
 

2021בספטמבר  30  

 תשובות לשאלות הבהרה הנדון: 

הליך מס' 26/2021 - מכרז פומבי לקבלת שירותי איתור ומיון מועמדים לכהונה כדירקטורים בחברות 
 ממשלתיות באמצעות ענבל חברה לביטוח בע"מ 

 

מתכבדת בזאת להשיב לשאלות ההבהרה אשר נשאלו במסגרת "( ענבללביטוח בע"מ )להלן: "ענבל חברה  .1

 מכרז שבנדון.ה

  מכרז.חלק בלתי נפרד ממסמכי ה מהווה כל האמור להלן .2

אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים האמורים במסמך זה, תהיה המשמעות שנקבעה להם במסמכי  .3

 המכרז.

או פירוש שניתנו בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי יובהר כי אין להסתמך על כל הסבר  .4

מטעם ענבל ו/או על ידי כל גורם אחר, ככל שניתנו, בכל צורה שהיא. כל ההבהרות הינן כמפורט במסמך 

 זה בלבד.

על סעיפי  יגבר, כל האמור בו מכרזלהוסיף ו/או לגרוע מהאמור במסמכי ה בכדי במסמך זהככל שיש  .5

 תוקנו ו/או שונו ו/או נמחקו ו/או הוספו. בטרם - המקור

יודגש כי יש לצרף מסמך הבהרות זה כשהוא חתום בראשי תיבות על ידי מורשה החתימה בעת הגשת  .6

 למסמכי המכרז. 4.1.1ההצעה והכל כמפורט בסעיף 

יודגש כי יש . (www.inbal.co.il ומופיעים באתר ענבל ) עודכנו בהתאם לאמור מטה מסמכי המכרז .7

 כשהם חתומים במקור בראשי תיבות על ידי מורשה החתימה. המסמכים העדכנייםאת  להצעה לצרף

 14:00בשעה  2021באוקטובר  12 ,שלישיליום  נדחההמועד האחרון להגשת ההצעות לתשומת לבכם כי  .8

 .בדיוק

  :לשאלות שנשאלו על ידי המציעים הלן התשובות של ענבלל .9

 

פרק/סעיף/נספח  מס'

 עמוד

התקבל/נדחה/אין  מענה הבהרה

 שינוי/לא רלוונטי

שמבצעת נבקש לדעת מי החברה  3בעמ'  1.3סעיף  1

את הפעילות הנדרשת במכרז 

 כיום.

בהליך התחרותי שנערך בשנת 

 אדם מילאזכה המציע " 2016

 . "בע"מ

 אין שינוי.

נבקש לעדכן את הגדרות חברת  3בעמ'  1.8סעיף  2

לשכה פרטית רישיון  -השמה 

 .ת"משרד התממ

ת, אין שינוי הבקשה נדחי

ו/או  בהגדרת "חברת השמה

 ".מכון מיון

 הבקשה נדחית.

אנו מבקשים לדחות את מועד  4בעמ'  1.9סעיף  3

 .ימים 10הגשת המכרז ב

 תקבל חלקית.ה

המועד האחרון להגשת ההצעות 

 12נדחה ליום שלישי, 

 14:00בשעה  2021באוקטובר 

 בדיוק.

 התקבל חלקית.

 

http://www.inbal.co.il/
http://www.inbal.co.il/


 

פרק/סעיף/נספח  מס'

 עמוד

התקבל/נדחה/אין  מענה הבהרה

 שינוי/לא רלוונטי

נבקש לדעת האם ניתן להגיש  כללי 4

הצעה שבה משתתפים שני גופים 

 המשלימים יחד את תנאי הסף?

  בכל בעצמו לעמוד מציעה עללא, 

 .מצטבר אופןב הסף תנאי

 הבקשה נדחית.

נבקש לדעת האם יש התאמה בין  6בעמ'  1.17סעיף  5

אלף  100דרישת הערבות של 

 ש"ח להיקף הפעילות המיועדת.

המזמינה אינה מתחייבת על 

 זה.  הליךהיקף השירותים ב

המזמינה ערכה הערכה כללית 

של שווי ההתקשרות, על בסיס 

הערכות שלה לגבי הדרישות 

וסבורה כי גובה העתידיות שלה, 

ת תואם את הנדרש הערבו

לצורך הבטחת הפעילות 

 .התקינה בהסכם

 אין שינוי.

בעמ'  2.2.3סעיף  6

14 

נבקש לדעת מדוע מוקד המענה 

-למועמדים חייב לפעול בימים א

 ? 22:00ה עד השעה 

כללית בהתאם להערכה 

שנערכה זהו הצורך למוקד 

המענה למועמדים, מדובר 

במוקד מידע לתקופה קצרה 

 ומרוכזת.

 אין שינוי.

( 3נספח ג' )סעיף  7

 52בעמ' 

נבקש לדעת כיצד נקבעה כמות 

 פניות ? 2,000של 

 

פניות מועמדים  2,000הנתון של 

הינו התחייבות  מהציבור

ככל המזמינה לתשלום. 

פניות  2,000 -שיתקבלו פחות מ

של מועמדים מהציבור, תשולם 

למציע הזוכה תמורה כאילו 

מועמדויות  2,000התקבלו 

 בשלב זה.

 אין שינוי.

סעיף ב'  2טופס א' 8

 38בעמ' 

כי המציע הינו מוסד  הצהרה

אשר עוסק במתן שירותי השמת 

 בכירים, שהינו מוכר להתמחות

בפסיכולוגיה חברתית, 

 1ענף  -תעסוקתית, ארגונית 

כהגדרתם בחוזר  (מיון והשמה)

 .2019יולי  משרד הבריאות עדכון

נבקש להוסיף ובעל רישיון 

לקיום לשכה פרטית מאת משרד 

 הכלכלה מנהל הסדרה ואכיפה.

 הבקשה נדחית. 

 לעיל. 2ר' המענה בסעיף 

 הבקשה נדחתה.

אבקש לקבל אורכה למועד הגשת  כללי 9

ולמועד הגשת   שאלות הבהרה

 למכרז.הצעות 

הבקשה לקבלת ארכה למועד 

 נדחית. -הגשת שאלות הבהרה

 התקבל חלקית.



 

פרק/סעיף/נספח  מס'

 עמוד

התקבל/נדחה/אין  מענה הבהרה

 שינוי/לא רלוונטי

הבקשה לקבלת ארכה למועד 

ר' מענה בסעיף  -הצעות הגשת ה

 לעיל. 3

בעמ'  2.2.9סעיף  10

11 

 30הצוות המראיין המבוקש )

מראיינים( גדול בהרבה מהנדרש 

לפי המפורט במכרז. אם בהתאם 

למכרז( יש  5.4להערכתכם )סעיף 

מרואיינים שיש לראיין  300-כ

  3ימי עבודה )טופס ב' 22-פני כ-על

גאנט לוחות זמנים(, אזי גם צוות 

מראיינים הוא די והותר  5של 

לצורך ביצוע העבודה לפי חישוב 

ראיונות ביום )כולל  5שמרני של 

מראיינים  X 5בדיקת המלצות(  

X 22  ימי עבודה. לכן, מבוקש

 5שהצוות המראיין יכלול לפחות 

 אנשי צוות.

 אין שינוי במסמכי המכרז.

המזמינה אינה מתחייבת 

ים קף התקשרות מסולהי

 בעקבות מכרז זה. 

 ,2.2.9סעיף יובהר כי בהתאם ל

 2,000 -כהמזמינה מעריכה כי 

ירואיינו בהליך,  מועמדים

מועמדים יגיעו  2,000 -כלומר כ

לשלב השלישי בהתאם לסעיף 

5.4.  

על כן, הנחת העבודה המצויה 

מרואיינים(,  300בשאלה )

 שגויה.

 

 אין שינוי.

בעמ'  2.2.9סעיף  11

11 

האם עובדי הרשות מבצעים 

 ראיונות ביחד עם נציגי הזוכה?

 הצוות 2.2.9בהתאם לסעיף 

 הרשות, נציגי עם יחד המראיין,

 ידי על שהוסמך נציג כל או

 מקצוע ואיש המטפלת, הוועדה

 את יקיימו זוכהה המציע מטעם

 .המועמדים ראיונות

 אין שינוי.

בעמ'  2.2.9סעיף  12

21 

לב לנורמות החדשות -בשים

בשוק בתקופת הקורונה, מבוקש 

כי ניתן יהיה לראיין באופן מקוון 

רים חריגים אלא לא רק במק

 כברירת מחדל.

 הבקשה נדחית.

ברירת המחדל הינה קיום 

 במקריםריאיון פרונטלי. 

 יהיה ניתן לא בהם חריגים

 )למשל, פרונטאלי איוןיר לקיים

 ,בחו"ל מועמד של שהות עקב

 נגיף בשל התקהלות הגבלות

 נסיבות בידוד, הקורונה,

 ובהתאם אחרות או בריאותיות

 המטפלת, הוועדה דעת לשיקול

 את להעמיד הזוכה המציע על

 לביצוע הנדרשים המשאבים

 טכנולוגיים באמצעים ראיון

 תוכנה כל או זום תוכנת )למשל

 הבקשה נדחתה.



 

פרק/סעיף/נספח  מס'

 עמוד

התקבל/נדחה/אין  מענה הבהרה

 שינוי/לא רלוונטי

 ראיון המאפשרת אחרת

 (.מרחוק

-תת 5.2סעיף  13

 23בעמ'  3סעיף 

נבקש כי תואר שני בפסיכולוגיה 

למנהל הפרויקט יזכה אף הוא 

 נקודות איכות. 2בעד 

תוקן  הסעיףהבקשה התקבלה, 

 בהתאם.

 תקבל.ה

בעמ'  2.2.9סעיף  14

11 

בניסוח  -חברי צוות המראיינים 

הנוכחי ניתן לכלול כל אדם בעל 

תואר כללי שביצע ראיונות 

כללים של מספר מנהלים 

 במסגרת תהליכי גיוס. 

נבקש כי הדרישה תשונה 

ל"כאשר כל אחד מהם הינו 

פסיכולוג רשום בעל ניסיון של 

לפחות שנתיים בביצוע ראיונות 

מסגרת תהליכי מיון אבחוניים ב

 למנהלים בדרג ביינים ומעלה"

 בקשה נדחית. ה

חברי דרישות לגבי אין שינוי ב

הצוות המראיינים כמפורט 

 למסמכי ההליך. 2.2.9בסעיף 

 

 

 הבקשה נדחתה.

בעמ'  2.2.9סעיף  15

11 

נבקש לוודא כי אכן הדרישה היא 

של  3ראיונות בשלב  2,000לקיים 

בעמוד  התהליך )שעל פי הגאנט

 30צפוי להתקיים בתקופה של  51

 יום בלבד(

מזמינה אינה מתחייבת על ה

 היקף השירותים בהליך זה.

למסמכי  2.2.9 בהתאם לסעיף  

 -כי כ מעריכההמזמינה ההליך, 

 ירואיינו בהליך מועמדים 2,000

וזאת בהתאם ללוחות הזמנים 

 .(3המוצעים בגאנט )טופס ב'

 אין שינוי.

בעמ'  2.3.3סעיף  16

14 

נבקש כי מועד  -וקד שירות מ

ההמתנה המירבי למועמד יהיה 

 דקות. 4-מעט גבוה יותר מ

 הבקשה התקבלה.

 תוקן לשש דקות 2.3.3סעיף 

 .המתנה

 הבקשה התקבלה.

מה כוללת הבדיקה שנדרש  15בעמ'  2.9סעיף  17

המציע לעשות לכלל המועמדים 

שירואיינו )מעבר להליך העבודה 

השגרתי שפורט( האם מדובר 

בבדיקה חוזרת מלאה של הניקוד 

 ד?שניתן לכל מועמ

, תדרש 2.9בהתאם לסעיף 

הניקוד כל בדיקה מלאה של 

שניתן לכל המועמדים 

 שירואיינו.

 

 אין שינוי.

בעמ'  2.10סעיף  18

16 

באיזו מסגרת זמן ידרשו אותם 

 ם?דוחות נוספי 15

 דוחות התהליך יידרשובמהלך 

בהתאם לשיקול דעת  שונים

 הרשות.

 אין שינוי.

בעמ'  3.1.2סעיף  19

17 

נבקש לוודא כי המדובר הוא 

 13.9-בכנס המציעים שתוכנן ל

 ובוטל

כן, כנס המציעים שנקבע 

 בוטל 13.9.2021לתאריך 

 אין שינוי.



 

פרק/סעיף/נספח  מס'

 עמוד

התקבל/נדחה/אין  מענה הבהרה

 שינוי/לא רלוונטי

ונמחקה ההתייחסות לכנס 

 .ממסמכי ההזמנה

לא ברור האם נספח ג' )הצעת  20בעמ'  4.2סעיף  20

המחיר( צריך להיות ממולא 

בכתב יד או באופן ממוחשב 

 .ולהדפיסו

את נספח ג' )הצעת המחיר( יש 

להדפיס, למלא את כל הפרטים 

בכתב יד באופן ברור ולחתום 

 כנדרש כולל אימות עו"ד.

 אין שינוי.

בעמ'  3טופס א' 21

45 

לוודא כי ניתן לצרף לטופס נבקש 

פירוט מודפס בעמודים  -זה 

 נוספים

ניתן להוסיף לטופס פירוט 

 מודפס בעמודים נוספים.

 אין שינוי.

בעמ'  2נספח ה' 22

45 

באיזה שלב יש למלא ולהגיש 

 ה?טופס ז

בעת  4.1.2.4כאמור בסעיף 

הגשת ההצעה יש להגיש את 

  2 חוצץ תחת 2 ה' - 1 ה' נספח

 ים".תצהיר "נספח

 

 אין שינוי.

תהליכי מיון מועמדים כוללים  3.3.2סעיף  

מגוון רב של שלבים כאשר 

תמהיל השלבים המדויק מותאם 

פר לקוח, לדרישותיו וצרכיו. 

לדוגמא, ישנם מקרים בהם שלב 

שיחות עם ממליצים מוחלף 

במרכז הערכה או בסינון עפ"י 

מבחני כישורים. נודה להרחבת 

כך  ההגדרה למיון עובדים

שיכללו שלבי מיון נוספים 

כדוגמת אלו המוזכרים לעיל 

ופרויקט יוכל לענות על 

הקריטריונים בהנחה שיכלול 

שלבים מתוך שלבי  3לפחות 

 .המיון המוזכרים בהגדרה

 הבקשה נדחית. 

 אין שינוי במסמכי ההליך.

 הבקשה נדחתה.

 

 בברכה,           
 

 חברה לביטוח בע"מענבל                                 

 

 

 


