזאת יובהר .9.2

 השעתי. התעריף בסיס על לסדנא מחיר בהתאם

 זה הסכם עפ"י התמורה מתשלומי תשלום כל תשלום במועד מוסף, ערך מס יתווסף לתמורה .9.3

 .כאמור שנתקבל תשלום כל עבור כחוק מס חשבונית הוצאת וכנגד

 ו/או המגיעה התמורה מלוא את תהווה כאמור התמורה כי ובמודגש במפורש בזאת מוסכם .9.4

 ו/או תמורה לכל זכאי יהיה לא וכי ההתקשרות, כםהס לפי השירותים מתן בגין ספקל שתגיע

  אחר. או נוסף החזר

 בכפוף שיוגש מפורט חשבון הגשת מיום 30  + שוטף של בתנאים ספקל תשולם התמורה .9.5

 פי על ממנו שנדרש כל את שהשלים לפני לא החשבון את שהגיש זה ובכלל העבודה להנחיות

 ענבל. ע"י שיאושר לאחר ורק  העבודה הנחיות

לא יהיה זכאי ו/או  לא  והספקהתמורה נשוא התקשרות זו הינה מוחלטת, הוגנת ונאותה  .9.6

פי ההסכם שיחתם מולו, לרבות -ישולם לו כל תשלום נוסף עבור התחייבויותיו אלא על
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ביטול זמן נסיעה, , ש"ל, הוצאותהוצאות נלוות לביצוע השירותים המבוקשים כגון תשלומי א

 צילומים, טלפונים, פקסים וכל הוצאה אחרת מכל סוג שהוא.הוצאות משרדיות, 

מצהיר כי ידוע לו שענבל תנכה מכל תשלום עפ"י הסכם זה מיסים ו/או תשלומי מלוות  הספק .9.7

 הספקחובה ו/או היטלים בשיעורים שענבל תהיה חייבת לנכותם במקור לפי כל דין, אלא אם 

ראות בכתב של פקיד השומה על הקטנת ימציא לענבל לפני תשלומו של כל תשלום כנ"ל הו

ימים מראש בטרם ביצוע הניכוי ו/ או  7שיעור הניכוי כאמור.  בכל מקרה ענבל תודיע בכתב 

כל מס או היטל תשלום חובה מכל סוג שהוא, החלים או אשר  התשלום, המוקדם מבניהם.

 ישולמו על ידו. ו הספקיחולו על  יחולו בעתיד על השירותים או על העסקה שעל פי הסכם זה

זכאי להחזר הוצאות  , יהאלצורך מתן השירותים המבוקשיםיידרש לנסיעה  והספקבמידה  .9.8

ענבל לעניין דיווח נציג נסיעה לפי תעריפי נש"מ, בכפוף לדיווח על נסיעותיו בהתאם להנחיות 

 ולתיאום עם ענבל. 

 לצד החולף בחודש רההתמו לתשלום חשבונית ענבל נציג לידי הספק יגיש התשלום ביצוע לשם .9.9

 שעות כי מובהר .המבוקשים השירותים ביצוע לצורך בפועל שניתנו העבודה שעות על דיווח

 .ענבל נציג ידי על שאושר השעות מס' את תואמות יהיו העבודה

 התמורה תשולם השעה מן חלק בעבור בפועל. עבודה דקות 60-כ תחשב עבודה שעת כי מובהר .9.10

 ה.לשע שנקבע מהתעריף היחסית

  יושיפו אחריות .10

 או ענבלל שייגרם שהוא, סוג מכל הפסד, או אובדן או פגיעה או נזק לכל באחריות שאיי הספק .10.1

 ברשלנות ,במרמה בזדון, ,המוצע היועץ ו/או הספק של מחדל או מעשה בגין שלישי, לצד

-על או עובדיו, ידי-על או ידו, על זה, הסכם פי-על הניתנים השירותים ביצוע עם בקשר ,וכיוצ"ב

  מטעמו. מי ידי

 כלשהו, שלישי לצד ו/או המדינה ו/או לענבל ייגרמו, אם שייגרמו, ההוצאות כל יחולו הספק על .10.2

 ייבמתח והוא כאמור ממחדל ו/או מטעמו שבא מי וכל שליחיו עובדיו, הספק, ממעשי כתוצאה

 ו/או דרישה ו/או תביעה כל בעבור הראשונה, דרישתם לפי הממשלה ו/או ענבל את לשפות

 שלישי. לצד ו/או להם שנגרמו נזק ו/או הוצאה

 יישאו לא המבוקשים השירותים ניתנים שבעניינם המדינה ו/או ענבל כי הצדדים, בין מוסכם .10.3

 מטעמו, מי או הספק של לרכושו או לגופו שייגרמו שהוא, סוג מכל נזק, או הוצאה תשלום, בכל

  אליו. בקשר או זה, הסכם של מביצועו כתוצאה שלישי, צד לצד או

 כאמור המבוקשים השירותים למתן והבלעדי היחיד האחראי הוא כי ומתחייב מצהיר הספק .10.4

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

 כמפורט ובזהירות, בקפדנות במיומנות, ,במקצועיות המבוקשים, ירותיםהש במתן הקשורה

 דין. כל הוראותול הנחיותל ובכפוף זה בהסכם

 בקרן מטופלים או המכוסים גופים ו/או הפנימית הקרן או/ו ענבל כנגד תביעה של מקרה בכל .10.5

 יפצה ,הספק של בטיפולו שהיו לשירותים בקשר כלשהו נזק בגין  ישראל, מדינת ו/או הפנימית
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 גופים או/ו ישראל מדינת או/ו ענבל באמצעות הפנימית הקרן או/ו ענבל את וישפה הספק

 דין בפסק יחויבו בו סכום כל על שונה,הרא דרישתם עם התביעה, םכנגד הוגשה אשר אחרים

 כנגדם שיינקט המשפטי ההליך בגין הוצאותיהם מלוא בגין וכן כאמור, לנזק בקשר או בשל

  דין. עורכי טרחת ושכר משפט הוצאות לרבות כאמור,

 אפשרות יתאפשר, שהדבר ככל לו, ותיתן אמורכ דרישה ו/או תביעה הגשת על ספקל תודיע ענבל .10.6

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

 ממנו המגיעים אחר תשלום כל או פיצויים נזק, לשיפוי תשלום לכל אחראי יהיה בלבד הספק .10.7

 ידו. על המועסקים לאנשים דין כל פי על

 אלא שלישי, צד ו/או  ענבל כלפי דין, כל פי על ,הספק מאחריות לגרוע כדי זה בסעיף באמור אין .10.8

  בלבד. עליה להוסיף

 

 

 קיזוז .11

-על המבוקשים השירותים למתן בקשר ספקל תחוב יאשה סכום מכל לקזז רשאית תהיה ענבל .11.1

 שהיא. סיבה מכל הקרן ו/או ענבל כלפי יחויב הספק אשר קצוב סכום כל זה, הסכם פי

 מפרטי פרט לגבי הספק של שווא הצהרת בגין או ,הספק ידי-על הפרתו עקב ההסכם בוטל .11.2

 עם מיד עליו הודיע שלא הספק של הצעתו בפרטי שחל שינוי בגין או ,ההליך במסגרת הצעתו

 מכל להפחית  ענבל רשאית ,בהסכם המפורטים האירועים מן אחד קרות בגין או ,השינוי קרות

 שהסב הנזקים סכום את ,מועד לאותו עד עבודתו בגין ספקל שישולם ,תמורה לרבות ,תשלום

 יכולה כאמור הפחתה .ענבל ידי-על שייקבע לסכום בהתאם ,כאלה שהסב ככל ,לענבל הספק

 או קיזוז  ענבל ביצעה לא .בתיק ההליכים סיום למועד עד עיכבון או קיזוז של בדרך להיעשות

 הקרן או/ו ענבל את הספק ישפה וכן לו ששולמו הכספים בהשבת הספק יחויב ,כאמור עיכבון

 ובהתאם ,ענבל דרישת עם מיד ,כאלה שנגרמו ככל ,ההסכם ביטול עקב שנגרמו נזקים בגין

 .שתקבע לסכום
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 ביטוח .12

משרד  –הספק מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל  .א
הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים, כאשר  הבריאות, ענבל חברה לביטוח בע"מ, את הביטוחים

 גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:
 

 
 )כיסוי הרלוונטי רק במידה והספק מעסיק עובדים( מעבידים חבות ביטוח (1
  

 ישראל מדינת תחומי בכל מעבידים חבות בביטוח עובדיו כלפי החוקית אחריותו את יבטח הספק (1)
  .המוחזקים והשטחים

 .(שנה) הביטוח ולתקופת למקרה, לעובד ₪ 20,000,000 מסך יפחת לא האחריות גבול (2)
 ונטען היה, ענבל חברה לביטוח בע"מ, ומשרד הבריאות –מדינת ישראל  את לשפות יורחב הביטוח (3)

 מי כלפי כלשהם מעביד בותונושאים בח הם מי כי כלשהי מקצוע מחלת/עבודה תאונת קרות לעניין
  .הספק מעובדי

         
 שלישי צד כלפי אחריות ביטוח (2

 
 גוףשלישי  צד כלפי אחריות בביטוח ישראל מדינת דיני פי על החוקית אחריותו את יבטח הספק (1)

                                                          .המוחזקים והשטחים ישראל מדינת תחומי בכלכולל נזקי גרר, , ורכוש
  .(שנה) הביטוח ולתקופת למקרה ₪ 1,000,000 מסך יפחת לא האחריות גבול (2)
 .Cross Liability - צולבת אחריות סעיף ייכלל בפוליסה (3)
 שייחשבו ככל, ענבל חברה לביטוח בע"מ, ומשרד הבריאות –ישראל  מדינת את לשפות יורחב הביטוח (4)

 מטעמו. והפועלים הספק מחדלי או/ו למעשי אחראים
 
 
 כללי (3

 
 יכללו התנאים הבאים: מהספקבכל פוליסות הביטוח הנ"ל הנדרשות 

 
ענבל חברה לביטוח , ומשרד הבריאות – ישראל מדינת: נוספים כמבוטחים יתווספו המבוטח לשם (1)

   .לעיל השיפוי להרחבי , בכפוףבע"מ
אם ניתנה  בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, (2)

לסמנכ"ל הכספים בענבל חברה לביטוח יום לפחות במכתב רשום  60על כך הודעה מוקדמת של 
 בע"מ. 

משרד  – ישראל מדינת כלפי חזרה או השתתפות, תביעה, שיבוב/תחלוף זכות כל על מוותר המבטח (3)
יחול לטובת  לא שהויתור ובלבדשל הנ"ל,  עובדיהםכן כלפי ו ענבל חברה לביטוח בע"מו ,הבריאות

              .זדון כוונת מתוך לנזק שגרם אדם
כל החובות  ולמילוי הפוליסות כל עבור הביטוח דמי לתשלום המבטח כלפי בלעדית הספק אחראי (4)

 .הפוליסות תנאי פי על המבוטח על המוטלות
 .                                   הספק על בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות (5)
 קיים          כאשר, המבטח אחריות את שהיא כל בדרך מקטין או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף כל (6)

 הינו והביטוח ענבל חברה לביטוח בע"מו, משרד הבריאות -ישראל  מדינת כלפי יופעל לא אחר ביטוח
 הביטוח. פי על הזכויות ראשוני המזכה במלוא ביטוח בחזקת

 בוטל ככל שקיים.יחריג כוונה ו/או רשלנות רבתי  (7)
                  

להחזיק בתוקף את פוליסות , ענבל חברה לביטוח בע"ממתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם  הספק .ב
ענבל , כל עוד החוזה עם תקופת ביטוחמדי  על ידו מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה הספקהביטוח. 

 .בתוקף חברה לביטוח בע"מ
 
 למועד עד, לענבל חברה לביטוח בע"מ הספק על ידי הביטוחים יומצא קיום של המבטח על בחתימתו אישור .ג

לענבל המבטח אודות חידוש הפוליסות  את האישור חתום בחתימת מתחייב להציג הספקהחוזה.  חתימת
   .הביטוח תקופת תום שבועיים לפני לכל המאוחר חברה ביטוח בע"מ
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לפי סעיפי הביטוח  הספקלצמצם את התחייבויות  ים/בא ו/םמובהר בזאת כי אישור/י הביטוח שיוצגו אינ

 לחברות לאפשרו הינה אך ורק כדי /התמציתית של אישור/י הביטוח שיוצג תם/המפורטים לעיל, ומתכונתו
יהיה  הספקלעיל. על  המופיעות והן אל המחייבות הביטוח הוראות. עליהןבהנחיות הפיקוח  לעמוד הביטוח

, על מנת להבין את הדרישות וליישמן ובאנשי ביטוח מטעמ להיעזרללמוד דרישות אלה ובמידת הצורך 
  .הסתייגויותללא  ובביטוחי

 
במלואן או  פוליסותההעתקי בכל עת את  הספקמאת הזכות לקבל  שומרת לעצמה ענבל חברה לביטוח בע"מ .ד

במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה בפוליסות ו/או על מנת שיוכלו לבחון את עמידת , בחלקן
יעביר את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן כאמור  הספקבסעיפים אלו ו/או מכל סיבה אחרת, ו הספק

 וליסותם את הפלבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאי מתחייב הספקמיד עם קבלת הדרישה. 
 . לעילעל פי הוראות סעיף א'  ולהתחייבויותי

 
לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל  ענבל חברה לביטוח בע"מ י זכותכ מצהיר ומתחייב הספק

ת וכל חובה וכל אחריות שהיא לגבי פוליס העל מי מטעמ או ענבל חברה לביטוח בע"מאינן מטילות על 
ור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא כאמ אישורי הביטוח /הביטוח

 ובין אם לאו. נבדקוובין אם לאו, בין אם התאמות  ודרשנ, וזאת בין אם לפי ההסכם הספקהמוטלת על 
 

למען הסר כל ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות ותנאי הכיסוי הם בבחינת דרישה  .ה
או מי מטעמה להיקף וגודל  ענבל חברה לביטוח בע"מ, ואין בהם משום אישור הספקמינימלית המוטלת על 

קבוע את הביטוחים הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו לסיכונים רכוש וחבות לרבות גוף ורכוש ול
 הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, וגבולות האחריות בהתאם לכך.

 

ואין  החוזה על פי דין ועל פי עליומכל חובה החלה  הספקאין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את  .ו
סעד  על כל זכות או ענבל חברה לביטוח בע"מ ,משרד הבריאות –לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל 

 דין ועל פי חוזה זה.כל על פי  םהמוקנים לה

 הסכם.השל יסודית מהווה הפרה  סעיפי ביטוח אלואי עמידה בתנאי  .ז

 צמאיע קבלן – מזמין יחסי .13

 ספקה ויפעל יוגדר זה הסכם פי על המבוקשים השירותים ביצועב כי את,בז ומוסכם מובהר .13.1

 )וביחד: אחר ממשלתי ו/או ציבורי ףגו כל ו/או ענבל לבין וצוותו הספק ביןו ,עצמאי כקבלן

 השירותים ביצוע בגין ומעביד עובד יחסי בעתיד יתקיימו ולא מתקיימים לא המדינה"(,"

 .זה הסכם נשוא המבוקשים

 מס, וכל לאומי ביטוח הכנסה, מס תשלומי כל את עצמו עבור ישלם הספק הכנסה: מס תשלומי .13.2

 ו/או בקשר רשות, ו/או גוף לכל דין כל פי על שיגיע ו/או המגיע אחר חובה תשלום ו/או היטל

  זה. הסכם ולביצוע לענבל המבוקשים השירותים למתן בנוגע

 ואין ובהסכמתו דיעתובי נעשתה הפנייה מטעמו, לשכיר פנייה שנעשתה ככל כי מצהיר, הספק .13.3

 וכלל הספק מטעם שכיר לבין ענבל בין מעביד -עובד ביחסי אחריות כל השתת משום בכך

 של לפתחו תרבוץ ומין סוג מכל הוצאה ו/או דרישה ו/או תביעה כל לרבות זה, בעניין האחריות

 סייג. כל וללא במלואה הספק

 מי ו/או ענבל את לשפות הספק מתחייב לעיל זה בסעיף מהאמור לגרוע מבלי ענבל: שיפוי .13.4

 או מתביעה כתוצאה להם שיגרמו הוצאה או נזק כל בגין הראשונה, דרישתם עם מטעמה,

 לבין ענבל בין מעביד – עובד יחסי של כביכול קיומם על תתבסס ואשר נגדם, שתוגש דרישה

  זה. הסכם לביצוע ו/או המבוקשים השירותים למתן בנוגע ו/או בקשר ,הספק
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 כנגד מטעמו מי אוו/ הספק"י ע תביעה תוגשמסיבה כלשהי, ו זה בסעיף האמוראף -לעהיה ו .13.5

 וזכויות כספים זה ובכלל, זה בהסכם לקבוע מעבר וזכויות כספים בגין המדינהאו /ו ענבל

יקבע על ידי רשות מוסמכת, לרבות על ידי גוף שיפוטי, י אםאו /ו, מעביד עובד מיחסי הנובעים

זכאי לזכויות כשל  הוא, או כי המדינה שלאו /ו ענבל של עובד הינוו/או מי מטעמו  הספקכי 

הוצאות נוספות מעבר לאמור בהסכם זה, הנובעות מקביעה כי  ענבלעובד, או אם תחולנה על 

פי הסכם זה,  יחולו -במהלך תקופת ההתקשרות על הספקלבין  המעביד בינ-שררו יחסי עובד

 ההוראות הבאות: 

מתחילת ההתקשרות שבין הצדדים תבוא תמורה מופחתת  ספקלהתמורה ששולמה  במקום .13.5.1

, במקרה כזה, כזכאי הספקמהתמורה ששולמה בפועל, ויראו את   40%)ברוטו( בשיעור של 

אך ורק לתמורה המופחתת )ברוטו( רטרואקטיבית ממועד תחילת ההתקשרות שבין 

 בפועל(.מהתמורה אשר שולמה  60%הצדדים )קרי, לתמורה בת 

כל סכום ששולם ממועד תחילת ההתקשרות ואשר שולם מעל  לענבליהיה להחזיר  הספקעל  .13.5.2

סעיף זה  לענייןלתמורה המופחתת )להלן: "ההפרש"(, וזאת בצמוד למדד המחירים לצרכן )

"מדד הבסיס": המדד הידוע במועד כל תשלום; "המדד החדש": המדד הידוע במועד  –

 הינו ההפרש של דינולשנה.  4%ההחזר בפועל( ועם הפרשי ריבית חודשית צמודה בשיעור 

 הנזק בגין סביר פיצוי כשיעור לצדדים נראה ושיעורו מראש וקבוע מוסכם פיצוי כדין  גם

 שיעמדו וסעדיה זכויותיה את ממצה אינו והוא זה הסכם חתימת מועדב לצפות ניתן שאותו

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

לקזז סכומים עודפים אלה כנגד כל  תהיה רשאית ענבל, לה העומדת זכות מכל לגורע מבלי .13.5.3

, סכום מכל לקזז רשאית תהיה ענבלכן, -כמו. ואו למי שיבוא מכוח ספקל הסכום שיגיע ממנ

 שיחולואו /ו החלים והוצאות חוקיים חובה ניכויי לרבות, לה חייב יהיה הספקש סכום כל

 השירותים ממתן כתוצאה לחברה שנגרם הנזק ולרבות זה מהסכם כתוצאה ענבל על

 .זה סעיף נשוא והפיצוי המבוקשים

 קיזוז לביצוע לענבל חוזרת בלתי הוראה הספק מאשראו /ו נותן זה הסכם על בחתימתו .13.5.4

 ו/או תשלום מימנו לענבל.  לעיל כאמור

 כהפרה תיחשב והפרתו, ההסכם מעיקרי הנו, שבו המשנה סעיפי כל על, זה בסעיף האמור .13.5.5

 .ההסכם של יסודית

 הרשעה ואי סודיות חובת עניינים, ניגוד העדר .14

  עניינים ניגוד העדר .14.1

לרבות  המשרדו/או עובדי  שרדכי הוא יהיה אחראי על כך שכל השותפים במ תחייבמ הספק .14.1.1

כלפי ענבל  הןכל מצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים ב להיותימנעו מ היועץ המוצע

ו/או  המכוסיםוהן כלפי היחידות הממשלתיות ו/או גופים אחרים לגבי כל התחומים 

יות היועץ המשפטי לממשלה להעדר ניגוד עניינים המטופלים בקרן וכן בכל הנדרש בהנח

 ים, בלתי תלוייםעצמאי םעל היות וכן יצהירו לעתלעת וכפי שתהיינה מעת  מעתכמפורסם 

 החל ענבלעם  םבניגוד עניינים )אי תלות וניטראליות( או חשש לכך, בעבודת יםנמצא םושאינ

 . ענבל עם עבודתם תחילת ממועד
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  סודיות חובת .14.2

 ו ומטעמום אצלעובדיהמתחייב כי הוא אחראי על כך שכל השותפים ו/או כל  הספק .14.2.1

לרבות אי העברת מסמך או אי העברת מידע לידיעת גמורה ומוחלטת סודיות ישמרו על 

המבוקשים המזמינה ואינו קשור למתן השירותים  באישוראו  מטעםשאינו כל אדם 

 המזמינה.  על ידי 

יהיה ומי מטעמו אצל עובדיו מצהיר שידוע לו שכל מידע שיתקבל אצלו ו/או  הספק .14.2.2

 למעט מידע פומבי שפורסם ברבים. בגדר סוד מקצועי

כל ידיעה ומידע ולהיות אחראי שכל עובדיו ישמרו בסוד, מתחייב לשמור בסוד  הספק .14.2.3

או לגופים /מכל מין וסוג שהוא הנוגע, במישרין ו/או בעקיפין, לענבל ו/או למי מטעמה ו

, שיגיעו ו/או הגיעו אליו מענבל בקשר להסכם זה ו/או למתן השירותים עמההקשורים 

המבוקשים על פיו, ולא למסור כל ידיעה ו/או נתון ו/או מידע ו/או כל מסמך כאמור 

או  "המידע"לאדם שלא הוסמך לכך על ידי ענבל מראש ובכתב )יכונו להלן ביחד: 

לא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא ובשם עובדיו,  בשמומתחייב  הספק(."מידע"

להביא לידיעת כל אדם ו/או גוף, כל מידע שיגיע אליו כאמור, ולא לעשות בו שימוש 

או בכל עת שהיא בעתיד )להוציא שימוש במידע ככל  המלאה במשך תקופת ההתקשרות

 שיידרש לצורך ביצוע הסכם זה(. 

ידוע לו שאי מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה בשמו ובשם עובדיו שמצהיר  הספק .14.2.4

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

 .1977 –התשל"ז 

בכל אמצעי מתאים  הספקמבלי לגרוע מאחריותו על פי הסכם זה ועל פי כל דין ינקוט  .14.2.5

ע ומסמך המוחזקים על ידו בקשר שיש ברשותו כדי לשמור שמירה מעולה על כל מיד

לשירותים ולהסכם זה וכדי למנוע עיון בהם מכל אדם שענבל לא התירה לו זאת בכתב 

ענבל בדבר נקיטת אמצעי בטחון נוספים לאלה  בדרישות הספק יעמודומראש. כן 

שננקטו על ידו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים ו/או למידע כאמור לעיל יודיע על 

 נבל מיד עם אירועה.לע הספקכך 

"מידע" לעניין הסכם זה יכלול בין השאר: תכניות עבודה, הסכמים, דו"חות, נתונים  .14.2.6

רפואיים ורשומות רפואיות, נתונים סטטיסטיים, נתוני תביעות, חשבונות, תיקים וכל 

 לרבות טיוטות, העתקים וניירות עבודה, יתר מסמכים המתייחסים לעבודות הייעוץ,

, תוצרים מכל סוג, בין שהוכנו ע"י ענבל ו/או הממשלה ו/או המרכז נתונים שנאספו

ו/או עובדיו כאמור לעיל, וכן לרבות כל  הספקידי -הרפואי ו/או מטעמם ובין שהוכנו על

 ו/או עובדיו עקב ביצוע הסכם זה.  הספקידיעה שהגיעה אל 

אי ו/או מוסכם בזאת כי הספק לא יהיה רשאי להזמין גורמים שאינם מהמוסד הרפו .14.2.7

 ענבל אלא בכפוף לאישור מראש מענבל.

לא יהיה רשאי לעשות שימוש בחומרים ככל שהם מתבססים  הספקמוסכם בזאת כי  .14.2.8

על מקרים ו/ או מידע אשר מקורו בענבל ו/ או מהמוסד הרפואי הממשלתי  אלא בכפוף 

 .כי שמירת הסודיות הינה מכרעת מבחינתה של ענבל ספקידוע ללאישור מראש ובכתב 
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במסגרת  ןלהשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעת הספק על

או  ופוף לאמור לעיל, לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתובכמתן השירותים, 

האישית או לכל שימוש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל, וכן לא לגרום  ולתועלת

 או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהם, את המידע.

אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את  ינקוט הספק .14.2.9

, זה, לרבות שמירה על סודיות המידע ושלמותו, ובין השאר הסכםעל פי  יותיוהתחייבו

לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או 

 אחרת.

את האמור בהתחייבות זו  ומשנה או מי מטעמקבלני או  ולידיעת עובדי יביא הספק .14.2.10

לרבות חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה ולהחתים אותם על 

 .והתחייבות ז

על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה  המזמינה אחראי כלפייהא  הספק .14.2.11

, ותייומכל סוג, אשר ייגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבו

 .בגין כל האמור ובין אם ביחד עם אחרים ואחראי לבד יהאוזאת בין אם 

אחר או תבקש לכך כל חומר כתוב או שיכלמיד המזמינה  ולחזקת לידי יחזיר הספק .14.2.12

עקב מתן השירותים או  או לידי הספק , שהגיע לחזקתמזמינהאו השייך ל חפץ שקיבל

 ספקעבור ענבל. כמו כן, ה וכןשקיבל מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים או חומר שה

 עותק כל שהוא של חומר כאמור או של מידע. ומתחייב לא לשמור אצל
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  הרשעה אי .14.3

לא הורשעו  משרדו עובדיאו /ו במשרדו השותפים כל כי עובדיו ובשם בשמו מתחייב הספק

בעבירה פלילית למעט עבירות תעבורה או שחלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם 

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

עבירה מהעבירות המנויות לעיל, ולא מתנהלת נגדם חקירה בגין עבירה מעבירות אלה למעט 

 ובמידה וכן ידווח על כך או סמוך לאחר קרותם. ,בעבירות תעבורה

 זכויות הסבת איסור .15

 את להעביר ו/או להמחות ו/או להסב רשאי אינו הספק כי ובמודגש במפורש בזה מוסכם .15.1

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

 ראש.ומ בכתב ענבל להסכמת ובכפוף אלא בתמורה,

 המבוקשים השירותים ביצוע את לאחר/ים למסור רשאי אינו ספקה לעיל, מהאמור לגרוע מבלי .15.2

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

  המבוקשים.

 דעתה(, שיקול לפי - שתסכים )ככל ענבל תסכים בו מקרה בכל כי ובמודגש במפורש בזה מוסכם .15.3

 כוח )לרבות מטעמו אחר באדם הספק ייעזר מהם, חלק כל ו/או המבוקשים השירותים במתן כי

 בכך וכן אדם אותו של ומראש, בכתב זהותו, באישור הן ענבל של הסכמתה תותנה כלשהו(, עזר

 נוספות התחייבויות על וכן לסודיות התחייבות על ובכתב, מראש יוחתם, כאמור אדם שכל

 זה. בהסכם כאמור

 כלפי הספק של הבלעדית מאחריותו לגרוע כדי לעיל באמור אין ספק הסר למען - הספק אחריות .15.4

 זה. בהסכם כאמור התחייבויותיו כל ולביצוע המבוקשים השירותים למתן ענבל

 והתוצרים הנתונים על יוצרים וזכויות בעלות .16

 שהן כפי ,היוצרים זכויות לרבות ,הרוחני יןיהקנ זכויות וכל ,הזכויות כל כי ,בזאת מוסכם .16.1

 בלתי ולתקופה ,בעולם אחר מקום בכל ,בישראל ,בעתיד קבועות שתהיינה כפי או היום קבועות

 ,שיאספו והמסמכים התוצרים ,הנתונים בכל ,אחרת זכות או קניינית זכות וכל ,מוגבלת

 כל על ,אליו בקשר או ,זה הסכם לפי השירותים מתן במסגרת יופקו או ,יוכנו ,ייקלטו

 תמורה כל ללא ,ענבל של והמוחלט הבלעדי קניינה הינן "(השירות תוצרי" :להלן) מרכיביהם

 שתמצא שימוש כל השירות תוצרי בכל לעשות רשאית תהא ענבל .זה בהסכם הנקובה לזו נוספת

 ,לאחר העברתם או פרסומם ,מחדש עריכה או השלמות ,תוספות הכנסת ,שינוי כל לרבות ,לנכון

 .לאחריה או המבוקשים השירותים מתן בתקופת ,בעלים מנהג בהם ולנהוג

 'זכותב פגיעה מהווה אינו כאמור שינוי או שימוש וכל ,בו 'מוסרית 'זכות תהא לא ספקל .16.2

 '.מוסרית

 ,ענבל ידי על ,השירות בתוצרי שייעשה כאמור שימוש כל בעת כי ,בזאת מובהר ,ספק הסר למען .16.3

 לחומר בהקשר ,מטעמו מי או הספק שם את לציין שהיא חובה כל תהא לא ,שהוא הקשר בכל

 .האמור
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 שימוש לכל אישורו על ומצהיר ,השירות לתוצרי בקשר תביעה זכות כל על מוותר הספק .16.4

  .זה בחומר ענבל שתעשה

 בכל ו/או השירות בתוצרי שהוא סוג מכל שימוש לעשות רשאי אינו הספק כי ,בזאת מוסכם .16.5

 באמצעות בין ,בעצמו בין ,חלקם או כולם ,זו מהתקשרות כתוצאה שנתקבלה ידיעה ו/או חומר

 ובתנאים ענבלמ כך על ובכתב מראש היתר לקבל בלא ,ההסכם ביצוע למטרות שלא ,אחרים

 זמן. הגבלת ללא וזאת ידו על שייקבעו

 ,ידיו תחת לעכבם רשאי יהא לא הספקו ענבל של רכוש הינם השירות תוצרי כי ,בזאת ודגשמ .16.6

 .זו עיכבון זכות כל על מוותר והוא ,ענבל מאת תשלומים לטענתו לו יגיעו אם אף

 או בתיק הטיפול סיום או ,ההסכם ביטול של מקרה בכל או ,ההתקשרות תקופת סיום עם מיד .16.7

 גם ,כאמור חומר כל ענבל נציג לידי לאלתר הספק ימסור ,זאת ידרוש ענבל נציג בו מקרה בכל

 .סייג כל ללא ,לידיו נמסר או ידו על נוצר אם

 יבטיח ,שירותים נותני או מטעמו קבלן עובדי לרבות ,עובדיו עם הספק שיחתום בהסכמים .16.8

 בתנאי לעמוד עובדים אותם של ויכולתם ,זה בסעיף הנאמר בכל המפורטת בחובה עמידה

 על שירותים נותני או עובדים אותם של זכות כל על מפורש וויתור יהוו אלה הסכמים .סעיףה

 .אליו בקשר או ,זה הסכם ביצוע במסגרת הופקו או שהוכנו האמורים בתוצרים זכויות

 ויתור או סטייה .17

 או מסוים במקרה זה הסכם מתנאי לסטות מהצדדים מי הסכמת - ההסכם מתנאי סטייה .17.1

 אחר. מקרה בכל שווה גזרה ממנה ילמדו ולא תקדים תהווה לא מקרים, בסדרת

 המוקנות מהזכויות בזכות מלהשתמש מהצדדים מי השתהה או השתמש לא - זכויות על ויתור .17.2

 מזכויותיו. זכות על ויתור בכך יראו לא מקרים, בסדרת או מסוים במקרה זה הסכם פי על לו

 אלא תוקף כל לו יהא לא זה הסכם מהוראות שינוי או הסכמה או ויתור כל - הצדדים חתימת .17.3

 שלא בעניין טענה כל מלהעלות מנועים יהיו והצדדים הצדדים שני תימתובח בכתב נעשה אם

 האמורה. בדרך נעשה

 שונות .18

 המוסכם את נכונה משקפים ההסכם מסמכי כי הצדדים, בין מוסכם - ההסכם מסמכי .18.1

 מצגים, הצהרות, הבטחות, בכל קשורים יהיו לא הצדדים וכי במלואו, ביניהם והמותנה

 קודם נעשו, אם נעשו, ואשר זה בהסכם נכללים שאינם בע"פ, או בכתב והתחייבויות, הסכמים

 התחייבויות או/ו הסכם עמם ושיש  ענבל עם כיום שעובדים ספקים לגבי כי יובהר לחתימתו.

 הצדדים וכי במלואו הצדדים בין והמותנה המוסכם את נכונה וישקף יחליף זה הסכם ,קודמות

 התקשרות כל יחליף זה הסכם .קיימים באם ,קודמת התחייבות או/ו בהסכם קשורים יהיו לא

  הצדדים. בין ההתקשרות את שיגדיר בלבד זה והוא הספק עם קודמת

 בכתב נעשה אם רק תקף יהא הכלליים בתנאים או בהסכם שינוי כל כי ,הצדדים על מוסכם .18.2

 .הצדדים של המוסמכים הנציגים ידי-על ונחתם
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 עצמו יציג ולא ,ענבל כפעילות זה הסכם פי-על פעילותו את שהוא גורם כל כלפי יציג לא הספק .18.3

 נציג של ומראש בכתב לאישור בהתאם או הכוח לייפוי בהתאם אלא ,ענבל נציג או שלוח כסוכן,

-על פעילותו במסגרת שלא זה הסכם פי-על בתפקידו או בתוארו שימוש ייעשה לא הספק .ענבל

 .ממנו והנובעת זה הסכם פי

  מטעמה. מי ו/או בענבל ביטוח סמנכ"ל ינהה זה הסכם לצורך ענבל נציג - ענבל נציג .18.4

 כתובתו לפי למשנהו צד ידי על שתשלח בכתב הודעה כלו הודעות משלוח -  הודעות משלוח .18.5

 או הכתובת, באותה מסירתה עם ליעודה הגיעה כאילו תחשב לעיל זה להסכם בכותרת כמצוין

  השניים. מבין המוקדם הדואר, בבית רשום בדואר למשלוח שנמסרה מעת שעות 72 בתום

 המשפט בבתי ורק אך הינה זה להסכם והנוגע הקשור בכל ומיתהמק הסמכות - שיפוט סמכות .18.6

 יפו.-אביב-תל ו/או המרכז באזור העניינית הסמכות בעלי

  ולראיה באו הצדדים על החתום:

 תאריך: )ימולא על ידי ענבל( ___________________

         ענבל:         :הספק

 __________________________________    ______       _____________________              ______        

 חותמת ענבל וחתימת מורשה החתימה מטעמה הספק וחתימת מורשה החתימה מטעמוחותמת      

 

______________     __________________  _____________ _____________ 

 פקיד מורשה החתימהת               שם מלא                    תפקיד מורשה החתימה       שם מלא    

 

______________     __________________  _____________ _____________ 

 פקיד מורשה החתימהת               שם מלא                    תפקיד מורשה החתימה       שם מלא    
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 נספח א' - ימולא ע"י היועץ המוצע 

 אי הרשעה ו היעדר ניגוד עניינים, סודיותשמירה על תצהיר 

   כדלקמן: עניינים ניגוד ולהיעדר סודיות לשמירת מתחייב אני כי בזאת מצהיר הח"מ אני

 מבוא

 .הספק/השירות נותן/המציע מטעם המוצע היועץ ואני הואיל:

 אחר אדם וכל משנה  קבלני עובדיו, לרבות השירותים נותן כי בתנאי השירות נותן עם מתקשרת המזמינהו  והואיל:

 וכן זו, התחייבות להוראות בהתאם להלן כהגדרתו המידע כל סודיות על ישמור המוצע, היועץ לרבות מטעמו

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

 מידע לידיעתי יבוא או לחזקתי אקבל או אעסוק כי יתכן אליה בקשר או העסקתי במהלך כי לי וידוע לי והוסבר             והואיל:

(INFORMATION) ידע או (KNOW- HOW) רישום, מסמך, תכנית, חומר, דעת חוות תכתובת, לרבות כלשהם 

 שאינו שונים, מסוגים 1977-תשל"ז העונשין, לחוק 91 בסעיף כהגדרתה ידיעה או מסחרי/עסקי סוד שרטוט,

-ל תשמש שידיעתו מידע או להסכם בקשר אוו/ כתוצאה לידיעתי שהגיע מידע או הציבור כלל בידיעת מצוי

 בכל או בדיסקט בתעתיק, לרבות בכתב, ובין פה בעל בין אליו, להגיע יכול הכלל למידע הגעה לשם דרך" "קיצור

 נתונים, מור,הא מכלליות גרוע מבלי אך לרבות עקיף, ובין ישיר בין מידע לאצור העשוי אחר ואמצעי כלי

 (."המידע" )להלן: ודו"חות מסמכים

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

 לגרום עלול ובכתב מראש המוסמך ענבל נציג אישור הגשת ללא הסכם,ה לעניין המוסמכים ענבל לנציגי מלבד

 ופגיעה 1977 – תשל"ז העונשין, לחוק 118 סעיף לפי פלילית עבירה ומהווה מרובה נזק לצדדים או לענבל למשרד

 .1981-התשמ"א הפרטיות, הגנת חוק בהוראות

 כדלקמן: 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

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

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

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

 מכן לאחר או המזמינה ידי על העסקתי תקופת כל במשך כי מתחייב הנני לעיל, האמור בכלליות לפגוע ומבלי .4

 לא בעקיפין, ובין במישרין בין המידע, את להגיש כלשהם מוסד או גוף או אדם לכל לאפשר לא זמן הגבלת וללא

 חומר כל או המידע את מחזקתי להוציא לא וכן גוף או אדם לידיעת יאלהב או למסור להודיע, להעביר, לפרסם,

 שהוא. כל לצד עקיף, ובין ישיר בין דבר, או חפץ כל או אחר כתוב

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

 מבחינה הנדרשים הזהירות אמצעי בכל לנקוט השאר, ובין ושלמותו, המידע סודיות על שמירה לרבות

 אחרת. או נוהלית ביטחונית, בטיחותית,
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 לרבות זו בהתחייבות האמור את בעתיד, שיהיו ככל אחרים, מעסיקים לרבות מטעמי, מי כל לידיעת להביא .6

 .החובה מילוי אי על העונש ואת סודיות שמירת של זו חובה

 אשר סוג, מכל תוצאה או הוצאה או פגיעה או נזק לכל אישית, באחריות גם ,ןדי כל פי על כלפיכם אחראי להיות .7

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

 .אחרים עם ביחד אחראי אהיה אם ובין האמור

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

 חומר או השירותים מתן עקב גוף או אדם מכל שקיבלתי או השירותים מתן עקב לידי או לחזקתי שהגיע

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

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

 בין עניינים, ניגוד של במצב בעקיפין, או במישרין להימצא, עשוי אני שבעטיו או לענבל השירותים מתן שמכוח

 ענייני, ייחשבו אחר" "עניין בכלל אחר. עניין לבין מזמינהל השירותים מתן במסגרת עיסוקי או תפקידי מילוי

 שלי לקרוב או שלי גוף או בו, אחראי עובד או אותו מנהל בו, חבר שלי קרוב או שאני גוף של או קרובי של עניינו

 שאני לקוח, של ענינו גם וכן הצבעה, בזכות או מנהל למנות בזכות רווחים, להגשת בזכות המניות, בהון בו, חלק

 אחר"(. "עניין )להלן: צגים/מייעצים/מציעיםמי בפיקוחי, או עמי העובד עובד או שותפי, או מעסיקי או

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

 גוף של עניין או קרובי של עניין או שלי אחר עניין לבין לענבל השירותים מתן במסגרת עיסוקי או תפקידי מילוי

 בו. חבר ביקרו או שאני

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

 הסודיות חובת הפרת בגין אישית כלפיי ועצמאית נפרדת תביעה זכות לכם תהיה לפעילותיכם, הקשור ו/או

 מהווים לאחר מסירתו לרבות זה ותהתחייב לכתב בהתאם שלא במידע ששימוש לי ידוע כי מצהיר הנני שלעיל.

 .1981 -התשמ"א הפרטיות, הגנת וחוק 1997 -התשל"ז עונשין, חוק לפי עבירה

 למעט נכם,ילב 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

 כתב הוראות כל יחולו שהיא, דרך בכל אצלי התקבלו אשר המידע, של םהעתקי על כי לי וידוע מוסכם .13

 זה. התחייבות

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

 ההסכם. לרבות הסכם או דין

 ההתיישנות תקופת שחלפה או תעבורה ותעביר למעט פלילית בעבירה הורשעתי לא כי מצהיר הנני -הרשעה אי .15

 עבירה על אישום כתב ינגד ועומד תלוי לא כי וכן 1981 – התשמ"א השבים ותקנות הפלילי המרשם חוק לפי

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

  .בתצהיר כמפורט

 נס לתוקף רק עם הודעת הזכייה*תחולה: תצהיר זה ייכ
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 :החתום על באתי ולראיה

   

 המוצע  היועץחתימה  המוצע היועץשם מלא של  תאריך

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

 אישור

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

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

 
 

 

 

 

 

 

   

 חתימת עו"ד שם עו"ד ומ.ר תאריך


