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 - כללי : 1 פרק-

1 .  ההזמנה מטרת .1

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

, שירותים למתן הצעות קבלתל בזאת פונה, ("הפנימית "הקרן: )להלן ישראל ממשלת של הממשלה

סדנאות תחקיר וליווי מקצועי של מוסדות רפואיים בביצוע תחקירים ותהליכי למידה  ביצועבתחום 

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

 קרןבין שאר עיסוקיה מנהלת את הו ישראל ממשלת של מלאה בבעלות ממשלתית חברה הינה ענבל .1.1.2

 תביעותמנוהלת ההגנה ב , בין היתר,ובמסגרתה ישראל ממשלת של העצמי הביטוח שהינה ,הפנימית

 ברפואה סיכונים לניהול היחידה פועלת הקרן במסגרת. הפנימית בקרן המכוסות המדינה כנגד

שיפור איכות ובטיחות הטיפול הרפואי והקטנת יעדיה בין היתר הינם  אשר, יחידה"("ה :ולהלן)

 .מקצועית בתחום הרפואה בגין אחריות הסיכון הביטוחי

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

 חולים פסיכיאטריים, גריאטריים ולשכות הבריאות(.

. חלק מניעתםלהקטנתם/מעשיים וכלים תוך הצעת פתרונות  סיכון מרכזייםמוקדי  מאתרת היחידה  .1.1.4

, ניתוח למידהנכבד מעבודת היחידה נסמך על  אירועים חריגים. אירועים אלו מהווים פלטפורמה ל

  והבנה של הכשלים על פי דיסציפלינות מקצועיות.

יחידה, להלן פירוט קצר של פעילויות על מנת שתהיה בידי המציע הבנה באשר לתחומי עשיית ה .1.1.5

 שנעשות/נעשו על ידי היחידה: 

ג הן לדר – רפואיים -, סיעודיים ופראלצוותים רפואיים תחקירלביצוע  העברת סדנאות .1.1.5.1

 המתודולוגיה לימוד(: רק לא)אך  לרבותתחקיר,  המנהל והן לצוותים בשטח לביצוע

תוך מתן  מעשית התנסות של שלב ;פתרון ודרכי המלצות גיבוש לרבות, תחקיר לביצוע

פורומים מקצועיים לצוותים רפואיים משולבים )רופאים, העברת ו למתאמן משוב

  .רפואיים(-אחיות ומקצועות פרא

פעילות ליצירת כלי הדרכה ושיתוף ידע, כדוגמת סרטי הדרכה בתחומים כגון "הסכמה  .1.1.5.2

ן, היחידה מפעילה אתר "יחסי תורן כונן". כמו כווסירוב מדעת", "קיבעון מחשבתי" 

ניהול הסיכונים מזה מספר שנים, וכן בטיחות הטיפול ואינטרנט להפצת ידע בתחום 

מפיצה לכלל בתי החולים מבזקי ידע, המתייחסים לאירועים חריגים,  מתוך רצון 

 להגביר מודעות וידע מצד הצוותים, ולהביא למניעת הישנותם של  אירועים דומים. 

לגאלי, -משמעותי בתחום ניהול הסיכונים בעיקר בפן המדיקו היחידה מהווה גורם .1.1.5.3

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

 מקצועית.

מבתי מנים מנהלי סיכונים שיתוף ידע בנושאים שונים אליו מוז ם שלפורומי קיום  .1.1.5.4

 ואנשי צוות משפטי אחיות ניהול סיכונים, אנשי צוות רפואימנהלי מחלקות, חולים, ה

למשל  לגאליות, -בפורומים אלו מועלים נושאים שונים ומגוונים, בעיקר סוגיות מדיקו

הסכמה וסירוב מדעת, הפסיקה כמנוף לשיפור איכות, התייחסות לממצאים אקראיים, 

 המשפטית של המטופל ועוד. כשרותו 

הדיון מתקיים כרב שיח פתוח ובלתי אמצעי בין הגורמים השונים במערכת הבריאות 

תשתית ליצירת  כלים  יצור בסוגיות השונות במטרה לקבל מענה לקשיים קיימים ול

 יומית.  –פרקטיים לעשייה היום 

 הגדרות .1.2

 

 זו: בהזמנה מרכזיים מונחים להלן  

 

או עוסק מורשה או תאגיד או שותפות המספקים את  פטורעוסק  מציע:

השירותים המבוקשים המפורטים בהזמנה זו, אשר הגיש את הצעתו 

 במסגרת הליך זה.

 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:

  מנה. להזהמצ"ב 

 השירותים

 :המבוקשים

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

אחראי מטעם ענבל על 

 ההליך:

 מירה אשטובקר.

אחראי מטעם ענבל על 

 ביצוע ההתקשרות

 ו/או נציג ענבל

 מנהלת היחידה לניהול סיכונים ו/או מי שימונה מטעמה.
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 להליך זמנים לוח .1.3

 

 הפעילות ךהתארי

 פרסום ההליךמועד  30.05.2016

 מועד אחרון לשאלות הבהרה 23.06.2016

 מועד אחרון למענה של המזמינה לשאלות ההבהרה 28.06.2016

 הגשת ההצעות תחילת מועד  29.06.2016 -החל מה

 10.07.2016 -ה ראשוןיום 

 14:00בשעה: 

 מועד אחרון להגשת הצעות

רכה להא )עם אופציה ימים 90

למשך  בהודעה על ידי המזמינה

 נוספים( ימים 60

  תוקף ההצעה

 

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

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

 לכך.

 ההתקשרות תקופת .1.4

מועד המתחילה ב (חודשיםעשרים וארבעה ) חודשים 24  פת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיהתקו .1.4.1

והכל בכפוף גם לאמור בכל הנוגע  ("התקשרות"תקופת הלהלן: )על ידי הצדדים  חתימת ההסכם

  .תקופת ההתקשרותלהארכת 

 למתן ההתקשרות תקופת את להאריך האופציהשמורה לענבל הארכת תקופת ההתקשרות:  .1.4.2

 (12) שנים עשרעד של  למשך, הצרכישיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לל בכפוףהמבוקשים  השירותים

 .("המוארכת ההתקשרות תקופת": להלן)כולם או חלקם  על פי ההסכם נוספים חודשים

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

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

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

 הקשר תאש .1.5

רחוב בבית ענבל,   תאשר יושבמירה אשטובקר הגב'  הזה הינ הליךלהקשר מטעם ענבל בכל הקשור  תאש

 .  Michrazim_Inquiries@inbal.co.il תובת אלקטרונית:ובכ 70100ערבה, קריית שדה התעופה, נתב"ג 

ל המציע החובה לוודא שבקשתו מייל  )עבאמצעות הכל הפניות בגין בקשה זו ייעשו לאיש הקשר בכתב בלבד 

 (.הגיע ליעד המבוקש

 ובירורים שאלות העברת נוהל .1.6

 מישיחלעיל וזאת עד ליום הקשר כאמור  תאשלאו בגוף המייל בלבד  wordבקובץ שאלות המציעים תוגשנה 

יפורסם באתר האינטרנט פורסמנה במכתב הבהרות אשר ת לשאלות ההבהרה תשובות  .2016, ביוני 23 -ה

, המכרז הפומביבמהלך כל שלבי , חלה החובה להתעדכן המציעעל  של ענבל במועד פרסום תשובות הבהרה.

הבהרות רסמו באתר האינטרנט של ענבל. יפו באם יהיו ואשר בדבר השינויים ו/או עדכונים ו/או הבהרות

 טענה ו/או דרישה בקשר לכך. כל  מהמציעיםלא תהיה למי ו המציעיחייבו משפטית את אלה  ועדכונים 

 ההצעות מסירת .1.7

, לתיבת המכרזים הממוקמת בדלפק הקבלהיש למסור את ההצעות, כמוגדר להלן, במעטפה חתומה  .1.7.1

בימים א' עד ה' )למעט ערבי חג בה, קריית שדה התעופה, במשרדי המזמינה בבית ענבל, ברחוב הער

המועד ")להלן:  14:00שעה ב 2016, יוליב 10 -ה אשוןרעד ליום וזאת  18:00  -ל 09:00וחג( בין השעות 

(. כל הצעה שלא תתקבל עד המועד האחרון להגשת ההצעות לא תבחן "האחרון להגשת ההצעות

 במסגרת ההליך.  

 הצעתו את יגיש במכרז, להשתתף והמעוניין להלן 3 בסעיף המפורטים יםהתנא על העונה מציע .1.7.2

 כדלקמן: מעטפות 3 באמצעות

 עם פומבי מכרז " עליה: ירשום וכן המלא, שמו את המציע יציין גבה על –1 מס' מעטפה .1.7.2.1

 בביצוע רפואיים מוסדות של מקצועי וליווי תחקיר סדנאות ביצועל נוסף תחרותי הליך

 היחידה ברפואה סיכונים לניהול היחידה עבור והטמעה למידה ותהליכי תחקירים

 מסמכי – 1 מס' מעטפה - בע"מ לביטוח חברה ענבל בהנהלת ברפואה, סיכונים לניהול

-5.1 פיםבסעי המפורטים המסמכים מכל אחד העתק המציע יכניס זו במעטפה המכרז"

 )כולל(. 5.6

 עם פומבי מכרז " :עליה ירשום וכן המלא שמו את המציע יציין גבה על - 2 'מס מעטפה .1.7.2.2

 בביצוע רפואיים מוסדות של מקצועי וליווי תחקיר סדנאות לביצוע נוסף תחרותי הליך

 היחידה ברפואה סיכונים לניהול היחידה עבור והטמעה למידה ותהליכי תחקירים
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 מעטפה מס' מעטפה - בע"מ לביטוח חברה ענבל בהנהלת ברפואה, סיכונים לניהול

 כנדרש הכספית הצעתו של אחד עותק המציע יכניס זו במעטפה "כספית הצעה - 2 'מס

 .להזמנה ב' נספח – המחיר הצעת טופס גבי על  5.7 בסעיף

 לביצוע נוסף תחרותי הליך עם פומבי מכרז " המציע ירשום גבה על – 3 מס' מעטפה .1.7.2.3

 למידה כיותהלי תחקירים בביצוע רפואיים מוסדות של מקצועי וליווי תחקיר סדנאות

 ברפואה, סיכונים לניהול היחידה ברפואה סיכונים לניהול היחידה עבור והטמעה

 המציע יכניס זו במעטפה "הצעות להציע הזמנה - בע"מ לביטוח חברה ענבל בהנהלת

 .2 'מס מעטפה ואת 1 'מס מעטפה את

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

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

 .ממנו חלק כל או ,הכספית ההצעה טופס של צילומים

 לא, לעיל שנקבעו והשעה למועד עד המכרזים לתיבת תגענה לא אשר הצעותכי יודגש  .1.7.2.4

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

 וכי סוגיה זו לא ניתנת לערעורנבקש להדגיש כי  "(.התקנות)להלן: " 1993-תשנ"גה

, שהן וסוג מין מכל דרישה/או ו תביעה/או ו טענה כל מלהעלות מנועים יהיו המציעים

 הפעלת של מהשלכותיה כתוצאה/או ו ענבל בעניין זה של סמכויותיה הפעלת עם בקשר

  .כאמור סמכות

 ההצעה תוקף .1.8

תודיע נוספים אם חברת ענבל  ימים 60, או  ותההצע להגשתמהמועד האחרון  ימים 90 ה הוא תוקף ההצע

 הארכת המועד.על 

 כלשהי הצעה לקבל חובה העדר .1.9

המזמינה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, כפי שתמצא לנכון, לשנות את  .1.9.1

 זה.  הליךשלא השתתף ב להפסיקו או לבטלו ו/או להתקשר עם כל גורם אחר ההליך,

כי המזמינה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, והיא שומרת  אתבשים לב לאמור לעיל, מודגש בז .1.9.2

לעצמה את הזכות להתקשר בהסכם לקבלת השירותים עם כל גורם שתמצא לנכון, ו/או להחליט 

, וכל פעולה , ואף לפרסם הזמנה חדשהליךשלא להיענות להצעה כלשהי ו/או לבטל את הליכי הה

 שמור למזמינה כי מובהר ספק הסר למען נוספת שתמצא לנכון, והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 או/ו טענות כל תהיינה לא ולמציעים, סבירה בלתי ההצעה אם הצעה בכל לבחור שלא הדעת שיקול

 . לכך בקשר תביעות
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, המציע של כושרו את שיקוליה יתר בין לשקול, חייבת לא אך, רשאית תהא המזמינה כי מובהר עוד .1.9.3

 ציבוריים גופיםעבור  או/ו עבורה שבוצעו קודמות עבודות לרבות, דומות עבודות בביצוע ניסיונו

 כפי ,אחר נימוק אוו/ שיקול כלשל המציע ו/או  והכלכלית הארגונית כולתולרבות בחינת י אחרים

  .ןלנכו שתמצא

 שלמה שאינה הצעה כל לדחות, חייבת לא אך ,רשאית המזמינה תהא, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .1.9.4

 והבלעדי הסופי דעתה שיקול י"עפ וזאת, הליךה מסמכיל פי דרישות ע ערוכה שאינה או, ברורה אוו/

 .המזמינה של

 שלישיים לצדדים או/ו למציע לפנות, הבלעדי דעתה שיקול לפי, חייבת לא אך, רשאית תהא המזמינה .1.9.5

 או/ו מציע של להצעתו ביחס השלמות או/ו הסברים או/ו בהרותה או/ו נוסף מידע להמציא בדרישה

 תנאי לפי כנדרש רישיון או היתר, אישור, מסמך כל המצאת בעניין לרבות, כן לעשות למציע לאפשר

 או אישור, רישיון, מסמך שכל ובלבד, הסף בתנאי המציע עמידת הוכחת לצורך ולרבות, זה הליך

  . הצעות להגשת האחרון עדלמו ותחולה תוקף בעלי יהיו היתר

 אינם אשר זה הליך מתנאי תנאי או דרישה קיום על למחול הזכות את העצמל שומרת המזמינה .1.9.6

 .המזמינה שלה דעת שיקול לפי והכל השוויון בעיקרון לפגוע כדי בהם אין ואשר מהותיים

  הדרוש הזוכים המציעים מספר .1.10

 רותים המבוקשים. למתן השי מציע זוכה אחדבכוונת ענבל להתקשר עם  .1.10.1

בדיקת ההצעות ובחירת הזוכה תתבצע על ידי ענבל, אשר תהיה רשאית )אך לא חייבת(,  .1.10.2

 להיעזר  ביועצים ומומחים חיצוניים מטעמה לשם כך. 

 וכן לפצל מהצעה אחת המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל אף הצעה או לקבל יותר  .1.10.3

 .תרגדול יו את מתן השירותים בין מספר זוכים

 הזכות שמורה למזמינהבמקרה של עזיבת מציע זוכה או במקרה של שינוי בצרכי החברה  .1.10.4

למציע שהשתתף בהליך ולא נכלל בין המציעים הזוכים בהליך, על מנת להתקשר עמו  לפנות

. המבוקשים, והכל בכפוף להסכמת המציע אשר השתתף בהליך ולא זכה למתן השירותים

שדורג במקום הגבוה ביותר מבין  המציע פנה ענבל אלמובהר בזאת כי במקרים אלו ת

 של ענבל לפעול התחייבות משום באמור מבלי לגרוע מן האמור, אין המציעים שלא זכו בהליך. 

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

 לשיקול דעתה הבלעדי ולפי צרכיה. 
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 -המבוקשים השירותים :2  פרק-

  כללי .2.1

 השירותים את לבצע רשאי ואינו בעצמו המבוקשים השירותים את להעניק מתחייב הזוכה המציע כי מובהר

 שהחברה ובלבד ובכתב, מראש המזמינה בהסכמת אלא אחר/ת, משנה/חברה קבלן באמצעות המבוקשים

 זה. מכרז תנאי בכל תעמוד המוצעת

 לביצוע הקשורים השעה והוראות התקנים התקנות, קים,החו כל את לקיים מתחייב הזוכה המציע

 המבוקשים. השירותים

 המבוקשים השירותים הגדרת .2.2

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

 במצטבר:ו  קמןכדל הינם הזוכה מהמציע הנדרשים השירותים

, ם במוסדות רפואייםחקר עומק של תהליכילימוד לשם לצוות הרפואי  ירתחק תכנון וביצוע סדנאות .2.2.1

לימוד המתודולוגיה לביצוע  :)אך לא רק( בין השאר ו יכלל הסדנאות . ככלי ללמידה ארגונית ושיפור

ליווי של ; משוב למתאמן; שלב של התנסות מעשית; , לרבות גיבוש המלצות ודרכי פתרוןתחקיר

בארגוני בריאות יובהר כי  הסדנאות מועברות לקהלי יעד שונים   ;המשתלמים במהלך הסדנה

"( ו/או קהל יעד)להלן: " ח עזר וכו' ורפואי, אנשי כ – אבין היתר, רופאים, אחיות , צוות פר מגוונים

 .לקהל יעד מסוים לפי דרישות המזמינה

בדגש על  יאותהבר בארגון תחקירלבעלי תפקידים האמונים על ביצוע התכנון וביצוע סדנאות  .2.2.2

 כנון פעילות המשך.תהליכי הטמעה ות

לרבות השתתפות בתהליכי  למידה והטמעה בביצוע תהליכי תחקירעוץ וליווי לארגוני בריאות י .2.2.3

 תחקור בהתאם לתיאום ולצרכי המזמינה.

יעוץ וליווי למזמינה  בנוגע לתהליכי שיפור והטמעה כפועל יוצא מביצוע תחקירים ותהליכי למידה  .2.2.4

 ;הוהטמע

כל שירות נוסף רלוונטי למתן השירותים המבוקשים ו/או שירות אחר בהתאם לצרכי ענבל, והכל  .2.2.5

קול דעתה הבלעדי לרבות צמצום ו/או הרחבה של היקף השירותים המבוקשים מהמציע יבכפוף לש

 הזוכה.

 (."השירותים המבוקשים")להלן 
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 המזמינה לצרכי המבוקשים השירותים התאמת .2.3

 השעות פרמס לרבות ,2.2 בסעיף המפורטים המבוקשים יםהשירות ביצוע ואופן ןונכת כי מובהר .2.3.1

 .בכתב ובאישורה המזמינה עם מראש בתיאום יעשה בפועל,

 דעתה לשיקול נתון חלקם, או כולם סעיפיו, תתי על .,2.2 סעיף לפי המבוקשים השירותים ביצוע  .2.3.2

  המזמינה. של הבלעדי

 ואף המבוקשים, השירותים של שהוא כל להיקף מתחייבת ינהא המזמינה כי מובהר ספק הסר למען .2.3.3

 נותני עם להתקשר זכותה על שומרת המזמינה וכי מסוימות בתקופות כלל יתבקשו לא כי יתכן

 והיא העניין נסיבות ולפי בכך צורך שיהיה ככל המבוקשים השירותים בתחום נוספים שירותים

  המבוקשים. רותיםהשי ביצוע לצורך אחר גורם בכל להיעזר רשאית
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 - הסף תנאי :3 פרק-

 : במצטבר ,  על כל התנאים הבאיםמציע העונה בעצמו במסגרת הליך זה רשאי להגיש הצעה

  במלואם המבוקשים השירותים נתינת .3.1

כל השירותים ח האדם וכל עניין אחר הדרוש לשם מתן והיכולת, המיומנות, כ לו אתיש המציע יצהיר כי 

  .במלואםלעיל  2בפרק המפורטים המבוקשים 

  תצהירים( )נספח ההליך למסמכי א' נספח הגשת .3.2

 חדש(, )נוסח הראיות לפקודת ב' לפרק א' בסימן כמשמעותו להצהיר המציע מטעם חתימה מורשה/י על

 בסוף לחתום ההזמנה, למסמכי 'א ספחנ התצהירים, נספחב המפורטים התצהירים על ,1971 – התשל"א

  .מחיקה ו/או שינוי ללא וזאת .חתימהה לאימות דין עורך להחתים ןוכ מלאה ימהבחת המסמך

  המציע של וותק .3.3

 
 על המציע להיות בעל וותק של לפחות שנה אחת במתן השירותים המבוקשים. 

 כדין ספרים ניהול .3.4

 הגשת ליום ועדכניים תקפים להיות האישורים כל על להלן. המפורטים האישורים כל את יגיש המציע .3.4.1

 ההצעה:

 יועץ או רו"ח שומה, )פקיד ציבוריים גופים עסקאות בחוק כהגדרתו מורשה פקיד שוראי .3.4.1.1

 נוהג ושהינו מלנהלם פטור שהוא או כדין חשבונות פנקסי מנהל שהמציע המעיד מס(

 ,מוסף ערך מס חוק לפי מס עליהן שמוטל עסקאות על מדווח ושהינו הכנסותיו על לדווח

   .1975-ו"התשל

 חדש[. ]נוסח הכנסה מס פקודת להוראות בהתאם במקור סמ ניכוי על אישור .3.4.1.2

 והבטחת כדין שלא העסקה איסור) זרים עובדים חוק לפי בעבירות הרשעות היעדר בדבר אישור .3.4.2

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

 ובהתאם זו( להזמנה א' בנספח 3 טופס )לפי כדין ומתמא בתצהיר ערוך מינימום( שכר חוק – להלן)

 .1976 – התשל"ו ציבוריים, גופים עסקאות לחוק ב2 לסעיף
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מטעמו אשר מתעתדים ליתן את השירותים  היועציםמציע שהינו תאגיד או שותפות נדרש לפרט את שמות 

 :במצטבר ף שלהלןאשר יוקצה על ידי המציע לעמוד בתנאי הס יועץהמבוקשים לענבל ועל כל 

 בריאות בארגון תחקיר סדנאות בהעברת מקצועי ניסיון .3.5

חמש הבמהלך ר בארגון בריאות יתחקסדנאות  10ניסיון בהעברת לפחות  להיות בעל מציעב יועץ כל  על

 שעות בהן הועבר תוכן תיאורטי ובוצע תרגול.  3תהיה לכל הפחות  סדנאלצורך סעיף זה, האחרונות.  השנים

  והטמעה למידה תחקיר, תהליכי בביצוע בריאות לארגוני ליווי /אוו וץבייע ניסיון .3.6

חמש התהליכי ייעוץ ו/או ליווי בארגון בריאות במהלך  4ניסיון של לפחות על כל יועץ במציע להיות בעל 

 ,תחקירבריאות בביצוע תהליכי /או ליווי לארגון יעוץ ותהליך של ילצורף סעיף זה,  האחרונות. השנים

  .הייעוץ ו/או הליווישעות אשר כולל תוצר כתוב המשקף את תוכן  5יהיה לכל הפחות  מעהוהט למידה
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 - תמורה :4 פרק

 ידו על שיבוצעו עבודה עותלש בהתאם תמורה הזוכה למציע ענבל תשלם המבוקשים השירותים ביצוע עבור .4.1

 מע"מ בתוספת  -  להזמנה 'ב נספח  -  התמורה בנספח לקבוע בהתאם יהא עבודה תשע כלל התעריף .בפועל

 לכל תוקדש אשר השעות מסגרת תיקבע השירותים, הזמנת בעת כי בזאת יובהר התשלום. ביצוע ביום כדין

  השעתי. התעריף בסיס על לסדנא מחיר בהתאם וייקבע ליווי או ו/ סדנא

 כל לקבל זכאי יהיה לא הזוכה המציע וכי ומוחלטת, סופית הינה זה בסעיף המפורטת התמורה כי מובהר .4.2

 ,נסיעה זמני בעד תשלומים לרבות המבוקשים, השירותים ביצוע בשל נוספת ו/או אחרת הטבה או תשלום

 בזאת. וכיוצא אש"ל משרדיות, הוצאות

 לפי נסיעה הוצאות להחזר זכאי יהא ,המבוקשים השירותים מתן ורךלצ לנסיעה יידרש והמציע במידה .4.3

 ולתיאום דיווח לעניין ענבל נציג להנחיות בהתאם נסיעותיו על לדיווח בכפוףו בהסכם כמפורט נש"מ, תעריפי

  ענבל. עם

 שעות על דיווח לצד החולף בחודש התמורה לתשלום חשבונית ענבל נציג לידי הספק יגיש התשלום ביצוע לשם .4.4

 היוי העבודה שעות כי מובהר זה. בפרק כאמור המבוקשים, ירותיםהש ביצוע לצורך בפועל שניתנו העבודה

 לעיל. .2.3.1 בסעיף כאמור ענבל נציג ידי על שאושר השעות מס' את תואמות

 מספר בין התאמה קיימת כיו לעיל כאמור ענבל נציג אישור קבלת מיום 30+ שוטף בתנאי תשולם התמורה .4.5

 בפועל. שניתנו השירותים של והיקפם מהותם לבין שדווחו השעות

 היחסית התמורה תשולם השעה מן חלק בעבור בפועל. ודהעב דקות 60-כ תחשב עבודה שעת כי מובהר  .4.6

 .התמורה בנספח לשעה שנקבע מהתעריף
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 - ההצעה מבנה : 5 פרק-

בעותק אחד מקורי, לפי החלוקה המפורטת להלן, למעט את ההסכם אותו יש להגיש על המציע להגיש את הצעתו 

 בשלמותה. מההצעהלמקור  נאמןהעתק  ברשותו להשאיר המציע על. בשני עותקים חתומים כדין

 תצהירים מסמך - 1 חוצץ .5.1

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

. למען הסר ספק מובהר כי לאחר מילוי להזמנה )נספח התצהירים(נספח א' הנמצאים בהתצהירים 

היכן  החתימה אימות לצורך דין עורך להחתים וכן מלאה בחתימה התצהירכל לחתום בסוף התצהירים יש 

 . שנדרש לכך

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

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

 פוף לדרישה בחוק עסקאות גופים ציבוריים. ,  בכ1971 –הראיות )נוסח חדש(, התשל"א 

   נספחיו על ההסכם -3 חוצץ .5.3

. על הנספחים שני עותקים חתומים כדיןב )הסכם ההתקשרות( להזמנה נספח ב'על המציע להגיש את 

להסכם וההסכם עצמו יש לחתום בראשי תיבות בכל עמוד. ההסכם יוגש חתום כדין כמשמעותו בסימן א' 

 . 1971-איות )נוסח חדש(, התשל"אלפרק ב' לפקודת הר

 הסמכה ותעודות חיים קורות -4 חוצץ .5.4

בצירוף ליתן את השירותים המבוקשים לענבל  יםמתעתדהיועצים ה על המציע להגיש קורות חיים של

 .תעודות הסמכה

  לתוצרים דוגמאות– 5 חוצץ .5.5

תחקיר, בביצוע תהליכי  ביצוע סדנא ו/או ייעוץ וליווי שללהמציא שלושה תוצרי עבודה  דרשיי המציע

 .רפואיים-ופרא צוותים רפואייםאו ל/מוסדות רפואיים וב למידה והטמעה

דוגמאות  לרבות, השונים התכניםוהתייחסות מפורטת לאופן התרגול של  תכניםהדוגמאות יכללו את ה

 ליווי, עצמו בתחקיר פעילה)השתתפות  הביצוע ואופן שניתן הליווי לסוג התייחסותלליווי תהליכי תחקיר, 

 (.הסיכום או/ ו הביצוע או/ ו התכנון בשלב

 ., לפי הענייןאו פירוט מתודולוגיהיצורף סילבוס  אשר יינתן כדוגמאעבור כל סדנא ו/או ייעוץ *

 חתומים ההליך מסמכי – 6 חוצץ .5.6

בראשי תיבות על המציע להגיש את כלל מסמכי ההליך לרבות מכתבי הבהרה במידה ויפורסמו חתומים 

 .ל עמודבכ
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 תמורה נספח - נפרדת במעטפה .5.7

על המציע למלא הצעת מחיר לשעה בנספח ג' להזמנה. את הצעת המחיר יש להגיש במעטפה נפרדת כמפורט 

 להזמנה. 1.7בסעיף 

 

 

 

 הערות:

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

קשר לכישוריו, מקצוענותו, ניסיונו, אמינותו והאמצעים העומדים לרשותו בהתאם להזמנה, לרבות ב

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

והמציע יעמיד לרשות המזמינה את הפרטים לרבות בדיקה אצל כל הגורמים הרשמיים, ההשתתפות, 

 . בכפוף לכל דיןוהכל  הנ"ל ויאפשר בדיקה כאמור

  אם  .תומציע שלא יגיש את כל המסמכים חתומים ומלאים כנדרש עשוי לגרום לפסילת הצעיובהר כי

 הסכםיחתום רק מי שהוסמך לכך בתקנון החברה או ב -המציע הינו תאגיד או שותפות רשומה 

 . השותפות ובתוספת חותמת התאגיד

 אי המופיעים בהזמנה על נספחיה, והוא חייב למציע אסור לשנות בכל דרך שהיא כל פרט ו/או תנ

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

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

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

 . הצעתולפסילת 
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  - הזוכות ההצעות לבחירת ומשקולות מידה אמות :6  פרק-

 להלן: כמפורט המחיר והצעת איכות שיקולי על ויתבסס הזוכה ההצעה לבחירת המידה אמות .6.1

 הנקודות 100 מתוך 75 שקיבל מציע רק - מעבר שלב עם המציע איכות 20% -ל מחולקות המידה אמות 

 .מחיר הצעת 80% -ו  המחיר הצעות פתיחת לשלב יעבור אפשריותה

 המידה אמות פירוט .6.2

 יוקצו ליתן את השירותים המבוקשיםאשר מטעם המציע  היועציםו/או המציע  סיוןינ .6.2.1

בנספח שפירט המציע של ליווי בביצוע תחקיר/למידה  תהליךו/או בגין כל סדנא  .6.2.1.1

מעבר לנדרש בתנאי הסף, במהלך  ,ייםבמוסדות רפואבתחום הרפואי ו/או , התצהירים

  .לוסך הכ נקודות 20-נקודות ולא יותר מ 4המציע יקבל האחרונות,  חמש השניםה

יעוץ  שעות בהן הועבר תוכן תיאורטי ובוצע תרגול. 3תהיה לכל הפחות  סדנאלעניין זה, 

 5יהיה לכל הפחות  והטמעהלמידה וני בריאות בביצוע תהליכי תחקיר וליווי לארג

 ת אשר כולל תוצר כתוב המשקף את תוכן הליווי/הייעוץ.שעו

שפירט המציע בנספח תהליך של ליווי בביצוע תחקיר/ למידה בגין כל סדנא ו/או  .6.2.1.2

במוסדות שאינה בתחום הרפואי ו/או , האחרונות חמש השניםהבמהלך  התצהירים,

 סדנא לעניין זה, .לוסך הכנקודות  10-נקודות ולא יותר מ 2יקבל המציע   רפואיים

וני יעוץ וליווי לארג שעות בהן הועבר תוכן תיאורטי ובוצע תרגול. 3תהיה לכל הפחות 

שעות אשר כולל  5יהיה לכל הפחות  והטמעהלמידה , בריאות בביצוע תהליכי תחקיר

 תוצר כתוב המשקף את תוכן הליווי/הייעוץ.

ליווי בביצוע  בו הועברה סדנא ו/או תהליך של בארגון שונים מגוון קהלי יעדבגין  .6.2.1.3

נקודות  3יקבל המציע , בנספח התצהירים שפורט על ידו קהלעבור כל תחקיר/למידה, 

 נקודות. 3יינתנו שונה עבור כל קהל יעד . לונקודות סך הכ 15-ולא יותר מ

גין התרשמות מאיכות התכנים, אופן התרגול, יינתן ניקוד בין היתר ב– התרשמות מתוצריםבגין  .6.2.2

המציע כפי שבא לידי כה/המודולים המיושמים, רמת העניין והיצירתיות וניסיון מגוון אמצעי ההדר

בנספח התצהירים והן על בסיס שלוש הדוגמאות שהגיש  המציע יסיון המציע כפי שפירטבנהן ביטוי 

 . נקודות 20יקבל המציע עד , . לעיל5.6לפי סעיף המציע 

מתוך רשימת הממליצים אותם  צים לפחותשיחה עם שני ממלילמציע יינתן ניקוד על פי  המלצות .6.2.3

מובהר בזאת כי המזמינה שומרת לעצמה את הזכות להתחשב פירט המציע בנספח התצהירים. 

לצורך מתן ניקוד לפי סעיף זה במידת שביעות רצונה מאופן ביצוע התקשרויות קודמות עם מציע 

. יודגש כי על אף האמור 1993 –לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג  22מסוים, והכל בכפוף לתקנה 

ברישא של הסעיף , במידה ולמזמינה יש היכרות מקצועית עם המציע, היא יכולה לנקד על סמך 

עד  היכרותה וניסיונה בעבודה עם המציע בלבד, והיא לא תידרש לפנות לקבלת המלצות מגורם אחר.

 נקודות. 15
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 ת ניסיון שצבר שלא מעבודתו אצל המציע פירוט הניסיון של היועץ/יועצים מטעם המציע יכול להיו

 עצמו.

  ל כהניקוד יינתן בעבור  –מטעמו למתן השירותים המבוקשים  ומעלה יועץ אחדמקצה אשר מציע

 יועץ באופן יחסי לניקוד באותה אמת מידה.

 נקודות 20עד  -ראיון אישי  .6.2.4

 המידה הבאות: הניקוד בראיון האישי יינתן על בסיס התרשמות המזמינה מהמציע על פי אמות

 

 מקסימאלי ניקוד המידה אמת

 יםהפגנת ידע בתחום ומקצועיות בתכני השירות
 .יםהמבוקש

 

10 

ציע לרבות עוצמה התרשמות כללית מהמ
, הבעה ורהיטות , ייצוגיותאישית, מוטיבציה

 . של המציע

 

10 

 

 
השירותים המבוקשים מטעמו המתעתדים ליתן את  היועציםכלל עם לראיון במשרדי ענבל יגיע המציע 

 לנכון שתראה מי כל את לראיון לזמן מהמציע לדרוש הזכות את לעצמה שומרת ענבלעבור המזמינה. 

 מחויב לראיון ענבל ידי על שיוזמן מי כל כי, בזאת מובהר. המבוקשים השירותים למתן הנוגע בכל מהמציע

 .איוןיהר בשלב נוכח להיות

 
 ציון סף לפתיחת הצעות המחיר

 . אפשריות ברכיב זה 100נקודות מתוך  75בכפוף לצבירת  המחיר הצעות ייפתחו האיכות ניקוד שלב לאחר

 ניקוד רכיב הצעת המחיר: .6.2.5

 

 על המציע להציע מחיר לשעת עבודה בעבור השירותים המבוקשים.

 מחירה הצעת  .נקודות בעבור אמת מידה זו והכל באופן יחסי לשאר המציעים 80יינתן ניקוד של עד  למציע

 .הנקודות 80 מלוא את תקבל ביותר הזולה

  :כדלהלן לנוסחה בהתאם ינוקדו המחיר הצעות שאר

  𝑍𝑖=  הניקוד ניתן לה המחיר הצעת

  𝑍𝑚𝑖𝑛הזולה ביותר =  המחיר הצעת
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𝒁𝒎𝒊𝒏

𝒁𝒊
   ×  נקודות  80מתוך   iניקוד המציע ה    𝟖𝟎

 הליך תחרותי נוסף  .6.2.6

מרכיב האיכות ובדיקת הצעת המחיר, וועדת המכרזים תהא רשאית )אך לאחר ניקוד  .6.2.6.1

לא חייבת( להחליט על עריכת הליך תחרותי נוסף על הצעת המחיר לשלושת המועמדים 

הסופיים או באם ימצאו שני מועמדים ומעלה לזכייה, אשר יהיו בעלי אותו ציון סופי 

 על ההצעות ונתוני המציעים.  משוקלל או כפי שתמצא לנכון בנסיבות העניין בהתבסס

החליטה וועדת המכרזים, בהתקיים התנאים לעיל על עריכת הליך תחרותי נוסף, תודיע  .6.2.6.2

הוועדה למציעים הרלוונטיים, כי הם רשאים להגיש, במועד שתקבע הוועדה, הצעת 

מחיר סופית משופרת המיטיבה עם המזמינה ביחס להצעת המחיר שבהצעתם 

 הראשונה. 

גיש  הצעה נוספת, יידרש להודיע למזמינה כי אין בכוונתו להגיש הצעה מציע שלא י .6.2.6.3

 נוספת ובכל מקרה, תיחשב הצעתו הראשונה כהצעתו הסופית בהליך זה.

 

 

 .המחיר הצעת מרכיב ציון +  (20% *האיכות מרכיב ניקוד)  כך: יחושב המציע של הסופי ציוןה

 

ת פרטים ו/או מסמכים נוספים המתייחסים למצגים השלמויועץ דרוש מהל הזכות למזמינה: כללית הערה

, ניסיונו, אמינותו והאמצעים העומדים המקצועית רמתושניתנו בהתאם להזמנה, לרבות בקשר לכישוריו, 

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

יעמיד לרשות המזמינה את הפרטים הנ"ל ויאפשר בדיקה יועץ ה .הרשמיים בדיקה אצל כל הגורמים לרבות

 כאמור והכל בכפוף לכל דין. 
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  - ההצעות ובחינת ההצעות הגשת דרך: 7 פרק-

 ההצעה הגשת .7.1

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

 הפרטים ,הנתונים כל את בדק ,האפשרי המידע מלוא את קיבל ,הצעתו את הגיש רםובט  תנאיה לכל

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

 .וחלקיו פרטיו כל על  ,זה הליך במסמכי

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

 .תוספת או/ו שינוי בלא

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

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

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

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

 לאלתר. הצעתו לפסילת עילה יהווה כוזבים

 ההצעות בחינת דרך .7.2

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

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

 (. וקבלת ההשלמות בקשת השלמות במקרה הצורך

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

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

 כי פרט מפרטי ההצעה כלל מידע לא נכון או לא מלא. יתגלה

 ההצעות בחינת - ראיון אישי לרבות  המידה אמותהאיכותי של  החלק פי על ההצעות ניקוד 'ג שלב

לעיל וניקוד ההצעות בחלק  6המפורטות בפרק  המידה לאמות בהתאם הסף בתנאי שעמדו

 .האיכותי

רק הצעות שידורגו  -ב העלות )פתיחת הצעת המחיר( שלב בדיקת מרכימעבר של ציון הסף ל 'דשלב 

הנקודות האפשרויות להשגה בגין מרכיב האיכות של ההצעה  100ומעלה מתוך  75בציון של 

 יעברו לשלב הבא של פתיחת הצעות המחיר.

פתיחת מעטפות המחיר וניקוד ההצעות כמפורט בפרק  – הצעת המחירניקוד ההצעות על פי  ה'שלב 

 להזמנה.  6פרק  –אמות המידה 

 התמחרות סבב לערוך הזכות את לעצמה שומרת המזמינה -הליך תחרותי נוסף )אופציונלי(  ו'שלב 

 המציעים.  בין
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 .ההצעות של סופי ניקוד -ציון משוקלל של כלל ההצעות  ז' שלב

 ה.בחירת המציע הזוכ - הבחירת מציע זוכ חשלב 

ליחת ש. בדבר המציעים הזוכים הסופייםסופית חלטה ה - הודעות זכיה/דחיה לכלל המציעים  ט שלב

נהלי העבודה עם ענבל כולל דרישה לשליחת בצירוף  לגבי תוצאות ההליך זכיה/דחיההודעות 

 . האישורים הביטוחים הנדרשים ופרטי פתיחת ספק חדש במערכת

 ההזמנה מסמכי הפצת איסור .7.3

 תולשם הגשת הצעורסמים באתר ענבל מפכל מסמכי ההזמנה הינם רכושה הבלעדי של המזמינה והם 

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

 למטרה אחרת כלשהי.

 ההליך תוצאות על הודעה .7.4

או בכתובת ו/, תם, כמצוין בהצעםעל פי כתובת יםמציעההודעה על תוצאות ההזמנה יימסרו בכתב לכל 

, כי לא יהיה כל תוקף אתהסר ספק  מובהר בזמען . לזמנהני שציין המציע בנספח א' לההדואר האלקטרו

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

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

 .ההסכםלהלן ובכלל זה חתימת המזמינה על   7.6בסעיף עוד לא הושלמה ההתקשרות כמפורט 

 עיון זכות .7.5

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

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

להעביר את  תרשאי ענבל תתבקש להציג את ההצעה הזוכה, תהא ענבלשלו מסכים לכך כי במקרה ש

 הצעתו הזוכה במלואה לעיון מציעים שלא זכו. 

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

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

ליתן כל החלטה בעניין גילוי חלקים של ההצעה, על פי דין  המזמינההאמור לגרוע מסמכותה של 

 וזאת לפי שיקול דעתה המלא. 

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

 ה הזוכה. ההוצאות שיהיו כתוצאה מהעיון בהצע
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 ההתקשרות הסכם של לתוקף לכניסתו מקדימים תנאים .7.6

לאחר קבלת הודעת זכייה, יידרש המציע הזוכה להמציא מסמכים הנדרשים לפתיחת ספק חדש  .7.6.1

 במערכת בהתאם להוראות שיפורטו במכתב הזכייה.

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

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

 המציע עובדי .8.1

המציע מתחייב כי כל עובדיו ומועסקיו לצרכי ביצוע הליך זה, הינם עובדים ומועסקים במסגרת הארגונית 

 כל חוקי ההעסקה כמתחייב מכל חוק.ולא של ענבל וכן פועלים עפ"י  מציעשל ה

  ידו על המועסקים כלפי המציע אחריות .8.2

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

 זה. אם על אף הליךלכל נזק שיגרם על ידיו, או בגין רכושו ונכסיו ועל ידי המועסקים על ידו למטרות 

האמור תחויב ענבל כדין, לשאת בחבות, או לעשות מעשה כלשהו, יפצה אותה על כך המציע באופן מלא 

 ומיד עם דרישתה הראשונה בכתב של ענבל.

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

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

היועצים המוצעים על ידו למתן השירותים בשינוי שהגיש במסגרת ההצעה על נספחיה ובכלל זה כל פרט 

המציע ו/או כל שינוי במציע שיכולות להיות לו השלכות לגבי מתן ו/או שינוי כלשהוא במבנה המבוקשים 

רת הזמנה זו. לאחר קבלת שים ובכלל זה שינוי באי עמידה באחד מתנאי הסף במסגהשירותים המבוק

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

 ובכלל זה מתן אפשרות של הפסקת קבלת השירותים מהמציע. 

 סודיות שמירת .8.4

. ללא בותיוו/או ההתקשרות בעק המציע מתחייב לשמור בסוד ידיעות שתגענה אליו עקב ביצוע הליך זה

הרשאה מהנהלת ענבל לא ימסור המציע כל ידיעה כאמור לאדם שלא יהיה מוסמך לקבלה. לעניין זה, יחולו 

 . 1977 -לחוק העונשין, תשל"ז  119 -ו 118הוראות סעיפים  מציעעל ה

  זכויות הסבת איסור .8.5

יו או את חובותיו לפי תנאי המציע אינו רשאי להמחות ו/או להעביר לזולת, במישרין או בעקיפין, את זכויות

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

 ביטוח .8.6

 

 לטובתו בזה המפורטים הביטוחים כל את ולקיים לבצע מתחייבאשר מעסיק עובדים מטעמו,  המציע הזוכה

, ח בע"מלענבל חברה לביטו ולהציגמשרד הבריאות,  -ישראל מ, מדינת"ענבל חברה לביטוח בע ולטובת

 מהמצוין יפחתו לא האחריות גבולות כאשר הנדרשים והתנאים הכיסויים כל את הכוללים הביטוחים את

 :להלן
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 המעבידים חבות ביטוח

 ישראל מדינת תחומי  בכל מעבידים חבות בביטוח עובדיו כלפי החוקית אחריותו את  יבטח המציע הזוכה 

  המוחזקים; והשטחים

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

 משרד  – ישראל מ, מדינת"ענבל חברה לביטוח בע את לשפות על פי הפוליסה יורחב הביטוח .ב

מעביד  בחבות נושאים הם כי  כלשהי מקצוע מחלת/עבודה  תאונת קרות לעניין ונטען  היה הבריאות  .ג

 המציע הזוכה. וממועסקי מעובדי מי כלפי כלשהם

 כללי

 :הבאים התנאים יכללו הנדרשות הביטוח פוליסות בכל

 

משרד – ישראל ענבל חברה לביטוח בע"מ, מדינת: נוספים כמבוטחים יתווספו המבוטח לשם .א

 ;  לעיל השיפוי להרחבי בכפוףהבריאות 

ניתנה  םא ,אלא תוקף כל להם יהיה לא הצדדים אחד י"ע  הביטוח ביטול או צמצום של מקרה בכל .ב

 .לביטוחה למנכ"ל ענבל חבר רשום במכתב לפחות יום 60 של מוקדמת הודעה כך על

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

 לנזק שגרם אדם לטובת יחול לא שהוויתור ובלבד, ועובדיהם משרד הבריאות  - ישראל מ, מדינת"בע

 ; זדון תכוונ מתוך

 כל ולמילוי הפוליסות כל עבור הביטוח דמי לתשלום המבטח כלפי בלעדית אחראי המציע הזוכה .ד

 ;הפוליסות תנאי פי על המבוטח על החובות המוטלות

 ;  המציע הזוכה על בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות .ה

 קיים כאשר, המבטח אחריות את שהיא כל דרךב מקטין או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף כל .ו

 והביטוח, הבריאות משרד  – ישראל ענבל חברה לביטוח בע"מ, מדינת כלפי יופעל לא אחר ביטוח

 הביטוח; פי על הזכויות המזכה במלוא ראשוני ביטוח בחזקת הינו

 

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

 החוזה.  חתימת למועד עד מ"לענבל חברה לביטוח בע המציע הזוכה ידי על

 

  ענבל חברה לביטוח בע"מ,  וכל עוד אחריותו עם החוזית ההתקשרות תקופת בכל מתחייב המציע הזוכה

ל ידו ע תחודשנה פוליסות הביטוח כי מתחייב המציע הזוכה. הביטוח פוליסות את בתוקף קיימת,  להחזיק

  .  בתוקף מ"ענבל חברה לביטוח בע עם החוזה עוד כל, בשנה שנה מדי
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  או המבטח י"ע וחתומות מאושרות  המחודשות הביטוח העתקי פוליסות את להציג מתחייב המציע הזוכה

 תקופת תום לפני מ לכל המאוחר שבועיים"לענבל חברה לביטוח בע  חידושן על מבטחו בחתימת אישור

       .  הביטוח

       

 פי  ועל  דין פי על עליו החלה חובה מכל המציע הזוכה את לפטור כדי הביטוח בסעיפי האמור בכל אין 

 משרד הבריאות על  – ישראל מ, מדינת"ענבל חברה לביטוח בע של כוויתור האמור את לפרש ואין החוזה

 זה.  חוזה  פי ועל דין פי על לה המוקנים סעד או זכות כל
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 - כלליים תנאים : 9 פרק

 ההליך מסמכי של עדיפות סדר .9.1

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

 נספחיהם, תגבר ההוראה שיש בה להטיב ביותר עם ענבל.

  המציע ידי על שיינתנו השירותים של גוניתהאר 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

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

 השיפוט סמכות .9.4

שיפוט בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנוגעים להליך זה, או בכל תביעה הנובעת מהליך זה, תהיה סמכות ה

 . בלבד באזור תל אביב יפו והמרכזבבתי המשפט 

 

 

 בכבוד רב,            

 מ"בע לביטוח חברה ענבל
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 מסמך תצהירים  –נספח א' 

 לכבוד

 וועדת המכרזים 

 בע"מענבל חברה לביטוח 

 

לביצוע סדנאות תחקיר וליווי מקצועי של מוסדות רפואיים בביצוע תחקירים ותהליכי למידה הצעה הנדון: 

בהנהלת ענבל חברה לביטוח  קרן הפנימית לביטוחי הממשלה,עבור היחידה לניהול סיכונים ברפואה, ה והטמעה

 בע"מ

 

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

  כדין ולצרפו כחלק ממסמכי ההצעה.

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר __________,  ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה  מר/גב'אני הח"מ, 

 בכתב כדלקמן: בזאת /הלעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר /יהאת האמת וכי אהיה צפוי

 

 מוסדות של מקצועי וליווי תחקיר סדנאות לביצועקבלת הצעות ל הליךעל תצהיר זה בתמיכה לותם/מת הנני ח

 לביטוחי הפנימית הקרן ברפואה, סיכונים לניהול היחידה עבור והטמעה למידה ותהליכי תחקירים בביצוע רפואיים

 (."הליך"ה)להלן:  20/2016' הליך מס בע"מ לביטוח חברה ענבל בהנהלת הממשלה,

 

 במידה ומדובר במציע שהתאגד כדין יש למלא בנוסף גם את הפסקה הבאה:

 

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

לביצוע סדנאות תחקיר וליווי מקצועי של מוסדות רפואיים בביצוע הצעות  לקבלת 20/2016מס'  הליךללהצעה 

עבור היחידה לניהול סיכונים ברפואה, הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה,  והטמעהרים ותהליכי למידה תחקי

 .בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ

 

 הצעתי  זו נעשית לאחר ששקלתי היטב את כל הדרישות המפורטות בפנייה.

 המציע:פרטי התקשרות של  .1

  ______________________________________________: ___המציעשם  .1.1

  ____________________________________ומספר:  המציע : רחובכתובת  .1.2

 עיר:____________________  מיקוד : ____________ ת.ד. ___________ 

 _    ____________________________________________ טלפון של המציע: .1.3
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 היועץ המוצע מטעם המציע:פרטי התקשרות של  .2

  1יועץ 

 ______________________________________________: ___המציעשם  .2.1

 _______________________: ________________של המציע מס' טלפון נייד .2.2

 ___________________: ________________להתכתבויות  עם המציע דוא"ל .2.3

  2יועץ 

 ______________________________________________: ___המציעשם  .2.1

 _______________________: ________________של המציע מס' טלפון נייד .2.2

 ___________________: ________________להתכתבויות  עם המציע דוא"ל .2.3

 תנאי סף של המציע .3

 לעיל במלואם. 2לתת את כל השירותים המבוקשים בפרק  ייש ביכולתהנני מצהיר כי   .3.1

 ת שנה במתן השירותים המבוקשים.הנני מצהיר כי למציע וותק של לפחו .3.2

 

 ניסיון מקצועי בהעברת סדנאות תחקיר בארגון בריאות .4

 

המתעתדים ליתן את השירותים המבוקשים מטעם  יר כי כל אחד מהיועצים המפורטים להלן,הנני מצה

 חמש השניםהר בארגון בריאות במהלך יסדנאות תחק 10ניסיון בהעברת לפחות המציע, הינם בעלי 

 שעות בהן הועבר תוכן תיאורטי ובוצע תרגול.  3תהיה לכל הפחות  סדנאלצורך סעיף זה,  האחרונות.

 

מטעם המציע מר/גב' _______________________ ת.ז.  1הנני מצהיר כי יועץ מס'  .4.1

בארגון בריאות  ניסיון בהעברת ________סדנאות תחקיר__________________ הינו בעל 

 (4.4כמפורט בטבלה מטה )סעיף , מו לפרסום הליך זהשקד האחרונות מש השניםחהבמהלך 

מטעם המציע מר/גב' _______________________ ת.ז.  2הנני מצהיר כי יועץ מס'  .4.2

בארגון בריאות  ניסיון בהעברת ________סדנאות תחקירהינו בעל __________________ 

 (4.4, כמפורט בטבלה מטה )סעיף שקדמו לפרסום הליך זה האחרונות חמש השניםהבמהלך 
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 שניםהחמש בבארגוני בריאות  ניסיון בביצוע סדנאות תחקירלצורך בדיקת עמידה בתנאי סף של  .4.3

 על כל יועץ לפרט את ניסיונו בטבלה נפרדת. – האחרונות

 שם היועץ המוצע: ____________________________

 

 
 

 , למידה והטמעהגוני בריאות בביצוע תהליכי תחקירווי לארבייעוץ וליוניסיון מקצועי  וותק .5

המתעתדים ליתן את השירותים המבוקשים מטעם  יר כי כל אחד מהיועצים המפורטים להלן,הנני מצה

 חמש שניםהתהליכי ייעוץ ו/או ליווי בארגון בריאות במהלך  4ניסיון של לפחות  יבעלהמציע, הינם 

הליך של ייעוץ ו/או ליווי לארגון בריאות בביצוע תהליכי תחקיר, למידה תהאחרונות. לצורף סעיף זה, 

 שעות אשר כולל תוצר כתוב המשקף את תוכן הייעוץ ו/או הליווי.  5יהיה לכל הפחות והטמעה 

  

 מס"ד

 מזמין המוסד שם

 )ארגון הסדנא

 בלבד( בריאות

 הסדנא חוםת
 הועברה לו היעד קהל

 הסדנא

 קצר פירוט

 ביצוע לעניין

 )אמצעי הסדנא

 אופן / הדרכה

 ועוד( התרגול

 ומשך מועד

 העברת

 הסדנא

 ושנה חודש

  שעות וכמות

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
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מטעם המציע מר/גב' _______________________ ת.ז.  1הנני מצהיר כי יועץ מס'  .5.1

 תהליכי ייעוץ ו/או ליווי בארגון ________________ון של ניסי__________________ הינו בעל 

 (.5.4כמפורט בטבלה מטה ) סעיף האחרונות,  חמש שניםהבריאות במהלך 

מטעם המציע מר/גב' _______________________ ת.ז.  2הנני מצהיר כי יועץ מס'  .5.2

 /או ליווי בארגוןתהליכי ייעוץ ו ________________ניסיון של הינו בעל __________________ 

 (.5.4האחרונות, כמפורט בטבלה מטה ) סעיף  חמש שניםהבריאות במהלך 

ביעוץ וליווי לארגוני בריאות בביצוע תהליכי תחקיר ניסיון של לצורך בדיקת עמידה בתנאי סף  .5.3

 על כל יועץ לפרט את ניסיונו בטבלה נפרדת. - האחרונותשנים החמש ב והטמעה למידה

 

על כל יועץ לפרט  למסמכי ההזמנה 6.2בסעיף  ותאמות המידה המוגדרניקוד  לצורך -ניקוד אמות מידה  .6

ו/או  בארגונים שאינם רפואיים והן בארגונים רפואייםן היצוע סדנאות תחקיר בטבלה הבאה את ניסיונו בב

לתנאי הסף  מעברשהינם  והטמעהלמידה גוני בריאות בביצוע תהליכי תחקיר, תהליכי ליווי וייעוץ לאר

 : 3.6+  3.5סעיפים למסמכי ההזמנה  3פרק המינימאליים המפורטים ב

  

 מס"ד

 מזמין המוסד שם

 )ארגון ייעוץה

 בלבד( בריאות

 ייעוץה תחום
 לו היעד קהל

 הייעוץ ניתן

 לעניין קצר פירוט

 שניתן הייעוץ
 מתן מועד

 הייעוץ

1      

2      

3      

4      
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 המלצות  .7

 . בטבלה שלהלןשימה מתוך הרשני ממליצים למציע יינתן ניקוד על פי בדיקה של לפחות  .7.1

 אנא ציין לפחות שלושה שמות של ממליצים בתחום השירותים המבוקשים: .7.2

 

 

 מס"ד
 מזמין המוסד שם

  הייעוץ/סדנא

 הסדנא/ תחום

 הייעוץ

 לו היעד קהל

 הועברה

 הייעוץ הסדנא/

 לעניין קצר פירוט

 הסדנא/הייעוץ
 מתן מועד

 הסדנא/הייעוץ

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 לקוח / החברה שם הממליץ שם

 מסגרת / הממליץ תפקיד

 עם הממליץ של ההכרות

 המציע

 לרבות התקשרות פרטי

 של נייד טלפון מספר

 דוא"ל וכתובת הממליץ
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 תצהיר כללי .8

ר כי המציע הינו ישות משפטית אשר עוסקת במתן שירותי ביצוע סדנאות תחקיר וליווי הנני מצהי .8.1

 .והטמעהמקצועי של מוסדות רפואיים בביצוע תחקירים ותהליכי למידה 

וכי קראתי את מכתבי ההבהרות, ככל שאלו נספחיה על הנני מצהיר כי קראתי את תנאי הזמנה זו  .8.2

מבוקשים במסגרת הליך ברורים לי התנאים והשירותים הוכי ידועים והתפרסמו במסגרת ההליך, 

 זה.

מתן השירותים את מהות  נתי , הבמבוקשיםעומד בתנאי הסף ה הנניכי על ידי משמעה הגשת ההצעה  .8.3

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 והעובדות, ולפיכך את כל הנתונים, הפרטים  תיהאפשרי, בדק

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

באופן  הזמנה ובהסכם במצטבר )ולאבביכולתי להציע את כלל השירותים המבוקשים המפורטים  .8.4

שים לתת את השירותים המבוקשים, הנני מצהיר כי יש לי הידע, הניסיון והכישורים הנדרחלקי(. 

בזמינות גבוהה כלפי המזמינה, בשים לב למהותם ולמורכבותם של השירותים המבוקשים. בנוסף, 

, לרבות שאני בעל היכולת הנדרשת לתת את כל השירותים המבוקשים, בשפה האנגלית, ככל שיידר

 אחריות על כתיבת מסמכים עסקיים ופיננסיים וכתיבת מסמכי המכרז.

ההתקשרות  , לרבות הסכםהעל נספחיזמנה מהווה הסכמה מראש לכל תנאי הה מיהגשת הצעה מטע .8.5

 .והכול בלא שינוי ו/או תוספת

הנני מתחייב כי כלל הנתונים, הפרטים והמידע שנמסרו בהצעתי הינם אמת וכי הינם משקפים באופן  .8.6

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

 הצעתי לאלתר.

ונמסרו לצורך הגשת הצעות בהליך כל מסמכי ההזמנה הינם רכושה הבלעדי של המזמינה ידוע לי כי  .8.7

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

 למטרה אחרת כלשהי.

מהמועד  מיםי( תשעים) 90צרופותיה, תעמוד בתוקפה במשך  הצעה שהוגשה, על כלידוע לי כי ה .8.8

אם חברת ענבל ביקשה את הארכת  ,נוספים )שישים( ימים 60 האחרון הקבוע להגשת ההצעות, או

 ובכתב.מראש המועד מהמציע 

 7.6כי במידה ואבחר כמציע זוכה אקיים את התנאי המתלה המפורט בסעיף מתחייב ביטוח: הנני  .8.9

נדרשים כמפורט בהסכם למשך כל תקופת ההתקשרות ו/או הביטוחים הים את כלל להזמנה וכן אקי

  תקופת/ות ההתקשרות המוארכת/ות.

על המציע להצהיר ולהתחייב לעשות שימוש בתוכנות מקוריות  –שימוש בתוכנות מקוריות בלבד  .8.10

 שרות.בלבד ואשר מוחזקות בידי כדין וזאת לצורך מתן השירותים המבוקשים בכל תקופת ההתק
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 זכות עיון .9

 חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו בתוספת הסבר קצר.על המציע לציין אלו 

יהא מנוע מלדרוש חשיפת חלקים אלה בהצעה הזוכה גם אם המציע הזוכה לא מובהר בזאת, כי המציע 

 לחוק חובת המכרזים ותקנותיו. . מובהר כי זכות העיון כפופה להחלטת וועדת מכרזים,הגדיר אותם ככאלה

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 עובדים העסקת בתחום חקיקה לקיום יבותהתחי .10

 ידו על שיועסקו העובדים לגבי, זה הסכם תקופת בכל לקיים מתחייב המציע כי בכתב בזאת מצהיר הנני

 כפי, להלן המפורטים העבודה בחוקי, זה ובכלל דין כל בהוראות האמור אחר האמורים השירותים במתן

 ההתקשרות בתקופת שיחוקקו חדשים חוקים לרבות, עתל מעת שישונו כפי או/ו ההסכם חתימת בעת שהם

 .המוארכת ההתקשרות תקופת או/ו

 1959 – ט"תשי, התעסוקה שרות חוק. 

 1959 – א"תשי, והמנוחה העבודה שעות חוק. 

 1976 – ו"תשל, מחלה דמי חוק. 

 1950 – א"תשי, שנתית חופשה חוק. 

 1954 – ד"תשי, נשים עבודת חוק. 

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

 1953 – ג"תשי, הנוער עבודת חוק. 

 1953 – ג"תשי, החניכות חוק. 

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

 1958 – ח"תשי, השכר הגנת חוק. 

 1963 – ג"תשכ, פיטורין פיצויי חוק. 

 1995 – ה"תשנ(, משולב נוסח) הלאומי הביטוח חוק. 

 1987 – ז"שמהת, מינימום שכר חוק. 

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

 1959 – ט"תשי, התעסוקה שירות חוק. 
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  ציבוריים גופים עסקאות חוק פי-על מציע תצהיר .11

 :כי בזאת מצהיר הנני

"( החוק: "להלן, 1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות לחוק' ב2 בסעיף כהגדרתו) ההתקשרות למועד עד

 חלוט דין בפסק הורשעו לא( לחוק' ב2 בסעיף כהגדרתם) אליהם זיקה ובעל מציעה מעובדי א"כ, מציעה

 והבטחת כדין שלא העסקה איסור) זרים עובדים חוק לפי עבירה – זה לעניין עבירה) עבירות משתי ביותר

 (.31.10.2002 יום לאחר שנעברה, 1987-ז"התשמ, מינימום שכר חוק לפי או 1991-א"התשנ(, הוגנים תנאים

 :או

 ביותר חלוט דין בפסק הורשעו( לחוק' ב2 בסעיף כהגדרתו) אליהם זיקה ובעל מציעה מעובדי א"כ מציע,ה

 תנאים והבטחת כדין שלא העסקה איסור) זרים עובדים חוק לפי עבירה – זה לעניין עבירה) עבירות משתי

 אולם(, 31.10.2002 יום לאחר נעברהש, 1987-ז"התשמ, מינימום שכר חוק לפי או 1991-א"התשנ(, הוגנים

 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות שנה חלפה ההתקשרות במועד

 עניינים מניגוד להימנע התחייבות .12

 מכל עניינים ניגוד ענבל עם השירותים מתן תקופת במהלך, לי יהיה ולא שאין ומתחייב מצהיר הנני .12.1

 עניינים ניגוד של במצב אותי להעמיד יםשעלול אחרים קשרים או עסקיים קשרים, שהוא וסוג מין

 . כאמור עניינים ניגוד של לקיומו חשש או

 של במצב להימצא עלול אני שבשלם מצב או נתון כל על מידי באופן למזמינה להודיע מתחייב הנני .12.2

 . האמורים המצב או הנתון לי היוודע עם מיד, עניינים ניגוד

 

 סודיות לשמירת התחייבות בדבר תצהיר .13

 ההליכים של תוצר שהוא המידע את או לידיעתי שיובא המידע את לשמור ענבל כלפי מתחייב ניהנ .13.1

 מתן לצורך ורק אך שימוש בו ולעשות, מוחלטת בסודיות ענבל עם התקשרותי במסגרת שאתן

 . המזמינה ידי על שייקבעו כפי הנדרשים השירותים

 או למסור, להודיע, להעביר, לפרסם לא במתחיי אני, האמור מכלליות לגרוע ומבלי, ספק הסר למען .13.2

הקשור במתן השירותים המבוקשים וזאת הן במהלך תקופת  מידע כל אחר אדם כל לידיעת להביא

 . ענבל לבין ביני ההתקשרות סיום לאחר ההתקשרות והן

הנני מתחייב שלא להשאיר ברשותי כל עותק ממסמך או כל חומר אחר הקשור במתן השירותים  .13.3

 ן במהלך תקופת ההתקשרות והן בתום תקופת ההתקשרות עמה.המבוקשים ה

הנני מצהיר כי ידוע לי כי אי מילוי התחייבות ע"פ מסמך זה, מהווה עבירה לפי חוק דיני העונשין  .13.4

 .1977 –)בטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים(, תשל"ז 

 ליי, וכל עובד אחר מטעמי.הנני מתחייב כי הסודיות כאמור לעיל תישמר גם על ידי עובדיי, מנה .13.5
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 )במידה ורלוונטי בלבד(: החתימה של המציע המורש .14

_______________  __________________   _________________  

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

______________  __________________   _________________  

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

 

 :אמת דלעיל תצהירי ותוכן חתימתי זו שמי, זהו

 ______________     ____________________ 

  מלא שם                           תאריך               

 ______________                  ____________________ 

 המצהיר חתימת                      ת.ז.              
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 הצעת המחיר )תצורף במעטפה נפרדת( -נספח ב' 
 

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

צועי של מוסדות רפואיים בביצוע תחקירים ותהליכי ביצוע סדנאות תחקיר וליווי מקשירותי לאת הצעת המחיר 

ביצוע סדנאות תחקיר וליווי מקצועי  שירותי קבלת הצעות למתןל מסגרת הגשת הצעה בהליךב והטמעהלמידה 

עבור היחידה לניהול סיכונים ברפואה, הקרן  והטמעהשל מוסדות רפואיים בביצוע תחקירים ותהליכי למידה 

 (."הליך"ה)להלן:  20/2016' , הליך מסבהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ הפנימית לביטוחי הממשלה,

 

 לא כולל מע"מ. –לשעה  ₪: __________ לאחר הנחה לשעת עבודה הניתן על ידי הינו המחיר .1

 

דקות מלאות ואינם כוללים מע"מ. עבור חלק מן השעה ישולם  60לשעת עבודה בת  התעריף לשעה הינו .2

 צעה בפועל בלבד. החלק היחסי של השעה שבו

 ההסכםעל פי  יהתחייבויותי ויתר המבוקשים השירותיםקבל בתמורה לביצועם המלא של ידוע לי כי א .3

רק , עבדתי בפועלמספר שעות העבודה ש כפול( לעיל 1בסעיף  כאמור) העבודה שעת מחירבסך של  תמורה

במועד התשלום )להלן: , בתוספת מע"מ כחוק, כשיעורו המזמינהאת אישור תי על כך קיבלשלאחר 

 . "התמורה"(

ידוע לי כי המזמינה לא מתחייבת להזמנת עבודה מכל סוג ובכל היקף וזאת על אף האמור בכל מקום אחר  .4

 על נספחיו. הליךבמסמכי ה

 :כללי .5

מדי חודש בחודשו אגיש דו"ח מפורט של ביצוע שעות העבודה בפועל, לצורך בדיקתו ואישורו  .5.1

 (."החודשי השעות"דיווח  הלן:כמקובל  אצל המזמינה )ל

כל לי לא ישולם נשוא התקשרות זו הינה מוחלטת, הוגנת ונאותה ולא אהיה זכאי ו/או  תמורה ה .5.2

 תשלומיכגון  תים המבוקשיםוריביצוע השפי ההסכם, לרבות -על יהתחייבויותיתשלום נוסף עבור 

הכנת מצגות וסקירות, הכנה, הפקה, הגשה של דו"חות ומסמכים, משרדיות,  הוצאות,  ל,"אש

ם, שכר, מיסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות למציע ו/או לכלל צילומים, טלפונים, פקסי

הפועלים בשמו ו/או מטעמו, מסי קנייה, רישיונות, מכס, בלו וכל היטל אחר מטעם משרד האוצר 

לא תינתן תוספת  ,בנוסף, ישירות או עקיפות מכל סוג שהוא. אחרות הוצאותו/או כל רשות אחרת, 

 על התמורה המוצעת עבור עבודה בזמנים ו/או בימים חריגים.
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זכאי להחזר הוצאות נסיעה  , יהאלצורך מתן השירותים המבוקשיםיידרש לנסיעה  והמציעבמידה  .5.3

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

 ענבל. 

כל ההוצאות והתשלומים, הכרוכים במתן השירותים המבוקשים, ובכלל זה בלבדי שא לי כי אידוע  .5.4

ים והיטלי חובה החלים עליו ו/או תשלומי ביטוח או כל תשלום אחר שיחול עליו בעתיד תשלומי מס

וכן בכל הוצאות הכרוכות בכל הסיכונים והאחריות שלי וכל זאת באופן שהמזמינה ו/או מי מטעמה 

 יה אחראית לכך בכל צורה ואופן שהוא.לא תה

לכל חודש, אגיש למזמינה  10 -מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אחת לכל חודש קלנדרי ולא יאוחר מה .5.5

, חשבונית עסקה או חשבון בגין החודש החולף, שצמוד אליו דיווח שעות מטעמה ורה לייו/או למי ש

 חודשי בפורמט דיווח שייקבע על ידי המזמינה. 

לי  שולם י, זמינהעל ידי נציג המ, בצירוף חשבונית עסקה השעות החודשי, אישור דיווח לאחר  .5.6

המס, וחשבונית  דיווח שעות חודשיממועד הגשת  "30 שוטף + התשלום החודשי  על בסיס של  "

 .אישור כדין בדבר פטור מניכוי במקור מזמינהמציא לאאלא אם , ניכוי מס במקור כדין רלאח

הימנה, כל  ליתהא רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע  המזמינהמודגש בזה, כי  למען הסר ספק, .5.7

ו/או על פי כל דין, לרבות מקדמות  צעתי על נספחיה, לרבות ההסכםעל פי המני סכום המגיע לה מ

חיובים שמקורם במיסוי והיטלי חובה החלים על  התמורה, ו/או נזק שיגרם, אם יגרם, למזמינה  ו/או

 עמה ו/או למדינה ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה מביצוע ההסכם.ו/או למי מט

 

 

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

  

 

____________________ 

 

_____________________ 

 + חותמת מציעשם וחתימת ה תאריך               
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 תייםהממשל הבריאות למוסדות תחקיר סדנאות וליווי לביצוע התקשרותהסכם  -ב' להזמנה  נספח

 

 .2016שנערך ונחתם ביום __________________ לחודש _________________ שנת 

 

 ענבל חברה לביטוח בע"מ ב י ן:

 מרחוב ערבה  

 קריית שדה התעופה  

 70100נתב"ג   

  (ו/או "המזמינה" "ענבל")להלן:  

 מצד אחד;   

 ________________שם הספק:  ל ב י ן :

 _____ע.מ: ____________ח.פ./  

 ___      :כתובת 

 ("ספק"ה)להלן:  

 מצד שני;                                                                                                                    

 

 וח רכוש הממשלה ונושאים  שלממשלהוענבל חברה לביטוח בע"מ מנהלת את הקרן הפנימית לביט   הואיל

 בין ממשלת ישראל, בשם מדינתסכם ( בהתאם לה"הקרן הפנימית"יין ביטוחי בהם )להלן: ענ

 ישראל, לבין ענבל;

 

הבריאות במוסדות וענבל מנהלת עבור הממשלה, בין היתר, גם תביעות שמוגשות נגד צוותים שונים    והואיל

 , לרבות תביעות בגין אחריות מקצועית של הצוותים הנ"ל;הממשלתיים

 

ובענבל הוקמה יחידה לניהול סיכונים ברפואה, שתפקידה, בין היתר, לסייע בשיפור איכות הטיפול    אילוהו

)להלן:  במוסדות הבריאות הממשלתייםהרפואי ובמזעור הנזקים כתוצאה מאירועים בלתי רצויים 

 (;"היחידה"

 

ותהליכי יים בביצוע תחקירים ל מוסדות רפואסדנאות תחקיר וליווי מקצועי שוהוחלט בענבל לבצע    והואיל

 "(.השירותים המבוקשים)להלן: " והטמעהלמידה 

 

בהעברה כעל בעל ידע, כישורים, ניסיון, תשתית ארגונית, אמצעים ומומחיות  והצהיר על עצמ והספק   והואיל

 ;לרבות בארגוני בריאות בישראל והטמעה וכן ליווי בתהליכי למידה וליווי של סדנאות תחקיר
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בחרה בו ענבל מבין  ,לענבל הכפי שהוגש תווהצע של הספקובהסתמך, בין היתר, על הצהרותיו    לוהואי

ל מוסדות סדנאות תחקיר וליווי מקצועי שע וצילבמבקשת להתקשר עמו היא ו מציעיםמספר 

 ;והטמעהותהליכי למידה רפואיים בביצוע תחקירים 

 

ל כפי ום המשפטיים ותנאי ההתקשרות ביניהם, הכוברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסי   והואיל

 שיפורט בהסכם זה;

 

 "(המבוא)להלן: "

 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 כללי .1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .1.1

 .כותרות הסכם זה הן למען הנוחות בלבד ואין לפרש הוראות הסכם זה על פיהן .1.2

זה על כל נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד  הסכם" הכוונה להסכםהמונח "הבכל מקום בו יופיע  .1.3

 הימנו.

 

 הגדרות .2

 בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים בו הפירוש והמשמעות הבא:

עוסק פטור או עוסק מורשה או תאגיד או שותפות המספקים את  מציע:

השירותים המבוקשים המפורטים בהזמנה זו, אשר הגיש את הצעתו 

 ת הליך זה.במסגר

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

 השירותים

 :המבוקשים

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

אחראי מטעם ענבל על 

ביצוע ההתקשרות 

 ו/או נציג ענבל

 מנהלת היחידה לניהול סיכונים ו/או מי שימונה מטעמה.
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 המבוקשים השירותים .3

תכנון וביצוע סדנאות תחקיר לצוות הרפואי לשם לימוד חקר עומק של תהליכים במוסדות רפואיים,  .3.1

ככלי ללמידה ארגונית ושיפור. הסדנאות  יכללו  בין השאר )אך לא רק(: לימוד המתודולוגיה לביצוע 

ן; ליווי של תחקיר, לרבות גיבוש המלצות ודרכי פתרון; שלב של התנסות מעשית; משוב למתאמ

המשתלמים במהלך הסדנה; יובהר כי  הסדנאות מועברות לקהלי יעד שונים  בארגוני בריאות 

"( ו/או קהל יעדרפואי, אנשי כוח עזר וכו'  )להלן: " –מגוונים בין היתר, רופאים, אחיות , צוות פרא 

 לקהל יעד מסוים לפי דרישות המזמינה.

בדגש על  הבריאותאמונים על ביצוע התחקיר בארגון תכנון וביצוע סדנאות לבעלי תפקידים ה .3.2

 תהליכי הטמעה ותכנון פעילות המשך.

לרבות השתתפות בתהליכי  , למידה והטמעהעוץ וליווי לארגוני בריאות בביצוע תהליכי תחקירי .3.3

 תחקור בהתאם לתיאום ולצרכי המזמינה.

 ביצוע תחקירים ותהליכי למידהיעוץ וליווי למזמינה בנוגע לתהליכי שיפור והטמעה כפועל יוצא מ .3.4

 ;והטמעה

כל שירות נוסף רלוונטי למתן השירותים המבוקשים ו/או שירות אחר בהתאם לצרכי ענבל, והכל  .3.5

 הספק.בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי לרבות צמצום ו/או הרחבה של היקף השירותים המבוקשים מ

 

 והפסקתה תקופת ההתקשרות .4

חודשים, ( עשרים וארבעה) 24ועסק המציע ע"י ענבל למשך י, השירותים המבוקשיםלצורך ביצוע  .4.1

 "(. תקופת ההתקשרות_________  )להלן: " יום _______ועד יוםהחל מ

 כולם או חלקם חודשים נוספים,( שנים עשר) 12 רשאית להאריך את ההסכם לתקופה של עד ענבל .4.2

ני תום תקופת ההסכם ימים לפ 60על רצונה להאריך את ההתקשרות,  לספקבכפוף למתן הודעה 

"(. בתקופת ההסכם המוארכת האופציה" ו/או "תקופת ההתקשרות המוארכת" כאמור )להלן:

 יחולו על הצדדים כל הוראות הסכם זה, בשינויים המחויבים.

מוסכם בזה כי כל אחד מהצדדים יהיה רשאי להביא את ההסכם לידי סיום, מכל סיבה שהיא,   .4.3

לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה כלפי ענבל ו/או  לספק תב ומראש.ימים בכ 60בהודעה מוקדמת של 

, למעט בגין תשלום התמורה מי מטעמה כתוצאה מסיום ההסכם ו/או ביטולו מכל סיבה שהיא

מובהר בזאת, כי בכל מקרה של סיום ההתקשרות מכל סיבה המגיעה למציע בהתאם להסכם זה. 

  ביצוע הסדנאות והייעוץ עד אותו מועד.יתבצע בהתאם לדיווח על  לספקשהיא,  התשלום 

ניתנה הודעה על סיום ההתקשרות כאמור לעיל, או בכל מקרה של סיום התקשרות בין הצדדים,  .4.4

ימים מיום קבלת הודעת הסיום את כל המסמכים ו/או מידע ו/או כל חומר אחר  7תוך  הספקישיב 

ז הרפואי ו/או כל גוף ו/או מוסד שהוא שהועבר אליו ע"י ענבל ו/או המדינה ו/או הממשלה ו/או המרכ

 והמצוי ברשותו ו/או ברשות עובדיו וברשות מי מטעמו ושקשור בהסכם זה. 

ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו כל תביעה  לספקבכל מקרה של סיום ההתקשרות בין הצדדים לא תהיה  .4.5

 מוסד הרפואי בתי ה ו/או טענה ו/או עילה ו/או דרישה כלפי ענבל ו/או המדינה ו/או הממשלה ו/או
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ו/או גוף ו/או מוסד כלשהו לקבלת תשלום ו/או פיצוי ו/או סעד ו/או תרופה אחרת, למעט התמורה 

, כולה או מקצתה )תלוי בחלקה היחסי ובמועד סיום ההתקשרות, ככל בנספח התמורהכמפורט 

  שטרם שולמה בגין תקופת ההתקשרות וככל שאושרה על ידי ענבל.

ו/או גוף ו/או  המוסד הרפואי יותיהם של ענבל ו/או המדינה ו/או הממשלה ו/או מבלי לגרוע מזכו .4.6

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

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

 .הספקידי -על

ספק מובהר בזאת כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בזכויותיה של ענבל ו/או למען הסר  .4.7

פי כל דין בכל מקרה -פי הסכם זה ו/או על-על הספקו/או המוסד הרפואי המדינה ו/או הממשלה ו/או 

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

 

 התמורה .5

 ידו על שיבוצעו עבודה לשעות בהתאם תמורה לספק ענבל תשלם המבוקשים שירותיםה ביצוע עבור .5.1

 בתוספת  (להזמנה ב' נספח ) התמורה בנספח לקבוע בהתאם יהא עבודה שעת לכל התעריף בפועל.

 אשר השעות מסגרת תיקבע השירותים, הזמנת בעת כי בזאת יובהר התשלום. ביצוע ביום כדין מע"מ

  השעתי. התעריף בסיס על לסדנא מחיר בהתאם יקבעוי סדנא לכל תוקדש

 ביצוע לצורך בפועל שניתנו העבודה שעות על דיווח ענבל נציג לידי הספק יגיש התשלום ביצוע לשם .5.2

 השעות מספר את תואמות יהיו העבודה שעות כי מובהר זה. בפרק כאמור המבוקשים, השירותים

  .ענבל נציג ידי על שאושר

 השעות מספר בין התאמה קיימת האם בדיקה לשם ענבל לנציג יועבר לעיל, יףבסע כאמור הדיווח, .5.3

 בפועל. שניתנו השירותים של והיקפם מהותם לבין שדווחו

 יצוין הדבר ,התאמות אי נמצאה היותר. לכל עבודה ימי 7 בתוך ענבל נציג ייד על יאושר הדיווח  .5.4

 .ועניין דבר לכל ורכאיש המענה ייחשב התאמות, אי צוינו לא באישור. במפורש

 ביצוע עם חשבונית מכן ולאחר תשלום דרישת לענבל הספק יעביר כאמור האישור קבלת לאחר .5.5

  .התשלום

 וכנגד זה הסכם עפ"י התמורה מתשלומי תשלום כל תשלום במועד מוסף, ערך מס יתווסף לתמורה .5.6

 .כאמור שנתקבל תשלום כל עבור כחוק מס חשבונית הוצאת

 כל לקבל זכאי יהיה לא הספק וכי ומוחלטת, סופית הינה זה בסעיף מפורטתה התמורה כי מובהר .5.7

 זמני בעד תשלומים לרבות המבוקשים, השירותים ביצוע בשל נוספת ו/או אחרת הטבה או תשלום

 יהיה לא הספק כי מובהר בפרט בזאת. וכיוצא אש"ל משרדיות, הוצאות וצוותו, המציע התניידות

 שהוא גוף ו/או מוסד כל ו/או הממשלה ו/או המדינה ו/או מענבל אחרת וו/א נוספת תמורה לכל זכאי

 בכל כלשהי מחויבות ו/או אחריות תחול ולא חלה לא שהוא גוף ו/או מוסד כל על ו/או המדינה על וכי

 זה. הסכם פי על התחייבויותיו ביצוע תמורת כלשהם סכומים  מציעל לשלם שהן נסיבות

 חובה מלוות תשלומי ו/או מיסים זה הסכם עפ"י תשלום מכל תנכה לשענב לו ידוע כי מצהיר הספק .5.8

 לענבל ימציא הספק אם אלא דין, כל לפי במקור לנכותם חייבת תהיה שענבל בשיעורים היטלים ו/או
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 בכל  כאמור. הניכוי שיעור הקטנת על השומה פקיד של בכתב הוראות כנ"ל תשלום כל של תשלומו לפני

 מס כל מבניהם. המוקדם התשלום, או ו/ הניכוי ביצוע בטרם מראש ימים 7 בכתב תודיע ענבל מקרה

 שעל העסקה על או השירותים על בעתיד יחולו אשר או החלים שהוא, סוג מכל חובה תשלום היטל או

  ידו. על וישולמו הספק על יחולו זה הסכם פי

 לפי נסיעה הוצאות להחזר זכאי יהא ,המבוקשים השירותים מתן לצורך לנסיעה יידרש והספק במידה .5.9

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

 ההסכם: חתימת ליום נכון התעריפים להלן .5.10

 המבוקשים השירותים במתן הקשורות לנסיעות ברכבו המשתמש ליועץ, נסיעות בעד ההחזר ףתערי

 יעודכן זה תעריף ההסכם. חתימת ליום נכון מע"מ בתוספת לק"מ ברוטו ₪ 1.4 הינו זה הסכם פי על

 לניהול. יועצים להעסקת בנוגע חשכ"ל חוזרי פי על

 מספר בין התאמה קיימת כי כאמור ענבל נציג אישור קבלת מיום 30+ שוטף בתנאי תשולם התמורה .5.11

 בפועל. שניתנו השירותים של והיקפם מהותם לבין שדווחו השעות

 היחסית התמורה תשולם השעה מן חלק בעבור בפועל. עבודה דקות 60-כ תחשב עבודה שעת כי בהרמו  .5.12

 .לשעה שנקבע מהתעריף

 

 הספקהתחייבויות  .6

יבצע את השירותים ו/או המטלות על פי הסכם זה באופן שוטף ויעמיד את עצמו לרשות ענבל  הספק .6.1

בהתאם לתוכנית העבודה  ,א/הייעוץהסדנומוסדות הבריאות הממשלתיים בהם ניתנת ו/או תינתן 

 .לבין ענבל הספקבין  שתוסכם

 הספקמטעמו ליתן את השירותים המבוקשים ואשר הצעת  ההספק מתחייב כי היועץ אשר הוקצ .6.2

היועץ שייתן את  יהאבתנאי הסף והניקוד שניתן לו, של היועץ נבחרה בין היתר בשל עמידתו 

 רבות תקופת ההתקשרות המוארכת. השירותים המבוקשים בכל תקופת ההתקשרות ל

המפורטים במסמכי כל שינוי במצבת היועצים דורש את עמידתו של היועץ החדש בתנאי הסף  .6.3

 ובאישורה בכתב ומראש של ענבל לשינוי.ההזמנה 

פי -יבצע את השירותים ו/או המטלות במומחיות ומקצועיות ויעילות ונאמנות וחריצות על הספק .6.4

 י הוראות כל דין.פ-מיטב כללי המקצוע ועל

. יובהר כי וכנית העבודה המוסכמת בין הצדדיםקבעו בתייעמוד בלוחות הזמנים כפי ש הספק .6.5

 מוסדות הבריאות הממשלתיים התחייבותו של המציע על פי סעיף זה מותנית ביכולת העמידה של

 .והספק , ענבלהחולים המוסד הרפואי הממשלתיהזמנים, וע"פ לו"ז שיסוכם מעת לעת בין ות בלוח

מובהר בזאת כי כל שינוי  שהתחייב להם באופן אישי בעצמו. יבצע את השירותים והמטלות הספק .6.6

דורש אישור מוקדם, בכתב ומראש של  הספקבזהות מבצע הסדנה או שיתוף של גורם נוסף מטעם 

 נציג ענבל.

ות נוכחות לרב הסדנאלאורך כל ימי הסדנה במוסד בו ניתנת יהיה נוכח  או היועץ מטעמו הספק .6.7

  .ביצוע וליווי התחקירבמשרדי ענבל כפי שיידרש לצרכי 
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פי כל דין לצורך -מצהיר ומתחייב כי כל ההיתרים ו/או רישיונות ו/או הסמכות הדרושים על הספק .6.8

הינם תקפים ולא נשללו וכל האגרות החוקיות הדרושות,  של המציעביצוע תפקידיו ו/או מטלותיו 

 ידו במלואן.-למו ו/או ישולמו עלאם יש ו/או יהיו כאלו, שו

מצהיר ומתחייב כי אין כל מניעה שהיא, בין על פי דין ובין על פי הסכם כלשהו, לחתימתו על  הספק .6.9

 הסכם זה ולקיום התחייבויותיו על פיו.

 

 שיתוף פעולה בין הצדדים .7

ותם מול לרש , ויפעלו יחדיו בכל האמצעים העומדיםההדרכותהצדדים ישתפו פעולה לצורך קידום  .7.1

ו/או רשויות משרד הבריאות  ו/או מול צדדים שלישיים על מנת   מוסדות הבריאות הממשלתיים

 לקדמו.

תמנה ענבל נציג שישמש איש הקשר מטעמה בכל הקשור לביצוע  הספקלצורך שיתוף הפעולה עם  .7.2

 הסכם זה )להלן : "נציג ענבל"(.

שלישיים ככל שיידרש, וייקח חלק פעיל ועם גורמים  הספקנציג ענבל ישתתף בישיבות עבודה עם  .7.3

 ידרש.יוכפי של בתיאום מראש ו, הכהסדנאות, הדרכות ומתן הייעוץ  בתכנון ובהוצאה לפועל של 

 

 קניין רוחני .8

שיועברו על ידי הספק  , מצגות, ו/או הרצאותלענבל תהא הזכות לעשות שימוש בכלל התוצרים .8.1

לפרסמם למטרות של ו/או לתיים הנוספים במסגרת מתן השירותים כאמור בבתי החולים הממש

תוצרי )להלן: "שיתוף ידע ולמידה להשגת מטרות היחידה לשיפור איכות הטיפול ובטיחות המטופל 

 ."(השירותים

שניתנו במסגרת התקשרות  מוסכם בזה במפורש כי ליועץ יהיה אסור להציע את תוצרי השירותים .8.2

 לת אישור בכתב ומראש.בלא קב על פי הסכם זה ללקוחותיה של ענבל זו

 

 קבלן עצמאי –יחסי מזמין  .9

כקבלן ספק ה יוגדר ויפעלזה  הסכםעל פי  השירותים המבוקשיםביצוע בכי  את,מובהר ומוסכם בז .9.1

וצוותו לבין ענבל ו/או כל גוף ציבורי ו/או ממשלתי אחר )וביחד :"המדינה"(, לא  הספקבין , ועצמאי

השירותים המבוקשים נשוא הסכם ד ומעביד בגין ביצוע יחסי עובמתקיימים ולא יתקיימו בעתיד 

 .זה

כל תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל מס ו/או אגרה ו/או תשלום אחר לכל גוף בשא יי ספקה .9.2

ו/או רשות ממשלתית ו/או עירונית ו/או אחרת ו/או שיגיעו ממנו במישרין או בעקיפין על פי הוראות 

 ו/או עקב קבלת תמורה בגינן.שים ביצוע השירותים המבוקכל דין עקב 

מתן השירותים עובדיו ו/או כל אדם הקשור עמו בקשר עם צוותו ושא במלוא שכרם של יי ספקה .9.3

ובכל התשלומים המגיעים להם ו/או מהם ו/או החלים עליהם על פי כל דין. למען הסר המבוקשים 

על . בגין כךתשלום כל ופן בבשום א תחייב המדינה לא תישא ולא תהאכי  ,מובהר ומוסכם בזהספק 

 ספק ו/או לצד ג' לרבות צוותו ועובדיובתשלום כלשהו לאף האמור לעיל ובמידה ותחויב המדינה 
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בגין כלל הוצאותיו, לרבות אלך לא רק:  ישפה אותו הספק שיפוי מלאו/או לכל אדם אחר כאמור, 

התשלום  עם דרישתמיד  הוצאות משפטיות, הוצאות ריבית וכל הוצאה אחרת, ללא יוצא דופן,

 )להלן: "ההחזר"(. הראשונה

לנכות ו/או לקזז את  מבלי לפגוע בזכויותיהם עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין, המדינה תהא רשאית .9.4

 הסכםעל ידו כאמור ב השירותים המבוקשים שיינתנובגין  ספקסכום ההחזר מכל תשלום המגיע ל

 זה.

י בגין נזק או פיצויים או כל תשלום אחר המגיע ממנו בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפו ספקה .9.5

 לצוותו, עובדיו, ובכל הקשור בנתינת השירותים המבוקשים.על פי כל דין 

 כן. דין כל והוראות הנזיקין, העבודה דיני לפי ידו על המועסקים כל כלפי אחראי הינו בלבד ספקה .9.6

 ידו על המועסקים ידי ועל ונכסיו כושור בגין או, ידו על שיגרם נזק לכל אחראי לבדו ספקה יהיה

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

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

פנקסי לענבל אישור תקף על ניהול הספק בכל תקופת ההתקשרות כאמור בהסכם זה  ימציא  .9.7

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

 או על פי הוראות כל דין.

ימציא לענבל אישור כדין על גובה המס שהוא חייב בו בגין הניכוי במקור או פטור ממנו )להלן:  הספק .9.8

הכנסה תקפים מעת לעת עד לתום תקופת "אישור מס הכנסה"(, ויחדשו ו/או ימציא אישורי מס 

 ההתקשרות נשוא הסכם זה.

פי הסכם זה, תהא ענבל רשאית לנכות -בהעדר אישור מס הכנסה תקף בתקופת ההתקשרות על .9.9

ולשלם לרשויות מס הכנסה את המגיע להם כחוק מהתמורה ו/או מכל סכום כסף אחר שהיא חייבת 

 .מציעבתשלומם ל

לשפות את ענבל ו/או מי מטעמה, עם דרישתם  הספקף זה לעיל מתחייב מהאמור בסעי מבלי   לגרוע  .9.10

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

, בקשר ו/או בנוגע למתן המציעמעביד בין ענבל לבין  –תתבסס על קיומם כביכול של יחסי עובד 

 הסכם זה. השירותים המבוקשים ו/או לביצוע
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  סודיות .10

מצהיר שידוע לו שכל מידע שיתקבל אצלו, אם יתקבל, מאת ענבל ו/או המדינה ו/או הממשלה  הספק .10.1

 ו/או מוסד ו/או גוף כלשהו, יהיה בגדר סוד מקצועי. מוסד הבריאות הממשלתי ו/או 

שליח ו/או גורם מתחייב לשמור בעצמו בסוד, לגרום לכך שעובדיו ו/או כל אדם ו/או גוף ו/או  הספק .10.2

הקשורים עמו )להלן: "עובדיו"( ישמרו ובקפדנות על סודיות המידע ולא יעביר, יודיע או יביא לידיעת 

ונציגיו, כל מידע שיגיע אליו ו/או אל עובדיו בקשר לביצוע  מוסד הרפואי כל אדם ו/או גוף, למעט ה

התקשרות ואחריה וכי לא יעשה תפקידיו ו/או שירותיו ו/או מטלותיו נשוא הסכם זה תוך תקופת ה

 כל שימוש במידע שהגיע אליו כאמור.

פי סעיף זה מהווה עבירה לפי פרק ז' סימן ה' -מצהיר כי ידוע לו שאי מילוי התחייבויותיו על הספק .10.3

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

לשמור שמירה מעולה על מידע  בכל אמצעי סביר כדי הספקמבלי לגרוע מאחריותו לפי כל דין ינקוט  .10.4

ידי עובדיו ו/או מי מטעמו בקשר לביצוע התחייבויותיו ו/או תפקידיו ו/או -ידו ו/או על-המוחזק על

מטלותיו נשוא הסכם זה, וכדי למנוע עיון בהם מכל אדם שענבל ו/או המדינה ו/או הממשלה ו/או 

בל ו/או המדינה ו/או הממשלה ו/או המרכז הרפואי לא התירו לו זאת וכן יציית לכל דרישה של ענ

ידו. בכל מקרה של תקלה  –המרכז הרפואי  בדבר נקיטת אמצעי בטחון נוספים לאלה שננקטו על 

על כך לענבל ו/או לממשלה מיד עם קרות  הספקכלשהי למסמכים ו/או למידע כאמור לעיל, יודיע 

 האירוע.

ה, הסכמים, דו"חות, נתונים רפואיים "מידע" לעניין הסכם זה יכלול בין השאר: תכניות עבוד .10.5

ורשומות רפואיות, נתונים סטטיסטיים, נתוני תביעות, חשבונות, תיקים וכל יתר מסמכים 

נתונים שנאספו, תוצרים מכל  לרבות טיוטות, העתקים וניירות עבודה, המתייחסים לעבודות הייעוץ,

 הספקידי -ו/או מטעמם ובין שהוכנו עלסוג, בין שהוכנו ע"י ענבל ו/או הממשלה ו/או המרכז הרפואי 

 ו/או עובדיו עקב ביצוע הסכם זה.  הספקו/או עובדיו כאמור לעיל, וכן לרבות כל ידיעה שהגיעה אל 

לא יהיה רשאי להזמין גורמים שאינם מהמוסד הרפואי ו/או ענבל אלא בכפוף  הספקמוסכם בזאת כי  .10.6

 לאישור מראש מענבל.

רשאי לעשות שימוש בחומרים ככל שהם מתבססים על מקרים ו/  לא יהיה הספקמוסכם בזאת כי  .10.7

או מידע אשר מקורו בענבל ו/ או מהמוסד הרפואי הממשלתי  אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב 

 מענבל.

 סעיפי שמירתבמועד חתימת ההסכם, על  ועובדיו הספק יחתוםלהבטחת התחייבויותיו כאמור,  .10.8

 בלתי נפרד מהסכם זה. המהווה חלק בנספח התצהירים, סודיות 

 

 העדר ניגוד עניינים .11

מתחייב כי לא יעמיד את עצמו ו/או את עובדיו במצב של ניגוד עניינים עם ביצוע התחייבויותיו  הספק .11.1

ו/או עובדיו מכל מעשה אשר עלול  הספקו/או תפקידיו ו/או מטלותיו נשוא הסכם זה כמו כן יימנע 

 יו ו/או מטלותיו נשוא הסכם זה.לפגוע בביצוע התחייבויותיו ו/או תפקיד
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להודיע לענבל באופן מידי על כל נתון או מצב שבשלו עלול הוא עצמו ו/או עובדיו להימצא,  הספקעל  .11.2

פי -במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין התחייבויותיו ו/או תפקידיו ו/או מטלותיו על

 ם היוודע לו הנתון או המצב האמורים.הסכם זה לבין עניין אחר, אישי או מקצועי, מיד ע

 

 המחאת זכויות .12

 פי הסכם זה.-לא יהיה רשאי למסור ו/או להסב ו/או להמחות זכויותיו ו/או חובותיו על הספק .12.1

מענבל הסכמה מפורשת, בכתב ומראש, למסירה ו/או הסבה ו/או המחאה של  הספקהיה ויקבל  .12.2

ההסכם המקורי ו/או כתב ההמחאה, יישאר  זכויות ו/או חובות כלשהן הנובעות מהסכם זה ו/או

פי הסכם זה וזאת למרות -אחראי כלפי ענבל לביצוע של התחייבויותיו ותפקידיו ומטלותיו על הספק

 המסירה ו/או ההסבה ו/או ההמחאה כאמור לעיל.

תהיה רשאית למסור ו/או להסב ו/או להמחות זכויותיה ו/או חובותיה למדינה ו/או לממשלה  ענבל .12.3

ימים לפני מועד המסירה ו/או ההסבה ו/או  60ותוך מתן הודעה מוקדמת של  הספקסכמת ללא ה

 ההמחאה. 

 האמור בסעיף זה לעיל מהווה תניה יסודית בהסכם זה. .12.4

 

  יאחריות ושיפו .13

לצד  או ענבלבאחריות לכל נזק או פגיעה או אובדן או הפסד, מכל סוג שהוא, שייגרם ל שאיי הספק .13.1

"ב, או ברשלנות, בקשר עם ביצוע השירותים וכיוצבזדון, במרמה  מחדל, שלישי, בגין מעשה או

 ידי מי מטעמו. -ידי עובדיו, או על-פי הסכם זה, על ידו, או על-המבוקשים הניתנים על

יחולו כל ההוצאות שייגרמו, אם ייגרמו, לענבל ו/או המדינה ו/או לצד שלישי כלשהו,  הספקעל  .13.2

ליחיו וכל מי שבא מטעמו ו/או ממחדל כאמור והוא מתחייב , עובדיו, שהספקכתוצאה ממעשי 

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

 ו/או נזק שנגרמו להם ו/או לצד שלישי.

בכל  ישאויניתנים השירותים המבוקשים לא  םבעניינענבל ו/או המדינה שבין הצדדים, כי  מוסכם .13.3

או מי מטעמו, או לצד  הספקתשלום, הוצאה או נזק, מכל סוג שהוא, שייגרמו לגופו או לרכושו של 

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

מצהיר ומתחייב כי הוא האחראי היחיד והבלעדי למתן השירותים המבוקשים כאמור בהסכם  הספק .13.4

וכן כל פעולה אחרת הקשורה  לבצע את השירותים המבוקשים, וכי הוא מתחייב ליתן ועל נספחיו זה

, במיומנות, בקפדנות ובזהירות, כמפורט בהסכם זה במקצועיותבמתן השירותים המבוקשים, 

 הוראות כל דין.ול הנחיותובכפוף ל

/או הקרן הפנימית ו/או גופים המכוסים או מטופלים בקרן ובכל מקרה של תביעה כנגד ענבל  .13.5

 הספק, יפצה הספקמדינת ישראל,  בגין נזק כלשהו בקשר לשירותים שהיו בטיפולו של הפנימית ו/או 

אשר  אחרים גופים/או ו ישראל מדינת/או ו ענבל באמצעות הפנימית הקרן/או ווישפה את ענבל 

התביעה, עם דרישתם הראשונה, על כל סכום בו יחויבו בפסק דין בשל או בקשר לנזק  םהוגשה כנגד
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גין מלוא הוצאותיהם בגין ההליך המשפטי שיינקט כנגדם כאמור, לרבות הוצאות כאמור, וכן ב

 משפט ושכר טרחת עורכי דין. 

ותיתן לו, ככל שהדבר יתאפשר, אפשרות  אמורעל הגשת תביעה ו/או דרישה כ לספקענבל תודיע  .13.6

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

בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי נזק, פיצויים או כל תשלום אחר המגיעים ממנו על פי  פקהס .13.7

 כל דין לאנשים המועסקים על ידו.

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות הספק, על פי כל דין, כלפי ענבל ו/או המדינה ו/או צד  .13.8

 שלישי, אלא להוסיף עליה בלבד. 

 

 קיזוז .14

פי -בקשר למתן השירותים המבוקשים על לספקתחוב  יאלקזז מכל סכום שה ענבל תהיה רשאית .14.1

 מכל סיבה שהיא. המדינה/או ו הקרןו/או  ענבליחויב כלפי  הספקהסכם זה, כל סכום קצוב אשר 

 בגין או, מסוים פרט לגבי הספק של שווא הצהרת בגין או, הספק ידי-על הפרתו עקב ההסכם בוטל .14.2

 האירועים מן אחד קרות בגין או, השינוי קרות עם מיד עליו הודיע שלא הספק אצל שחל שינוי

 שהסב הנזקים סכום את, תמורה לרבות, תשלום מכל להפחית ענבל רשאית, בהסכם המפורטים

 כאמור הפחתה. ענבל ידי-על שייקבע לסכום בהתאם, כאלה שהסב ככל, למדינה או/ו לענבל הספק

הפרויקט הן על ידי הספק והן על ידי ספק  סיום למועד עד וןעיכב או קיזוז של בדרך להיעשות יכולה

 ששולמו הכספים בהשבת הספק יחויב, כאמור עיכבון או קיזוז  ענבל ביצעה לא. אחר, שבא במקומו

, כאלה שנגרמו ככל, ההסכם ביטול עקב שנגרמו נזקים בגין/או הקרן ו ענבל את הספק ישפה וכן לו

 .שתקבע כוםלס ובהתאם, ענבל דרישת עם מיד

 

 שונות .15

והמותנה ביניהם במלואו, וכי  מוסכם בין הצדדים, כי מסמכי ההסכם משקפים נכונה את המוסכם .15.1

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

שעובדים פקים ס לגבי כי יובהרשאינם נכללים בהסכם זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. 

 יחליף זה הסכם, "(הספק הקודםקודמות )להלן: " התחייבויות/או וכיום עם ענבל ושיש עמם הסכם 

/או ו בהסכם קשורים יהיו לא הצדדים וכי במלואו הצדדים בין והמותנה המוסכם את נכונה וישקף

 בין הצדדים.  ההתקשרות את שיגדיר בלבד זה קיימים, והוא באם, קודמת התחייבות

, ולא יציג עצמו כסוכן, ענבלפי הסכם זה כפעילות -לא יציג כלפי כל גורם שהוא את פעילותו על הספק .15.2

 הספק. ענבל, אלא בהתאם לייפוי הכוח או בהתאם לאישור בכתב ומראש של נציג ענבלשלוח או נציג 

 זה הסכםפי -על פעילותו במסגרת שלא זה הסכםפי -על בתפקידו או בתוארו שימוש ייעשה לא

 .ממנו והנובעת

 מנהלת היחידה לניהול סיכונים ברפואה או מי מטעמה.  לצורך הסכם זה הם נציגי ענבל .15.3
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 או ויתור סטייה .16

במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא על נספחיו הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי הסכם זה  .16.1

 תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה בכל מקרה אחר.

על השתהה מי מהצדדים מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לו על פי הסכם זה לא השתמש או  .16.2

 במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיו.נספחיו 

כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות הסכם זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת  .16.3

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

 

 הפרה יסודית .17

בהסכם שהפרתם  הינם תנאים יסודיים)על כל סעיפי המשנה שלהם(  6-13התנאים הקבועים בסעיפים 

מהווה הפרה יסודית שבגינם תהיה רשאית ענבל להביא את ההסכם לכדי סיום ולנקוט כל פעולה אחרת 

 .ןלמיצוי זכויותיה לפי כל די

 

 משלוח הודעות .18

להסכם זה לעיל תחשב כאילו הגיעה  מבואכל הודעה בכתב שתשלח על ידי צד למשנהו לפי כתובתו כמצוין ב

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

 המוקדם מבין השניים. 

 

 סמכות שיפוט .19

בעלי הסמכות העניינית  המשפט בבתי ורק אך הינה זה להסכם והנוגעהקשור  בכל המקומית הסמכות

 יפו.-אביב-תל ו/או המרכז באזור

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

                 

__________________    __________________ 

 הספק           ענבל               

                  

________________________    ____________________ 

 1שם+ חתימה מורשה חתימה                1שם+ חתימה  מורשה חתימה               

 

              _______________________    ______              _______________ 

 2שם+ חתימה מורשה חתימה      2שם+ חתימה מורשה חתימה                
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 ) במידה והמציע מעסיק עובדים מטעמו למתן השירותים המבוקשים( ביטוחים קיום אישור - חביטו נספח

  לכבוד

 הבריאות משרד  – ישראל מדינת, מ"בע לביטוח חברה ענבל

 .,נ.ג.א

 ביטוחים קיום אישור  :הנדון 

 תקופתל"( המציע הזוכה" להלן_________________________) למבוטחנו ערכנו כי בזה מאשרים הננו

 תחקירים ביצוע בתחום שירותים בקשר למתן________________  יום עד_______________  מיום  הביטוח

 ענבל  בהנהלת הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן, ברפואה סיכונים לניהול היחידה עבור והטמעה למידה ותהליכי

 המפורטים הביטוחים את, הבריאות רדמש  – ישראל מדינת, מ"בע לביטוח חברה ענבל עבור מ"בע לביטוח חברה

                                                :                      להלן

 המעבידים חבות ביטוח

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

 .(שנה) הביטוח ולתקופת מקרהל, לעובד ב"ארה דולר 5,000,000  מסך יפחת לא האחריות גבול .2

, הבריאות  משרד – ישראל מדינת, מ"בע לביטוח חברה ענבל את לשפות מורחב הפוליסה פי על הביטוח .3

 כלפי כלשהם מעביד בחבות נושאים הם כי  כלשהי מקצוע מחלת/עבודה  תאונת קרות לעניין ונטען  היה

         .הזוכה המציע וממועסקי מעובדי מי

 כללי

 :הבאים התנאים נכללו  הביטוח ותבפוליס

 

 משרד הבריאות  – ישראל מדינת  ענבל חברה לביטוח בע"מ,: נוספים כמבוטחים יתווספו המבוטח לשם .1

      לעיל. השיפוי להרחבי בכפוף משרדי ממשלה נוספים

 לע ניתנה אם אלא  תוקף, כל להם יהיה לא הצדדים אחד י"ע  הביטוח ביטול או צמצום של מקרה בכל .2

 למנכ"ל ענבל חברה לביטוח. רשום במכתב לפחות יום 60 של מוקדמת ידינו הודעה

מ, "ענבל חברה לביטוח בע כלפי חזרה או השתתפות, תביעה, שיבוב/תחלוף זכות כל על מוותרים אנו .3

  אדם לטובת לא יחול שהוויתור ובלבד, ועובדיהם משרד האוצר, משרדי ממשלה נוספים - ישראל מדינת

 זדון. כוונת זק מתוךלנ שגרם

החובות  כל ולמילוי הפוליסות כל עבור הביטוח  דמי לתשלום כלפינו בלעדית אחראי המציע הזוכה .4

 .הפוליסות תנאי פי על המבוטח על המוטלות
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 .המציע הזוכה על בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות  .5

 ביטוח קיים כאשר, המבטח אחריות את שהיא כל בדרך מקטין או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף כל .6

המזכה  ראשוני ביטוח בחזקת הינו והביטוח, ישראל כלפי ענבל חברה לביטוח בע"מ, מדינת יופעל לא אחר

 .הביטוח פי על הזכויות במלוא

                                              

             

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

 

 

 

 ,רב בכבוד                                                                                       

 

 

                                                                    ___________________________ 

 המבטח וחותמת  המבטח מורשה חתימת______________                        תאריך

 

          *                                                           *                                                         * 

 

 


