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

 .זה הליך על ענהמ
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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

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

 שיפורטהיחידה לניהול סיכונים ברפואה כפי  עבורבטיחות הטיפול וניהול סיכונים  בתחום, מידענות

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

 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

קידום פעילות מונעת למזעור טעויות והקטנת הנזק  :יעדיה בין היתר הינם אשר, "היחידה"( :להלן)

 לפעילות מסייעים כלים. פעילות היחידה כוללת פיתוח אלה המשפטי והכלכלי כתוצאה מטעויות

 הבריאות בארגוניו/או  פעילויות התערבות להשגת שיפור איכות  איכות ושיפור סיכונים ניהול

מול גופים בעלי עניין לקידום פעילות איכות ובטיחות והסדרת התחום, בין פעילות  ;הממשלתיים

 "ב.צים, משרד הבריאות וכיוהיתר פעילות מול איגודים רפואיים מקצועי

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

 חולים פסיכיאטריים, גריאטריים ולשכות הבריאות(.

שני יעדים מרכזיים עומדים במרכז עשייתה של היחידה: שיפור איכות ובטיחות הטיפול הרפואי  .1.1.4

 .מקצועית בתחום הרפואה בגין אחריות והקטנת הסיכון הביטוחי

 . מניעתםלהקטנתם/מעשיים וכלים תוך הצעת פתרונות  סיכון מרכזייםמוקדי  היחידה מאתרת  .1.1.5

על מנת שתהיה בידי המציע הבנה באשר לתחומי עשיית היחידה, להלן פירוט קצר של פעילויות  .1.1.6

 שנעשות/נעשו על ידי היחידה: 

 אחיות , רופאים)לצוותים רפואיים משולבים  ופורומים מקצועייםסדנאות העברת  .1.1.6.1

 רורגיה, מיילדות ועוד. יכגון: רפואה דחופה, כ תחומים ב רפואיים(-ומקצועות פרא

הסכמה " כגוןכדוגמת סרטי הדרכה בתחומים  ,ליצירת כלי הדרכה ושיתוף ידע פעילות .1.1.6.2

היחידה מפעילה אתר כמו כן,  ., "יחסי תורן כונן", "קיבעון מחשבתי" "וסירוב מדעת

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

רצון מתוך   חריגים,אירועים המתייחסים ל ,מפיצה לכלל בתי החולים מבזקי ידע

  דומים. אירועים להביא למניעת הישנותם של ו ,להגביר מודעות וידע מצד הצוותים
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משמעותי בתחום ניהול הסיכונים במדינה בעיקר בפן  היחידה מהווה גורם .1.1.6.3

המדיקולגאלי, ובכלל זה נציגיה מעבירים הרצאות בפני גורמים רלוונטיים בכל רחבי 

הארץ, נותנים ייעוץ משפטי שוטף ליחידות המכוסות בנושאי ניהול סיכונים ברפואה 

 ואחריות מקצועית.

חולים, הבתי מוזמנים מנהלי סיכונים פורומי שיתוף ידע בנושאים שונים אליו מ  קיום .1.1.6.4

בפורומים אלו מועלים  .אחיות ניהול סיכונים, אנשי צוות רפואימנהלי מחלקות, 

למשל הסכמה וסירוב מדעת,  נושאים שונים ומגוונים, בעיקר סוגיות מדיקולגאליות, 

הפסיקה כמנוף לשיפור איכות, התייחסות לממצאים אקראיים במלר"ד , כשרותו 

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

השונים במערכת הבריאות בסוגיות השונות במטרה לקבל מענה לקשיים קיימים 

 יומית.  –תשתית ליצירת  כלים פרקטיים לעשייה היום  יצור ול

אנו מאתרים מעת לעת  – איתור ושיתוף מידע בתחום בטיחות הטיפול וניהול סיכונים  .1.1.6.5

בין היתר מידע על סיכונים וקשיים בתהליך הטיפול הרפואי,  –מידע רלוונטי בתחום 

מידע על מחקרים שנעשים בתחום בטיחות הטיפול, ניהול סיכונים ושיפור איכות 

הטיפול, מידע על כלים וגישות לשיפור תהליכי הטיפול; לאחר איתור המידע מתבצעת 

חלק מהמידע עובר עיבוד  –בו יש לפעול לאור המידע שנאסף חשיבה לגבי האופן ש

והכנה לצרכי הפצת ושיתוף ידע, חלק מהמידע מסייע בתכנון פעילות היחידה ויזום 

 פרויקטים בתחום.

 

 איתור מידע  :השאר ביןהכוללים למתן שירותי מידענות גורם מתאים זה אנו מבקשים לגייס  בהליך .1.1.7

סיכונים במאגרי מידע רלוונטיים באופן שוטף ועל פי דרישה לרבות  בתחום בטיחות הטיפול וניהול

 עריכת החומרים לצורך הפצה ו/ או הצגת המידע .
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  הגדרות .1.2
 

 זו: בהזמנה מרכזיים מונחים להלן 

 

עוסק זעיר או עוסק מורשה או תאגיד או שותפות המספקים שירותי  :מציעה

 מידענות.

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

 מסמכי הזמנה זו על כל נספחיה.  ההזמנה:

וענבל חתמה עמו על הסכם  בהליך זהמציע אשר קיבל הודעת זכייה  :מציע זוכה

   התקשרות.

קיבל הודעה כי נבחר להיות מציע דורג במקום השני ומציע אשר  מציע עתודה:

עתודה למתן השירותים המבוקשים בהתקיים הנסיבות המפורטות 

 .1.10.2בסעיף 

 2מכלול השירותים שיסופקו על ידי המציע הזוכה כמפורט בפרק  המבוקשים: השירותים

  זו זמנהמסמכי הל

 תוצר עבודה:

אשר יציג את ממצאי בתחום המידענות הרפואית תוצר כתוב 

ח של נתונים "החיפוש שבוצע ויכול להיות אחד מאלה: סקירה או דו

מידע, הצגת מידע על אתרים ותכולת ומידע שאותר, סיכום תקצירי 

 .הקיים בהם המידע

 ביצוע על ענבל מטעם אחראי

 :ההליך

 הגב' מירה אשטובקר.

ביצוע אחראי מטעם ענבל על 

 :ההסכם

עו"ד לימור כהן, מנהלת מחלקת ניהול סיכונים בענבל ו/או כל מי 

 שימונה מטעמה.

 www.inbal.co.il אתר האינטרנט של ענבל:
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  להליך זמנים לוח .1.3

 

 הפעילות התאריך

 פרסום ההליךמועד  2016ביוני  27

 מועד אחרון לשאלות הבהרה  2016ביולי,  07 -עד ה

 מועד אחרון למענה של המזמינה לשאלות ההבהרה 2016ביולי,  14 -ה

 מועד תחילת הגשת ההצעות 2016ביולי,  15 -החל מה

 2016ביולי,  21 -חמישי ה  יום

 14:00בשעה: 

 להגשת ההצעות אחרון מועד 

)עם אופציה להארכה  ימים 90

 בהזמנה כמפורט ימים 60למשך 

 (זו

  תוקף ההצעה

 

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

 כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך. מהמצעיםולא תהיה למי באתר האינטרנט של ענבל פורסם בהודעה שת

 ההתקשרות תקופת .1.4

מועד המתחילה ב (חודשים ארבעים ושמונה) חודשים 48 תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה .1.4.1

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

לידי סיום, ההתקשרות מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי לענבל הזכות להביא את הסכם  .1.4.2

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

 הקשר תאש .1.5

רחוב בבית ענבל,   תאשר יושבהגב' מירה אשטובקר  הזה הינ הליךלש הקשר מטעם ענבל בכל הקשור יא

כל   . michrazim_info@inbal.co.ilאלקטרונית:ובכתובת  70100נתב"ג ערבה, קריית שדה התעופה, 

ל המציע החובה לוודא שבקשתו מייל )עבאמצעות ההקשר בכתב בלבד  תלאש תיעשנההפניות בגין בקשה זו 

 (.הגיע ליעד המבוקש
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 ובירורים שאלות העברת נוהל .1.6

 חמישיליום הקשר כאמור לעיל וזאת עד  אישלאו בגוף המייל בלבד  wordבקובץ שאלות המציעים תוגשנה 

יפורסם באתר האינטרנט פורסמנה במכתב הבהרות אשר ת לשאלות ההבהרה תשובות  .2016ביולי,  07 – ה

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

הבהרות יפורסמו באתר האינטרנט של ענבל.  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

 לתיבתיוכנסו למעטפה אחת,  אשר, חתומות מעטפות בשתי, להלן כמוגדר, ההצעות את להגיש יש .1.7.1

 במשרדי הנמצאת( העלות למרכיב נפרדת אחת ומעטפה הכללית להצעה אחת מעטפה) המכרזים

 09:00-16:00 השעות ביןה' -'א בימים, התעופה שדה קריית, הערבה ברחוב, ענבל בבית המזמינה

 :בשעה , 2016 ,ביולי 21 –ה ה'  מיום יאוחר לא(, המועד חול וימי חגים, חג ערבי, שישי ימי)למעט 

 להגשת האחרון המועד עד תתקבל שלא הצעה כל(. "ההצעות להגשת האחרון המועד": להלן) 14:00

 .  ההליך במסגרת תבחן לא ההצעות

 הצעתו את יגיש במכרז, להשתתף והמעוניין להלן 3 בסעיף המפורטים התנאים 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

 הממשלה לביטוחי הפנימית לקרן מידענות לשירותי הצעות לקבלת נוסף תחרותי הליך

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

 המפורטים המסמכים מכל אחד העתק המציע יכניס זו במעטפה המכרז" מסמכי – 1

 (.)כולל 5.1-5.5 פיםבסעי

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

 הממשלה לביטוחי הפנימית לקרן מידענות לשירותי הצעות לקבלת נוסף תחרותי הליך

 2 'מס מעטפה בע"מ לביטוח חברה ענבל בהנהלת ברפואה, סיכונים לניהול היחידה –

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

 .להזמנה ב' נספח – המחיר הצעת טופס גבי על  5.6

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

 סיכונים לניהול היחידה – הממשלה לביטוחי הפנימית לקרן מידענות לשירותי הצעות

 זו במעטפה "הצעות להציע הזמנה - - בע"מ לביטוח חברה ענבל בהנהלת ברפואה,

 .2 'מס מעטפה ואת 1 'מס מעטפה את המציע יכניס
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 לכך ובהתאם ,המכרז מסמכי לשאר הכספית ההצעה שבין בהפרדה המציע לב תשומת

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

 .ממנו חלק כל או ,הכספית ההצעה טופס של צילומים

 ולא תתקבלנה לא, לעיל שנקבעו והשעה למועד עד המכרזים לתיבת תגענה לא אשר הצעותכי יודגש  .1.7.3

)להלן:  1993-תשנ"גה)ב( לתקנות חובת המכרזים, 20בהתאם להוראות תקנת משנה  תידונה

 כל מלהעלות מנועים יהיו המציעים וכי סוגיה זו לא ניתנת לערעורנבקש להדגיש כי  "(.התקנות"

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

  .כאמור סמכות הפעלת של מהשלכותיה כתוצאה/או ו

 ההצעה תוקף .1.8

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

 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.  הליךלהפסיקו או לבטלו ו/או להתקשר עם כל גורם אחר שלא השתתף ב 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 

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

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

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

 . לכך בקשר תביעות

, 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

 .ןלנכו שתמצא כפי ,שיקול כלו/או  אחרים

 שלמה שאיננה 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 הבהרות או/ו נוסף מידע להמציא בדרישה

 תנאי לפי כנדרש רישיון או היתר, אישור, מסמך כל המצאת בעניין לרבות, כן לעשות למציע לאפשר
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 ובלבד, הסף בתנאי המציע עמידת הוכחת לצורך ולרבות, זה הליך

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

 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

מציע אשר דורג למתן השירותים המבוקשים.  ה אחדזוכ מציעבכוונת ענבל להתקשר עם  .1.10.1

 להלן. 1.10.2במקום השני יוגדר כמציע עתודה וההתקשרות עמו תיעשה בהתאם לסעיף 

/או בהגדלת היקף ו המציע הזוכהעל ידי ענבל אם בעזיבת  הצורך שיעלה ככל - עתודה מציע .1.10.2

לפנות למציע   תהא ענבל רשאיתואם מכל סיבה אחרת כפי שענבל תמצא לנכון, העבודה בענבל 

זכות זו שמורה לענבל . המבוקשים השירותים למתן/ם עמו להתקשר מנת על וזאת, העתודה

 ולענבל לעיל כאמור לפעול התחייבות משום באמור אין, לעיל האמור ןמ לגרוע מבליבלבד. 

למציע  .צרכיה ולפי הבלעדי דעתה לשיקול והכלמידענים אחרים ל לפנות גם הזכות שמורה

ביצוע השירותים המבוקשים, במקרה כזה רשאית המזמינה העתודה שמורה הזכות לסרב ל

 ובלבד שעמד בכלל תנאי הסף הנדרשים. למציע הבא ברשימהלפנות 

בדיקת ההצעות ובחירת הזוכה תתבצע על ידי ענבל, אשר תהיה רשאית )אך לא חייבת(,  .1.10.3

 להיעזר  ביועצים ומומחים חיצוניים מטעמה לשם כך. 

וכן לפצל מהצעה אחת המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל אף הצעה או לקבל יותר  .1.10.4

 .גדול או קטן יותר ספר זוכיםאת מתן השירותים בין מ

 הזכות שמורה למזמינהבמקרה של עזיבת מציע זוכה או במקרה של שינוי בצרכי החברה  .1.10.5

, על מנת להתקשר נבחר כמציע זוכה ו/או כמציע עתודהלמציע שהשתתף בהליך ולא  לפנות

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

שדורג במקום הגבוה ביותר מבין  המציע מובהר בזאת כי במקרים אלו תפנה ענבל אל

 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

 צרכיה.  לשיקול דעתה הבלעדי ולפי

יובהר כי בכל מקרה ענבל אינה מתחייבת להיקף עבודה כלשהוא והכל ייקבע על פי שיקול  .1.10.6

 דעתה הבלעדי וצרכיה.
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 -2  פרק-

 המבוקשים השירותים .2

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

 במצטבר:ו  קמןכדל הינם  ההזוכ מהמציע הנדרשים השירותים

 מאגרי על דגש תוך רלוונטיים מידע ממקורות המזמינה דרישות פי על והצגתו ניתוחו ,מידע איתור 2.1

 כתובה, תקשורת אינטרנט, אתרי לרבות "בצוכיו ברפואה ובטיחות איכות שיפור רפואה, בתחום מידע

 ובין בתשלום בין כדין. ידעמ בו לאתר שניתן מתאים אחר מקור וכל מקצועית ספרות ,מחקר מכוני

  בינלאומיים. מידע ממאגרי היתר בין מידע ולקבל לאתר מבקשת המזמינה כי יובהר בתשלום. שלא

 ו/או דוחות הכנת זה ובכלל פרקים ראשי לפי כתובה סקירה של בדרך למזמינה והגשתו המידע עיבוד 2.2

 המוקצות עבודה שעות היקף הזמנים, לוחות לרבות המזמינה וצרכי הנחיותל בהתאם והכל מצגות

 .וכיוצ"ב התוצרים העברת אופן משימה, לכל

 העבודה. בתוצרי דיון לצורך היתר בין ענבל בבית בפגישות נוכחות 2.3

 אחרים רלוונטיים וגורמים מקצוע אנשי עם בפקס ו/או במייל ו/או בטלפון ובירורים שיחות ביצוע 2.4

 מראש. המזמינה להנחיות ובהתאם ועיבודו הנדרש דעהמי איתור לשם ובחו"ל בארץ

 בשפה הןו העברית בשפה הן גבוהה, מקצועית ברמה ובקריאה בכתיבה ,מלאה שליטה נדרשת 2.5

  .אנגליתה

  אישורל בכפוף בתשלום מידע במאגרי חיפוש לבצע מהיועץ לבקש הזכות את לעצמה שומרת ענבל 2.6

 מראש. אושרו אשר הוצאותיו את ליועץ תשיב ענבל .השירות עלות לעניין מראש

 והכל ענבל, לצרכי בהתאם אחר שירות ו/או המבוקשים השירותים למתן רלוונטי נוסף שירות כל 2.7

 מהמציע המבוקשים השירותים היקף של הרחבה ו/או צמצום לרבות הבלעדי דעתה לשקול בכפוף

 הזוכה.

 .("השירותים המבוקשים")להלן  
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 -3 פרק

 הסף תנאי .3

 : במצטבר ,  על כל התנאים הבאיםמציע העונה בעצמורשאי להגיש הצעה 

 אשר פטור עוסק או מורשה עוסק או שותפות( או בע"מ )חברה תאגיד הינו המציע – משפטית ישות 3.1

 מטעם יוקצה אשר המידען שם את לציין יש בתאגיד מדובר באם מידענות. שירותי במתן עוסק

 שלהלן הסף בתנאי לעמוד עליו יהא ואשר לענבל המבוקשים השירותים למתן קבוע באופן התאגיד

 ."(היועץ" )להלן: במצטבר

 להשכלה מוסד מאת לפחות, ראשון תואר אקדמי, תואר בעל להיות היועץ על –אקדמית השכלה 3.2

 הוכר אשר לארץ בחוץ גבוהה להשכלה ממוסד או  גבוהה להשכלה המועצה ע"י המוכר בישראל גבוהה

   בישראל. גבוהה להשכלה כמוסד

 בסעיף כמוגדר עבודה תוצרי עשרה לפחות בהכנת ניסיון בעל להיות היועץ על - מקצועי ניסיון 3.3

 השנים שלושה מהלךב אחת בשנה הרפואית המידענות בתחום וזאת לעיל, 1 בפרק ההגדרות

  .האחרונות

 מקוריות בתוכנות שימוש לעשות ולהתחייב להצהיר המציע על – בלבד מקוריות בתוכנות שימוש 3.4

 ההתקשרות. תקופת בכל המבוקשים השירותים למתן בלבד

 בהם האמור אמיתות על להצהיר התצהירים(, נספח) להזמנה א' נספח את למלא המציע על 3.5

 מסמךה בסוף לחתום ,1971–התשל"א חדש(, )נוסח הראיות לפקודת ב' לפרק א' בסימן כמשמעותו

 דין. עורך ידי על חתימתו לאמתו מלאה בחתימה

 )להלן: 1976-התשל"ו ציבוריים, גופים עסקאות חוקב כנדרש האישורים כל בעל להיות המציע על 3.6

 להלן: כמפורט "(ציבוריים גופים עסקאות חוק"

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

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

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

 .ההצעה הגשת ליום נכון ועדכני תקף להיות האישור

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

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

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

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

 האישור על .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות שנה חלפה – כאמור עבירות משתי ביותר הורשע

 .ההצעה הגשת לתאריך ועדכני תקף להיות
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 -4פרק -

 ההצעה מבנה .4

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

בעותק אחד מקורי למעט את ההסכם על המציע להגיש את הצעתו  -מספר העותקים של ההצעה 4.2

 מההצעהלמקור  נאמןהעתק  ברשותו להשאיר המציע על. להגיש בשני עותקים חתומים כדיןאותו יש 

 בשלמותה.

מציע שלא יגיש את כל המסמכים חתומים ומלאים כנדרש עשוי לגרום  - חתימה על ההצעה 4.3

 .תולפסילת הצע

 בכל מקום בו התבקש, ובכל דף אחרהמציע המציע יחתום חתימה מקורית מלאה ביחד עם חותמת 

 ., כנדרשישים חותמת וחתימה ו/או יחתום בראשי תיבות

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

 . השותפות ובתוספת חותמת התאגיד

 מילוי ההצעה 4.4

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

והוא חייב 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  .4.4.2

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

 . תוהצעעלולים לגרום לפסילת 
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 -5 פרק-

 הצעתו במסגרת להגיש המציע שעל המסמכים .5

על פי החלוקה המפורטת  שמרדפים )ניילוניות(בתוך  על המציע להגיש את הצעתו בקלסר עם חוצצים

 :להלן ולרשום על כל חוצץ את הכותרת המודגשת בכל תת סעיף כמצוין לעיל

 מסמך תצהירים - 1חוצץ  5.1

 להזמנה. א' נספח  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

 גופים ציבורייםעסקאות חוק פקיד מורשה על פי תצהיר  - 2חוצץ  5.2

בסימן א' לפרק ב' כמשמעותו של פקיד שומה או רו"ח או יועץ מס שומה, צהיר הגיש תעל המציע ל

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

 נספחיו  על ההסכם  -3חוצץ  5.3

וההסכם  . על הנספחים להסכםבשני עותקים חתומים כדין להזמנה 'בנספח על המציע להגיש את 

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

 . חתומים כדין עותקים בשני 1971-לפקודת הראיות )נוסח חדש(, התשל"א

קורות חיים להגיש המציע  ו/או היועץ מטעםעל המציע  - ותעודות השכלה קורות חיים -4חוצץ  5.4

בנוסף יש להגיש העתקי  ניסיונו המקצועי במידענות רפואית.בדגש על עדכניים בשפה העברית 

 תעודות המעידות על השכלת היועץ.

 תוצרי עבודה ל דוגמאות- 5חוצץ   5.5

בתחום הרשלנות  ,לעיל 1.2 בסעיף כהגדרתםעל המציע להגיש שלוש דוגמאות לתוצרי עבודה 

יש לכלול את שם בכל אחת משלוש הדוגמאות  ברפואה או ניהול סיכונים.שיפור איכות הרפואית/

 , המועד בו ניתן השירות ומקורות המידע בהם השתמש היועץהלקוח לו ניתן תוצר העבודה

   ' להזמנהבנספח  - 6חוצץ  5.6

 לעיל. 1.7.2על המציע להגיש את הצעת המחיר ע"ג נספח ב' להזמנה ובמעטפה נפרדת כמפורט בסעיף 

דרוש מהמציע השלמות פרטים ו/או מסמכים נוספים המתייחסים למצגים למזמינה הזכות ל :הערה כללית

שניתנו בהתאם להזמנה, לרבות בקשר לכישוריו, מקצוענותו, ניסיונו, אמינותו והאמצעים העומדים לרשותו 

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

והמציע יעמיד לרשות המזמינה את הפרטים הנ"ל ויאפשר לרבות בדיקה אצל כל הגורמים הרשמיים, 

  . והכל בכפוף לכל דין בדיקה כאמור
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 -6 פרק-

 הזוכות ההצעות לבחירת ומשקולות מידה אמות .6

 כמפורט להלן: איכותמחיר ו שיקולי על תתבססנה הזוכה ההצעה לבחירת המידה אמות

 הנקודות 100 מתוך 75 שקיבל מציע רק - מעבר שלב עם המציע איכות 60% -ל מחולקות המידה אמות

 . מחיר הצעת 40% -ו  המחיר הצעות פתיחת לשלב יעבור אפשריותה

 ניקוד רכיב האיכות: 6.1

 ניקוד  נושא

  המבוקשים השירותים במתן  ניסיון

בה הוכנו  הסף, אשר הנדרשת ע"פ תנאיעל כל שנת ניסיון נוספת מעבר לשנה 

השנים בתחום המידענות הרפואית במהלך העשר לפחות עשרה תוצרי עבודה 

 נקודות. 16נקודות עד למקסימום של  2יקבל המציע  -האחרונות 

16 

  מתוצרים התרשמות

לדוגמא שהוגשו בתחום הרשלנות הרפואית/  תוצרי עבודה  תשלושמ התרשמות

הניקוד יינתן בין היתר בעבור  -שיפור איכות ברפואה או ניהול סיכונים ברפואה

המידע בהם נעשה שימוש, אופן ההגשה, אופן הצגת התוצר, מגוון מאגרי 

 בהירות.

30 

  הרפואית הרשלנות בתחום העוסקת ביטוח חברתעבודה עם ארגוני בריאות או 

 בו הרפואית הרשלנות בתחום העוסקת חביטו חברת או בריאות ארגון כל בגין

 למציע יוקנה האחרונות השנים העשר במהלך רפואית מידענות שירותי נתן היועץ

 נקודות. 14  של למקסימום עדו נקודות 2 של ניקוד

14 

 ראיון אישיקורות חיים + 

הן כפי שישתקפו בקורות  יועץהניקוד יינתן על בסיס התרשמות אישית מה

על פי הקריטריונים  , בין היתרבמהלך הריאיוןהחיים אשר הגיש היועץ והן 

 ים.המבוקש יםהבאים: הפגנת ידע בתחום ומקצועיות בתכני השירות

, ייצוגיות, הבעה התרשמות כללית מהמציע לרבות עוצמה אישית, מוטיבציה

 ורהיטות של המציע .

26 

  המלצות

 שני לפחות עם המזמינה שתקיים טלפוניות לשיחות בכפוף ניקוד יינתן למציע

 ייבדק זו בשיחה להזמנה. 'א בנספח  המציע ציין אשר הממליצים מבין ממליצים

 עמידה העבודה, טיב השירות, איכות הממליץ, מול אל המציע ניסיון השאר בין

 .לעיל כאמור ציםממלי שלושה לפחות לפרט המציע על ועוד. זמנים בלוחות

14 

 100 סה"כ
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נקודות  75בכפוף לצבירת  המחיר הצעות ייפתחו האיכות ניקוד שלב לאחר - ציון סף לפתיחת הצעות המחיר

 . אפשריות ברכיב זה 100מתוך 

 ניקוד רכיב הצעת המחיר: 6.2

 על המציע להציע מחיר לשעת עבודה בעבור השירותים המבוקשים.  

 הצעת  .נקודות בעבור אמת מידה זו והכל באופן יחסי לשאר המציעים 40יינתן ניקוד של עד  למציע

 .הנקודות 40 מלוא את תקבל ביותר הזולה המחיר

  :כדלהלן לנוסחה בהתאם ינוקדו המחיר הצעות שאר

  𝑍𝑖=  הניקוד ניתן לה המחיר הצעת

  𝑍𝑚𝑖𝑛הזולה ביותר =  המחיר הצעת

𝒁𝒎𝒊𝒏

𝒁𝒊
   ×  נקודות  40מתוך   iניקוד המציע ה    𝟒𝟎

 הליך תחרותי נוסף  6.3

לאחר ניקוד מרכיב האיכות ובדיקת הצעת המחיר, וועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא  .6.3.1

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 משוקלל או כפי 

 ניין בהתבסס על ההצעות ונתוני המציעים. שתמצא לנכון בנסיבות הע

החליטה וועדת המכרזים, בהתקיים התנאים לעיל על עריכת הליך תחרותי נוסף, תודיע  .6.3.2

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

 סופית משופרת המיטיבה עם המזמינה ביחס להצעת המחיר שבהצעתם הראשונה. 

מציע שלא יגיש הצעה נוספת, יידרש להודיע למזמינה כי אין בכוונתו להגיש הצעה נוספת  .6.3.3

 ובכל מקרה, תיחשב הצעתו הראשונה כהצעתו הסופית בהליך זה.

 

 .המחיר הצעת מרכיב ציון +  (60% *האיכות מרכיב)  כך: יחושב המציע של הסופי ציוןה

 

השלמות פרטים ו/או מסמכים נוספים המתייחסים יועץ דרוש מהל הזכות למזמינה: כללית הערה

, ניסיונו, אמינותו המקצועית רמתולמצגים שניתנו בהתאם להזמנה, לרבות בקשר לכישוריו, 

פי ההסכם, וכן לבדוק בכל דרך אחרת את -והאמצעים העומדים לרשותו לצורך ביצוע התחייבויותיו על

יעמיד לרשות המזמינה יועץ ה .ורמים הרשמייםבדיקה אצל כל הג לרבותקיומם של תנאי ההשתתפות, 

 את הפרטים הנ"ל ויאפשר בדיקה כאמור והכל בכפוף לכל דין. 
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 -7 פרק-

 ההצעות ובחינת ההצעות הגשת דרך .7

 ההצעה הגשת 7.1

 את הבין, לעיל האמורים הסף בתנאי עומדהיועץ מטעמו  כןו המציע כי פירושה ההצעה הגשת .7.1.1

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

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

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

 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.  אמתייםהמציע מתחייב כי כלל הנתונים, הפרטים והמידע שמסר בהצעתו הינם  .7.1.4

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

 כי מילוי פרטים כוזבים יהווה עילה לפסילת הצעתו לאלתר.

 ההצעות בחינת דרך 7.2

 פי הזמנה זו כדלקמן: -להמזמינה תבחן את ההצעות שיוגשו ע

בדיקת הימצאות כלל המסמכים הנדרשים ותקינותם  -  בדיקת המסמכים הנדרשים 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 צורפו אליה כל המסמכים  כל הצעה שלא עמדה בתנאי הסף ו/או

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

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

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

 .ההצעות בחלק האיכותי

רק הצעות  -שלב בדיקת מרכיב העלות )פתיחת הצעת המחיר( מעבר של ציון הסף ל 'דשלב 

הנקודות האפשרויות להשגה בגין מרכיב  100ומעלה מתוך  75שידורגו בציון של 

 האיכות של ההצעה יעברו לשלב הבא של פתיחת הצעות המחיר.

פתיחת מעטפות המחיר וניקוד ההצעות  –ניקוד ההצעות על פי החלק של העלות  ה'שלב 

 להזמנה.  6פרק  –כמפורט בפרק אמות המידה 
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 סבב לערוך הזכות את לעצמה שומרת המזמינה -הליך תחרותי נוסף )אופציונלי(  ו'שלב 

 . יועציםה בין התמחרות

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

  .זוכה מציע בחירת ח' שלב

ההליך  תוצאות לגבי דחיה/זכיה הודעות שליחת - המציעים לכלל דחיה/זכיה הודעות ' ט שלב

אישור ביטוחי, אישור ניהול ספרים וניכוי ) הנדרשים האישורים לשליחת דרישה כולל

 .(במערכת חדשספק  פתיחת פרטי מס וטופס

 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

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

, כי לא אתהסר ספק  מובהר בזמען . לזמנהבכתובת הדואר האלקטרוני שציין המציע בנספח א' לה

יהיה כל תוקף לכל הודעה בדבר תוצאות ההזמנה, והיא לא תחייב את המזמינה בכל צורה שהיא, 

מובהר בזאת כי אין בתוצאות  כןעל פי הוראות סעיף זה. ו/או בדוא"ל אלא אם נמסרה בכתב 

להלן ובכלל זה  7.6ההזמנה כדי לחייב את המזמינה כל עוד לא הושלמה ההתקשרות כמפורט בפרק 

 .ההסכםחתימת המזמינה על  

 זכות עיון 7.5

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

יציין בהצעתו חלקים העלולים לחשוף סוד מסחרי או  . מציע שלאבתוספת הסבר קצר שלו

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

 להעביר את הצעתו הזוכה במלואה לעיון מציעים שלא זכו.  תרשאי

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

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

ליתן כל החלטה בעניין גילוי על פי דין  המזמינהמובהר כי אין מן האמור לגרוע מסמכותה של  .7.5.3

 חלקים של ההצעה, וזאת לפי שיקול דעתה המלא. 
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 ההתקשרות הסכם של לתוקף לכניסתו מקדימים תנאים 7.6

דרישה לשליחת האישורים הביטוחים זוכה תשלח אליו המזמינה המשלוח ההודעה למציע  עם .7.6.1

  .הנדרשים ופרטי פתיחת ספק חדש במערכת

 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, שלה
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 -8 פרק-

 המציע התחייבויות .8

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

ולא של ענבל וכן פועלים עפ"י כל חוקי ההעסקה כמתחייב  מציעומועסקים במסגרת הארגונית של ה

 מכל חוק.

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

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

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

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

 ענבל.

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

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

ועץ המוצע על ידו למתן היהנתונים שהגיש במסגרת ההצעה על נספחיה ובכלל זה כל פרט בשינוי 

השירותים המבוקשים ו/או שינוי כלשהוא במבנה  המציע ו/או כל שינוי במציע שיכולות להיות לו 

השלכות לגבי מתן השירותים המבוקשים ובכלל זה שינוי באי עמידה באחד מתנאי הסף במסגרת 

ה יהיה שיקול הדעת הזמנה זו. לאחר קבלת הודעה בכתב מהמציע לגבי שינוי כאמור לעיל, למזמינ

 הבלעדי להחליט כיצד לפעול ובכלל זה מתן אפשרות של הפסקת קבלת השירותים מהמציע. 

 שמירת סודיות 8.4

. ו/או ההתקשרות בעקבותיו המציע מתחייב לשמור בסוד ידיעות שתגענה אליו עקב ביצוע הליך זה

יהיה מוסמך לקבלה. ללא הרשאה מהנהלת ענבל לא ימסור המציע כל ידיעה כאמור לאדם שלא 

 . 1977 -לחוק העונשין, תשל"ז  119 -ו 118הוראות סעיפים  מציעלעניין זה, יחולו על ה

 איסור הסבת זכויות  8.5

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

 ש של ענבל.לפי תנאי הליך זה, כולן או חלקן, ללא הסכמה בכתב ומרא

 ביטוח 8.6

תחייב, לבצע ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת ענבל חברה המציע הזוכה י

לביטוח בע"מ ולהציג למשרד, את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר 

 גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:
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 המעבידים חבות ביטוח

 את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת ישראלהיועץ יבטח  .א

 והשטחים המוחזקים;

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

נת מ היה ונטען  לעניין קרות תאו"הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע .ג

 עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי היא נושאת בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי היועץ השירות.

 
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

 שלישי גוףאחריות כלפי צד היועץ יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח   .א

 ורכוש, בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים; 

 ;דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח )שנה( 250,000האחריות לא יפחת מסך גבול  .ב

 ;Cross  Liability -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .ג

הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע"מ  ככל שייחשבו אחראים למעשי  .ד

 ו/או מחדלי היועץ והפועלים מטעמו.

 
 כללי

 :הבאים התנאים יכללו הנדרשות הביטוח פוליסות בכל

 

 ;  לעיל השיפוי להרחבי בכפוףענבל חברה לביטוח בע"מ, : נוספים כמבוטחים יתווספו המבוטח לשם .א

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

 .בע"מ לביטוחה ענבל חבר חשבל רשום במכתב לפחות יום 60 של מוקדמת הודעה כך על

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

 ; זדון כוונת מתוך לנזק שגרם אדם לטובת יחול לא שהוויתור ובלבד, ועובדיהם

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

 ;הפוליסות תנאי פי על המבוטח על החובות המוטלות

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

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

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

 הביטוח; פי על הזכויות

 

 יומצאו, הביטוחים כאמור  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
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 את בתוקף להחזיקענבל חברה לביטוח בע"מ,  עם החוזית ההתקשרות תקופת בכל מתחייב המציע הזוכה

 החוזה עוד כל, בשנה שנה על ידו מדי תחודשנה פוליסות הביטוח כי מתחייב המציע הזוכה. הביטוח פוליסות

  .  בתוקף מ"ענבל חברה לביטוח בע עם

 

  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 

 על לה המוקנים סעד או זכות כל מ, על"חברה לביטוח בעענבל  של כוויתור האמור את לפרש ואין החוזה

 זה.  חוזה  פי ועל דין פי
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- 9 פרק  - 

 כלליים תנאים .9

 סדר עדיפות של מסמכי ההליך 9.1

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

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

 המסגרת הארגונית של השירותים שיינתנו על ידי המציע   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.

 ליווי ענבל 9.3

 טעמו. נציג ענבל ו/או מי מבלי לגרוע מכל האמור, מכלול מתן השירותים ילוו ע"י מ

 סמכות השיפוט 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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 מסמך תצהירים  –נספח א' 

 לכבוד

 וועדת המכרזים 

 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 

 היחידה לניהול סיכונים ברפואה, –מידענות לקרן הפנימית לביטוחי הממשלה הצעה למתן שירותי הנדון: 

 בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ

 

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

  סמכי ההצעה.כדין ולצרפו כחלק ממ

 

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

 

 לביטוחי הפנימית לקרן מידענות שירותי למתןקבלת הצעות ל הליךעל תצהיר זה בתמיכה להנני חותם/מת 

)להלן:  24/2016מס' הליך  בע"מ, לביטוח חברה ענבל בהנהלת ברפואה, סיכונים לניהול היחידה הממשלה,

 (."הליך"ה

 

 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 ____________________ )

 היחידה הממשלה, לביטוחי הפנימית לקרן מידענות לקבלת הצעות למתן שירותי 24/2016' מס הליךללהצעה 

 בע"מ. לביטוח חברה ענבל בהנהלת ברפואה, סיכונים לניהול

 

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

 המציע:י התקשרות של פרט .1

  ______________________________________________: ___המציעשם  .1.1

  ____________________________________ומספר:  המציע : רחובכתובת  .1.2

 עיר:____________________  מיקוד : ____________ ת.ד. ___________ 

 _    ____________________________________________ טלפון של המציע: .1.3
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 על מציע שהינו תאגיד להקצות יועץ אחד בלבד מטעמו למתן השירותים המבוקשים.

  פרטי התקשרות של היועץ המוצע מטעם המציע: .2

 ______________________________________________: ___המציעשם  .2.1

 _______________________: ________________של המציע מס' טלפון נייד .2.2

 ______________________________: ________________להתכתבויות  עם המציע דוא"ל .2.3

 להליך ולמתן השירותים המבוקשים.תכתובת הנוגעת כל תשלחנה לתשומת לבכם, לכתובת מייל זו בלבד 

 תנאי סף של המציע .3

 כללי  .3.1

 במתן שירותי מידענות בתחום הרפואה. הנני מצהיר כי המציע הינו ישות משפטית אשר עוסקת

 אקדמאי תואר .3.2

מאת מוסד להשכלה גבוהה תואר ראשון לפחות,  ,בעל תואר אקדמיהנני מצהיר כי היועץ הינו 

אשר הוכר מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ מאו המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל 

כדלקמן )נא לפרט את תחום התואר ושם המוסד להשכלה גבוהה(:  מוסד להשכלה גבוהה בישראלכ

._____________________ 

  על המציע להגיש תעודות המעידות על השכלת היועץ 

 ניסיון מקצועי  .3.3

בעל ניסיון בהכנת לפחות עשרה תוצרי עבודה כמוגדר בסעיף ההגדרות  הינוהיועץ הנני מצהיר כי 

שלוש השנים מהלך האחת ב בתחום המידענות הרפואית בשנה, וזאת למסמכי ההזמנה 1בפרק 

 השנים הבאות:הנני מצהיר כי היועץ הכין לפחות עשרה תוצרי עבודה בכל אחת מ . האחרונות

______ ,  ,________  ,________   ,_________   ,________    ,__________    .________ 

  עבודה עם ארגוני בריאות וביטוח .3.4

הנני מצהיר כי היועץ הינו בעל ניסיון במתן השירותים המבוקשים בארגוני בריאות או חברות ביטוח 

 כדלקמן:בעשר השנים האחרונות העוסקות בתחום הרשלנות הרפואית 

 רפואית מידענות שירותי ניתנו בה שנה הארגון שם מס"ד

1   

2   

3   

4   
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5   

6   

7   

 שימוש בתוכנות מקוריות בלבד  .3.5

 מתן לצורך וזאת כדין בידי ואשר מוחזקותלעשות שימוש בתוכנות מקוריות בלבד  הנני מתחייב

 ההתקשרות. תקופת בכל המבוקשים השירותים

 המלצות  .4

  .שלהלן בטבלה הרשימה מתוך ממליצים שני לפחות של בדיקה פי על ניקוד יינתן למציע .4.1

 המבוקשים: השירותים בתחום ממליצים של שמות שלושה לפחות ציין אנא .4.2

 

 

 תצהיר כללי .5

 שאלו ככל ההבהרות, מכתבי את קראתי וכי נספחיה על זו הזמנה תנאי את קראתי כי מצהיר הנני .5.1

 זה. הליך במסגרת מבוקשיםה והשירותים התנאים לי וברורים ידועים וכי ההליך, במסגרת התפרסמו

 השירותים מתן מהות את  נתיהב ,מבוקשיםה הסף בתנאי עומד הנני כי משמעה ידי על ההצעה הגשת .5.2

 המידע מלוא את תיקיבל ,זו יהצעת תגשה טרם כי מצהיר כן כמו .תנאי לכל ומסכים ,המבוקשים

 לא ו/או תיידע לא כי טענה כל לי אין ולפיכך והעובדות, הפרטים הנתונים, כל את תיבדק האפשרי,

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

 באופן )ולא צטברבמ ובהסכם הזמנהב המפורטים המבוקשים השירותים כלל את להציע ביכולתי .5.3

 המבוקשים, השירותים את לתת הנדרשים והכישורים הניסיון הידע, לי יש כי מצהיר הנני חלקי(.

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

 האנגלית. בשפה המבוקשים, שירותיםה כל את לתת הנדרשת היכולת בעל אני

  

 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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 ההתקשרות הסכם לרבות ,הנספחי על זמנההה תנאי לכל מראש הסכמה מהווה מימטע הצעה הגשת .5.4

 .תוספת ו/או שינוי בלא והכול

 באופן משקפים הינם וכי אמת הינם בהצעתי שנמסרו והמידע הפרטים הנתונים, כלל כי מתחייב הנני .5.5

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

 לאלתר. הצעתי

 בהליך הצעות הגשת לצורך ונמסרו המזמינה של הבלעדי רכושה הינם ההזמנה מסמכי כל כי לי ידוע .5.6

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

 כלשהי. אחרת למטרה

 מהמועד מיםי )תשעים( 90 במשך בתוקפה תעמוד פותיה,צרו כל על שהוגשה, הצעהה כי לי ידוע .5.7

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

 ובכתב. מראש מהמציע המועד

 7.6 בסעיף המפורט המתלה התנאי את אקיים זוכה כמציע ואבחר במידה כי מתחייב הנני ביטוח: .5.8

 תקופת כל למשך וזאת להזמנה 8.6 בסעיף כמפורט נדרשיםה הביטוחים כלל תא אקיים וכן להזמנה

  ההתקשרות

 זכות עיון .6

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

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

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

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 עובדים העסקת בתחום חקיקה לקיום התחייבות .7

 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, לעת מעת שישונו כפי או/ו ההסכם חתימת בעת שהם

 .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. 
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 1954 – ד"תשי, נשים עבודת חוק. 

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

 1953 – ג"תשי, הנוער עבודת חוק. 

 1953 – ג"תשי, החניכות חוק. 

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

 1958 – ח"תשי, השכר הגנת חוק. 

 1963 – ג"תשכ, פיטורין פיצויי חוק. 

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

 1987 – ז"התשמ, מינימום שכר חוק. 

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

 1959 – ט"תשי, התעסוקה שירות חוק. 

  ציבוריים גופים עסקאות חוק פי-על מציע תצהיר .8

 :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 שנעברה, 1987-ז"התשמ, מינימום שכר חוק לפי או 1991-א"התשנ(, הוגנים

 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות שנה חלפה ההתקשרות במועד

 

 עניינים מניגוד להימנע התחייבות .9

 מכל עניינים ניגוד ענבל עם השירותים מתן תקופת במהלך, לי יהיה ולא שאין ומתחייב מצהיר הנני .9.1

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

 . כאמור עניינים ניגוד של לקיומו חשש או
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 של במצב להימצא עלול אני שבשלם מצב או נתון כל על מידי באופן למזמינה להודיע מתחייב הנני .9.2

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

 

 סודיות לשמירת התחייבות בדבר תצהיר .10

 ההליכים של תוצר שהוא המידע את או לידיעתי שיובא המידע את לשמור ענבל כלפי מתחייב הנני .10.1

 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 מתחייב אני, האמור מכלליות לגרוע ומבלי, ספק הסר למען .10.2

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  .10.3

 המבוקשים הן במהלך תקופת ההתקשרות והן בתום תקופת ההתקשרות עמה.

וע לי כי אי מילוי התחייבות ע"פ מסמך זה, מהווה עבירה לפי חוק דיני העונשין הנני מצהיר כי יד .10.4

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

 הנני מתחייב כי הסודיות כאמור לעיל תישמר גם על ידי עובדיי, מנהליי, וכל עובד אחר מטעמי. .10.5

 

 (:)במידה ורלוונטי בלבד החתימה של המציע המורש .11

_______________  __________________   _________________  

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

______________   __________________    _________________  

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

 

 :אמת דלעיל תצהירי ותוכן חתימתי זו שמי, זהו

 ______________     ____________________ 

  מלא שם                           תאריך               

 ______________                  ____________________ 

 המצהיר חתימת                      ת.ז.              
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 עו"ד אישור

  _____________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי בתאריך _____________ הופיע בפנייאני הח"מ 

ולאחר  ____________ אשר מספרה המוכר לי אישית ואשר זיהה את עצמו באמצעות ת.ז.  _____________

בחוק, הצהיר הצהרתו שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי באם לא יעשה כן, יהיה צפוי לעונשים הקבועים 

 דלעיל וחתם עליה בפניי.

_________    ______________________    

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

 ענבל חברה לביטוח בע"מ,קרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ל מידענות את הצעת המחיר למתן שירותי 

ענות לקרן הפנימית לביטוחי מידענות לשירותי מיד שירותי קבלת הצעות למתןל מסגרת הגשת הצעה בהליךב

 (."הליך"ה)להלן:  24/2016ס' ענבל חברה לביטוח בע"מ, הליך מהממשלה בהנהלת 

 

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

על פי  יהתחייבויותי ויתר המבוקשים השירותיםקבל בתמורה לביצועם המלא של ידוע לי כי א .1.1

מספר  כפול( 1כאמור לעיל בסעיף )כפי שהוצע על ידי  העבודה שעת מחירבסך של  תמורה ההסכם

, בתוספת מע"מ כחוק, כשיעורו ענבלאת אישור תי על כך קיבלש, ועבדתי בפועלשעות העבודה ש

 .במועד התשלום )להלן: "התמורה"(

 שהוא. היקףולא מתחייבת להזמנת עבודה מכל סוג  ענבלידוע לי כי  .1.2

 :כללי .2

 ידוע לי כי:

מדי חודש בחודשו אגיש דו"ח מפורט של ביצוע שעות העבודה בפועל, לצורך בדיקתו ואישורו  .2.1

 ( ."החודשי השעות"דיווח  כמקובל  בענבל )להלן:

כל לי לא ישולם נשוא התקשרות זו הינה מוחלטת, הוגנת ונאותה ולא אהיה זכאי ו/או  תמורה ה .2.2

פי הסכם ההתקשרות בין היועץ לענבל, לרבות הוצאות נלוות -על יהתחייבויותיתשלום נוסף עבור 

 משרדיות, צילומים, טלפונים, פקסים הוצאות ל,"אש תשלומיכגון  תים המבוקשיםוריביצוע השל

 .וכל הוצאה אחרת מכל סוג שהוא

יידרש לנסיעה לצורך מתן השירותים המבוקשים, יהא זכאי להחזר הוצאות נסיעה  והיועץבמידה  .2.3

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

 ענבל. 

כל ההוצאות והתשלומים, הכרוכים במתן השירותים המבוקשים, ובכלל זה בלבדי שא ידוע לי כי א .2.4

ים והיטלי חובה החלים עליי ו/או תשלומי ביטוח או כל תשלום אחר שיחול עליי בעתיד מי מסתשלו

פי הסכם זה וכל זאת באופן שענבל -וכן בכל הוצאות הכרוכות בכל הסיכונים והאחריות שלי כיועץ על

 לא תהיה אחראית לכך בכל צורה ואופן שהוא.ו/או מי מטעמה, 
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לכל חודש, אגיש לענבל  10 -ת לכל חודש קלנדרי ולא יאוחר מהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, אח .2.5

חשבונית עסקה או חשבון בגין החודש החולף, שצמוד אליו דיווח שעות חודשי בפורמט דיווח שייקבע  

 על ידי ענבל. 

לי התשלום  שולם יעל ידי נציג ענבל, , בצירוף חשבונית עסקה השעות החודשי, לאחר אישור דיווח  .2.6

ניכוי  רהמס, לאחוחשבונית  דיווח שעות חודשיממועד הגשת  "30 שוטף + ל בסיס של  "החודשי  ע

 .מציא לחברה אישור כדין בדבר פטור מניכוי במקוראאלא אם , מס במקור כדין

הימנה, כל סכום  ליתהא רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע  ענבללמען הסר ספק, מודגש בזה, כי  .2.7

ו/או על פי כל דין, לרבות מקדמות  ההתקשרות הסכםהצעתי על נספחיה לרבות על פי מני המגיע לה מ

חיובים שמקורם במיסוי והיטלי חובה החלים על  התמורה, ו/או נזק שאגרום, אם אגרום,  ו/או

 לענבל  ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה מביצוע הסכם זה.

 

 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                            

 

  

 

____________________ 

 

______________________ 

  המציע/היועץשם וחתימת      תאריך               
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  לענבל חברה לביטוח בע"ממידענות  שירותי לאספקת חוזה

 

 2016 בשנת________  בחודש_____  ביום    -ב ונחתם שנערך

 :בין

 מ"בע לביטוח חברה ענבל

 70100 מיקוד  ג"נתב, התעופה שדה קריית, ערבה' מרח

 03 - 9778014:  פקס    03 -9778000: טלפון

 ("ענבל": להלן)

   :לבין

 

  חברה בע"מ/ עוסק מורשה/שותפות: ______________________

 _____________ח.פ./ע.מ. ___________

 '__________מס_____ _________ מרחוב

 עיר: ______________ 

 ת.ד. _________ : _______ מיקוד

 

 "(היועץ" : להלן)

 
 ;("הקרן הפנימית")להלן: הממשלה  יוחוענבל חברה לביטוח בע"מ מנהלת את הקרן הפנימית לביט   הואיל

 

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    והואיל

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

 (;"היחידה"

 

 "(;השירותים המבוקשים)להלן: "קבל שירותי מידענות רפואית והוחלט בענבל ל   והואיל

 

 במתן השירותים המבוקשים; ניסיוןוכעל בעל ידע, כישורים  והצהיר על עצמ והיועץ   והואיל

 

ל כפי ווברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים ותנאי ההתקשרות ביניהם, הכ   והואיל

 שיפורט בהסכם זה;

 

 "(המבוא)להלן: "
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 :כדלקמן הצדדים בין והותנה הוצהר, הוסכם לפיכך

 כללי .1

 .מתנאיו תנאי והינם הימנו נפרד בלתי חלק מהווים ונספחיו זה לחוזה המבוא 1.1

 .אחרת או פרשנית משמעות כל להן תהא ולא בלבד נוחות מטעמי נרשמו זה בחוזה הכותרות 1.2

 

 הגדרות .2

 :הבאים והמשמעות הפירוש בו המפורטים למונחים יהיו זה בהסכם

 

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

מידענות, בתחום בטיחות הטיפול וניהול סיכונים  שירותי למתןהליך  :ו/או ההזמנה ההליך

 .24/2016הליך מס'  – עבור היחידה לניהול סיכונים ברפואה

עוסק זעיר או עוסק מורשה או תאגיד או שותפות המספקים שירותי  היועץ:

 מידענות רפואית ואשר קיבל הודעת זכייה בהליך.

מציע אשר דורג במקום השני וקיבל הודעה כי נבחר להיות מציע  עתודה: מציע

 עתודה למתן השירותים המבוקשים.

 3בסעיף מכלול השירותים שיסופקו על ידי המציע הזוכה כמפורט  המבוקשים: השירותים

 להסכם.

 תוצר עבודה:

תוצר כתוב בתחום המידענות הרפואית אשר יציג את ממצאי 

ויכול להיות אחד מאלה: סקירה או דו"ח של נתונים החיפוש שבוצע 

ומידע שאותר, סיכום תקצירי מידע, הצגת מידע על אתרים ותכולת 

 המידע הקיים בהם.

ביצוע אחראי מטעם ענבל על 

 :ההסכם

עו"ד לימור כהן, מנהלת מחלקת ניהול סיכונים בענבל ו/או כל מי 

 שימונה מטעמה.
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 )השירותים המבוקשים( תפקידי היועץ .3

 הינם כדלקמן  ובמצטבר: מהיועץהשירותים הנדרשים 

איתור מידע, ניתוחו והצגתו על פי דרישות המזמינה ממקורות מידע רלוונטיים תוך דגש על מאגרי  3.1

"ב לרבות אתרי אינטרנט, תקשורת צמידע  בתחום רפואה, שיפור איכות ובטיחות ברפואה וכיו

כתובה, מכוני מחקר, ספרות מקצועית וכל מקור אחר מתאים שניתן לאתר בו מידע כדין. בין 

בתשלום ובין שלא בתשלום. יובהר כי המזמינה מבקשת לאתר ולקבל מידע בין היתר ממאגרי מידע 

 בינלאומיים. 

פי ראשי פרקים ובכלל זה הכנת דוחות ו/או עיבוד המידע והגשתו למזמינה בדרך של סקירה כתובה ל 3.2

מצגות והכל בהתאם להנחיות וצרכי המזמינה לרבות לוחות הזמנים, היקף שעות עבודה המוקצות 

 לכל משימה, אופן העברת התוצרים וכיוצ"ב.

 נוכחות בפגישות בבית ענבל בין היתר לצורך דיון בתוצרי העבודה. 3.3

ייל ו/או בפקס עם אנשי מקצוע וגורמים רלוונטיים אחרים ביצוע שיחות ובירורים בטלפון ו/או במ 3.4

 בארץ ובחו"ל לשם איתור המידע הנדרש ועיבודו ובהתאם להנחיות המזמינה מראש.

ענבל שומרת לעצמה את הזכות לבקש מהיועץ לבצע חיפוש במאגרי מידע בתשלום בכפוף לאישור   3.5

 ו אשר אושרו מראש.מראש לעניין עלות השירות. ענבל תשיב ליועץ את הוצאותי

כל שירות נוסף רלוונטי למתן השירותים המבוקשים ו/או שירות אחר בהתאם לצרכי ענבל, והכל  3.6

בכפוף לשקול דעתה הבלעדי לרבות צמצום ו/או הרחבה של היקף השירותים המבוקשים מהמציע 

 הזוכה.

 "(.השירותים המבוקשים)להלן " 

 הצהרות היועץ .4

ידי מר _____________ת.ז. ____________ כל שינוי ביועץ ספציפי  הייעוץ יינתן באופן אישי על 4.1

 זה יאושר בכתב ומראש על ידי נציגי ענבל.

אשר הוקצה מטעמו ליתן את השירותים המבוקשים ואשר הצעת הספציפי מתחייב כי היועץ  היועץ 4.2

ו, יהא היועץ בתנאי הסף והניקוד שניתן להספציפי נבחרה בין היתר בשל עמידתו של היועץ  היועץ

 תים המבוקשים בכל תקופת ההתקשרות.שייתן את השירו

דורש את עמידתו של היועץ החדש בתנאי הסף המפורטים במסמכי ההזמנה  ביועץ הספציפיכל שינוי  4.3

 ובאישורה בכתב ומראש של ענבל לשינוי.

 יבצע את השירותים והמטלות שהתחייב להם באופן אישי בעצמו.  הספציפי יועץה 4.4

 כל למתן דין פי על הדרושים ההיתרים או/ו האישורים או/ו הרישיונות כל בידו כי מצהיר היועץ 4.5

 .ל"הנ ההיתרים או/ו האישורים או/ו ברישיונות צורך ויש במידה, זה בחוזה המפורטים השירותים



 

 , 70100נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  – ענבל חברה לביטוח בע"מ
INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel 

E-mail Address: michrazim_info@inbal.co.il 
  

- 35 - 

 

 אכיפת) ציבוריים גופים עסקאות חוק לפיבכל האישורים הנדרשים על  מחזיק הוא כי מצהיר היועץ 4.6

, לרבות אישור תקף על ניהול ספרי חשבונות כדין ואישור ותקנותיו 1976 – ו"התשל( נותחשבו ניהול

 תקף על ניכוי מס במקור.

, זה חוזה פי על התחייבויותיו כל את לבצע וארגונית פיננסית, מקצועית יכולת לו יש כי מצהיר היועץ 4.7

 מקצועית וברמה במהימנות, באיכות, במתכונתהמבוקשים  השירותים באספקת ובמיוחד לרבות

 .בשוק המקובלות מהגבוהות

 לא היא וכי מלבדו אחרים או/ו נוספים ויועצים ספקים עם להתקשר רשאית ענבל כי ליועץ ידוע 4.8

 – אחר מוגדר אופן בכל או/ו בכמות או/ו בתדירות זה חוזה פי על שירותים ממנו להזמין מחויבת

 . דעתה שיקול ולפי בחירתה לפי, צרכיה לפי אלא

כי הוא בדק את כל הטעון בדיקה מוקדמת ביחס למתן השירותים המבוקשים, הוא היועץ מצהיר  4.9

יתור בלתי ומכיר היטב את הדרישות במסגרת מתן השירותים המבוקשים, והוא מוותר מראש, בו

האמור חוזר, על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או השגה אחרת כלשהי כלפי ענבל בקשר עם 

 לעיל.

אין, ולא יהיה לו, ולכל מי מטעמו, בתקופת ההתקשרות, כל ניגוד עניינים עם ענבל  היועץ מצהיר כי 4.10

ווצר כל ניגוד י, וכי הוא מתחייב לפעול לכך שלא יבהקשר למתן השירותים המבוקשים בחוזה זה

י שיש לו ו/או למי מטעמו עניינים כאמור. כן מתחייב היועץ להודיע לענבל באופן מידי על כל עניין איש

 ו/או אשר עשוי ליצור ניגוד עניינים כאמור.

 נאמנותב ,יעילותב, מקצועיותב, במומחיות המטלות או/ו התפקידים את לבצע מתחייב היועץ 4.11

 בהתאם וכן, דין כל להוראות בהתאם הכול, בשוק המקובל ביותר הגבוה בסטנדרט ,חריצותבו

 .בענבל המקובלים לנהלים

כל דין, להתקשר עם ענבל הי, לרבות מכוח י אין כל איסור, הגבלה או מניעה כלשמצהיר כהיועץ  4.12

זה ולבצע את התחייבויותיה על פיו, אין כל התחייבות שלו המנוגדת להתחייבויות שנתן על  חוזהב

או  חוזהזה או בביצוע התחייבויותיו על פיו משום הפרה של  חוזהזה ואין בחתימתו על  חוזהפי 

 התחייבות אחרים כלשהם שלו, וכל דין, והוא מתחייב לפצות ו/

או לשפות את ענבל  בגין כל תביעה ו/או דרישה אשר תוגש כנגדן בקשר עם הפרת הצהרתו זו בכפוף  4.13

 זה.  חוזהלהוראות 

 וכן, המטלות ביצוע לאופי באשר הנחיות, השאר בין, יכללו אשר, ענבל הוראות אחר ימלא היועץ 4.14

 .התמקדות או התייחסות יתר תתבקש לגביהם אשר נושאים

בתחום  מקצועיותהוהמומחיות  המיומנות, הידע הניסיון, כי הוא בעל הכישורים,היועץ מצהיר  4.15

 זה. חוזההשירותים המבוקשים כמפורט ב

ולמלא  שירותים המבוקשיםההזמן  והמשאבים ליתן את   כי יש בידו את כל האמצעים,היועץ מצהיר  4.16

 זה ברמה מקצועית מעולה. חוזההתחייבויותיו לפי  אחר כל
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כי לא יבצע כל פעולה הכרוכה בהוצאה כספית לענבל מבלי שיתקבל אישור מוקדם היועץ מצהיר  4.17

 .ענבל יובכתב של נציג מוסמך של ענבל ולפעול בעניין זה על פי הנחיות נציג

והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של , חוזההאמור בסעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו, הנו מעיקרי ה 4.18

 .חוזהה

 

 ץהיועאחריות ושיפוי  .5

 חוזההיועץ מצהיר ומתחייב כי הוא האחראי היחיד והבלעדי למתן השירותים המבוקשים כאמור ב 5.1

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

זה ובכפוף להוראות כל דין  חוזההשירותים המבוקשים, במיומנות, בקפדנות ובזהירות, כמפורט ב

 וכל רשות מוסמכת.

צה היועץ וישפה או מי מטעמה, בגין נזק כלשהו כאמור לעיל, יפו/בכל מקרה של תביעה כנגד ענבל  5.2

או מי מטעמה אשר הוגשה כנגדו התביעה, עם דרישתם הראשונה, על כל סכום בו יחויבו ו/את ענבל 

, אשר נגרם כתוצאה מרשלנות ו/או זדון ו/או מרמה של היועץ בפסק דין בשל או בקשר לנזק כאמור

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

 טרחת עורכי דין. 

ענבל תודיע ליועץ על הגשת תביעה ו/או דרישה כנגדה ותיתן לו, ככל שהדבר יתאפשר, אפשרות  5.3

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

 . חוזההאמור לעיל מהווה תניה יסודית ב 5.4

 :החוזהתקופת  .6

ממועד חתימת הצדדים על ( החל שנים 4)חודשים  ארבעים ושמונהזה הינו למשך   חוזהתוקפו של  6.1

 (. "חוזה"תקופת ה)להלן:  החוזה

מוסכם בזה כי כל אחד מהצדדים יהיה רשאי להביא את ההסכם לידי סיום, מכל סיבה שהיא,  6.2

לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה כלפי ענבל ו/או  ליועץ ימים בכתב ומראש. 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 בהתאם להסכם זה.  ליועץהמגיעה 

  עד אותו מועד. מתן השירותים המבוקשיםיתבצע בהתאם לדיווח על  ליועץשהיא,  התשלום 

ניתנה הודעה על סיום ההתקשרות כאמור לעיל, או בכל מקרה של סיום התקשרות בין הצדדים,  6.3

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

שהועבר אליו ע"י ענבל ו/או המרכז הרפואי ו/או כל גוף ו/או מוסד שהוא והמצוי ברשותו ו/או ברשות 

 עובדיו וברשות מי מטעמו ושקשור בהסכם זה. 

ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו כל תביעה  ץליועבכל מקרה של סיום ההתקשרות בין הצדדים לא תהיה  6.4

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

שרות, , כולה או מקצתה )תלוי בחלקה היחסי ובמועד סיום ההתקבנספח התמורההתמורה כמפורט 

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

ו/או גוף ו/או מוסד כלשהו לפי הסכם זה,  המוסד הרפואי מבלי לגרוע מזכויותיהם של ענבל ו/או  6.5

תהא ענבל רשאית וזכאית למסור את ביצוע המשך השירותים ו/או המטלות ו/או ההתחייבויות הנ"ל 

 .היועץידי -הגבלה בעבודות ובמסמכים השונים שנעשו על לאחר ולהשתמש ללא

למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בזכויותיה של ענבל ו/או  6.6

פי כל דין בכל מקרה בו יפר מי מהצדדים את -פי הסכם זה ו/או על-על הספקו/או המוסד הרפואי 

 ו כל חלק ממנה. פי הסכם זה ו/א-התחייבויותיו על

 התמורה .7

 זה, הסכםעל פי  התחייבויותיו ויתר המבוקשים השירותיםיקבל בתמורה לביצועם המלא של  היועץ 7.1

מספר שעות העבודה  כפולבנספח התמורה, שהוצעה על ידו  העבודה שעת מחירבסך של  תמורה

במועד התשלום )להלן: , בתוספת מע"מ כחוק, כשיעורו ענבל, וקיבל את אישור בפועל עבדשהיועץ 

 ."(התמורה"

היועץ יגיש לענבל, מדי חודש בחודשו, דו"ח מפורט של ביצוע שעות העבודה בפועל לצורך בדיקתו  7.2

 ( ."החודשי השעותדיווח " ואישורו כמקובל  בענבל )להלן:

 לולא ישולם נשוא התקשרות זו הינה מוחלטת, הוגנת ונאותה והיועץ לא יהיה זכאי ו/או  תמורה ה 7.3

ביצוע פי ההסכם שיחתם מולו(, לרבות הוצאות נלוות ל-התחייבויותיו )אלא עלכל תשלום נוסף עבור 

וכל  משרדיות, צילומים, טלפונים, פקסים הוצאות ל,"אש תשלומיכגון  תים המבוקשיםוריהש

 .הוצאה אחרת מכל סוג שהוא

זכאי להחזר הוצאות נסיעה  יהאלנסיעה לצורך מתן השירותים המבוקשים,  יידרש והיועץבמידה  7.4

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

 ענבל. 

 :ההסכם חתימת ליום נכון התעריפים להלן 7.5

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

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

 "ל בנוגע להעסקת יועצים לניהול.חשכעל פי חוזרי 

לומים, הכרוכים במתן השירותים כל ההוצאות והתשישא בבזאת כי היועץ לבדו י מוסכם 7.6

ים והיטלי חובה החלים עליו ו/או תשלומי ביטוח או כל תשלום תשלומי מסהמבוקשים, ובכלל זה 

פי ההסכם -אחר שיחול עליו בעתיד וכן בכל הוצאות הכרוכות בכל הסיכונים והאחריות של היועץ על

 ורה ואופן שהוא.שייחתם עמו, וכל זאת באופן שענבל לא תהיה אחראית לכך בכל צ

לכל חודש, היועץ יגיש לענבל  3 -מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אחת לכל חודש קלנדרי ולא יאוחר מה 7.7

חשבונית עסקה או חשבון בגין החודש החולף, שצמוד אליו דיווח שעות חודשי בפורמט דיווח שייקבע  

 על ידי ענבל. 
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ישולם ליועץ התשלום על ידי נציג ענבל, , בצירוף חשבונית עסקה השעות החודשי, לאחר אישור דיווח  7.8

ניכוי  רהמס, לאחוחשבונית  דיווח שעות חודשיממועד הגשת  "30 שוטף + החודשי על בסיס של  "

 .אלא אם ימציא היועץ לחברה אישור כדין בדבר פטור מניכוי במקור, מס במקור כדין

: להלן) ממנו פטור או במקור הניכוי בגין בו חייב שהוא המס גובה על כדין אישור לענבל ימציא היועץ 7.9

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

 .זה חוזה נשוא ההתקשרות

 ולשלם לנכות רשאית ענבל תהא, זה חוזה פי על ההתקשרות בתקופת תקף הכנסה מס אישור בהעדר 7.10

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

 . ליועץ בתשלומם

 ורשומות חשבונות פנקסי ניהול על תקף אישור לענבל היועץ ימציא ההתקשרות תקופת כל במשך 7.11

 כל הוראות פי על או/ו 1976 -ו"התשל(, חשבונות ניהול אכיפת) ציבוריים וגופים עסקאות חוק לפי

 .דין

 ובעבור בגין מטעמו למי או יועץל ענבל תשלם לא היועץ שכר לתשלום מעבר כי בזאת מובהר 7.12

 .כלשהו תשלום זה חוזה נשוא השירותים

הימנה, כל סכום ליועץ תהא רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע  ענבללמען הסר ספק, מודגש בזה, כי  7.13

חיובים שמקורם  לרבות מקדמות ו/אועל פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, היועץ המגיע לה מאת 

במיסוי והיטלי חובה החלים על  התמורה, ו/או נזק שהוא יגרום, אם יגרום, לענבל ו/או לצדדים 

 שלישיים כתוצאה מביצוע הסכם זה.

 ביטוח  .8
מתחייב, לבצע ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת ענבל חברה לביטוח בע"מ  היועץ

ולהציג למשרד, את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא 

 יפחתו מהמצוין להלן:

 
 המעבידים חבות ביטוח

 בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת ישראלהיועץ יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו  .א

 והשטחים המוחזקים;

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

מ היה ונטען  לעניין קרות תאונת "הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע .ג

 היא נושאת בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי היועץ השירות.עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי 

 
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

 שלישי גוףאחריות כלפי צד היועץ יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח   .א

 ורכוש, בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים; 
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 ;ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח )שנה( דולר 250,000גבול האחריות לא יפחת מסך  .ב

 ;Cross  Liability -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .ג

הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע"מ  ככל שייחשבו אחראים למעשי  .ד

 ו/או מחדלי היועץ והפועלים מטעמו.

 
 כללי

 :הבאים התנאים יכללו הנדרשות הביטוח פוליסות בכל

 

 ;  לעיל השיפוי להרחבי בכפוףענבל חברה לביטוח בע"מ, : נוספים כמבוטחים יתווספו המבוטח לשם .א

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

 .בע"מ לביטוחה ענבל חבר חשבל רשום במכתב לפחות יום 60 של מוקדמת הודעה כך על

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

 ; זדון כוונת מתוך לנזק שגרם אדם לטובת יחול לא שהוויתור ובלבד, ועובדיהם

החובות  כל הפוליסות ולמילוי כל עבור הביטוח דמי לתשלום המבטח כלפי בלעדית אחראי היועץ .ד

 ;הפוליסות יתנא פי על המבוטח על המוטלות

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

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

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

 הביטוח; פי על הזכויות

 

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

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

 

 פוליסות את בתוקף להחזיקענבל חברה לביטוח בע"מ,  עם החוזית ההתקשרות תקופת בכל מתחייב היועץ

ענבל חברה  עם החוזה עוד כל, בשנה שנה על ידו מדי תחודשנה פוליסות הביטוח כי מתחייב היועץ. הביטוח

  .  בתוקף מ"לביטוח בע

 

 אישור  או המבטח י"ע וחתומות מאושרות המחודשות הביטוח העתקי פוליסות את להציג מתחייב היועץ

 .        הביטוח תקופת תום לפני שבועייםמ לכל המאוחר "לענבל חברה לביטוח בע חידושן על מבטחו בחתימת

       

 ואין החוזה פי  ועל  דין פי על עליו החלה חובה מכל היועץ את לפטור כדי הביטוח בסעיפי האמור בכל אין 

  פי ועל דין פי על לה המוקנים סעד או זכות כל מ, על"ענבל חברה לביטוח בע של כוויתור האמור את לפרש

 זה.  חוזה
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 היועץמעמד  .9

 או/ו היועץ לבין ענבל בין מעביד-עובד יחסי ליצור כדי זה בחוזה באמור אין כי הצדדים בין מוסכם 9.1

 .מטעמו מי

מתחייב  היועץ לשלם  עבור עצמו את כל תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי  מבלי לפגוע באמור לעיל, 9.2

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

 זה. חוזהבנוגע למתן השירותים המבוקשים לענבל ולביצוע 

בנספח  כמפורט ליועץ התמורה תשלום למעט וכי, עובד של זכויות יהיו לא ליועץ כי ומוסכם מוצהר 9.3

, זה חוזה ביטול, השירותים מתן בגין אחרת הטבה או, תשלום לכל זכאי היהי לא ואההתמורה, 

 .שהיא סיבה מכל ופי על השירותים מתן הפסקת או סיומו

 באחריות בלבד הוא קבלני משנה לצרכי חוזה זה. במידה ויעסיק יישאלא יעסיק  כי מצהיר היועץ 9.4

 על או/ו התקשר הוא בהם ההסכמים פי על מזמין על או/ו מעביד על המוטלות החובות בכל כלפיהם

 הם בו בענף העובדים על החלים הרחבה צווי או/ו הקיבוציים הסכמיםל בכפוף או/ו חוק פי

 עובדיו לבין יועץה בין מעביד עובד יחסי קיימים כי מוסמך המשפט בית ידי על ויקבע היה. מועסקים

 הטבה, מס, שכר כל לתשלום הבלעדי האחראי היועץ יהיה, ידו על המועסקים המשנה קבלני או/ו

 .אלו ליחסים בקשר הוצאה או הטבה או/ו

 לבין בינה מעביד עובד יחסי בגין תתבע ענבלו היה לעיל מהאמור לגרוע ומבלי בלבד ספק הסר למען 9.5

 סכום כל בגין, לכך ענבל דרישת הצגת ועם מידי באופן ענבל את היועץ ישפה, מטעמו מי או/ו היועץ

 הטיפול במסגרת ענבלל שייגרמו העלויות כל לרבות, בה שתישא הוצאה כל ובגין ענבל שתשלם

 כדין משלם והוא עצמאי קבלן שהינו מצהיר היועץ, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי .בתביעה

 .עליו החלים בריאות וביטוח לאומי ביטוח דמי, הכנסה מס, כעצמאי

, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של חוזההאמור בסעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו, הנו מעיקרי ה 9.6

 .חוזהה

 סודיות .10

הקשור במתן  כלשהו גוףמ או/ו ענבלמ אצלו, יתקבל אם, שיתקבל מידע שכל לו שידוע מצהיר היועץ 10.1

 וילמעט מידע שהוא בנחלת הכלל ו/או מצ, והכל מקצועי סוד בגדר יהיה, השירותים נשוא חוזה זה

 בידי היועץ.

מתחייב לשמור בסוד כל ידיעה ומידע מכל מין וסוג שהוא הנוגע, במישרין ו/או בעקיפין, היועץ ה 10.2

 חוזהלענבל ו/או למי מטעמה ו/או לגופים הקשורים עימה, שיגיעו ו/או הגיעו אליו מענבל בקשר ל

זה ו/או למתן השירותים המבוקשים על פיו, ולא למסור כל ידיעה ו/או נתון ו/או מידע ו/או כל מסמך 

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

 אדם כל לידיעת להביא או למסור, להודיע, להעביר ולא בסוד לשמור מתחייבאו מי מטעמו,  היועץ 10.3

 תוך זה חוזה נשוא מטלותיו או/ו שירותיו או/ו תפקידיו לביצוע בקשר אליו שיגיע מידע כל, גוף או/ו

 .כאמור אליו שהגיע במידע שימוש כל יעשה לא כי וכן ואחריה ההתקשרות תקופת
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' ה סימן' ז פרק לפי עבירה מהווה זה סעיף פי על התחייבויותיו מילוי שאי לו ידוע כי מצהיר היועץ 10.4

 .1977 -ז"התשל, ןהעונשי חוק של( רשמיים סודות)

 כל על מעולה שמירה לשמור כדי סביר אמצעי בכל היועץ ינקוט דין כל לפי מאחריותו לגרוע מבלי 10.5

 תפקידיו או/ו התחייבויותיו לביצוע בקשר מטעמו מי ידי על או/ו ידיו על המוחזקים ומסמך מידע

 יציית וכן זאת לו התירה לא, ענבלש אדם מכל בהם עיון למנוע וכדי, זה חוזה נשוא מטלותיו או/ו

 תקלה של מקרה בכל. ידו על שננקטו לאלה נוספים ביטחון אמצעי נקיטת בדבר ענבל של דרישה לכל

 .האירוע קרות עם מיד ענבלל כך על היועץ יודיע, לעיל כאמור למידע או/ו למסמכים כלשהי

למען הסר ספק מובהר בזה כי התחייבותו של היועץ לסודיות כאמור תחול הן במשך כל תקופת  10.6

, ככל שיהיו, והן בכל עת שהיא בעתיד, ללא מגבלת זמן עליו ו/או על העובדים מטעמו, במידה חוזהה

 .חוזהויאושרו כאלו בהתאם ל

יות הינה מכרעת מבחינתה הסוד, וכי שמירת חוזהידוע ליועץ כי האמור לעיל מהווה תניה יסודית ב 10.7

 .של ענבל

 ניגודי עניינים .11

מתחייב כי לא יעמיד את עצמו במצב של ניגוד עניינים עם ביצוע התחייבויותיו  ,מי מטעמו אוהיועץ  11.1

ו/או תפקידיו ו/או מטלותיו נשוא חוזה זה,  כמו כן יימנע מכל מעשה אשר עלול לפגוע בביצוע 

 מטלותיו משוא חוזה זה. התחייבויותיו ו/או תפקידיו ו/או

עלול להימצא,  או מי מטעמו באופן מידי על כל נתון או מצב שבשלו הוא ענבלעל היועץ להודיע ל 11.2

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

וכל  יועץהלו הנתון או המצב האמורים. חוזה זה, לבין עניין אחר, אישי או מקצועי, מיד עם היוודע 

מי מטעמו, על פי דרישת הענבל, יחתום על התחייבות להימנעות מניגוד עניינים בנוסח שייקבע על 

  ידי הענבל.

נתון היועץ או מי מטעמו, במצב בו הוא עלול להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים  ענבלאם לדעת  11.3

להורות על הפסקת עבודתו של היועץ או מי מטעמו, או  ענבלבין תפקידו לבין עניין אחר, רשאית 

ט אמצעים אחרים להסרת החשש לניגוד עניינים, והיועץ מתחייב להישמע ולהנחות את היועץ לנק

 בעניין זה. ענבללכל הוראה שתיתן לו 

הוראות סעיף זה בדבר היעדר ניגוד עניינים יחולו במהלך תקופת ההתקשרות בין הצדדים ובמשך  11.4

 קופה של שלושה חודשים לאחריה.ת

, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של חוזההאמור בסעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו, הנו מעיקרי ה 11.5

 .חוזהה

  



 

 , 70100נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  – ענבל חברה לביטוח בע"מ
INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel 

E-mail Address: michrazim_info@inbal.co.il 
  

- 42 - 

 

 קניין רוחני .12

", וכן work for hireמוסכם בזה במפורש כי השירותים, וכן כל תוצרי השירותים, ניתנים על בסיס " 12.1

כי כל הזכויות, לרבות הזכות להגיש בקשות לפטנט ו/או מדגם, הזכות לפטנט ו/או למדגם, סודות 

מסחריים, סימני מסחר, זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין תעשייתי או רוחני כלשהן, לגבי המצאות 

לומים, תצ)כשירות פטנט או אחרות(, התקדמויות, פיתוחים, שיפורים, רעיונות ויישומים, מחקרים, 

מצגות, ו/או הרצאות, שהיועץ או מי מטעמו ימציא, יפתח, יהגה או שיגיע אליו באופן אחר, לבד או 

ו/או תוצרי השירותים, לרבות  המבוקשים  בשיתוף עם אחרים, בקשר עם ו/או הנובעים מהשירותים

הם, ובכלל זה כל הזכויות בכל מוצר, ו/או פרסום הנלווים להם ו/או המבוססים ו/או מכילים חלק מ

כל תיעוד נלווה )להלן: "תוצרי השירותים"(, תהיינה לקניינה הבלעדי של ענבל, ותהיינה שייכות 

ת לנהוג בהן מנהג בעלים, לרבות וה רשאייינלענבל באופן מלא ובלעדי לכל צורך ועניין באופן שתה

מוותר על כל זכות ללא הגבלה, לפעול למימושן ומסחורן בכל העולם, והיועץ ממחה בזאת לענבל ו

 כאמור.

מתחייב לשתף פעולה עם ענבל בכל הקשור בביצוע האמור בסעיף זה, ליתן כל מידע ותיעוד היועץ  12.2

הסכם זה ובלא הולחתום על כל מסמך, הכול כפי שיתבקש ע"י ענבל, וזאת גם לאחר סיום תקופת 

 כל תמורה.

כל זכות, קניינית או אחרת, בתוצרי יועץ מבלי לפגוע בכלליות ההוראה דלעיל, מובהר בזאת כי אין ל 12.3

השירותים, ואסור לו להשתמש בהם לכל מטרה פרט למטרת קיום התחייבויותיו לענבל עפ"י הסכם 

זה. היועץ מצהיר ומתחייב בזה כי אין ולא תהיינה לו ו/או למי מטעמו תביעות ו/או דרישות מכל מין 

, במישרין או בעקיפין, לשירותים ו/או לתוצרי וסוג שהוא כלפי ענבל בכל עניין הנוגע או הנובע

 השירותים, לבעלות בהם ו/או לזכויות הקניין הרוחני בהם.  

בתוצרי ן כל שימוש לפי שיקול דעת לעשות ותזכאי נההיענבל תמאשר ומתחייב בזה כי בנוסף היועץ  12.4

שהוא וכל מטרה אחרת ולרבות הכנסת  גורםנשוא הסכם זה ובין היתר להעבירם לכל  יםהשירות

וזאת בלי הבלעדי  ןאחר לפי שיקול דעת שימושלעשות בהם כל  השירותים ו/אושינויים במסמכי 

לכל תמורה או תוספת תמורה בגין שימוש זה  זכאייהיה שהיועץ ובלי מהיועץ צורך לבקש רשות 

 ים.בתוצרי השירות

זכות  ותבעלן תהיינה זכות בלעדית והלענבל ת כי אמור לעיל, מוצהר ומובהר בזאמהלגרוע  בלימ 12.5

היועץ על ידי  יערךישאו חוות דעת או נכס רוחני )לרבות פיסי או מדיה מגנטית( היוצרים בכל מסמך 

 .התקשרות זו נשואבמהלך מתן השירות היועץ נתן על ידי ישי שירותאו בהסתמך על 

מעיקרי ההסכם, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית האמור בסעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו, הנו  12.6

 של ההסכם.
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 איסור הסבת זכויות .13

 פי חוזה זה.-היועץ לא יהיה רשאי למסור ו/או להסב ו/או להמחות זכויותיו ו/או חובותיו   על 13.1

היה ויקבל היועץ מענבל הסכמה מפורשת, בכתב ומראש, למסירה ו/או הסבה ו/או המחאה על  13.2

שהן הנובעות מחוזה זה, יישאר היועץ אחראי כלפי ענבל לביצוע של זכויות ו/או חובות כל

התחייבויותיו ו/או תפקידיו ו/או מטלותיו על פי חוזה זה וזאת למרות המסירה ו/או ההסבה ו/או 

 ההמחאה כאמור לעיל.

מוסכם בזה במפורש ובמודגש כי היועץ אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר את זכויותיו  13.3

חובותיו על פי חוזה זה ו/או כל חלק מהן לאחר/ים, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא ובכפוף ו/או 

 להסכמת ענבל בכתב ומראש.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, היועץ אינו רשאי למסור לאחר/ים את ביצוע השירותים המבוקשים ו/או  13.4

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

 אלא בהסכמת ענבל מראש ובכתב. 

ועץ כלפי ענבל למתן השירותים למען הסר ספק אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית של הי 13.5

 המבוקשים ולביצוע כל התחייבויותיו כאמור בחוזה זה.

היועץ בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי נזק, פיצויים או כל תשלום אחר המגיעים ממנו על פי  13.6

 כל דין  לאדם  המועסק על ידו.

 פרה יסודית של החוזה.האמור בסעיף זה, הנו מעיקרי החוזה, והפרתו תיחשב כה -תניה יסודית  13.7

 דיווח .14

היועץ ידווח כפי שיתבקש מעת לעת, על ביצוע כל תפקידיו ו/או מטלותיו כאמור לעיל )להלן:  14.1

 (."הדיווח"

 נציג ענבל. ידי-תו בהתאם לתוכנית עבודה והנחיות מפורטות שיינתנו עלעבוד יבצע אתהיועץ  14.2

 הפסקת ההתקשרות .15

המוחלט להביא לידי סיום חוזה זה ע"י מתן הודעה  הדעתפי שיקול  בכל עת, על תהיה רשאית ענבל 15.1

  .ענבללפני מועד סיומו, כפי שייקבע ע"י  ימים 15מוקדמת של 

יום, המועד  60היועץ יהיה רשאי להביא לידי סיום חוזה זה ע"י מתן הודעה מוקדמת של לפחות  15.2

 לבין היועץ.  יק יסוכם בין ענבלהמדו

ניתנה הודעה על סיום החוזה כאמור לעיל, או בכל מקרה של סיום ההתקשרות בין הצדדים, ישיב  15.3

ימים מיום קבלת הודעת הסיום את כל המסמכים ו/או כל חומר אחר אשר הועבר שבעה היועץ תוך 

 ו/או כל גוף שהוא והמצוי ברשותו ושקשור לחוזה זה. ענבלאליו, אם הועבר אליו, ע"י 
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ל סיום ההתקשרות בין הצדדים לא תהיה לספק ו/או מי מטעמו כל תביעה ו/או טענה בכל מקרה ש 15.4

הו לקבלת תשלום ו/או פיצוי ו/או סעד ו/או תרופה שו/או גוף כל ענבלו/או עילה ו/או דרישה כלפי 

לעיל, כולה או מקצתה, ככל שטרם שולמה בגין תקופת  7אחרת, למעט התמורה כמפורט בס' 

 ההתקשרות.

רשאית וזכאית למסור ביצוע המשך  ענבללפי חוזה זה, תהיה  ענבלמבלי לגרוע מזכויותיהם של  15.5

התפקידים ו/או המטלות ו/או ההתחייבויות של היועץ על פי חוזה זה לאחר ולהשתמש ללא הגבלה 

 בעבודותיו ו/או מסמכיו השונים שנעשו ע"י היועץ.

על  ענבללמען הסר ספק מובהר בזאת כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בזכויותיה של  15.6

פי חוזה זה ו/או על פי כל דין  בכל מקרה בו יפר היועץ את התחייבויותיו ועל פי חוזה זה ו/או כל 

במקרה של על פי חוזה זה לא יחולו  יועץחלק ממנו. כמו כן, מובהר בזאת כי הזכויות המוקנות ל

 הפרת החוזה ע"י היועץ.

עם סיום ההתקשרות בין הצדדים מכל סיבה שהיא, בין על ידי היועץ ובין על ידי ענבל, יעביר היועץ  15.7

על פי הוראותיה, באופן מסודר, את כל המידע, החומר והנתונים שיהיו מצויים ברשותו, באופן  לענבל

המידע והנתונים  כל צא בידי ענבל עותק שלשעם סיום ההתקשרות והעברת החומר לענבל כאמור ימ

מוסכם כי היועץ ישמור בידיו עותק אחד מהחומר כאמור לעיל הנוגעים לשירותים ו/או לחוזה זה. 

 באופן חסוי ומוגן.

כאמור לעיל, לאחר חלוף מועד  ,ברשותו העותק החסוי אשר יוותרמתחייב להשמיד  היועץ 15.8

 .נתונים הנוגעים לשירותים ו/או לחוזה זה/או ע ומיד ההתיישנות, כך שלא יוותר בידיו כל

 

 קיזוז .16

פי חוזה זה, כל סכום, שהיועץ חייב -תהיה רשאית לקזז מכל סכום, שהיא חייבת לספק על ענבל 16.1

, לרבות נזק שנגרם ענבל, לרבות ניכויי חובה חוקיים החלים ו/או שיחולו ו/או עלולים לחול על ענבלל

כתוצאה מביצוע לקוי ו/או רשלני ו/או בלתי מקצועי של תפקידי היועץ ו/או שירותיו שלו ומי  ענבלל

 .מטעמו

 חוזהאו ויתור מתנאי הסטייה  .17

זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים  חוזההסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי  17.1

 ולא ילמדו ממנה גזרה שווה בכל מקרה אחר.

 ויתור על זכויות .18

השתמש או השתהה מי מהצדדים מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לו על פי חוזה זה  לא 18.1

 במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיו.
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 חתימת הצדדים .19

זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת  חוזהכל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות  19.1

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

 שונות .20

 כל שינוי ו/או תוספת לחוזה זה יהיה בטל ומבוטל אלא אם נעשה בכתב ונחתם ע"י הצדדים. 20.1

פי חוזה זה, לא יהיה בו כדי להוות ויתור על -עלכל ויתור ו/או מתן הארכה בנוגע לקיום חיוב מסוים  20.2

 כל טענה ו/או זכות לסעוד כלשהם.

הודעה ששלח צד אחד למשנהו לפי הכתובות המובאות לעיל במבוא לחוזה זה, תראה כאילו הגיעה  20.3

 ימי עסקים ממועד משלוחה בדואר רשום, או במעמד מסירתה, אם נמסרה אישית. 5ליעודה בתום 

הינה עו"ד לימור כהן, מנהלת היחידה לניהול סיכונים ברפואה, או מי זה  חוזהין לעני ענבל תנציג 20.4

  מטעמה.

זה יידון אך ורק  חוזהכל עניין הנוגע ל -זה והסמכות מקומית  חוזהבתי המשפט המוסמכים לדון ב 20.5

 יפו בלבד.-אביב-בבתי המשפט המוסמכים של אזור המרכז או העיר תל

 
             

 
 

 הצדדים על החתום:ולראיה באו 
 

 
 
  ___________________     _____________________ 

 היועץ                     ענבל                  
  

 חותמת החברה        
 תאריך: _________________                             וחתימות מורשי החתימה 
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 אישור קיום ביטוחים -נספח ביטוח                                                     
 
 

 לכבוד 
 

 ;מ"ענבל חברה לביטוח בע –מדינת ישראל 
 

 א.ג.נ.,
  

 אישור קיום ביטוחים:  הנדון
 
 

 
הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו _______________________________)להלן "היועץ"( לתקופת 

שירותי מידענות לקרן הפנימית למתן  הביטוח  מיום _______________ עד יום ________________ בקשר

על פי מכרז וחוזה עם  היחידה לניהול סיכונים ברפואה, בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ ,  –לביטוחי הממשלה 

 הביטוחים המפורטים להלן: ענבל חברה לביטוח בע"מ, את –

 
         
 ח חבות המעבידיםביטו

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

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

  מ היה ונטען לעניין קרות תאונת    "הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע .3

 כלפי מי מעובדי היועץ. עבודה/מחלת מקצוע כלשהי  כי היא נושאת בחבות מעביד  כלשהם

 
 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
       

אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף ורכוש        .1

 בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. 

 דולר ארה"ב, למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(.   250,000אחריות לא יפחת מסך  גבול ה .2

 (.CROSS LIABILITYבפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת ) .3

 מ  ככל שייחשבו אחראים למעשי  "הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע .4

 והפועלים מטעמו.היועץ ו/או מחדלי 
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 כללי  
 

 בפוליסות הביטוח  נכללו התנאים הבאים:

 

, בכפוף  להרחבי השיפוי מ"ענבל חברה לביטוח בעלשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים:    .1

 כמפורט לעיל.   

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

 מ. "לפחות במכתב רשום לחשב ענבל חברה לביטוח בעיום   60על ידינו הודעה מוקדמת של  

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

      שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.לא יחול לטובת אדם  רועובדיהם, ובלבד  שהוויתו

 בור כל הפוליסות ולמילוי  כל החובות המוטלותהיועץ אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי  הביטוח ע .4

 על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על היועץ השירות. .5

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

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

 במלוא הזכויות על פי הביטוח.

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

 
 
 

 בכבוד רב,                                                                                                        
                                                                     

 
                                                                    ___________________________ 
 חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטחתאריך______________                        

 
 
 
 


