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 כללי -  1 פרק .1
 

 של מלאה בבעלות ממשלתית חברה הינה (המזמינה"" ו/או "ענבלבע"מ )להלן: " חברה לביטוח ענבל .1.1

 פעילויות. במגוון ישראל ממשלת של ביצועית כזרוע המשמשת ישראל ממשלת

ישראל  מדינת עבורבהזמנה זו,  כהגדרתםהמבוקשים,  םשירותיהלמתן  הצעות לקבלת בזאת פונה ענבל .1.2

 (. בהתאמה "רשות"ה -ו  "המדינה": )להלן הממשלתיות החברות רשותבאמצעות 

נבחרת של  להקמת, ציבוריתחשיבות  בעלוחדש, יצאה רשות החברות בפרויקט ייחודי  2013 בשנת .1.3

 "(. במסגרת הפרויקט הפרויקט)להלן: " הממשלתיות בחברותדירקטוריון  חבריראויים לתפקיד  מועמדים

, ולנקד לסנן, לקלוט לרשותחברה אשר סייעה , בנושא זה במסגרת מכרז פומבי שנערך ענבלידי -על נבחרה

הוועדה  שפרסמה" קורא"קול ל שענו הציבור מקרב מועמדים אלפי, מטפלתהוועדה ה הוראות פי על

 . המטפלת

 מטעם המכהנים הדירקטורים איכות ושיפור הדירקטוריונים איוש שיעור הגדלתתה יהי התהליך מטרת .1.4

 ביותר המתאים המועמד איתור באמצעות וזאת, תלותם אי והעצמת הדירקטורים עצמאות חיזוק, המדינה

מאז  .OECD-ה להמלצות ובהתאמה, והשקיפות השוויון עקרונות על שמירה תוך, בדירקטוריון לכהונה

 . 2017-ו 2015קיימה הרשות שני הליכים נוספים כאמור, בשנים , 2013שנת 

, ענבל מבקשת"( דירקטוריםנבחרת )להלן: " בשנים הקרובות נוספות מועמדים רשימות הקמת לצורך .1.5

אשר  ,בעלת מומחיות במתן שירותי מיון עובדים חברה עם להתקשר, הרשותישראל באמצעות  מדינתעבור 

 . למסמכי ההזמנה 2כמפורט בהרחבה בפרק  לנבחרת הדירקטורים המיונים בתהליך תסייע

"( ומזמינה מציעים ההליך" ו/או "ההזמנהמסמכי שירותים )להלן: "הענבל מפרסמת בזאת הליך למתן  .1.6

 הנתונות סמכויותיובהר כי  .פוטנציאליים העומדים בתנאי הסף המפורטים להלן להגיש את הצעותיהם

 עם בהתייעצות ידה-על יופעלו ,הזוכה המציע ובחירת ההליך הפומבי לניהול ביחס הליך זה לפי לענבל

 .הוועדה המטפלת

 ההליך של היעד קהל .1.7

)הגדרת השירותים  2הליך זה מופנה למציעים שהנם בעלי הידע, הניסיון והוותק כמפורט בפרק 

 . 3המבוקשים(, אשר עומדים בתנאי הסף כמפורט בפרק 

 הגדרות .1.8

 זו: בהזמנה מרכזיים מונחים להלן    

  מציע
: ענבל של האינטרנט מאתר ההליך טפסי את הוריד אשר מציע

WWW.INBAL.CO.IL ( ההצעה: "להלן) למזמינה בכתב הצעה והגיש"
 המבוקשים. השירותים את אישי באופן לתת וביכולתו

 זוכהמציע 
מציע שהצעתו נבחרה ע"י ועדת המכרזים כהצעה הזוכה בהליך, אשר 
המציא את כל האישורים הנדרשים לאחר בחירתו כאמור וענבל חתמה 

 עמו על הסכם התקשרות;

חברת השמה ו/או מכון 
 מיון

מוסד שהינו מוכר להתמחות בפסיכולוגיה חברתית, תעסוקתית, ארגונית 
כהגדרתם בחוזר משרד הבריאות מיון וברירה(  ,הערכה ,)מבחנים 1ענף  -

 .2019עדכון יולי 

 ענבל חברה לביטוח בע"מ. ענבל ו/או המזמינה
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 .ועדת המכרזים של חברת ענבל ועדת המכרזים

 .על כל נספחיהם מסמכי הזמנה שלהלן מסמכי המכרז

 המבוקשים השירותים
בהסכם  כמפורטמכלול השירותים שיסופקו על ידי המציע הזוכה במכרז, 

 למסמכי ההליך. 2בפרק ההתקשרות ו

  רשות
 החברות הממשלתית

רשות החברות הממשלתיות שהוקמה לפי חוק החברות הממשלתיות, 

 .1975-התשל"ה

ית לקבלת החלטות בכל הנוגע אחרא עדה מטעם המדינה שתהיהו המטפלת הוועדה
זוכה( ,כמפורט במסמכי ההזמנה, המציע הקט עצמו )לאחר בחירת לפרוי

מרשות הוועדה תכלול נציגים  .בהתאם לשיקול דעתה הבלעדיוזאת 
   .החברות הממשלתיות

 המערכת/  המערכת
 הממוחשבת

בתהליך מיון המועמדים. החל  תומכתוהקיימת בענבל  מוחשבתממערכת 
בקליטת השאלונים המקוונים, התכתבות עם המועמדים, הגשת ערעורים 
מצד המועמדים וכלה בהפקת דוחות לצורך בקרת איכות והכול כמפורט 

 .במסמכי ההזמנה

השמה בתפקיד ניהולי 
 בכיר

במשרת מנכ"ל/ משנה למנכ"ל/ סמנכ"ל/ מנהל חטיבה/ מנהל אגף  השמה
ם בכירים המקבילים לתפקיד מנהל חטיבה/ מנהל אגף ובלבד או תפקידי

 שהינם כפופים ישירות למנכ"ל או סמנכ"ל.

על אחראי מטעם ענבל 
 ביצוע ההתקשרות

 
  לשם כך מעת לעת; הבענבל ו/או כל מי שימונה מטעמ ית ביטוחסמנכ"ל

אחראית מטעם ענבל על 
 ההליך  

   בדוא"ל: בענבל, ומכרזים רכש אגף שרפמן, מורן עו"ד

IL.CO.INBALM2621@. 

 להליך זמנים ותלוח .1.9

 מועד הפעילות

 .2021 בספטמבר 2 הליךה פרסום מועד

 .14:00 בשעה 2021 בספטמבר 19 הבהרה שאלות להגשת אחרון מועד

 הצעות להגשת אחרון מועד

 יבחנו לא זה מועד לאחר שיוגשו )הצעות

 ההליך( במסגרת

 .14:00 בשעה 2021 באוקטובר 21

 האחרון מהמועד ימים 120 הינו ההצעה תוקף ההצעה תוקף

 תוקף להארכת אופציה למזמינה .הצעות להגשת

  נוספים. ימים 60 -ב ההצעה

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

  .לכך בקשר דרישה או/ו טענה כל מהמציעים למי תהיה ולא, ענבל באתר למציעים שתפורסם בהודעה
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 ההתקשרות קופתת .1.10

 חודשים 36 של לתקופה ההתקשרות הסכם על ענבל של החתימה ממועד תהא ההתקשרות תקופת 1.10.1

  ."(ההתקשרות תקופת" :להלן)  (שנים שלוש)

 תוקף את להאריך ולצרכיה, דעתה לשיקול תאםובה הרשות עם תייעצותהב רשאית, תהיה ענבל 1.10.2

 בתנאים וזאת (שנים שלוש) חודשים 36 על יעלו שלא נוספות לתקופות או נוספת לתקופה ההסכם

  (."המוארכת ההתקשרות תקופות" :להלן) המקורית ההתקשרות לתקופת זהים

 תקפה התקשרות לקיום כפופה המוארכת, ההתקשרות תקופת לרבות ההתקשרות תקופת כי יובהר, 1.10.3

 מתאימה. תקציבית התחייבות ובקבלת למדינה ענבל בין

 30 לפחות הזוכה, למציע מראש הודעה מתן באמצעות ייעשה זה, בסעיף כאמור הברירה זכות ימושמ 1.10.4

 .זה בנושא ההסכם להוראות ובכפוף ההתקשרות תקופת תום לפני ימים

 ,סיום לידי ההתקשרות הסכם את להביא הזכות למזמינה כי בזה מוסכם ,לעיל מהאמור לגרוע מבלי 1.10.5

 בכתב ימים 30 של מוקדמת הודעה כך על שניתנה ובתנאי ,נימוק בכל צורך וללא שהיא סיבה מכל

 .ומראש

  ההליך מסמכי פרסום .1.11

 תיקונים ו/או הבהרות ו/או מועדים עדכוני ויהיו במידה ענבל. באתר יפורסמו המכרז מסמכי 1.12.1

  המציעים. ואת ענבל את משפטית יחייבו אלו ורק ענבל באתר השינויים יפורסמו המכרז, במסגרת

 ולהתעדכן ענבל לאתר להיכנס ,ההליך משלבי שלב ובכל הצעתו הגשת טרם ,החובה חלה המציע על 1.12.2

 יגיש לא אשר מציע .ענבל ידי על שיבוצעו וככל אם והעדכונים ההבהרות ,השינויים בדבר שוטף באופן

 .להיפסל עלולה הצעתו ,פורסמו ואכן במידה ,והעדכונים ההבהרות ,לשינויים בהתאם הצעתו את

 הקשר אשת .1.12

 תעשה זה הליך במסגרת פנייה כל שרפמן. מורן דעו" היא זה למכרז הקשור בכל המזמינה מטעם הקשר אשת

 בכתב הקשר לאשת ייעשו זה הליך בגין הפניות כל .@IL.CO.INBALM2621 :להדוא" לכתובת בלבד בכתב

 המבוקש(. ליעד הגיעה שהפנייה לוודא החובה המציע )על לעיל המצוין דוא"לה באמצעות בלבד

 ובירורים שאלות העברת נוהל  .1.13

 2021 בספטמבר 19 ליום דע וזאת ל"הנ האלקטרוני הדואר באמצעות בכתב שנהתוג המציעים שאלות 1.14.1

  ענבל. באתר יפורסם אשר ההבהרות במכתב תפורסמנה לשאלות תשובות .14:00 בשעה

 ייערכו אשר תשובה או/ו תוספת או/ו עדכון או/ו תיקון או/ו שינוי או/ו הבהרה רק כי בזאת מובהר 1.14.2

.והמציעים ענבל את יחייבו בכתב ענבל י"ע

 ההצעות מסירת .1.14

להצעה  נפרדת ומעטפה הכללית להצעה אחת מעטפה) סגורות מעטפות בשתי הההצע את להגיש יש 1.15.1

. יש להלן 4כמפורט בהרחבה בפרק  שלישית, -נוספת למעטפה  יוכנסו אשר(, 'גנספח  -פיתהכס

  להקפיד על הוראות ההגשה כנדרש.

 ברחוב, ענבל בבית המזמינה במשרדי הנמצאת המכרזים לתיבת במסירה ידנית בלבדתוגש ההצעה  1.15.2

 וימי חגים, חג ערבי)למעט  16:00 - 08:00 השעות ביןה' -'א בימים, התעופה שדה קריית, 3 הערבה

 להגשת האחרון המועד" :להלן) בדיוק 14:00 בשעה 2021 באוקטובר 21 מיום יאוחר לא(, המועד חול

 (. "ההצעות

"מכרז פומבי לקבלת שירותי איתור ומיון מועמדים  -  26/2021הליך מס' "על המעטפה יש לציין: 



  
 

 

 חתימת המציע:    _________________                 
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לידי עו"ד מורן  - "בע"מ חברה לביטוחלכהונה כדירקטורים בחברות ממשלתיות באמצעות ענבל 

 .שרפמן

מטעמו ימלא את  מוסר ההצעהבמעמד הגשת ההצעה לתיבת המכרזים, באחריות המציע לוודא כי  1.15.3

( על גבי חתימת המוסרו מספר ת.ז. של המוסר, שם המוסרהפרטים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה )

 שייתן לו המאבטח בבית ענבל.  ההגשאישור טופס 

קיבל לידיו אישור על הגשת לוודא כי  באחריות המציעהגשת ההצעה לתיבת המכרזים,  במעמד 1.15.4

 אישור הגשת ההצעה לתיבת המכרזים )טופס ורוד( ישודך למעטפה. מהעתק ההצעה )טופס לבן( וכי 

 .  ההליך במסגרת תבחן לאתפסל ו ההצעות להגשת האחרון המועד עד תתקבל שלא הצעה כל 1.15.5

 ולא תתקבלנה לא ,לעיל שנקבעו והשעה למועד עד המכרזים לתיבת תגענה לא אשר הצעות כי יודגש 1.15.6

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

 לערעור. ניתנת אינה בהגשתה איחור בשל ההצעה פסילת יתסוגי כי להדגיש נבקש "(.התקנות"

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

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

 ההצעה תוקף .1.15

 בכתב להודעה בכפוף, נוספים ימים 60או /ו הצעות להגשתמהמועד האחרון  ימים 120 הינותוקף ההצעה 

 .ענבל מאת ומראש

 ביצוע ערבות .1.16

המציע  ימציא זכייתו, ומימוש ההתקשרות הסכם לחתימת וכתנאי זה, במכרז הזוכה בחירת עם 1.17.1

 מותנית בסכום שלהזוכה לענבל ערבות ביצוע, מאת מוסד בנקאי ישראלי, שתהיה אוטונומית ובלתי 

  התחייבויותיו על פי הסכם ההתקשרות. להבטחתש"ח  100,000

 .ההתקשרות הסכםל 'בנספח כ ףנוסח ערבות הביצוע מצור

הביצוע תהא בתוקף עד תום שלושה חודשים מתום תקופת ההתקשרות, לרבות הארכות  ערבות 1.17.2

 להסכם במידה ויהיו.

 המציע הפר בו מצב בהתקיים חלקה, או כולה ,זו ערבות חילוט על להורות רשאית תהיה המזמינה 1.17.3

 במכרז בעקיפין או במישרין הכלולה אחרת הוראה כל או הדין ההסכם, המכרז, הוראות את הזוכה

 מטעמה. מי או ענבל מהוראות הוראה של מילוי אי או חריגה או הפרה לרבות זה,

 התמורה .1.17

 הזוכה למציע המזמינה תשלם ,הליךה במסמכי המפורטים המבוקשים שירותיםה ביצוע עבורב .1.18.1

 .מחיר הצעת - 'ג נספח גבי על שתמולא שהגיש, המחיר להצעת בהתאם תמורה

 במקום עליו לחתום יש מכן לאחר בנספח, הסעיפים בכל "למועמד "המחיר את למלא המציע על .1.18.2

 לכך. הנדרש

 הכרוכה אחרת הוצאה כל וכן הכלליות או המיוחדות ההוצאות כל את גם תכלול המחיר הצעת .1.18.3

 הקשורה אחרת הוצאה וכל ציוד חומרים, עבור הוצאות לרבות זה, מכרז נשוא השירותים באספקת

 כך. לצורך עובדים והעסקת העבודות צועבבי

 על רק חלה לעובדים וזכויות עבודה שכר לתשלום האחריות כי מובהר האמור, מכלליות לגרוע מבלי .1.18.4

 אלה. הוצאות בחשבון לוקחת המחיר והצעת המציע

 רשאית המזמינה תהיה סבירה ובלתי מהותי באופן שונה תהיה המחיר הצעת אם כי למציע ידוע .1.18.5

 צעתו.ה את לפסול



  
 

 

 חתימת המציע:    _________________                 
 

 מ"בע לביטוח חברהאיתור ומיון מועמדים לכהונה כדירקטורים בחברות ממשלתיות באמצעות ענבל  שירותי קבלתמכרז פומבי ל
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 הדרוש הזוכים המציעים מספר .1.18

 צברש יהיה זההמציע הזוכה  .המבוקשים השירותיםמתן עבור  מציע אחדלהתקשר עם  המזמינהבכוונת 

האופציה  הגבוה ביותר. מבלי לגרוע מן האמור, למזמינה שמורהאיכות + מחיר( ) המשוקללאת הניקוד 

 ולשיקול דעתה הבלעדי.נוספים והכל בכפוף לצרכיה להתקשר עם מציעים 

 הפסקת התקשרות  ביטול זכייה/

 למזמינה שמורה הזכותבוטלה זכייתו של מציע זוכה או שהופסקה ההתקשרות עימו ו/או מכל סיבה אחרת, 

מתן לשם להתקשר עמו ובכפוף להסכמתו,  ("חלופי זוכה"מציע )להלן:  שהשתתף בהליךאחר לפנות למציע 

אפשרות זו תעמוד לרשות המזמינה החל ממועד הכרזת הזכייה במכרז ועד לתום  השירותים המבוקשים.

 חודשים( לאחר מכן. 24שנתיים )

מציע שדורג במקום הגבוה ביותר מבין המציעים שלא זכו בהליך. ל המזמינהתפנה  ה שכזה,יובהר כי במקר

שמורה הזכות לפנות למציעים  המזמינלפעול כאמור לעיל ולהמזמינה התחייבות של  כלאין באמור יודגש כי 

עד להכרזה על מציע זוכה חלופי  די.שיקול דעתה הבלעבהתאם לצרכיה ואחרים שעמדו בתנאי הסף והכל 

לשם אספקת  , בכפוף לכל דין,וחתימה על הסכם התקשרות עימו, תוכל המזמינה להתקשר עם כל גורם

  השירותים המבוקשים.

 השירותים היקף את להקטיןלהגדיל ו/או  הזכות שלא לקבל,

 שיקול ולפי לצרכיה והכל בכפוף המבוקשיםשמורה הזכות לצמצם או להרחיב את היקף השירותים  מזמינהל

 או זה במכרז ואין כלשהו בהיקף שירותים להזמנת מחויבת אינה המזמינה כי יודגשכמו כן,  .הבלעדי דעתה

  המזמינה. ידי על שירותים הזמנת של מסוים היקף להבטיח כדי ההתקשרות הסכם על בחתימה

 כלשהי הצעה לקבל חובה העדר .1.19

 תנאי, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, כפי שתמצא לנכון, לשנות את בכל עת המזמינה רשאית .1.20.1

אחרת ו/או  מערכתית/ שקיימת הצדקה מקצועית/ ההליך, להפסיקו או לבטלו וכל זאת בכפוף לכך

 עקב שינוי מדיניות/נהלים וכו'.

ההצעה בעל הניקוד  אתבשים לב לאמור לעיל, מודגש בזאת כי המזמינה אינה מתחייבת לקבל  .1.20.2

לקבלת  חוזההגבוה ביותר ו/או כל הצעה שהיא, והיא שומרת לעצמה את הזכות להתקשר ב

ו/או להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי בכפוף לכל דין, כון, השירותים עם כל גורם שתמצא לנ

וכל זאת  ו/או לבטל את הליכי ההזמנה, ואף לפרסם הזמנה חדשה וכל פעולה נוספת שתמצא לנכון,

 בכפוף לכך שקיימת הצדקה מקצועית/מערכתית/אחרת ו/או עקב שינוי מדיניות/נהלים וכו'.

 ועדת לדעתלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי למזמינה שמור שיקול הדעת שלא לבחור בהצעה אם  .1.20.3

שאיננה שלמה ו/או ברורה ו/או שאינה ערוכה על פי דרישות  ו/או בלתי סבירה הצעה הינה המכרזים

 , ולמציעים לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר לכך. הליךמסמכי ה

חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע ו/או לצדדים  המזמינה תהא רשאית, אך לא .1.20.4

שלישיים בדרישה להמציא מידע נוסף ו/או הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס להצעתו של 

המציע ו/או לאפשר למציע לעשות כן, לרבות בעניין המצאת כל מסמך, אישור, היתר או רישיון 

ך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף, ובלבד שכל מסמך, זה, ולרבות לצור הליךכנדרש לפי תנאי 

 למועד האחרון להגשת הצעות.  נכוןרישיון, אישור או היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה 

 משנה קבלני .1.20

ורק  אךלצורך ביצוע השירותים המבוקשים יוכל להיעזר בקבלני משנה מוסכם בזאת כי המציע הזוכה 

. יודגש כי לענבל הזכות לסרב למתן אישור כאמור מכל סיבה שהיא ולמציע ענבל של ובכתב מראש באישור



  
 

 

 חתימת המציע:    _________________                 
 

 מ"בע לביטוח חברהאיתור ומיון מועמדים לכהונה כדירקטורים בחברות ממשלתיות באמצעות ענבל  שירותי קבלתמכרז פומבי ל
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שקבלן  לכךתאושר בכפוף  ההתקשרות, באם יאושר קבלן המשנה, בנוסףהזוכה לא תהיה זכות ערעור. 

, נספחיה על זו בהזמנה כאמור נוספות התחייבויות על וכן לסודיות התחייבותהמשנה ועובדיו יוחתמו על 

כל התחייבויותיו על פי ההסכם ונספחיו והוא יהא אחראי באופן בלעמוד דרש עדיין ייהזוכה המציע כאשר 

  .השירותים על כל המשתמע מכך כלל ישיר ובלעדי לביצוע

 



  
 

 

 חתימת המציע:    _________________                 
 

 מ"בע לביטוח חברהאיתור ומיון מועמדים לכהונה כדירקטורים בחברות ממשלתיות באמצעות ענבל  שירותי קבלתמכרז פומבי ל
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 השירותים המבוקשיםהגדרת  - 2 פרק .2

, ההזמנה למסמכי כנספח המצורף בהסכם לרבות זה, מכרז במסמכי אחר מקום בכל מהאמור לגרוע מבלי

 לספק אותם באופן מלא: המציע ועלבפרק זה  כהגדרתם יהיו המבוקשים השירותים

לוועדה המטפלת,  לרשות/ יסייעושירותי קליטה, סינון ומיון של מועמדים אשר  יעניקהמציע הזוכה  2.1

דירקטורים בחברות ממשלתיות, בהתאם כ לכהונהבאמצעות ענבל, בקליטה, סינון ומיון של מועמדים 

 להלן ולפי הנחיות הועדה המטפלת.לאבני הדרך ש

א של הרשות אך בכל יהבעלות על המערכת המחשובית ה -מערכת הממוחשבת לין כי בכל הקשור יצו

הקשר יתקיים מול סמנכ"ל מערכות מידע  ,הנוגע לתחזוקת המערכת ולקבלת תמיכה טכנית למערכת

 בענבל או מי מטעמה. 

 בכפוף שינויים )ייתכנו הממשלתיות בחברות כדירקטורים לכהונה מועמדים ומיון איתור להליך דרך אבני 2.2

 המטפלת(: הוועדה להחלטות

 ("המועמדים" )להלן: מהציבור למועמדים קורא" "קול פרסום - א' שלב 2.2.1

 ובהתאם הציבור ידי על ותמועמד להגשת המטפלת הוועדה ידי על קורא" "קול - הזמנה פרסום

 לקבוצות פניה האלי שתתלווה גם ויתכן פומבי, פרסום של בדרך תיעשה הפנייה .להנחייתה

 ייצוג לרבות זה, לעניין הנדרשות הדין הוראות בכלל תעמוד הפניה ועוד. מסוימות האוכלוסיי

  .וכדומה הנגשה הוראות ,םייעודיי למגזרים הולם

 המועמדים ידי על ההצעות הגשת - ב' שלב 2.2.2

 "(. הטופס המקווןבאמצעות טופס מקוון )להלן: " המועמדיםהגשת ההצעות על ידי 

 ההצעות בדיקת - ג' שלב 2.2.3

 השאלון מילוי ;לרבות מהמועמדים הנדרשים המסמכים כלל של הימצאות יוודא הזוכה המציע

 בקשות תשלחנה הצורך במידת .ועוד זהות תעודת העתק השכלה, על המעידות תעודות כנדרש,

 המידע השלמת לצורך הנדרשים הבירורים את לעשות הזוכה המציע על כי יודגש ידע.מ השלמתל

 הסף. תנאי בבדיקת העוסק בסעיף שיפורט כפי למועמדים, פניה באמצעות הנדרש

  הסף תנאי בדיקת - ד שלב 2.2.4

 ,מדיםאם ההצעות עומדות בתנאי הסף כפי שהוגדרו במסמכי ההזמנה למועהמציע הזוכה יבדוק 

 ("הפרופילים" )להלן: .האמורים במסמכים שתוגדר ככל ,לפרופילים חלוקה לפי כך ובכלל

 לצרכיה בכפוף והכל ,הפרופילים על להוסיף או הפרופילים את לשנות הזכות תהיה לרשות

 המטפלת. הועדה דעת שיקול הבלעדי/ דעתה קוליולש

 להכרעת הסוגיה תועבר הסף בתנאי המועמד לעמידת באשר ספק מתעורר בו מקום בכל כי יובהר

    המטפלת. הועדה

 עמדו אשר מועמדים קבוצות: לשתי בחלוקה המועמדים רשימת את לרשות יגיש הזוכה המציע

 (,וכדומה ניסיון השכלה,) הפסילה עילת לרבות הסף, בתנאי עמדו לא אשר ומועמדים הסף בתנאי

  .ובקרה פיקוח לצרכי ומגזרים ולמגדרים השונים לפרופילים בפילוח

 

 שייקבע כפי לפרופילים, פרטניים סף תנאי וכן כלליים סף תנאי פי-על יבוצע המועמדים סינון

 (.האיתור" הליך "נוהל )להלן: 2021 לשנת המועמדים איתור הליך בנוהל הרחב לציבור ויפורסם

 מסמכי את מעדכנת הרשות - 2017 נתמש האיתור הליך נוהל ההזמנה למסמכי 1 'ב נספחכ מצ"ב

  זה(. בהליך זוכהה מציעל יוצגו והם האיתור, הליך נוהל

יובהר כי על המציע הזוכה לפנות למועמד לקבלת הבהרות והשלמות במידת הצורך. יודגש כי 
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בטופס המקוון. על המציע הפניה למועמד תעשה אך ורק באמצעות הדואר האלקטרוני שציין 

של כל מהמועמדים, בתיקו האישי  נההזוכה חלה החובה לתעד את הפניות ואת קבלת המע

סביר, שלא יעלה על  תוך זמןת. על המועמד, תחול החובה למענה במערכת הממוחשבמועמד 

לכל מידע הנדרש מהמועמד בקשר למועמדותו בכל השלבים או  הבירור יתייחסשלושה ימים. 

 ופין, מספר פניות בהתאם לשלבים השונים. לחל

 האחרון המועד טרם הסינון בהליך להתחיל האפשרות נתןית הזוכה למציע כי בזאת, יובהר

  הבאים: לתנאים בכפוף מועמדות, להגשת

 האחרון המועד לאחר המועד, באותו יועברו עובר( )עובר/לא המועמדים לכל התשובות .א

 הממוחשבת. המערכת באמצעות המועמדויות, להגשת

 המידע/ השלמת לצורך למועמד שנקצב הזמן כי חשוב והשלמות לבירורים הבקשות לגבי .ב

 בו. הטיפול התחיל בו למועד קשר ללא המועמדים, כל לגבי שוויוני יהיה הבהרה

 .המטפלת/הרשות הועדה ידי-על לכך הנחיה ניתנה .ג

  הסף בתנאי עמדו שלא למועמדים הודעות שליחת - ה' שלב 2.2.5

 הסף בתנאי עמדו לא אשר למועמדים מנומקות הודעות הרשות המדינה/ בשם ישלח הזוכה המציע

 ומועדי המכתבים לנוסחי ובכפוף הממוחשבת, המערכת  באמצעות השונים, הפרופילים של

 למועמדים תשלחנה ההודעות המטפלת. הוועדה ידי על ייקבעו אשר ההודעות של המשלוח

 הזוכה המציע נדרש ,כן כמו המקוון. בטופס שצוינה הכתובת פי-על יאלקטרונ דואר באמצעות

 מועמד לכל ההודעות המועמד. אצל נתקבל המכתב כי במייל( או )טלפוני אישור ולקבל לוודא

 הממוחשבת. במערכת המועמד של האישי בתיק גם ישמרו

 ההודעה, סוג כולל ההודעות נשלחו אליהם המועמדים רשימת את לרשות להגיש הזוכה המציע על 

 המועמד. ידי על התקבלה ההודעה כי ואישור ההודעה שליחת ושעת תאריך

 הזוכה למציע לפנות יוכל האמורים, בתנאים עמידתו בבדיקת טעות נפלה כי סבור אשר מועמד

 כי זו בבדיקה שימצא ככל המועמד. של חוזרת בדיקה יבצע זהו וממוחשב, מובנה טופס באמצעות

 )להלן: המטפלת הועדה  מטעם ערר לוועדת הפניה תועבר שנקבעו, הסף בתנאי עמד לא המועמד

 התשובה הזוכה. המציע שביצע הסינון על ותפקח נוספת בדיקה תבצע אשר (,הערר" "ועדת

 הערר. ועדת החלטת קבלת אחרל רק הזוכה, המציע ידי-על למועמד תישלח הסופית

 קשיחים קריטריונים פי-על ההצעות ניקוד - ו' שלב 2.2.6

 ואמות הקשיחים לקריטריונים בהתאם הסף בתנאי שעמדו ההצעות את ינקד הזוכה המציע

 נוהל במסגרת הרשות ידי על שהוגדרו (הקשיחים" "הקריטריונים )להלן: המפורטות המידה

 פרופיל. לכל ביחס האיתור הליך

 הקריטריונים פי על המועמדים של הניקוד לאופן באשר ספק מתעורר בו מקום בכל כי יובהר

  המטפלת. הועדה להכרעת יועבר הנושא הקשיחים,

 פרופיל ובכל לפרופילים, בחלוקה שנוקדו המועמדים רשימת את לרשות יגיש הזוכה המציע

 החברות חוקל 2א18-ו 1א18 א,18 סעיפיםב המפורטות האוכלוסייה לקבוצות בהתייחס

 למידת בהתאם ידורגו עמדיםהמו .הולם ייצוג חובת לגביהן שחלה 1975-ההתשל" הממשלתיות,

 .מועמדותם הוגשה אליו לפרופיל התאמתם

  למועמדים הודעות שליחת - ז' שלב 2.2.7

 הליך בנוהל לאמור בכפוף והכל למועמדים, הודעות הרשות המדינה/ בשם ישלח הזוכה המציע
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  ראיונות.ה לשלב  שיעברו המועמדים מספר הוגדרו שבו האיתור

  המטפלת. הוועדה ידי על יקבעו שליחתם ומועד המכתבים נוסחי

 .המקוון בטופס שצוינה הכתובת פי-על יאלקטרונ דואר באמצעות למועמדים תשלחנה ההודעות

 אצל נתקבל המכתב כי במייל( או )טלפוני אישור ולקבל לוודא הזוכה המציע נדרש ,כן כמו

 הממוחשבת. במערכת המועמד של האישי בתיק גם ישמרו מועמד לכל ההודעות המועמד.

 ההודעה, סוג כולל ההודעות נשלחו אליהם המועמדים רשימת את לרשות להגיש הזוכה המציע על

 המועמד. ידי על התקבלה ההודעה כי ורואיש ההודעה שליחת ושעת תאריך

 בפרופילים שלו הכולל הניקוד את לו ימסור הזוכה המציע נוקד, כיצד לדעת יבקש שמועמד ככל

 הועדה ידי על שיאושרו זמן תקופת ותוך בפורמט הממוחשבת, המערכת באמצעות הרלוונטיים,

 לפנות יוכל הקשיחים, ניםבקריטריו עמידתו בבדיקת טעות נפלה כי סבור אשר מועמד המטפלת.

 עם הבהרה שיחות שתידרשנה ככל נוספת. בדיקה יבצע וזה מובנה, טופס באמצעות הזוכה למציע

 להעמיד יידרש הזוכה תכתובת, ו/או טפסים באמצעות תשובה בקבלת מסתפק אינו אשר מועמד

 כי זו בדיקהב שימצא ככל השירות(. מוקד בסעיף להלן )כמפורט המועמדים לרשות טלפוני סיוע

 על ותפקח נוספת בדיקה תבצע אשר הערר, לוועדת הפניה תועבר מועמד, טענות את לקבל אין

 לאחר רק הזוכה, המציע ידי על למועמד תישלח הסופית התשובה הזוכה. המציע שביצע המיון

 הערר. ועדת החלטת קבלת

  לממליצים פניה - ח' שלב 2.2.8

 את שייבצע המראיינים לפרופיל זהה פרופיל בעל ומיומן מקצועי צוות יכשיר הזוכה המציע

 כדלקמן: תהיה ההמלצות בדיקת הממליצים. עם הטלפוניות השיחות

 מובנה שאלון פי על שיחה עמם ויערוך ,לפחות ממליצים לשני טלפונית יפנה הזוכה המציע (א)

 תתועד השיחה המטפלת. הוועדה ידי על ומאושר מתועד המועמדים, לכלל אחיד מראש,

  המועמדות. לתיק ותצורף בכתב

יידרש המציע הזוכה לקבל שתי המלצות בכתב על המועמד  )א(בסעיף לעיל לאמור  בנוסף (ב)

שאלון המקוון  הטופס/ישלח את שאלון מקוון ומובנה. המציע הזוכה  באמצעות טופס/

לשני ממליצים של המועמד ויבקש מהם למלא את הטופס המקוון במערכת. הטופס 

 .יתועד בכל תיק מועמדהמקוון המלא 

 שמות יגישו ואשר קודמות בשנים הדירקטורים לנבחרת מועמדותם את שהגישו מועמדים (ג)

  ההמלצות בדיקת בדו"ח להשתמש הזכות תהיה הזוכה למציע - חופפים ממליץ/ממליצים

 עבודתו במהלך מהותיים שינויים שהיו סבור הזוכה והמציע במידה קודמות. מפעמים

 בדו"ח ישתמש לא ההמלצה, בדיקת מאז שעברה התקופה במהלך ועמדהמ של המקצועית

  לנדרש. בהתאם ההמלצות את מחדש ויבחן הקודמת המלצה

 לכך בכפוף) קודמות מפעמים ההמלצות דוח על הסתמכות של האופציה ותמומש במידה

 גם הדו"ח המלצות את מחדש יתעד הזוכה המציע ,(הממליצים שמות בין חפיפה שתהא

  הרלוונטי. המועמד תחת הנוכחי בהליך

 רכים קריטריונים פי על וניקוד ראיונות ביצוע - ט' שלב 2.2.9

צוות מראיינים ובדיקת ההמלצות  -באמצעות נספח ד' להזמנה מתחייב להציג  המציע הזוכה

של בעל תואר אקדמי וניסיון  הינו מהם אחד כל כאשרחברי צוות,  30כלול לכל הפחות יאשר 

 .(המראיין" "הצוות )להלן: מנהלים/בכירים בדרגי ביניים בראיון שניםשלוש לפחות 
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 ,הצוות אנשי כמות את לשנות יהיה ניתן ,הזוכה המציע ידי על לעניין ריוכש המראיין הצוות

  .הזוכה המציע עם ובהסכמה המטפלת הועדה של דעתה לשיקול בהתאם

 הקשיחים, הקריטריונים בשלב שניתן לניקוד בהתאם פרופיל, בכל ביותר המתאימים המועמדים

 הכול, ובסך לראיון, יוזמנו המטפלת, הוועדה שתקבע מנגנון פי ועל הולם ייצוג לחובות בכפוף

 הצוות .המטפלת הוועדה להחלטת בהתאם תנותלהש עשוי המספר .מועמדים 2,000 - כ ירואיינו

 מטעם מקצוע ואיש טפלת,המ הוועדה ידי על שהוסמך נציג כל או הרשות, נציגי עם יחד המראיין,

 המטפלת הועדה שקבעה לקריטריונים בהתאם המועמדים ראיונות את יקיימו הזוכה המציע

 .האיתור הליך בנוהל יפורטו ואשר

 ניסיון בעל הישראלי במשק בכיר דםא כגון, נוסף, נציג ייניםהמרא בצוות דרשייש ככל כי יודגש,

 שיבוצו ,הרשות באמצעות הזוכה מציעה ידי על יהיה איתורו דירקטוריונים,ל הקשור כלב רב

  הזוכה. המציע באחריות יהיה מולו אחר לוגיסטי תיאום כל וכן בראיונות

 שיוגדרו רכים לקריטריונים בהתאם המועמדים, את המראיין הצוות חברי ינקדו הריאיון, לאחר

 המראיין. הצוות של בכתב הנמקה ויצרפו המטפלת הוועדה ידי על

 אתר הראיונות, מועדי תיאום לרבות הראיונות, לקיום המשאבים את לספק הזוכה המציע על

     ועוד. ראיונות( לביצוע אתר בסעיף להלן )כמפורט הראיונות לביצוע

 לגבי בראיונות חלק שייקחו הרשות לעובדי הדרכה הזוכה המציע יקיים ,הראיונות ביצוע טרם

 מהליך לקחים הפקת דו"ח הזוכה המציע יגיש ההדרכה שלב בסיום הראיונות. ביצוע אופן

 באשר הזוכה המציע מטעם המראיינים את ידריך הרשות מטעם צוות במקביל, ההדרכה.

 היקף .ממנו הנדרשים וכשירויות מאפיינים וכן ממשלתיות חברות מאפייני הדירקטור, לתפקיד

  ארבע בני הדרכה מיי שני הוא הראיונות ביצוע לצורך הרשות עובדי הדרכת לשם שיידרשו השעות

 מקוון, באופן או הרשות במשרדי בחלקה תיערך ההדרכה הדרכה. שעות שמונהכ הכל סך - שעות

 הרשות. להחלטת בהתאם

 ,בחו"ל מועמד של שהות עקב )למשל, פרונטאלי איוןיר לקיים יהיה ניתן לא בהם חריגים במקרים

 לשיקול ובהתאם אחרות או בריאותיות נסיבות בידוד, הקורונה, נגיף בשל התקהלות הגבלות

 ראיון לביצוע הנדרשים המשאבים את להעמיד הזוכה המציע על המטפלת, הוועדה דעת

 (.מרחוק ראיון המאפשרת רתאח תוכנה כל או זום תוכנת )למשל טכנולוגיים באמצעים

 במעמד המועמד של הממוחשב לכרטיס ןאיויהר נתוני כל את להזין הזוכה עהמצי על כי יובהר,

  זאת. פעולה ביצוע לדחות ואין עצמו, איוןיהר

 למחשבים המראיינים כלל את לחבר לוגיסטית ערוך להיות הזוכה המציע על כי יודגש,

  אמת. בזמן ההזנה את לאפשר מנת על ופעיל זמין אינטרנט לחיבור וכן , ניידים/טאבלטים

 ראיונות כמות תבוצע יום ובכל בודד, שבועות מספר של זמן בפרק יבוצעו הראיונות כי יודגש,

 לביצוע - אדם וכח זמינות משאבים, מבחינת להיערך מתחייב הזוכה המציע כן ועל גדולה

 .האמור הזמן בפרק הראיונות

 המועמדים שמות של מצטברת רשימה לרשות להגיש הזוכה המציע על ראיונות יום כל יוםבס

 איוןיהר תאריך אודות מידע וכן איון,יהר ובשלב הקשיח בשלב המצטבר הניקוד כולל שרואיינו

 הייצוג ולחובת השונים לפרופילים בפילוח וזאת איוןיהר את שביצעו בצוות החברים ושמות

   ההולם.
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 לרשות המלאה הרשימה העברת - י' שלב 2.2.10

 הממוחשבת המערכת באמצעות לרשות יעביר הזוכה המציע ,הראיונות שלב ביצוע סיום לאחר

 פי על ובדרוג לפרופילים בחלוקה המצטבר( לניקוד )בהתאם שרואיינו המועמדים רשימת את

 הרשות ייד על שיקבע בפורמט מהם, אחד לכל ביחס שנצבר החומר כל בסיס על הכולל, הציון

  (.להזמנה 2 ב' טופסכ מצ"ב  הראיונות" ביצוע שלב סיום "דוח - ל )הפורמט

  לשרים המומלצים המועמדים רשימת והנגשת גיבוש - א"י שלב 2.2.11

 מועמדיםה רשימת לגיבוש הנוגע בכל שיידרש, ככל המטפלת, עדהולו יסייע הזוכה המציע

 הראשונים למקומות שהגיעו המועמדים רשימת את השאר בין יכלול זה מסמך .מומלציםה

 של החיים לקורות לינק והוספת לפרופילים חלוקה הבקשה(, למתן בסמוך יקבע )המספר

 המטפלת, הועדה לצרכי בכפוף והכל נוספות רובריקות יתווספוו יתכן כי להדגיש יש המועמד.

  הבלעדי. דעתה ולשיקול

 30) מהודרים אוגדנים סמא,יס לבעלי גישה עם דיגיטלית פלטפורמה יכין הזוכה המציע בנוסף,

 בחלוקה לשרים המומלצים המועמדים רשימת עם  זהים( עותקים 30) נייד החסן ,זהים( עותקים

  ברשימה. מועמד כל של החיים קורות הוספת לרבות לפרופילים

 "נבחרת תואמי" - ב"י שלב 2.2.12

 בחירת של חדש הליך יתחיל בו הבא למועד הדירקטורים נבחרת בחירת תהליך סיום מועד בין

 בהתאם לעיל, והמפורטים המבוקשים השירותים את לתת ימשיך הזוכה המציע חדשה, נבחרת

 לתנאי זהים בתנאים ,השרים ידי על נוספים מועמדים יוצעו בהם החריגים במקרים לצורך,

  במכרז. שנקבעה כפי הזוכה המציע של המחיר להצעת ובהתאם ההתקשרות

  :כללי 2.2.13

 מקצועיות/ מצגות ,מטעמה מי ו/או המזמינה לרשות ההתקשרות, אורך לכל יעמיד הזוכה המציע

 שרמת ככל .מטעמה מי או המזמינה לצרכי בכפוף והכל שיתבקש, אחר ןונת כל ו/או נתונים ניתוח

 הזוכה המציע דרשיי ,המטפלת הוועדה המזמינה/ של רצונה לשביעות שלא תהיה המצגות

   נוספת. תמורה ללא המשימה, ביצוע לצורך מקצועי, גרפיקאי עם להתקשר

 לוגיסטיקה 2.3

  לרבות: הנדרשים המשאבים כל את הפרויקט לטובת יעמיד הזוכה המציע

  הראיונות לביצוע אתר .2.3.1

 30 עד ללהכי ויכול ראיונות, לביצוע מתאים חניה, עם נגיש ,הארץ במרכז ממוקם להיות האתר על

 קלה צהריים ארוחת ושתייה, קל כיבוד לספק הזוכה המציע על במקביל. מראיינים צוותי

 לוגיסטית עזרה להעמיד הזוכה המציע על בנוסף, הרשות. לנציגי חינם חניה וכן למראיינים

 לא בהם חריגים במקרים המרואיינים(. קהל לקבלת קבלה/מזכיר/ה )פקיד המרואיינים בקבלת

 את להעמיד הזוכה המציע על לעיל, 2.2.9 בסעיף כמפורט פרונטאלי ראיון לקיים יהיה ניתן

 באתר יתקיימו הראיונות כאמור, טכנולוגיים. באמצעים איוןיהר לביצוע הנדרשים המשאבים

 על המטפלת. הועדה ידי-על שריאו האתרו בכיריםל ראיונות לביצוע הראוי ,הארץ במרכז אחד

 נוסף, מסוים, אחד מאזור המגיעים רבים מרואיינים ויהיו במידה כי בחשבון לקחת הזוכה המציע

 באותו המרואיינים למספר בכפוף מוגבל, זמן למשך לראיונות נוסף מקום למצוא עליו יהיה

 מקום.
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 אך שיהיה ככל אחר במקום ו/או ההזוכ המציע במשרדי הראיונות את לקיים יהיה ניתן כי יובהר

 המטפלת הועדה אישור את מראש לבקש הזוכה המציע על האמורים. התנאים על יענה באם ורק

 .הראיונות למיקום

  מחשוב שירותי .2.3.2

 זה להליך תמיכה מתן לצורך הוקמו אשר קיימות, ממוחשבות מערכותב ישתמש הזוכה המציע

 הרשאות יקבל הזוכה המציע .למדינה שייכות  הנ"ל  מערכותה כי יובהר, .ענבל ידי על ומתוחזקים

 רכותבמע שמורה מידעה שלמות על המדינה אוו/ ענבל כלפי אחראי ויהיה אלו מערכות על לעבוד

 הזוכה המציע יתחייב בנוסף ענבל, של אישורה ללא אותו הישנ ולא שלו העבודה תחילת למועד עד

 כתוצאה בהן, שמורה מידעל או/ו למערכות שייגרם נזק כל על המדינה ו/או ענבל את לשפות

 בכנס גם יוצגו אשר) כיום הקיימות המערכות של קוצרמ תיאור להלן הנ"ל. המערכות על מעבודתו

 :לעיל( כאמור המציעים

 מסוג דפדפן ידי על הנתמכת אינטרנטית מערכת הינה זו מערכת - דירקטורים נבחרת מערכת (א)

 הרשות לשימוש והשני, המועמדות הגשת עבור ,האחד מודולים. שני ומכילה בלבד כרום

 המועמדות. מגישי של הנתונים ועיבוד קבלה לצורך הזוכה והמציע

 אפשרות למועמדים המספקת ZENDESK אינטרנטית מערכת - HELPDESK מערכת (ב)

 השאלון למילוי בנוגע שאלה ו/או תקלה בכל הזוכה המציע מול שירות קריאת לפתיחת

 המועמדות. להגשת המקוון

 השונים למועמדים הזוכה מהמציע מיילים הפצת מערכת - למועמד מיילים להפצת מערכת (ג)

 .ועוד המועמדים עם שונות תכתובות המידע, וניהול שמירה לרבות רחבה בתפוצה

  .SMS  הודעות - מסרונים הפצת מערכת  (ד)

 למועמדים מענה מוקד .2.3.3

 הבאות: בדרכים תקשורת הזוכה המציע יאפשר הרשות לבין המועמד בין הקשר קיום לצורך

   המועמד תיק באמצעות .1

 ZENDESK מערכת באמצעות המועמד תיק מתוך התראות מערכת - דוא"ל .2

 בלפחות מענה יספק אשר העברית, בשפה טלפוני מוקד יעמיד הזוכה המציע - שירות מוקד .3

 "מוקד )להלן: דבמוק השיחה קבלת ממועד דקות שש עד המתקבלות מהשיחות 80%

 כדלקמן: יבוצע השירות במוקד המענה (.השירות"

 בימים .בשבוע ימים שישה - הראיונות תחילת למועד ועד קורא" ה"קול פרסום מיום (א)

 ,13:00 עד 08:00 השעות בין שישי וביום ,22:00 עד 08:00 השעות בין חמישי עד ראשון

  השעות בין השירות מוקד יעבוד בו המועמדויות להגשת האחרונים ביומיים למעט וזאת

 ידי על תענה זו תקופה במהלך השירות למוקד מועמד של פניה כל .24:00 עד 08:00

 .הפנייה קבלת ממועד שעות 24 עד כההזו המציע

 חמישה - לשרים המומלצים רשימת פרסום חרלא חודש ועד הראיונות תחילת ממועד (ב)

 מועמד של פניה כל .18:00 עד 10:00 השעות בין חמישי עד ראשון בימים בשבוע, ימים

 קבלת ממועד שעות 48 עד כההזו המציע ידי על תענה זו תקופה במהלך השירות למוקד

 .הפנייה

 דו"ח באמצעות הממוחשבת במערכת תתועד השירות למוקד פנייה כל כי יובהר (ג)
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 ריכוז )דו"ח יום כל בסוף לרשות יועבר ואשר הרשות, מול מלא בתיאום שיופק ממוחשב

  בפניות(. לטיפול

 קורא הקול לפרסום ועד האחרון הבחירה הליך מסיום )חודש הבחירה תהליכי בין (ד)

 ברשות. הדירקטורים ביחידת לטלפונים יפנה אשר קולי מענה יסופק -  החדש(

 םהמבוקשי השירותים למתן הרלוונטיים החומרים ותיעוד שימור 2.4

 לרשות המבוקשים השירותים לביצוע הנוגעים החומרים כל את ההתקשרות בסיום יעביר הזוכה המציע

  מטעמה. מי או המטפלת הועדה בידי יהיה המבוקשים השירותים למתן בנוגע שיישאר היחיד שהעותק כך

 להלן(. 3 בפרק )כהגדרתם והרכזים הפרויקט מנהל זמינות 2.5

 הוועדה ו/או הרשות ובקשות לשאלות ההתקשרות תקופת בכל זמינים יהיו והרכזים הפרויקט מנהל

  המטפלת.

  נוספים שירותים 2.6

 המזמינה ידי על שתתבקש נוספת מטלה בכל ענבל, באמצעות המטפלת, הוועדה את ילווה הזוכה המציע

 ועדת ושל המטפלת הועדה של ליווי דו"חות, הכנת הטפסים, בהכנת עזרה לרבות המטפלת, הוועדה ו/או

 יעוץ ההליך(, על לשאלות/השגות בנוגע הרשות מטעם לוועדה המועמדים של )פניה הרשות מטעם הערר

  ענבל. באמצעות הרשות ידי על לכך שתתבקש אחרת מטלה בכל ובנוסף שוטף

  המבוקשים השירותים לבצוע זמנים לוחות 2.7

 יובהר .להזמנה 3 'ב כנספח המצ"ב בגאנט המפורטות הדרך באבני חלקו את לבצע מתחייב הזוכה המציע

  הזוכה. המציע עם בתאום שינויים לבצע הזכות את לעצמה שומרת המזמינה כי

  רצון שביעות סקר 2.8

 למועמדים פנייה באמצעות התהליך על איכות בקרת שירותי לה יעניק אשר חיצוני גורם עם תתקשר ענבל

 פעולה לשתף במתחיי הזוכה המציע .("הסוקר" )להלן: לקחים הפקת הליך ניתוח לצורך סקרים וביצוע

 הביקורת. הליך עם מלא באופן

 (Q.A) איכות הבטחת - ובקרה פיקוח 2.9

 איכות להבטחת להשתמש בכוונתו בה המתודולוגיה את לפרט הצעתו במסגרת יידרש הזוכה המציע (א)

 מטעמו, יופקו דוחות אילו לפרט ידרשי הזוכה המציע ובקרה. פיקוח יבצע בהם אמצעים לרבות ההליך

 ונמצאו. במידה בתקלות, הטיפול דרכי וכן תקלות למניעת דרכים

 והן העבודה לתהליך ביחס הן שהפעיל הפנימיים הבקרה מנגנוני אודות לדווח יידרש הזוכה המציע (ב)

 מטעמו. האדם לכוח ביחס

 והמיון הסינון משלבי אחד בכל המועמדים מבין 5% לפחות של )מדגמית( בקרה לבצע הזוכה המציע על (ג)

  שירואיינו. המועמדים לכלל ביחס 100% של בדיקה וכן המוקדמים,

 אחד בכל המועמדים מבין 5% לפחות של )מדגמית( בקרה תבצע מטעמה, מי או המטפלת, הועדה (ד)

 שירואיינו. המועמדים לכלל ביחס 100% של בדיקה וכן המוקדמים, והמיון הסינון משלבי

 או 5% - ב הזוכה המציע שביצע והמיון הסינון בתהליך פגמים נפלו כי המדגמית בבדיקה עלהיש ככל (ה)

 ללא שלב, באותו המועמדים כלל את מידי באופן שנית לבדוק הזוכה המציע יידרש מהמדגם, יותר

 נוספת. תמורה

 ינוכה מהמדגם, יותר או 3%-ב הזוכה המציע שביצע והמיון הסינון בתהליך פגמים שנפלו ככל (ו)

 שהתגלתה. הטעות לשיעור בהתאם יחסי החלק הזוכה למציע המגיעה מהתמורה
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 בעבודת פגמים נפלו כי שימצא ככל בים.השל באחד נדחו אשר מועמדים של פניות תבחן הערר ועדת (ז)

 לעיל, כמפורט שלב, לאותו ביחס נעשה אשר המדגם לתוצאות אלה ממצאים יצטרפו הזוכה, המציע

 בהתאם. יופעל התמורה לניכוי והמנגנון

 נתונים ניתוח 2.10

 והמיון הסינון התקדמות את המפרט דוח לרשות הזוכה המציע יגיש ,18:00 השעה עד עבודה, יום כל בסוף

 .להזמנה 4 ב' טופסכ מצ"ב - " יומי וסינון מיון ח"דו" בפורמט ובמצטבר היום באותו

 לצרכיה בכפוף והכול נוספים, דוחות עשרה חמש עד להפיק ידרשיו יכול כי בחשבון לקחת הזוכה המציע על

  .נוספת עלות וללא ענבל עם בתיאום המטפלת, הועדה של דעתה ולשיקול

 כללי 2.11

 את וילוו הזוכה המציע עובדי את ידריכו אשר מטעמה עובד/ים הרשות תעמיד מהשלבים, אחד כל בפתיחת

 הרשות. דעת לשיקול בהתאם בתחילתה, עבודתם

  

 (.המבוקשים" "השירותים ו/או "השירותים" )להלן:
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 :תנאי סף - 3 פרק .3

 :תנאי סף כלליים 3.1

 להגשת האחרון במועד ,מצטבר אופןב הסף תנאי  בכל עומד אשר מציע רק במכרז, הצעה להגיש רשאי

  המכרזים. ועדת בפני לדיון תובא ולא תיפסל הסף תנאי בכל תעמוד לא אשר הצעה .הצעות

המציע יצהיר כי יש לו היכולת, הידע, המיומנות,  - השירותים המבוקשים במלואםמתן  3.1.1

כלל השירותים המבוקשים המפורטים המקצועיות, כח האדם וכל עניין אחר הדרוש לשם מתן 

  מכי המכרז על כל נספחיו במצטבר.מסב

 :למציע תנאי סף מנהליים 3.2

המציע הוא תאגיד רשום בישראל כדין או עוסק מורשה לפי חוק מס  -עוסק מורשה או תאגיד  .3.2.1

 .1975 -ערך מוסף, התשל"ו 

על המציע עצמו להחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  .3.2.2

 כמפורט להלן: "(חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן: "

ניהול מפקיד השומה ו/או רו"ח בדבר  ועדכני נכון ליום הגשת ההצעהאישור תקף  .א

פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף ספרים כדין בהתאם להוראות 

 .1975 -התשל"ו

על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות  ועדכני נכון ליום הגשת ההצעהאישור תקף  .ב

 ח חדש[.פקודת מס הכנסה ]נוס

תצהיר בכתב של המציע בדבר היעדר  - תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים .ג

ם יהרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנא

וכן בדבר קיום  1987-ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-הוגנים(, התשנ"א

 .1998-עם מוגבלות, התשנ"חלחוק שוויון זכויות לאנשים  9הוראות סעיף 

 :תנאי סף מקצועיים 3.3

שהינו מוכר להתמחות , אשר עוסק במתן שירותי השמת בכיריםהמציע להיות מוסד על  .3.3.1

)מיון והשמה( כהגדרתם בחוזר משרד  1ענף  -בפסיכולוגיה חברתית, תעסוקתית, ארגונית 

 .2019הבריאות עדכון יולי 

 :של המציע מקצועי ניסיוןוותק ו .3.3.2

  - ומיון עובדים בכיריםהשמות 

 האחרונות השנים בחמש תפקיד ניהולי בכירבהשמה  תהליכי 30 לפחות ביצע המציע (א)

 .(2016 ספטמברב 1)החל מיום 

במהלך החמש שנים  פרויקטים שלושה לפחות הכולל המוני בגיוס ניסיון בעל המציע (ב)

 - מנו לא פחות מויבנפרד קט , כאשר בכל פרוי(2016 ספטמברב 1)החל מיום   האחרונות

ושיחות  ראיונות, ניקוד, חיים קורות בדיקתמיון כאמור יכלול לכל הפחות: ) מועמדים 400

 ."(המוני גיוס)להלן: " (עם ממליצים.

, אשר מועסקים במציע מטעמואת השירותים בפועל  אשר יספקצוות מקצועי המציע יציג  (ג)

 (: 3.4)תנאי הסף לגביהם מפורטים להלן בסעיפים 
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 המציע מטעם פרויקט מנהל 

 ומיון סינון ,קליטה צוות רכז 

 המלצות ובדיקת ראיונות צוות רכז 

קורות חיים עדכניים של הצוות  ויצרף 2א'בטופס ימלא המציע את התצהיר , בתנאי הסף הכדי להוכיח עמיד

 המוצע. המקצועי

 

 :(זה קטבפרוי בפועל השירותים את יספק אשר) המציע מטעם המקצועי צוותה של וניסיון שכלהה 3.4

קט, אשר יענה על התנאים פרויעל המציע להציג מנהל ל - המציע מטעם פרויקט מנהל .3.4.1

 המצטברים הבאים:

 אקדמי מוסד אתמ לפחות ראשון תואר עלב ,במציע בכיר מנהל להיות הפרויקט מנהל על (א)

 .בישראל גבוהה להשכלה המועצה ידי על מוכרה

 ,לעיל )ב( 3.3.2 בסעיף כהגדרתם המוני גיוס תהליכי שלושה לפחות של בהובלה ניסיון בעל (ב)

 ספטמברב 1 מיום )החל האחרונות השנים בשלוש בוצע יקטיםפרומה אחד לפחות כאשר

2018.) 

 יענה אשר קטלפרוי ומיון סינון, קליטה צוות רכז להציג המציע על - ומיון סינון, קליטה צוות רכז .3.4.2

 :הבאיםהמצטברים  התנאים על

 גבוהה להשכלה המועצה ידי על מוכרה אקדמי מוסד מאת לפחות ראשון תואר בעל (א)

 . בישראל

 בסעיף כהגדרתם המוני גיוס תהליכי שני לפחות של מנהלית ולוגיסטית הובלהב ניסיון בעל (ב)

 מיום )החל האחרונות השנים בשלוש בוצע מהפרויקטים אחד לפחות כאשר ,לעיל )ב( 3.3.2

 (.2018 באוגוסט 1

 אשר ,המלצות ובדיקת ראיונות צוות רכז להציג המציע על - המלצות ובדיקת ראיונות צוות רכז .3.4.3

 :הבאיםהמצטברים  התנאים על יענה

 להשכלה המועצה ידי על מוכרה אקדמי מוסד אתמ ההתנהגות במדעי ראשון תואר בעל (א)

  .בישראל גבוהה

שמה בתפקיד התהליכי ב (2016 ספטמברב 1 מיום )החללפחות של חמש שנים  ניסיון בעל (ב)

  .ניהולי בכיר

  -או לחילופין

על ידי המועצה  מוכרה תואר שני בפסיכולוגיה קלינית או תעסוקתית ממוסד אקדמי בעל (ג)

 .להשכלה גבוהה בישראל

 בתהליכי השמה בתפקיד ניהולי בכיר. )במצטבר( ניסיון של לפחות שנה  בעל (ד)
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 הצעתו במסגרת להגיש המציע שעל המסמכים פירוט - 4 פרק .4

 המכרזים לתיבת ידנית במסירה הצעתו יגיש בהליך, להשתתף ומעוניין המפורטים התנאים על העונה מציע

 שלהלן: חלוקהל בהתאם לעיל, 1.15 בסעיף כמפורט

  - ההליך( )מסמכי 1 מס' מעטפה 4.1

"מכרז פומבי לקבלת  -  26/2021הליך מס' " :המעטפה גבי על ירשום וכן המלא, שמו את המציע יציין יהעל

 חברה לביטוחשירותי איתור ומיון מועמדים לכהונה כדירקטורים בחברות ממשלתיות באמצעות ענבל 

  ".ההליך מסמכי 1 מס' מעטפה - בע"מ"

על פי החלוקה המפורטת להלן ולרשום על כל חוצץ את  בקלסר עם חוצציםעל המציע להגיש את הצעתו 

 :הכותרת המודגשת בכל תת סעיף

 .מנהליים סף תנאי - 1 חוצץ 4.1.1

יש לצרף מסמך המעיד כי הזוכה הינו ישות משפטית  - עוסק מורשה או תאגידאישור  4.1.1.1

רשומה כדין בישראל )תעודת התאגדות/ רישום כחברה ו/או כעוסק מורשה מכל סוג 

 שהוא(.

האישורים הנדרשים לפי חוק  לצרף את כלעל המציע עצמו  - ניהול ספרים כדיןאישור  4.1.1.2

"( כמפורט חוק עסקאות גופים ציבורייםעסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו )להלן: "

  להלן:

( שהמציע עצמו 1אישור מפקיד מורשה או רו"ח או יועץ מס המעיד: ) - פנקסים ודיווח

מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה ]נוסח 

" פקודת מס הכנסה)להלן ובהתאמה: " 1975-ועל פי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו חדש[

( שהמציע עצמו נוהג לדווח לפקיד 2"( או שהוא פטור מלנהלם; )חוק מס ערך מוסף; "-ו

השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך 

 .ון ליום הגשת ההצעהלהיות תקף ועדכני נכ מוסף. על אישור כאמור

מסמכי ההליך כשהם חתומים בראשי תיבות של מורשי החתימה במציע וחותמת כל  4.1.1.3

 .)בתחתית כל עמוד ישנו מקום לחתימה( המציע

ככל שיפורסמו באתר ענבל. המסמכים יצורפו כשהם חתומים בכל עמוד  - מכתבי הבהרה 4.1.1.4

 בראשי התיבות של מורשי החתימה במציע וחותמת המציע.

" ומעוניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו, יצרף עסק בשליטת אישהשהוא " מציע 4.1.1.5

  .1992 -ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב 2להצעתו אישור ותצהיר כמשמעותם בסעיף 

  תצהירים נספח  -2 חוצץ 4.1.2

  .ההזמנה למסמכי (4א' - 1א' טפסים) תצהיריםה מכלול הגשת - א' נספח.4.1.2.1

 ההזמנה למסמכי יצורף כך לשם יד, בכתב ולא מחשב באמצעות למלא יש 3 א' - 1 א' טופס

 כחלק ולצרפו כדין להחתימו להדפיסו, יש הטופס מילוי לאחר .WORD קובץב א' נספח

 על להצהיר המציע על זה. מנספח פרט כל לשנות אין כי יובהר ההצעה. ממסמכי

 התשל"א חדש(, )נוסח הראיות לפקודת ב' לפרק א' בסימן כמשמעותם הבאים התצהירים
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  חתימתו. אימות לצורך דין עורך להחתיםו מלאה בחתימה תצהיר כל בסוף םלחתו ,1971 -

וזאת להבעת בתחתית כל דף על המציע לחתום  .4ב' - 1ב' טופס עבודה מסמכי - ב' נספח.4.1.2.2

 נוסח האמור בהם.הסכמתו ל

 (, בשלב זהידי המציע הזוכה-)יועבר רק על בדיקת המלצותוצוות מראיינים  - ד' נספח.4.1.2.3

 וזאת להבעת הסכמתו לנוסח האמור בהם.דף בתחתית העל המציע לחתום 

 הנדרשים. במקומות ולחתום מידע אבטחת נספחי  את למלא יש - 2 ה' - 1 'ה נספח.4.1.2.4

  וקורות חייםאישורים  - 3חוצץ  4.1.3

  2 'אבמסגרת נספח  הצוות המקצועי מטעם המציע אשר מוצגיםקורות חיים של. 

 התקשרות סכםה - 4 חוצץ 4.1.4

 .(נספחיו על )הסכם ההתקשרות 'ו נספח הגשת

, כדיןידו -על חתומים תקיםהע בשני( סכם התקשרותלהזמנה )ה' ו נספחהמציע להגיש את  על

בתחתית כל דף מדפי . על המציע לחתום עם חותמת בעמוד האחרון של ההסכם מלאה בחתימה

 וזאת להבעת הסכמתו לנוסח האמור בהם.  ההסכם בראשי תיבות

: על גבי המעטפה ירשום וכן המלא שמו את המציע יציין עלייה ג' נספח - כספית( )הצעה 2 מס' מעטפה 4.2

מכרז פומבי לקבלת שירותי איתור ומיון מועמדים לכהונה כדירקטורים בחברות ממשלתיות באמצעות "

 ."ת מחירהצע 2' מס מעטפה - בע"מ חברה לביטוחענבל 

על המציע למלא  סעיפיו מולאו כנדרש. שכלהצעתו הכספית  של העתק אחדמעטפה זו יכניס המציע ל

 כדין. עליו ולחתום להדפיסו יש הטופס מילוי לאחר ,בכתב ברוראת הקובץ 

  - 3 מס' מעטפה 4.3

חסרת כל סימני אשר המעטפה ויגיש כ 2' מס מעטפה ואת 1' מס מעטפה את המציע יכניס זו למעטפה

 זיהוי חיצוניים המעידים על זהות המציע. 

מכרז פומבי לקבלת שירותי איתור ומיון מועמדים לכהונה  26/2021הליך מס' המעטפה יש לציין: "על 

 לידי עו"ד מורן שרפמן". - בע"מ חברה לביטוחכדירקטורים בחברות ממשלתיות באמצעות ענבל 

 לכלול אין כי מובהר לכך בהתאם ההליך. מסמכי לשאר הכספית ההצעה שבין בהפרדה המציע לב תשומת

 כל או ,הכספית ההצעה נספח של צילומים או העתקים לרבות ,כלשהם כספיים נתונים 1 'מס במעטפה

 .הסף על ההצעה תפסל אחרת ממנה, חלק

 בכל ורלוונטי( )במידה המציע חותמת עם ביחד מלאה מקורית חתימה יחתום המציע :ההצעה על חתימה 4.4

 ההצעה מסמכי לרבות מפורש, באופן המציע חתימת נדרשה לא בהם העמודים יתר בכל .התבקש בו מקום

 יחתום המזמינה, ידי על נערך אם ובין המציע ידי על נערך אם בין ההצעה, עם יחד שיוגש אחר נייר דף וכל

  תיבות. בראשי המציע

 .הצעתו לפסילת לגרום עשוי כנדרש ומלאים חתומים המסמכים כל את יגיש שלא מציע

 ההתקשרות ההסכם למעט מקורי, אחד בעותק הצעתו את להגיש המציע על :ההצעה של עותקיםה מספר 4.5

 מקוריות בחתימות חתומים יהיו יוגשו אשר העותקים .כדין חתומים עותקים בשני להגיש יש אותו '(ו )נספח
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  צילום(. )לא

  בשלמותה. מההצעה למקור נאמן העתק ברשותו להשאיר המציע על

 :בהצעה אסורים שינויים 4.6

 חייב והוא נספחיה, על בהזמנה המופיעים תנאי ו/או פרט כל שהיא דרך בכל לשנות אסור למציע .4.6.1

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

 כל ו/או ובנספחיו החוזה בתנאי נספחיה, כל על ההזמנה מסמכיב המציע ידי על שיעשה שינוי כל .4.6.2

 עלולים אחרת, דרך בכל או נפרד, במסמך או המסמכים, בגוף תוספות או שינויים ,הסתייגות

  .ההצעה לפסילת לגרום

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

תו, ניסיונו, אמינותו והאמצעים העומדים לרשותו יו, לרבות בקשר לכישוריו, מקצועליךשניתנו בהתאם לה

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

(. המציע יעמיד לרשות המזמינה את כנדרש ותשאולים ראיונות קיוםאו /ו החברה)לרבות ביקור באתר 

 בכפוף לכל דין. הפרטים הנ"ל ויאפשר בדיקה כאמור והכל 
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 אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה - 5 פרק .5

 הנדרשים המסמכים את שהגישו ההצעות מבין ענבל, חברת של המכרזים ועדת ידי-על תיבחר הזוכה ההצעה

 המציעים שיגישו המחיר הצעת ושל המידה( )אמות איכותיים קריטריונים של שקלול פי-על ,הסף בתנאי ועמדו

 הבאים: השלבים פי על וזאת

 הסף בתנאי עמידה - 1 שלב 5.1

ההצעות, ותיבדק עמידת  הגשתבשלב הראשון ייפתחו כל ההצעות אשר התקבלו עד למועד האחרון ל

)כאמור לעיל( " 1' מס מעטפהזו, תפתח " במסגרתהמציעים בכל תנאי הסף הנדרשים להגשת ההצעות. 

 הצעה שתעמוד בתנאי הסף תעבור לשלב השני.  רקשל כל מציע. 

 (נקודות 06 - זה שלב עבור הניקוד )סך הצעהה איכות בדיקת - 2 שלב 5.2

 .2לטבלה יינתן בהתאם למענה המציע על טופס א' 5, 3, 2, 1הניקוד בגין סעיפים 

 .3לטבלה יינתן בהתאם למענה המציע על נספח א'  4הניקוד בגין סעיף 

 מקסימליניקוד  אמת מידה 

  ומיון עובדיםהשמת בכירים מתן שירותי המציע ב ותק 1

 .נקודות 2 -שנים  7-6של מציע בעל ותק 

 .נקודות 3 - שנים 9-8של מציע בעל ותק 

 .נקודות 5 -  ומעלה שנים עשרמציע בעל ותק של 

עבור ) נקודות 5עד 

שנות עשר  למע

 ניסיון(

הוכחת העמידה התרשמות מאיכות הפרויקטים שיציג המציע במסגרת  2

 -לעיל)ב(  -)א( ו 3.3.2סעיף בתנאי הסף ב

 .נקודות 2עד  -התרשמות ממורכבות הפרויקטים 

גיוס המוני שיצוין מעבר לנדרש בתנאי הסף, תינתן נקודה  בגין כל פרויקט

 )שלושה פרויקטים(. נקודות 3 עד -אחת 

 3עד  - סופקו השירותים על ידי המציעהתרשמות מלוחות הזמנים בהם 

 נקודות.

לקוחות  -התרשמות מקהל היעד המתמיין או מהתפקידים אליהם מועמדים 

 .נקודות 2עד  - ממשלתיים / עסקיים

 .נקודות 10עד 

שלושה תהליכי ייבחנו  - של מנהל הפרויקטוהשכלה  , וותקניסיון מקצועי 3

 3.4.1סעיף הוכחת העמידה בתנאי הסף באשר יצוינו במסגרת  גיוס המוני

 לעיל.

 .נקודות 4עד  -ממורכבות הפרויקטים כללית התרשמות 

תינתן נקודה מעבר לנדרש בתנאי הסף,  שיצויןגיוס המוני בגין כל פרויקט 

 .פרויקטים(ארבעה ) נקודות 4 עד - אחת

 .נקודות 10עד 
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באחד מהתחומים ככל שמנהל הפרויקט הינו בעל תואר שני  -השכלה 

ניהול משאבי ו/או  מדעי ההתנהגות ו/או מנהל עסקיםה/ פסיכולוגיהבאים: 

  .נקודות 2עד  -הנדסה תעשייה וניהול ו/או  אנוש

 -לביצוע הפרויקט  המוצעת  מתודולוגיההתרשמות מה 4

אופן מתן , יש לפרט אודות 3נספח א'הצעתו בבהתאם לנתן ניקוד ילמציע י

 לביצוע הפרויקט.לרבות ציון אבני דרך ולוחות זמנים  המבוקשיםהשירותים 

 .נקודות 5עד 

  - חוות דעת על המציע 5

טופס ידי המציע במסגרת -צוינו על אנשי הקשר אשראחד מהמזמינה תפנה ל

 .וזאת לצורך קבלת חוות דעתלקוחות המציע, כ 2א'

איכות ושביעות רצון המציע,  תהמזמינה תשאל שאלות בדבר מקצועיו

ו/או כל עניין  , טיב העבודה, עמידה בלוחות זמניםידו-השירות המוענק על

 אחר לשיקול דעתה.

למזמינה שמורה הזכות לבחור למי לפנות לשם קבלת חוות דעת, והיא * 

. 2טופס א'רשאית לפנות לכל אחד מאנשי הקשר שצוינו על ידי המציע על גבי 

או ניסיון פי ניסיונה -ת דעת אחת עללמזמינה שמורה הזכות לנקד חוו בנוסף,

 .מול המציעהרשות 

נקודות  10עד 

עבור חוות דעת )

 (.אחת

  נקודות 40ניקוד מקסימלי לטבלה זו: 

 

 נקודות 30 - אישיהריאיון השלב ל על מנת לעבור : הציון המינימאליציון סף. 

 לשלב הריאיון האישי.  הנקודות האפשריות, יעבור 40נקודות מתוך  30יצבור לפחות רק מציע אשר 

 בהתאם לשיקולשומרת לעצמה את הזכות לעדכן את ציון הסף האמור  ענבלמבלי לגרוע מן האמור, 

למזמינה תהא הזכות לעדכן/ לבטל את ציון הסף לשלב הראיון האישי,  .ומנימוקים שיירשמו דעתה

יוזמנו לראיון אישי, והכל בהתאם  -דו בשלב האיכותי ולקבוע כי כל המציעים שעמדו בתנאי הסף ונוק

 לשיקול דעתה וצרכיה. 

 (נקודות 20 עד) יאיש ריאיון - 3 שלב 5.3

לבצע  מניסיון המציע ויכולתו הצוות המוצע,מכללית יינתן על בסיס התרשמות בריאיון האישי ניקוד ה

 פי הקריטריונים הבאים:-את השירותים המבוקשים על

  בתחום השירותים המבוקשיםהפגנת ידע בתחום ומקצועיות; 

 את השירותים המבוקשים ספקהתרשמות מיכולת המציע ל; 

  טיפול ושירות לבכירי המשק, פתרון  :יקט מורכב ביותר בעל ממשקים רביםהמציע לנהל פרויכולת

 באופן מיידי ועוד;בעיות 

  המציע;זמינות 

  כח אדם במידת הצורךגיבוי; 
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  לעבוד בצורה מקצועית עם אנשי מערכות מידעיכולת; 

 מוטיבציה של המציעהתרשמות מה; 

  מוצע.מקצועי הכללית מהמציע והצוות ההתרשמות 

 

קריית שדה התעופה( ו/או ברשות בכפוף  3איון האישי יתקיים במשרדי המזמינה )רחוב הערבה יהר

בהתאם להנחיות שיחולו באותה עת הכל  -לשיקול דעת המזמינה ו/או באמצעות ועידה חזותית מקוונת

  .בענבל

כי כל מי שיוזמן חלה חובה על מנהל הפרויקט ורכזי הפרויקט להיות נוכחים בריאיון האישי, מובהר 

  .זהידי ענבל לראיון מחויב להיות נוכח בשלב -על

לזמן לראיון את כל מי שתראה לנכון בכל הנוגע למתן  ענבל שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמציע

 השירותים המבוקשים, וכן בכפוף לבקשת הרשות. 

 

   .(נקודות 04 -סך הניקוד עבור שלב זה) המחיר דירוג - 4שלב  5.4

, של לעיל 4.2כאמור בסעיף ( ג'נספח  - כספית ה)הצע - 2' מס מעטפהבשלב זה תפתח המזמינה את 

  ציון הסף האיכותי הנדרש.המציעים אשר הצעותיהם עברו את 

סעיף זה באופן יחסי לשאר המציעים כמפורט בנוסחת  בעבור נקודות 40עד  כולל של יינתן ניקוד למציע

 .שלהלןהחישוב 

 שלהלן השלבים  כי יובהר :המחיר הצעת - 'ג נספח במסגרת הבאים למרכיבים מחיר הצעות לתת המציע על

 נוספים מועמדים יוצעו בהם במקרים דירקטורים. נבחרת הקמת של שלם בהליך מדובר כאשר יבוצעו

 שיבוצעו. לשלבים בהתאם צעתבי התשלום לעיל, 3.1.12 בסעיף כאמור כדירקטורים לכהונה

 לפי המועמד וסינון למערכת המועמד של הנתונים הכנסת אחד, מועמד בדיקת עבור מחיר - 1 שלב (א)

 .("K "מחיר )להלן: להזמנה( 1ב' כנספח צורףמ) האיתור הליך בנוהל בפניו שיפורטו הסף תנאי

 פניות מאלפיים פחות שיתקבלו ככל ,הסף תנאי לפי וסינון המועמדים בדיקת של זה שלב שלגבי יובהר

 . זה בשלב מועמדויות 2,000 התקבלו כאילו תמורה הזוכה למציע תשולם ,מהציבור מועמדים של

 )אמות הקשיחים הקריטריונים לפי הסף תנאי את שעבר מועמד סינון עבור  -למועמד מחיר – 2 שלב (ב)

 ."(S "מחיר )להלן: להזמנה( 1ב' כנספח צורףמ) האיתור הליך בנוהל בפניו שיפורטו לסינון מידה(

 -  למועמד ראיון וביצוע תיאום וכן המועמד של ממליצים עם שיחות עבור -למועמד מחיר - 3 שלב (ג)

 כנספח צורףמ) האיתור הליך בנוהל יוגדר הסופי המספר ירואיינו. מועמדים של מוגבל מספר כי יובהר

 (."R "מחיר )להלן: ביותר. הגבוה הציון את שקיבלו אלו לראיונות יוזמנו להזמנה(. 1ב'

  :הבאות ההנחות על המזמינה תתבסס ( "IW" )להלן: בודד למציע המשוקלל המחיר ביצוע לצורך

 מהמועמדים 100% שיהיו היא העבודה הנחת - 1 בשלב. 

 מהמועמדים 60% - כ שיהיו היא העבודה הנחת - 2 בשלב. 

 מהמועמדים 15% - כ שיהיו היא העבודה הנחת - 3 בשלב. 

 מחייבות ואינן מועמד לכל המשוקלל המחיר חישוב לצורך הינן לעיל המצוינות ההנחות כי ויודגש יובהר

באף אחד  מתחייבת למספר המועמדים אינה המזמינהיודגש כי  .שהיא צורה בכל המזמינה את
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 2,000-פחות מהמזמינה מתחייבת כי ככל שיתקבלו בו  ,1מהשלבים למעט התחייבות המזמינה לגבי שלב 

 מועמדויות בשלב זה. 2,000פניות של מועמדים מהציבור, תשולם למציע הזוכה תמורה כאילו התקבלו 

 :כדלקמן תהיה המשוקלל המחיר נוסחת

100%•K+60%•S+15%•R= WI 

 במכרז בודד מציע של המשוקלל המחיר = IW 

 המציעים מכלל ביותר הזול המשוקלל המחיר הצעת את שנתן המציע = WMIN   

 
𝐖𝐦𝐢𝐧

𝐖𝐢
  .נקודות 40 מתוך  I ה המציע ניקוד  = 40×   

 נקודות. 40 - העלות רכיב עבור הנקודות מלוא את יקבל ביותר הזול המשוקלל המחיר את שהגיש המציע

 אליו. יחסי באופן  שלהם המשוקלל המחיר עבור הניקוד את יקבלו האחרים המציעים

 

מציע הזוכה בהליך, יהיה המציע שיקבל את הניקוד המשוקלל : ה)איכות ומחיר)ציון משוקלל כולל 

 : לפי הנוסחה הבאה (שקיבל לפי מרכיב האיכות והציון עבור הצעת המחירבחיבור הציון )הגבוה ביותר 

Q - המידה(אמות )יקוד סופי בעבור איכות ההצעה נ   

Y-  ציון סופי בעבור הצעת המחיר 

T - ציון משוקלל סופי 

 Y+Q=T :ציון משוקלל סופי

 התמחרות 5.5

תהא רשאית )אך לא חייבת( לאחר ניקוד מרכיב האיכות ובדיקת הצעת המחיר, וועדת המכרזים  .5.5.1

המועמדים הסופיים או באם ימצאו  נילהחליט על עריכת הליך תחרותי נוסף על הצעת המחיר לש

שני מועמדים ומעלה לזכייה, אשר יהיו בעלי אותו ציון סופי משוקלל או כפי שתמצא לנכון 

 בנסיבות העניין בהתבסס על ההצעות ונתוני המציעים. 

, בהתקיים התנאים לעיל על עריכת הליך תחרותי נוסף, תודיע הוועדה החליטה וועדת המכרזים .5.5.2

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

 המיטיבה עם המזמינה ביחס להצעת המחיר שבהצעתם הראשונה. 

נתו להגיש הצעה נוספת ובכל הצעה נוספת, יידרש להודיע למזמינה כי אין בכוומציע שלא יגיש  .5.5.3

 מקרה, תיחשב הצעתו הראשונה כהצעתו הסופית בהליך זה.
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 ההצעות בחינת רךד - 6 פרק .6

 
 ההצעה הגשת 6.1

 מהות את הבין ,לעיל האמורים הסף בתנאי עומד הינו כי סבור שהמציע משמעה ההצעה הגשת 6.1.1

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

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

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

 על החוזה לרבות ,נספחיו על ההליך תנאי לכל מראש הסכמה מהווה המציע מטעם הצעה הגשת 6.1.2

 .תוספת או/ו שינוי בלא והכול תהיינה אם הליךל וההבהרות נספחיו

 להגשת שנקבע האחרון מהמועד ימים 120 במשך בתוקפה תעמוד ,יהותצרופ כל על ,שהוגשה הצעה 6.1.3

 .ענבל "יע המועד להארכת בכפוף נוספים ימים 90 או/ו ,ההצעות

 המציע .ומלאים נכונים הינם בהצעתו שמסר והמידע הפרטים ,הנתונים כל כי מתחייב המציע 6.1.4

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

 .לאלתר הצעתו לפסילת עילה יהווה כוזבים פרטים

 

 בהליך הזוכה ההצעה בחירת דרך 6.2

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

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

 (.ההשלמות וקבלת הצורך במקרה השלמות בקשת

 כל לפסול רשאית המזמינה. הסף בתנאי עומדת ההצעה אם תבחן המזמינה -הסף  תנאי ' בשלב 

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

 .מלא לא או נכון לא, שגוי הינו ההצעה מפרטי פרט כי יתגלה אם

 הסף בתנאי שעמדו ההצעות בחינת - המידה אמות של האיכותי החלק פי על ההצעות ניקוד 'ג שלב

 .האיכותי בחלק ההצעות וניקוד לעיל 5 בפרק המפורטות המידה לאמות בהתאם

שיעברו  הצעות רק -( המחיר הצעת פתיחת) העלות מרכיב בדיקת לשלב הסף ציון של מעבר 'ד שלב

 .המחיר הצעות פתיחת של לשלב יעברובדיקות האיכות,  שלאת ציון הסף 

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

  .להזמנה 5 פרק - המידה אמות בפרק

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

 . הזוכ מציע בחירת 'ז שלב

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

 . במערכת חדש ספק פתיחת ופרטי הנדרשים האישורים לשליחת ההזוכ מהמציע דרישה

 ההזמנה מסמכי הפצת איסור 6.3

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

והמציע אינו רשאי להעתיקם, לצלמם, להעבירם לאחר, לאפשר לאחר לעיין בהם או להשתמש בהם 

 למטרה אחרת כלשהי.
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 ליךהה תוצאות על הודעה 6.4

 בכתובת או/ו, בהצעתם כמצוין, כתובתם פי על המציעים לכל בכתב יימסרו ההזמנה תוצאות על הודעה             

 תוקף כל יהיה לא כי, בזאת מובהר ספק הסר למען. להזמנה' א בנספח המציע שציין האלקטרוני הדואר

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

, המזמינה את לחייב כדי הזכייה הודעת במשלוח אין כי בזאת מובהר. זה סעיף הוראות פי על ל"בדוא או/ו

. הנדרשים המסמכים כל והמצאת ההסכם על המזמינה חתימת זה ובכלל ההתקשרות הושלמה לא עוד כל

הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציע, לקבלת הבהרות להצעתו, או כדי  למזמינה שמורה

  שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות. להסיר אי בהירויות

 עיון זכות 6.5

 
 שלו מקצועי סוד או מסחרי סוד לחשוף עלולים בהצעתו חלקים אילו מראש לציין רשאי המציע 6.5.1

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

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

 כי בזאת מודגש .אחר כדין דורש כל או זכו שלא מציעים לעיון במלואה הזוכה הצעתו את להעביר

 בשיקול מצוי והינו בענבל המכרזים וועדת במבחן יעמוד ,דרישה בעת ,המסומנים החלקים חשיפת

 וועדת החלטת ועל בהצעתו לעיין דרישה על המציע את לידע מתחייבת ענבל .הבלעדי דעתה

 .המכרזים

 מלדרוש מנוע יהא מקצועיים או/ו מסחריים כסודות בהצעתו מסוימים חלקים הגדיר אשר מציע 6.5.2

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

 של חלקים גילוי בעניין החלטה כל ליתן דין פי על המכרזים וועדת של מסמכותה לגרוע האמור

  .המלא דעתה שיקול לפי וזאת ,ההצעה

 רשאית וענבל דין פי-לע דורש לכל תינתן זכתה לא שהצעתו מציע ידי על הזוכה בהצעה העיון זכות 6.5.3

  .זוכות/הזוכה הצעות/בהצעה מהעיון כתוצאה שיהיו ההוצאות עבור סביר תשלום לדרוש

 

 ההסכם של לתוקף לכניסתו מקדימים תנאים 6.6

 
 וטופס הנדרשים האישורים רשימת את המזמינה אליו תשלח הזוכה למציע ההודעה משלוח עם 6.6.1

 האמור והטופס הנדרשים האישורים את לענבל לשלוח המציע על .במערכת חדש ספק פתיחת פרטי

 .פרטיו כל על מלא

 קבלת לאחר אלא לתוקף ההתקשרות הסכם יכנס לא הזוכה, למציע זכייה הודעת קבלת לאחר אף 6.6.2

 ביצוע ערבות  - לרבות כדין, חתומים כשהם ההתקשרות, הסכם לפי הנדרשים האישורים כל

 קבלת לאחר רק לתוקפו, יכנס ההתקשרות הסכם כדין. חתום ביטוחים קיום אישורו כדין חתומה

 הזוכה. למציע והעברתו ההסכם על ענבל בחברת החתימה מורשי חתימת ולאחר המסמכים
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 המציע התחייבויות - 7 פרק .7

 איסור הסבת זכויות .7.1

או חובותיו לפי ו/, במישרין או בעקיפין, את זכויותיו לצד שלישיהמציע אינו רשאי להמחות ו/או להעביר 

 , כולן או חלקן, ללא הסכמה בכתב ומראש של ענבל.מכרז זה
 עובדי המציע .7.2

קבלני משנה שאושרו מראש לתת את כל השירותים המבוקשים בעצמו ו/או באמצעות המציע מתחייב 

 ובכתב על ידי ענבל, ובכפוף לחתימתם על הסכם סודיות וניגוד עניינים או כל מסמך אחר שיידרש ע"י ענבל.

 אחריות המציע כלפי המועסקים על ידו .7.3

והוראות  הנזיקין ,כלפי כל המועסקים על ידו לפי דיני העבודההבלעדי אחראי הבלבד הינו  הזוכה המציע

על ידי המועסקים על ידו  ו/או לכל נזק שיגרם על ידוהבלעדי כן יהיה המציע לבדו אחראי ו כמ. כל דין

כלשהי שנגרמה באחת מן הדרכים  זה. אם על אף האמור תחויב ענבל לשאת בחבות הסכםלמטרות 

 ובאופן מיידי., יפצה אותה על כך המציע באופן מלא לבצע פעולה כלשהי בעקבות כך, או האמורות

 יווח של המציע לגבי שינויים ו/או עדכונים במציעחובת ד .7.4

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

שהגיש במסגרת ההצעה על נספחיה ובכלל זה כל שינוי במציע שיכולות להיות לו השלכות לגבי מתן 

לת הודעה השירותים המבוקשים לרבות שינוי באי עמידה באחד מתנאי הסף במסגרת הזמנה זו. לאחר קב

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

 זה מתן אפשרות של הפסקת קבלת השירותים המבוקשים מהמציע. 

  דרישות ביטוח .7.5

 10 בסעיףכמפורט  נדרשיםקיים את כלל הביטוחים הי ,כמציע זוכה בחרייומתחייב כי במידה המציע 

 .  הצורך במידת, המוארכת ההתקשרות תקופתאו /ו ההתקשרות תקופת כל הסכם ההתקשרות למשךל

להסכם  10סעיף מפורטות בהדרישות הביטוח כל כי הינו עומד ב בטרם הגשת הצעתועל המציע לוודא 

 .ההתקשרות

 דרישות אבטחת מידע .7.6

לקיים במהלך מתחייב ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו שיועסקו בקשר עם מתן השירותים בהליך זה, המציע 

 -הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההתקשרות המוארכת, את 

אבטחת הגנת הפרטיות )"( והתקנות שהותקנו מכוחו, ובפרט את הוראות תקנות החוק)להלן: " 1981

לרבות הנחיית רשם מאגרי  , הנחיות הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים,2017 -(, התשע"ז מידע

ולעמוד במלוא רכיבי  בנושא תחולת הוראות החוק על הליכי מיון ופעילות מכוני מיון, 2/2012מידע מס' 

וכן הוראות   (2'האבטחת מידע )נספח  שאלון( ו1ספח ה'נדרישות אבטחת מידע )מפרט הדרישות על פי 

בהתאם והנחיות של ענבל לעניין הגנת הפרטיות, אבטחת מידע והגנת סייבר, ככל שיינתנו מעת לעת, וזאת 

 לדרישות רגולטוריות הרלוונטיות למתן השירותים בהתאם לשיקול דעתה של ענבל. 
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 כלליים תנאים - 8פרק  .8

 המסגרת הארגונית של השירותים שיינתנו על ידי המציע   8.1

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  8.2

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

 סמכות השיפוט  8.3

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

 בעלי הסמכות העניינית באזור תל אביב יפו ו/ המרכז. זה, תהיה בבתי המשפט 

 העדר בלעדיות 8.4

 וענבל השירותים לביצוע כלשהי בלעדיות תקנה לא וחתימה על ההסכם בהליךה הזוכ המציע הצעת קבלת

, בכפוף לכל השירותים לביצועים /אחר עם להתקשר, הבלעדי דעתה שיקול פי ועל, עת בכל רשאית תהיה

 .דין

 שמירת דינים והוראות 8.5

 סיבה מכל וכן הדין הוראות את ענבל, לדעת, תואם אינה בה הנקוב המחיר אשר הצעה כל תתקבל לא

 התחייבות הזוכה על פי דין.שהיא, ההצעה בכללותה אינה תואמת לדעת ענבל את 

 מההצעות איזו לקבלת חובה העדר 8.6

למרות כל האמור בכל מקום אחר בהזמנת הצעות זאת, ענבל אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה 

 ביותר או איזה מההצעות שיוגשו בהליך זה.

 
 

 

 כבוד רב,ב    

 ענבל חברה לביטוח בע"מ                                    
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 תצהירים - א'ספח נ
 

מופיע  WORD)נוסח בקובץ  ולא בכתב יד באמצעות מחשבלמלא  יש ,3עד א'  1 א'טופס  -נספח א' את 

כדין ולצרפו כחלק ממסמכי יש להדפיסו, להחתימו  נספח. לאחר מילוי הבאתר ענבל תחת מסמכי ההליך(

 ההזמנה. 

לפרק ב' לפקודת הראיות )נוסח חדש(, בסימן א' החתימה במציע להצהיר, כמשמעותו על מורש/י 

 .מכלול התצהירים, על 1971-התשל"א

 

 :תצהיר כללי - 1א' טופס 

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

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

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

 כדלקמן:

"( לחתום על תצהיר זה המציע________ )להלן: "__________חברת  כדין על ידי הוסמכנו/הוסמכתי

לקבלת שירותי איתור ומיון מועמדים  פומבי מכרז -  26/2021הליך מס' ה שהגשנו במסגרת בתמיכה להצע

 .בע"מ ענבל חברה לביטוחלכהונה כדירקטורים בחברות ממשלתיות באמצעות 

 פרטי המציע: 

 שם המציע: ________________ .ב

 :______________מס' ח.פ. .ג

 :המציע כתובת .ד

 ומספר: ________________  רחוב

 עיר:_______________________ 

            _____________________ : טלפון .ה

 ________________: תפקיד  ________________       :הקשר איש שם .ו

 _______________________________ :הקשר איש של נייד טלפון מס'

 _________________  __________________   :הקשר איש של דוא"ל

בכל הנוגע למכרז ולמתן השירותים לתשומת לבכם, לכתובת דוא"ל זו בלבד יישלחו עדכונים והודעות 

 .המבוקשים

 :הינםלעניין השתתפות בהליך  במציעהחתימה  מורשי .2

 מורשה שם

 החתימה
 חתימה דוגמת ת.ז. מס' בחברה תפקיד
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 :מוצע מטעם המציעמקצועי הפרטי הצוות ה .3

 

 מתן השירותים המבוקשים .4

 באופן ההזמנה למסמכי 2 בפרק כהגדרתם המבוקשים השירותים כל את לספק ביכולתי כי מצהיר הנני

 לא, גבוהה זמינות לרמת אדרש ענבל ו/או הרשות עם ההתקשרות תקופת בכל כי לי ידוע, ומלא מצטבר

 . מטעמי באחר להסתייע או/ו המבוקשים השירותים ביצוע לצורך באחר עצמי להחליף רשאי אהיה

 תצהיר כללי .5

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

וכי ידועים וברורים לי התנאים והשירותים המבוקשים במסגרת הליך יתפרסמו במסגרת ההליך, 

 זה.

הגשת ההצעה על ידי משמעה כי הנני עומד בתנאי הסף המבוקשים, הבנתי את מהות מתן  .5.2

השירותים המבוקשים, ומסכים לכל תנאי. כמו כן מצהיר כי טרם הגשת הצעתי זו, קיבלתי את 

ים, הפרטים והעובדות, ולפיכך אין לי כל טענה כי לא מלוא המידע האפשרי, בדקתי את כל הנתונ

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

 למסמכי ההליך. 2ם המפורטים בפרק הנני מתחייב לעמוד בכל הדרישות לרבות הקצאת המשאבי .5.3

כלל המחשוב, החומרה, התכנה לשם ביצוע כלל השירותים המבוקשים  הנני מצהיר כי למציע קיים .5.4

כלל החומרה והתוכנה המצויים אצל המציע ו/או אצל מי מטעמו הינם בעלי רישוי חוקי , בהליך

 מלא.

הגשת הצעה מטעמי מהווה הסכמה מראש לכל תנאי ההזמנה על נספחיה, לרבות הסכם  .5.5

 ההתקשרות והכול בלא שינוי ו/או תוספת.

 מורשה שם

 החתימה
 חתימה דוגמת ת.ז. מס' בחברה תפקיד

    

 דוא"ל נייד טלפון ת.ז. מס' מלא שם 

     :פרויקט מנהל

 קליטה, צוות רכז

 :ומיון סינון

    

 ראיונות צוות רכז

 :המלצות ובדיקת
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נני מתחייב כי כלל הנתונים, הפרטים והמידע שנמסרו בהצעתי הינם אמת וכי משקפים באופן ה .5.6

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

 ההצעה לאלתר.

לביצוע  הנני מתחייב להעביר במהלך הפרויקט ו/או בסיום ההתקשרות את כל החומרים הנוגעים .5.7

השירותים המבוקשים לרשות כך שהעותק היחיד שיישאר בנוגע למתן השירותים המבוקשים יהיה 

 בידי הרשות. 

תבקש על ידי ענבל הקשורה אאת הרשות באמצעות ענבל בכל מטלה נוספת ש הנני מתחייב ללוות .5.8

לעיתים  לביצוע הפרויקט לרבות עזרה בהכנת הטפסים, ליווי של הועדה מטעם הרשות שתשב גם

עדה מטעם הרשות בנוגע לשאלות/השגות על ההליך(, ועדת ערר בפרויקט )פניה של המועמדים לווכו

 וכדומה.יעוץ שוטף 

ידוע לי כי כל מסמכי ההזמנה הינם רכושה הבלעדי של המזמינה ונמסרו לצורך הגשת הצעות בהליך  .5.9

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

 למטרה אחרת כלשהי.

ידוע לי כי הצעה שהוגשה, על כל צרופותיה, תעמוד בתוקפה במשך תשעים ימים מהמועד האחרון  .5.10

הקבוע להגשת ההצעות, או שישים ימים נוספים אם חברת ענבל ביקשה את הארכת המועד מהמציע 

 ובכתב.

הנני מתחייב בזאת לעמוד במשך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההתקשרות המוארכת  .5.11

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

: הנני מתחייב כי במידה ואבחר כמציע זוכה אקיים את כלל הביטוחים הנדרשים כמפורט ביטוח .5.12

 ל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההתקשרות המוארכת.בהסכם ההתקשרות למשך כ

 הנני מתחייב לקיים את כל ההוראות הנדרשות בנושא אבטחת מידע. :אבטחת מידע .5.13

 זכות עיון .6

אילו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או להליך על המציע לציין  6.5בהתאם לאמור בסעיף 

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

 בהצעה הזוכה גם אם המציע הזוכה לא הגדיר אותם ככאלה. 

 מובהר בזאת כי זכות העיון כפופה להחלטת וועדת מכרזים, לחוק חובת המכרזים ולתקנותיו:

 נימוק מס' הסעיף בהצעה מס'
   

   

   

 

 פי המבנה המפורט לעיל.-עלניתן להוסיף שורות נוספות 

 התחייבות להעדר ניגוד עניינים, חובת סודיות ואי הרשעה  .7

אני הח"מ מצהיר בזאת כי אני מתחייב במסגרת ההליך וביצוע השירותים המבוקשים להעדר ניגוד 

 עניינים, חובת סודיות ואי הרשעה כדלקמן: 

 : התחייבות לחובת סודיות
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 וכל משנה  קבלני עובדיו, לרבות המציע כי בתנאי המציע עם להתקשר הסכימה וענבל   הואיל:

 להוראות בהתאם להלן כהגדרתו המידע כל סודיות על ישמור מטעמו אחר אדם

 המידע סודיות לשמירת הדרוש כל לעשות המציע התחייבות סמך על וכן זו, התחייבות

 להלן. כהגדרתו

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

 תכתובת, לרבות כלשהם (KNOW- HOW) ידע או (INFORMATION) מידע לידיעתי יבוא או

 כהגדרתה ידיעה או מסחרי/עסקי סוד שרטוט, רישום, מסמך, תכנית, חומר, דעת, חוות

 הציבור כלל בידיעת מצוי שאינו שונים, מסוגים 1977-תשל"ז העונשין, לחוק 91 בסעיף

 דרך" "קיצור-ל תשמש שידיעתו מידע או להסכם בקשר באו לידיעתי שהגיע מידע או

 ואמצעי כלי בכל לרבות בכתב, ובין פה בעל בין אליו, להגיע יכול הכלל למידע  הגעה לשם

 האמור, מכלליות גרוע מבלי אך לרבות עקיף, ובין ישיר בין מידע לאצור העשוי אחר

 (."המידע" )להלן: ודו"חות מסמכים נתונים,

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

 נציג אישור הגשת ללא ההסכם, לעניין המוסמכים ענבל לנציגי מלבד כלשהם גוף או אדם

 ומהווה מרובה נזק לצדדים או לענבל למשרד לגרום עלול ובכתב מראש המוסמך ענבל

 הגנת חוק בהוראות ופגיעה 1977 - תשל"ז העונשין, לחוק 118 סעיף לפי פלילית עבירה

 .1981-מ"אהתש הפרטיות,

  :כדלקמן ענבל כלפי מתחייב אני       

 השירותים. ממתן הנובע או הקשור כל ו/או המידע של ומוחלטת גמורה סודיות על לשמור .1

 ובכפוף השירותים, מתן במסגרת לידיעתי הובא או נמסר שלשמה למטרה ורק אך במידע להשתמש .2

 אחר עצמי שימוש לכל או האישית עלתילתו או לפרנסתי לנצלו או במידע להשתמש לא לעיל, לאמור

 המידע. את שהם, אופן או דרך בכל לנצל, לאחרים לאפשר או לגרום לא וכן לעיל, לאמור בהתאם שלא

 מכן לאחר או השירותים מתן תקופת כל במשך כי מתחייב הנני לעיל, האמור בכלליות לפגוע ומבלי .3

 ובין במישרין בין המידע, את להגיש לשהםכ מוסד או גוף או אדם לכל לאפשר לא זמן הגבלת וללא

 מחזקתי להוציא לא וכן גוף או אדם לידיעת להביא או למסור להודיע, להעביר, לפרסם, לא בעקיפין,

 שהוא. כל לצד עקיף, ובין ישיר בין דבר, או חפץ כל או אחר כתוב חומר כל או המידע את

 התחייבות כתב פי על התחייבותי את לקיים כדי הדרוש כל את ולעשות קפדניים זהירות אמצעי לנקוט .4

 הנדרשים הזהירות אמצעי בכל לנקוט השאר, ובין ושלמותו, המידע סודיות על שמירה לרבות זה,

 אחרת. או נוהלית ביטחונית, בטיחותית, מבחינה

 או ענבל( ידי על ובכתב מראש שיאושרו וככל )אם מטעמו מקצועיים מומחים או עובדי לידיעת להביא .5

 מילוי אי על העונש ואת סודיות שמירת של זו חובה לרבות זו בהתחייבות האמור את מטעמי מי

 החובה.
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 לכם ייגרמו אשר סוג, מכל תוצאה או הוצאה או פגיעה או נזק לכל דין כל פי על כלפיכם אחראי להיות .6

 כל גיןב לבדי אחראי אהיה אם בין וזאת זו, התחייבותי מהפרת כתוצאה שהוא כל שלישי לצד או

 אחרים. עם ביחד אחראי אהיה אם ובין האמור

 או מכם שקיבלתי חפץ או אחר או כתוב חומר כל לכך כשאתבקש מיד ולחזקתכם לידיכם להחזיר .7

 מתן עקב גוף או אדם מכל שקיבלתי או השירותים מתן עקב לידי או לחזקתי שהגיע לכם, השייך

 של שהוא כל עותק אצלי לשמור לא מתחייב ניהנ כן, כמו ענבל. עבור שהכנתי חומר או השירותים

 מידע. של או כאמור חומר

 התחייבות כתב שלפי בחובותיי פגיעה משום בו שיש בעיסוק שהיא דרך בכל להתקשר או לעסוק שלא .8

 של במצב בעקיפין, או במישרין להימצא, עשוי אני שבעטיו או לענבל השירותים מתן שמכוח או זה

 בכלל אחר. עניין לבין לענבל השירותים מתן במסגרת עיסוקי או תפקידי וימיל בין עניינים, ניגוד

 עובד או אותו מנהל בו, חבר שלי קרוב או שאני גוף של או קרובי של עניינו ענייני, ייחשבו אחר" "עניין

 מנהל למנות בזכות רווחים, להגשת בזכות המניות, בהון בו, חלק שלי לקרוב או שלי גוף או בו, אחראי

 בפיקוחי, או עמי העובד עובד או שותפי, או מעסיקי או שאני לקוח, של ענינו גם וכן הצבעה, בזכות וא

 (.אחר" "עניין )להלן: מיצגים/מייעצים/מציעים

 הנמצא ו/או לענבל השייך כאמור מידע שאגלה מקרה בכל לרבות זו, התחייבות שאפר מקרה בכל .9

 הפרת בגין אישית כלפיי ועצמאית נפרדת תביעה זכות לכם תהיה לפעילותיכם, הקשור ו/או ברשותכם

 זה התחייבות לכתב בהתאם שלא במידע ששימוש לי ידוע כי מצהיר הנני שלעיל. הסודיות חובת

 -התשמ"א הפרטיות, הגנת וחוק 1997 -התשל"ז עונשין, חוק לפי עבירה מהווים לאחר מסירתו לרבות

1981. 

 לבינכם, ביני שהוא סוג מכל אישי קשר ו/או מעביד-עובד של מעמד כיוצרת תפורש לא זו התחייבותי .10

 זה. התחייבות כתב פי-על האישית אחריותי למעט

 כתב הוראות כל יחולו שהיא, דרך בכל אצלי התקבלו אשר המידע, של העתקים על כי לי וידוע מוסכם .11

 זה. התחייבות

 לענבל המוקנית אחרת סמכות או סעד או זכות מכל לגרוע כדי זו בהתחייבות אין כי לי וידוע מוסכם .12

 החוזה. לרבות חוזה או דין כל פי על

  :עניינים ניגוד להעדר התחייבות

 לעמוד עשוי שאני או קיים עניינים ניגוד על לי ידוע לא זה, התחייבות כתב חתימת למועד נכון זה, בכלל .13

 קרובי של עניין או שלי אחר עניין לבין לענבל השירותים מתן במסגרת עיסוקי או תפקידי מילוי בין בו

 בו. חבר קרובי או שאני גוף של עניין או

ה עד שנה מתום תקופת המגבלות האמורות לעיל, תחולנה, כלפי המזמינ -תקופת העדר ניגוד עניינים  .14

 ההתקשרות, אלא אם אישרה ענבל מראש ובכתב, תקופה קצרה יותר.

 :תצהיר המציע בדבר העדר הרשעות קודמות

הנני מצהיר כי כל העובדים במציע לא הורשעו בעבירה פלילית או עבירה משמעתית, למעט עבירות  .15

 1981 -תעבורה או שחלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים התשמ"א 
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וכן כי לא תלוי ועומד נגד מי מהם כתב אישום על עבירה מהעבירות המנויות לעיל ולא מתנהלת 

 ירה בגין עבירה מעבירות אלה למעט בעבירות תעבורה.נגדם חק

הריני מצהיר בזאת כי לא הורשעתי או נחקרתי בעבר בגין עבירה כנגד בטחון המדינה, או בגין עבירה  .16

שנושאה פיסקאלי )כגון: אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלת רשמיות וכיו"ב(, 

, 1977 -לחוק העונשין, התשל"ז 438עד  414 -ו 393עד  383, 297עד  290או בגין עבירות לפי סעיפים 

למעט עבירות שלגביהן חלפה תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים 

 .1981 -תשמ"א

הואיל וכך, אני נותן/ת בזאת הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים ו/או שיהיה קיים אודותיי  .17

 .1981 -פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים תשמ"אבמרשם הפלילי על 

כמו כן, למען הסר כל ספק, אני מוותר/ת בזאת מראש על קבלת הודעה במקרים של מסירת מידע  .18

כאמור לעיל. הסכמה זו תהא תקפה מיום הגשת הצעתי ובמשך כל תקופת ההתקשרות עם חברת 

 ענבל.

 :בעלות על מידע .8

כל המסמכים מכל סוג שהוא, לרבות חוות דעת, תכתובת, מודלים, חישובים, נתונים, בדיקות,  .א

צילומים וכל יתר המסמכים והמידע הקשורים לשירותים נשוא ההסכם זה, שהוכנו ע״י המציע ו/או 

מי מטעמו עבור ו/או כל גורם אחר בקשר עם מתן השירותים, בכל פורמט שהוא לרבות פורמט 

( הינם רכושה וקניינה של ענבל אשר תהא רשאית להשתמש במידע ״המידע׳׳)להלן: אלקטרוני 

בעצמה ו/או באמצעות כל צד ג׳ שתבחר, לפי ראות עיניה וללא כל הגבלה, וכן ליתן למידע פומביות 

לפי שיקול דעתה. המציע מתחייב למסור לענבל מיד עם דרישתה כל מידע כאמור ובכל פורמט על 

  פי בחירת ענבל.

הנני מתחייב כי אני ו/או מי מטעמי אשמור את תוצאות עבודתו והמידע בסודיות, ולא אפרסם, או  .ב

 יעשה שימוש כלשהו במידע, אלא ברשות מפורשת בכתב ומראש של חברת ענבל.

 התחייבות לקיום חובות חקוקות בתחום העסקת עובדים .9

 השירותים ביצוע לצורך המציע ידי על שיועסקו העובדים לגבי ההסכם, תקופת בכל לקיים מתחייב הנני

 אחר זה, ובכלל דין כל בהוראות האמור אחר ההתקשרות, ובהסכם זה בהליך כמפורט המבוקשים

 וכפי ההתקשרות הסכם חתימת בעת שהם כפי עובדים, בהעסקת הקשורים והפסיקה החוק הוראות

 ההתקשרות בתקופת לרבות ההתקשרות בתקופת שיחוקקו חדשים חוקים לרבות לעת, מעת ושישונ

  המוארכת.

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים .10

אני הח"מ,  מר/גב'  ________________ מרח'____________________ ת.ז. 

ים הקבועים בחוק _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונש

 אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:

"( המבקש להתקשר עם ענבל המציעהנני נותן/ת תצהירי זה בשם חברת ________________)להלן: " .1

 חברה לביטוח בע"מ. 
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 הנני מוסמך/ת לתת להצהיר בשם המציע כנדרש בתצהיר זה. .2

ב לחוק עסקאות 2ישראל" כהגדרתם בסעיף "תושב -בתצהירי זה, המונחים "בעל זיקה", "הורשע" ו .3

"(, אשר מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים החוק" -)להלן  1976-גופים ציבוריים, התשל"ו

 אלה וכי הם ברורים לי.

 (יש לסמן את האפשרות המתאימה) -הנני מצהיר כי  .4

  ב 2עד למועד האחרון להגשת הצעות במסגרת הליך זה, המציע ובעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף

עבירה לפי חוק עובדים  -בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה  לא הורשעולחוק( 

או לפי חוק שכר מינימום,  1991-זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 (.31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987-התשמ"ז

 או לחילופין

  בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות  הורשעוב לחוק( 2המציע ובעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  -)עבירה לעניין זה 

(, אולם 31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987-נימום, התשמ"זאו לפי חוק שכר מי 1991-התשנ"א

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. חלפה שנהבמועד ההתקשרות 

 או לחילופין

  בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות  הורשעוב לחוק( 2המציע ובעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף

סקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור הע -)עבירה לעניין זה 

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

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. לא חלפה שנהבמועד ההתקשרות 

הנני  ,2016 -(, התשע"ו 11לחוק עסקאות גופים ציבוריים )תיקון מס'  בהתאם -יש למחוק את המיותר .5

חלות / לא  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9מצהיר בזאת כי הוראות סעיף 

הנני מתחייב כי, ככל שהוראות החוק הנ"ל חלות עלי וככל שאזכה בהליך שבנדון, אעביר לידי  חלות עלי

ימים ממועד  30ענבל העתק מהתצהיר שמסרתי למנכ"ל של משרד העבודה והרווחה בעניין זה, בתוך 

 ההתקשרות. 

 זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .6

   

 חתימה וחותמת המציע המציעשם מלא של החותם בשם  תאריך

 

 תצהיר אי תאום הצעות  .11

 אני הח"מ______________________________ מס ת.ז. _____________ מצהיר בזאת כי: 

הצעה זו הוחלטה על ידי באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע  .א

 פוטנציאלי אחר.

תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הצעה זו לא הוצגה בפני כל אדם או  .ב

 הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה.
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 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  .ג

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה גבוהה או נמוכה מהצעתי זו. .ד

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .ה

הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או  .ו

 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

 במקום המתאים Vיש לסמן 

  המציע לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז 

 אם כן, אנא פרט:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

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

 . 1988-בלים העסקיים, תשמ"חההג

         

 חתימת המצהיר  שם המצהיר  חותמת התאגיד  שם התאגיד  תאריך

 :ולראיה באתי על החתום

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 אישור

_______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________  אני הח"מ, עו"ד ___________, מ.ר

הופיע בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי, מורשה חתימה מטעם המציע,  

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה 

 נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.  כן, אישר בפני את

   

 חתימה וחותמת עורך הדין שם מלא של עורך הדין ומ.ר. תאריך



 

                 
 _______חתימת המציע:    __________
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 המציע יסיון פירוט נו תצהיר עמידה בתנאי סף -2 א'טופס 

המפורטות  ורך מתן ניקוד בהתאם לאמות המידהוכן לצ 3לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף שפורטו בפרק 

במסמך למלא את הפרטים החסרים במקומות המסומנים סמכי ההזמנה, על מורשה/י החתימה למ 6בפרק 

 הגשת ההצעה:האחרון לבמועד  זה בהתאם למצבו של המציע

וש לשם מתן היכולת, הידע, המיומנות, המקצועיות, כח האדם וכל עניין אחר הדרהנני מצהיר כי למציע  .א

 מסמכי המכרז על כל נספחיו במצטבר.בכלל השירותים המבוקשים המפורטים 

שהינו מוכר להתמחות , אשר עוסק במתן שירותי השמת בכיריםמוסד הינו המציע הנני מצהיר כי  .ב

)מיון והשמה( כהגדרתם בחוזר משרד הבריאות עדכון  1ענף  -בפסיכולוגיה חברתית, תעסוקתית, ארגונית 

 .2019יולי 

 _______________המציע במתן שירותי השמת בכירים ומיון עובדים:  ותקמס' שנות  :יש להשלים .ג

 :וותק וניסיון מקצועי של המציע .ד

 השנים בחמשהשמה בתפקיד ניהולי בכיר  תהליכי 03ביצע לפחות  הנני מצהיר כי המציע - השמות בכירים

 .(6201 ספטמברב 1)החל מיום  האחרונות

 :הערות בקשר למילוי הטבלה

  (2015 בספטמבר 1רונות )החל מיום בחמש השנים האח השמה בתפקיד ניהולי בכיר תהליכי 30פירוט של 

 .נדרש לצורך עמידה בתנאי הסף

  לצורך קבלת ענבל רשאית לפנות לכל אחד מאנשי הקשר שיפרט המציע בטבלה, הארגונים מתוך רשימת

  למסמכי ההזמנה. 6זאת לצורך מתן ניקוד, כמפורט בפרק וחוות דעתם 

 השירותיםניתנו לו שם הארגון  

 איש קשר( פרטי)כולל  

מועד אספקת 

השירותים )תאריך 

 התחלה ותאריך סיום(

 תהליך ההשמה  פירוט אודות

 שם הארגון: 1

בארגון )שם, תפקיד ומספר טלפון  פרטי איש קשר

 נייד(:

 
  כמות מועמדים-  

 לוחות זמנים לביצוע-  

 פירוט אודות הפרויקט-  

 שם הארגון: 2

פרטי איש קשר בארגון )שם, תפקיד ומספר טלפון 

 נייד(:

 
  כמות מועמדים-  

 לוחות זמנים לביצוע-  

 פירוט אודות הפרויקט- 

 שם הארגון: 3

)שם, תפקיד ומספר טלפון פרטי איש קשר בארגון 

 נייד(:

 
  כמות מועמדים-  

 לוחות זמנים לביצוע-  

 פירוט אודות הפרויקט- 

 שם הארגון: 4

פרטי איש קשר בארגון )שם, תפקיד ומספר טלפון 

 נייד(:

 
  כמות מועמדים-  

 לוחות זמנים לביצוע-  

 פירוט אודות הפרויקט- 
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 שם הארגון: 5

ומספר טלפון  פרטי איש קשר בארגון )שם, תפקיד

 נייד(:

 
  כמות מועמדים-  

 לוחות זמנים לביצוע-  

 פירוט אודות הפרויקט- 

 שם הארגון: 6

פרטי איש קשר בארגון )שם, תפקיד ומספר טלפון 

 נייד(:

 
  כמות מועמדים-  

 לוחות זמנים לביצוע-  

 פירוט אודות הפרויקט- 

 שם הארגון: 7

טלפון פרטי איש קשר בארגון )שם, תפקיד ומספר 

 נייד(:

 
  כמות מועמדים-  

 לוחות זמנים לביצוע-  

 פירוט אודות הפרויקט- 

 שם הארגון: 8

פרטי איש קשר בארגון )שם, תפקיד ומספר טלפון 

 נייד(:

 
  כמות מועמדים-  

 לוחות זמנים לביצוע-  

 פירוט אודות הפרויקט- 

 שם הארגון: 9

פרטי איש קשר בארגון )שם, תפקיד ומספר טלפון 

 נייד(:

 
  כמות מועמדים-  

 לוחות זמנים לביצוע-  

 פירוט אודות הפרויקט- 

 שם הארגון: 10

פרטי איש קשר בארגון )שם, תפקיד ומספר טלפון 

 נייד(:

 
  כמות מועמדים-  

 לוחות זמנים לביצוע-  

 פירוט אודות הפרויקט- 

 שם הארגון: 11

פרטי איש קשר בארגון )שם, תפקיד ומספר טלפון 

 נייד(:

 
  כמות מועמדים-  

 לוחות זמנים לביצוע-  

 פירוט אודות הפרויקט- 

 שם הארגון: 12

פרטי איש קשר בארגון )שם, תפקיד ומספר טלפון 

 נייד(:

 
  כמות מועמדים-  

 לוחות זמנים לביצוע-  

 פירוט אודות הפרויקט- 

 שם הארגון: 13

פרטי איש קשר בארגון )שם, תפקיד ומספר טלפון 

 נייד(:

 
  כמות מועמדים-  

 לוחות זמנים לביצוע-  

 פירוט אודות הפרויקט- 

 שם הארגון: 14

פרטי איש קשר בארגון )שם, תפקיד ומספר טלפון 

 נייד(:

 
  כמות מועמדים-  

 לוחות זמנים לביצוע-  

 פירוט אודות הפרויקט- 

  שם הארגון: 15
  כמות מועמדים-  
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פרטי איש קשר בארגון )שם, תפקיד ומספר טלפון 

 נייד(:
 לוחות זמנים לביצוע-  

 פירוט אודות הפרויקט- 

 שם הארגון: 16

פרטי איש קשר בארגון )שם, תפקיד ומספר טלפון 

 נייד(:

 
  כמות מועמדים-  

 לוחות זמנים לביצוע-  

 פירוט אודות הפרויקט- 

 שם הארגון: 17

פרטי איש קשר בארגון )שם, תפקיד ומספר טלפון 

 נייד(:

 
  כמות מועמדים-  

 לוחות זמנים לביצוע-  

 פירוט אודות הפרויקט- 

 שם הארגון: 18

פרטי איש קשר בארגון )שם, תפקיד ומספר טלפון 

 נייד(:

 
  כמות מועמדים-  

 לוחות זמנים לביצוע-  

 פירוט אודות הפרויקט- 

 שם הארגון: 19

פרטי איש קשר בארגון )שם, תפקיד ומספר טלפון 

 נייד(:

 
  כמות מועמדים-  

 לוחות זמנים לביצוע-  

 פירוט אודות הפרויקט- 

 שם הארגון: 20

פרטי איש קשר בארגון )שם, תפקיד ומספר טלפון 

 נייד(:

 
  כמות מועמדים-  

 לוחות זמנים לביצוע-  

 פירוט אודות הפרויקט- 

 שם הארגון: 21

פרטי איש קשר בארגון )שם, תפקיד ומספר טלפון 

 נייד(:

 
  כמות מועמדים-  

 לוחות זמנים לביצוע-  

 פירוט אודות הפרויקט- 

 שם הארגון: 22

פרטי איש קשר בארגון )שם, תפקיד ומספר טלפון 

 נייד(:

 
  כמות מועמדים-  

 לוחות זמנים לביצוע-  

 פירוט אודות הפרויקט- 

 שם הארגון: 23

פרטי איש קשר בארגון )שם, תפקיד ומספר טלפון 

 נייד(:

 
  כמות מועמדים-  

 לוחות זמנים לביצוע-  

 פירוט אודות הפרויקט- 

 שם הארגון: 24

פרטי איש קשר בארגון )שם, תפקיד ומספר טלפון 

 נייד(:

 
  כמות מועמדים-  

 לוחות זמנים לביצוע-  

 פירוט אודות הפרויקט- 

 שם הארגון: 25

פרטי איש קשר בארגון )שם, תפקיד ומספר טלפון 

 נייד(:

 
  כמות מועמדים-  

 לוחות זמנים לביצוע-  
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 פירוט אודות הפרויקט- 

 שם הארגון: 26

פרטי איש קשר בארגון )שם, תפקיד ומספר טלפון 

 נייד(:

 
  כמות מועמדים-  

 לוחות זמנים לביצוע-  

 פירוט אודות הפרויקט- 

 שם הארגון: 27

פרטי איש קשר בארגון )שם, תפקיד ומספר טלפון 

 נייד(:

 
  כמות מועמדים-  

 לוחות זמנים לביצוע-  

 פירוט אודות הפרויקט- 

 שם הארגון: 28

פרטי איש קשר בארגון )שם, תפקיד ומספר טלפון 

 נייד(:

 
  כמות מועמדים-  

 לוחות זמנים לביצוע-  

 פירוט אודות הפרויקט- 

 שם הארגון: 29

פרטי איש קשר בארגון )שם, תפקיד ומספר טלפון 

 נייד(:

 
  כמות מועמדים-  

 לוחות זמנים לביצוע-  

 פירוט אודות הפרויקט- 

 שם הארגון: 30

פרטי איש קשר בארגון )שם, תפקיד ומספר טלפון 

 נייד(:

 
  כמות מועמדים-  

 לוחות זמנים לביצוע-  

 פירוט אודות הפרויקט- 

 

שנים ה במהלך חמש פרויקטים שלושה לפחות הכולל המוני בגיוס ניסיון בעלהנני מצהיר כי המציע  - מיון עובדים

מיון כאמור ) מועמדים 400 - מנו לא פחות קט בנפרד מוי, כאשר בכל פרוי(2016בספטמבר  1)החל מיום   האחרונות

 (.ושיחות עם ממליצים ראיונות, ניקוד, חיים קורות בדיקתיכלול לכל הפחות: 

 :הערות בקשר למילוי הטבלה

  נדרש לצורך עמידה בתנאי הסףשלושה פרויקטים כאמור לעיל פירוט של. 

  לצורך קבלת חוות ענבל רשאית לפנות לכל אחד מאנשי הקשר שיפרט המציע בטבלה, הארגונים מתוך רשימת

  למסמכי ההזמנה. 6זאת לצורך מתן ניקוד, כמפורט בפרק ודעתם 

שם הארגון לו ניתנו שירותי מיון עובדים )כולל  

 קשר(פרטי איש 

מועד אספקת 

השירותים )תאריך 

 התחלה ותאריך סיום(

תיאור קצר של שירותי מיון 

בדיקת קורות חיים,  - העובדים

 .ניקוד, ראיון וכדומה

 שם הארגון: 1

פרטי איש קשר בארגון )שם, תפקיד ומספר טלפון 

 נייד(:

 
  כמות מועמדים-  

 לוחות זמנים לביצוע-  

 פירוט אודות הפרויקט- 

 הארגון:שם  2

פרטי איש קשר בארגון )שם, תפקיד ומספר טלפון 

 נייד(:

 
  כמות מועמדים-  

 לוחות זמנים לביצוע-  
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 פירוט אודות הפרויקט- 

 שם הארגון: 3

פרטי איש קשר בארגון )שם, תפקיד ומספר טלפון 

 נייד(:

 
  כמות מועמדים-  

 לוחות זמנים לביצוע-  

 פירוט אודות הפרויקט- 

 

 :(בפועל השירותים את ויספקו במציע מועסקים אשר) המציע מטעם המקצועי הצוות .ה

 

 ________________________מר/גב'  - פרויקט מנהל שם

 

  הנני מצהיר כי מנהל הפרויקט המוצע עומד בדרישות תנאי הסף כדלקמן:

 המועצה ידי-על המוכר אקדמי מוסד מאת לפחות ראשון תואר עלב במציע בכיר מנהל הינו הפרויקט מנהל

 :, כדלקמןבישראל גבוהה להשכלה

 שנת קבלת התואר שם המוסד האקדמי תחום לימודים שם התואר מס'

1     

2     

 )ניתן להוסיף שורות במידת הצורך(

 למסמכי )ב( 3.3.2 בסעיף כמפורט המוני גיוס תהליכי שלושה לפחות של בהובלה ניסיון בעל הפרויקט מנהל

 (.2018 באוגוסט 1 מיום )החל האחרונות השנים בשלוש בוצע מהפרויקטים אחד לפחות כאשר ההזמנה,

 :הערות בקשר למילוי הטבלה

  נדרש לצורך עמידה בתנאי הסףשלושה תהליכי גיוס המוני כאמור לעיל פירוט של. 

 אמות מידה לבחירת ההצעה  - 5נקודות( כמפורט בפרק  4יקנה ניקוד )עד  תהליכי גיוס המונישל  פירוט נוסף

  .הזוכה

 מס' 

שם הפרויקט /שם הארגון בו בוצע הפרויקט )אם 

ניתן(, היקף הגיוס שנדרש במסגרת הפרויקט, מספר 

 חברי הצוות המקצועי בפרויקט וכל פרט רלוונטי נוסף

 מנהל הפרויקטתפקיד 

לרבות פירוט המשימות )

 (הספציפיות שביצע

מועד אספקת השירותים 

)תאריך התחלה ותאריך 

 סיום(

1    

2    

3    

 )ניתן להוסיף שורות במידת הצורך(
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 ________________________מר/גב'  - רכז צוות קליטה, סינון ומיוןשם 

 

 מטעם המציע עומד בדרישות תנאי הסף כדלקמן: ומיון סינון, קליטה צוות רכז הנני מצהיר כי

 

 להשכלה המועצה ידי-על המוכר אקדמי מוסד מאת לפחות ראשון תואר עלב הינו ומיון סינון, קליטה צוותרכז 

 :, כדלקמןבישראל גבוהה

 שנת קבלת התואר שם המוסד האקדמי תחום לימודים שם התואר מס'

1     

2     

 )ניתן להוסיף שורות במידת הצורך(

 

 כמפורט המוני גיוס תהליכי שני לפחות של ולוגיסטית מנהלית בהובלה ניסיון בעל ומיון סינון, קליטה צוותרכז 

 1 מיום )החל האחרונות השנים בשלוש בוצע מהפרויקטים אחד לפחות כאשר ההזמנה, למסמכי )ב( 3.3.2 בסעיף

 (.2018 ספטמברב

 

 מס' 

שם הפרויקט /שם הארגון בו בוצע הפרויקט )אם 

במסגרת הפרויקט, ניתן(, היקף הגיוס שנדרש 

מספר חברי הצוות המקצועי בפרויקט וכל פרט 

 רלוונטי נוסף

, קליטה צוות רכזתפקיד 

לרבות פירוט ) ומיון סינון

המשימות הספציפיות 

 (שביצע

מועד אספקת השירותים 

)תאריך התחלה ותאריך 

 סיום(

1    

2    

 )ניתן להוסיף שורות במידת הצורך(

 

 ________________________מר/גב'  - המלצות ובדיקת ראיונות צוותרכז שם 

 מטעם המציע עומד בדרישות תנאי הסף כדלקמן: מלצותראיונות ובדיקת ה צוות מנהל הנני מצהיר כי

בעל תואר שני בפסיכולוגיה  או ההתנהגות במדעי ראשון תואר עלב הינו המלצות ובדיקת ראיונות צוותרכז 

 :, כדלקמןבישראל גבוהה להשכלה המועצה ידי-על המוכר אקדמי מוסד מאת וזאתקלינית או תעסוקתית 

 שנת קבלת התואר שם המוסד האקדמי תחום לימודים שם התואר מס'

1     

2     

 )ניתן להוסיף שורות במידת הצורך(
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בתהליכי  (2016בספטמבר  1בעל ניסיון של חמש שנים לפחות )החל מיום  המלצות ובדיקת ראיונות צוותרכז 

 בעל ניסיון של לפחות שנה )במצטבר( בתהליכי השמה בתפקיד בכיר. או השמה בתפקיד בכיר

 

 

 :החתום על באתי ולראיה

 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 

 אישור

_______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________  ר.אני הח"מ, עו"ד ___________, מ
 , מורשה חתימה מטעם המציע, הופיע בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה 
 נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.  כן, אישר בפני את

   

 חתימה וחותמת עורך הדין שם מלא של עורך הדין ומ.ר. תאריך
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 והצגת מתודולוגיה לפרויקטפרופיל המציע תצהיר  - 3א' טופס 

 היקף כוח האדם במשרד )שותפים,  לרבות: יש לתאר בהרחבה את פעילות המשרד פרופיל המציע

 פרילנסרים, צוות אדמיניסטרטיבי(:שכירים, 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 יש לפרט את הצעת המציע לגבי למסמכי ההזמנה( 5.2לביצוע הפרויקט )כאמור בסעיף  המתודולוגי :

המתודולוגיה של אופן ביצוע השירותים המבוקשים לרבות ציון אבני דרך ולוחות זמנים וכן הצגת 

 הפרויקט:

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

  יש לפרט את היכולות המחשוביות הקיימות במציע להתמודדות עם כמות גדולה של מועמדים  -מחשוב

  וכן לפרט בנוגע לדרך הקליטה ואיסוף המידע, כאמור לעיל:

_____________________________________________________________________ 
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 טופס א' 4 - כתב התחייבות

 

שירותי איתור ומיון מועמדים לכהונה כדירקטורים בחברות ממשלתיות קבלת ל פומבי מכרז :הנדון
 באמצעות ענבל חברה לביטוח בע"מ

 

(, להגיש הצעה "המציע"אני הח"מ, הוסמכתי/נו כדין על ידי  חברת _________________ )להלן  .1
 המכרז שבנדון.לצורך ביצוע השירותים המבוקשים במסגרת 

מסמכי ההליך באופן וב 2אני מצהיר כי ביכולתי לספק את כל השירותים המבוקשים כהגדרתם בפרק  .2
 מצטבר ומלא.

אני מצהיר כי בדקתי היטב את מסמכי ההזמנה והנספחים שצורפו אליהם ואני מצהיר כי המציע הינו  .3
לצורך ביצוע מלא ושלם של השירותים בעל הידע, הניסיון, המומחיות, כוח האדם והאמצעים הדרושים 

, וכן כי הוא בעל כל הרישיונות ניסיוןרבות המומחיות, הידע, המיומנות וההמבוקשים נשוא מכרז זו, ל
בהתאם לכל התנאים המפורטים פי דין לשם ביצוע השירותים -ההיתרים והאישורים הנדרשים על

 ובהסכם ההתקשרות על נספחיו. בהזמנה

יש ברשותי כל מקצועית ו את השירותים באיכות גבוהה מאוד הדורשת מיומנותאני מתחייב לספק  .4
המשאבים, כח האדם ויתר האמצעים הדרושים לאספקת השירותים כאמור. לא תהיה לי כל זכות 

 לטענת עיכוב או ליקוי אחר בקיום התחייבויותיי מסיבות כלשהן, לרבות בגין העדר כח אדם מיומן. 

כוללת את כל ההוצאות, בין המיוחדות ובין הכלליות,  להזמנה 'גבנספח  -המחיר אני מאשר כי הצעת  .5
 מסמכי המכרז. הכרוכות באספקת השירותים בהתאם לדרישות

אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שבמידה והמציע הזוכה לא יבצע את השירותים המבוקשים באופן מלא  .6
לכל סעד או תרופה לפי הסכם ההתקשרות , תהיה זכאית המזמינה במסמכי ההליךושלם, כהגדרתם 

המצורף למכרז זה וכן לפי כל דין. כל זאת מבלי לגרוע מזכותה של המזמינה להטיל על המציע הזוכה 
 קנסות ו/או לבקש ולתבוע כל סעד המגיע לה על פי דין עקב הפרת ההתחייבויות.

ם של חברת ענבל. כמו כן, ידוע ידוע לי כי בחירת ההצעה הזוכה במכרז טעונה החלטה של ועדת המכרזי .7
לי כי ביצוע ההתקשרות מותנה בחתימת ההסכם המצורף למסמכי מכרז זה על ידי מורשי החתימה 

, ידוע לי הגשת ערבות ביצוע ואישורים בדבר קיום ביטוחים מצד המציע. לפיכךמטעם חברת ענבל, וכן 
 כי הודעת הזכייה אינה מהווה התקשרות בין המזמינה למציע שקיבל את הודעת הזכייה. 

נדרשים כמפורט בהסכם למשך הביטוחים הכי במידה ואבחר כמציע הזוכה אקיים את כלל מתחייב אני  .8
 כל תקופת ההתקשרות.

תעמוד בתוקפה ותחייב אותי  הצעתי זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, שינוי או תיקון והיא .9
ימים נוספים, בכפוף למתן הודעה בכתב  90 -ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות ו 120לתקופה של 

 ומראש מאת ענבל.

הזמנה להגשת הצעות ובנספחים שצורפו אליהם וכן מסמכי ההתנאים המפורטים במקבל את  יאנ .10
בהם )בלא שינוי ו/או תוספת כלשהי(,  את כל ההתחייבויות הכלולותמתחייב לבצע בצורה מלאה 

 ומסכים לפעול על פיהם.

ציג כל תביעות ו/או דרישות אולא  מכרזהזמנה ובהלכל האמור במסמכי בשם המציע  םמסכי יאנ .11
מוותר מראש על כל  יואנשל תנאי מתנאי המכרז ו/או אי ידיעה  בהירות-איהבנה, -המבוססות על אי

 . הכלל מן יוצא וללא שהיא עילה מכלור, או תביעה ו/או דרישה כאמ/וטענה 

 ידוע לי כי ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה ו/או שהוגשה שלא על פי הוראות מכרז זה. .12

 ידוע לי כי כל התחייבות המופיעה במכרז זה, גם אם לא הוזכרה במפורש בחלק זה, מחייבת את הצדדים. .13
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 הבלעדיה כל האמור לעיל נתון לשיקול דעת וכי, כלשהי הצעה לקבלאינה מחויבת  י כי המזמינהל ידוע .14
 והמוחלט, והכל בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובכפוף להוראות כל דין. 

 ימוותר מראש על כל טענה או תביעה בכל הקשור לכל נזק, הוצאה או עלות בקשר עם אי זכייה של אני .15
ו/או כתוצאה בתקציב להוצאתו לפועל( )לרבות חוסר במכרז ו/או ביטול המכרז, מכל סיבה שהיא 

מניסוח מסמכי המכרז ו/או כתוצאה מכל שימוש של ועדת המכרזים בסמכות המוקנית לה לפי מסמכי 
 ההזמנה ו/או לפי הדין. 

פעל בניגוד לאמור לעיל, תהיה ו ו/או מי מטעמ המציעמאשר כי אם יתעורר חשד סביר לכך כי  יהננ .16
במכרז, ו/או לא לקבל או  לפסול את המשך התמודדותוהבלעדי,  התלוועדה הזכות, עפ"י שיקול דע

אף לבטל במידת הצורך את , אם יינתן, ווו/או לבטל בכל זמן שהוא ציון עובר שיינתן ל ולפסול את הצעת
 .שנחתם עימו במכרז ו/או לבטל בכל זמן שהוא את הסכם ההתקשרות וזכיית

ו/או כל נספח אחר שצורף תיקונים ושינויים במסמכי ההזמנה  לבצעכי בסמכות ועדת המכרזים  לי ידוע .17
ועדת המכרזים וכן רשאית באמצעות ביטולם וקביעתם מחדש, אליהם לרבות המפרט הטכני, בין היתר 

ולפי  לטפל בהסתייגויות ולפעול בהתאם ליתר סמכויות ועדת המכרזים, והכל כמפורט במסמכי המכרז
 .כל דין

ד, וללא כל הסכם, קשר או תיאום עם גופים או אנשים אחרים המגישים הצעות הצעתי מוגשת בשמי בלב .18
. ובכלל זה, ידוע לי 1986 -למכרז זה, לרבות קשר של בעלי עניין, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

ציעים האחרים ו/או תאגידים בשליטתם, או תאגיד השולט באחד מכל לא אהיה רשאי להעסיק מי מה
 ים, בביצוע אי אילו מההתחייבויות במסגרת המכרז.המציעים האחר

על ידי הגורמים המוסמכים במציע ועולים בקנה אחד עם  כדין אושרו המציע והתחייבות ההצעה הגשת .19
 תקנות החברה וכלליה.

ידי במסגרת הצעתי -הנני מתחייב להודיע למזמינה על כל שינוי בעובדה, במצב או בהצהרה שניתנו על .20
ידי למזמינה וכן על כל שינוי שחל במצב המציע שיש בו כדי להשפיע -אחר שנמסר עלאו בכל מסמך 

השפעה מהותית על יכולתו לקיים התחייבויותיו על פי המכרז ובכלל זה, שינוי במבנה המציע, בבעלות 
בו, מינוי מפרק, מתן צו הקפאת הליכים נגד המציע, הטלת עיקול או פתיחה בהליכי הוצאה לפועל על 

 ים מהותיים של המציע.נכס

 למכרזבהצעה  ים, המצגים וההצהרות הכלולהנתונים, כל שערכתי נאותה בדיקה ולאחר, ידיעתי למיטב .21
 יש אשר פרט כל מההצעה הושמט ולאנכונים, מלאים ומדויקים ומעודכנים למועד הגשת ההצעה,  םה
 .המכרזים ועדת של דעתה שיקול על להשפיע כדי בו

 

 החתימה במציע: יחתימת מורשה/

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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 נספח ב'  - מסמכי עבודה

 טופס ב'1- נוהל הליך איתור  - מצ"ב למסמכי ההזמנה
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 פורמט דו"ח מיון וסינון יומי -2ב' טופס 

 :נתונים כדלקמןלמסמכי ההזמנה, המציע הזוכה יציג בכל יום ניתוח  2.10כאמור בסעיף 

יכלול את הרובריקות הבאות )פירוט מספרי(:אשר  ח מיון וסינון יומי"דו -גיליון אקסל אחד   

1. total Questionnaires that were sent     

2. legal profile 

a. man 

b. women 

c. arab sector 

d. total legal profile 

3. financial profile 

a. man 

b. women 

c. arab sector 

d. total financial profile 

4. security profile 

a. man 

b. woman 

c. arab sector 

d. total security profile 

5. infrastructure profile 

a. man 

b. woman 

c. arab sector 

d. total infrastructure profile 

6. social profiel  

a. man 

b. woman 

c. arab sector 

d. total social profile 

7. management profile 

a. man 

b. woman 

c. arab sector 
d.  total management profile 

8. Technological profile 
a. man 
b. woman 
c. arab sector 
d.  total management  
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 פורמט דו"ח סיום שלב ביצוע הראיונות - 3ב' טופס 

: למזמינה/ועדה מטפלת הזכות לשנות/להוסיף נתונים וכן לשנות את אופן ההצגה של הדוחות הערה כללית

 דעתה הבלעדי.והכל בכפוף לצרכיה ולשיקול 

 :לאחר סיום ביצוע שלב הראיונות, יועבר לרשות דוח סיום כדלקמןלמסמכי ההזמנה,  2.2.10כאמור בסעיף 

 הפורמט יכלול טבלת "אקסל" אשר תכיל שני גיליונות:

 רשימת המועמדים שמוינו - 1גיליון 

 הגיליון יכלול את הרובריקות הבאות:

  מספר סידורי .1

  מספר מועמד .2

 שם פרטי .3

  משפחה שם .4

  דואר אלקטרוני .5

 טלפון סלולרי .6

  ישוב .7

 מגדר .8

 תאריך לידה .9

  גיל .10

  לאום .11

  מקום מגורים .12

  סטטוס אחרון .13

  תאריך עדכון סטטוס אחרון .14

איון בחלוקה לתתי הסעיפים יכולל עמידה בתנאי הסף,  הניקוד הקשיח והניקוד בשלב הר -פרופיל  .15

 השונים על פיהם נוקד המועמד. 

 

 המומלצים לשרים )ראה דוגמא מטה(רשימת  -2גיליון 

 הגיליון יכלול את הרובריקות הבאות, עם יכולת סינון של התאים:

 שם פרטי .1

 שם משפחה .2

 מגדר .3

 פרופיל נבחר .4

 קורות חיים )עם לינק לקורות החיים של המועמד( .5

 :לדוגמא

 קו"ח פרופיל מגדר שם משפחה שם פרטי

 פתח קורות חיים    
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 טופס ב' 3 - גאנט לוחות זמנים

Xמועד פרסום ה"קול קורא" למועמדים =. 

 פעולות במקביל שלב לו"ז מס'

תוך שלושה ב 1
שבועות מיום 
 הודעת הזכייה

"קול לאישור הרשות על המציע הזוכה להציג 
צוות  -נספח ד' להזמנה  אתקורא" לאישור וכן 

כאמור בסעיף מראיינים ובדיקת המלצות 
 למסמכי ההזמנה.  2.2.9

 

2 X  פנייה למועמדים  למועמדים "קול קורא"פרסום
מהליכים קודמים. 
תחילת סינון על בסיס 

 ידי-לתנאי הסף ע
 המציע הזוכה. 

3 X+30 המשך סינון על בסיס  המועד האחרון להגשת מועמדויות
תנאי סף וככל הנדרש 
סינון על פני 
 קריטריונים קשיחים. 

4 X+35  הגשת הדרכת צוות מראייני הרשות כולל
 דו"ח הפקת לקחים בסוף התהליך.

הרשות תדריך את 
צוות המראיינים של 

 המציע הזוכה.
 המציע הזוכה מטעםצוות המראיינים  תהצג  

 לאישור הרשות
 

5 X+45   סיום סינון על בסיס תנאי סף, וניקוד על פי
 קריטריונים קשיחים

שליחת הודעות 
למועמדים שלא עמדו 

 בתנאי הסף. 
המראיינים הדרכת 

 מטעם הרשות.
6 X+62  גיבוש רשימת המועמדים שעוברים לשלב

 והעתקי החסן ניידהקלסרים הראיונות ומתן 
 לרשות

 

שיחות עם ממליצים למועמדים שקיבלו את  X+63 -החל מ 7
 הניקוד הגבוה ביותר לפי חלוקה לפרופילים

שליחת הודעות 
 למועמדים

8 X+65 עם המשך שיחות  תחילת ראיונות
 ממליצים

9 X+95 סיום ראיונות  
10 X+100  רשימה מרכזת הכוללת המועמדים

 שהתראיינו + ניקוד בחלוקה לפרופילים
 

11 X+100 גיבוש רשימת המועמדים לשרים  

 :הערות

 יתכנו שינויים מול אבני הדרך המצוינות. .1

 חלק מהתהליכים יתקיימו במקביל. .2

 .ידי הרשות-יאושר עלאשר הכולל את אבני הדרך לתהליך  לפני היציאה לתהליך, יכין הזוכה גאנט .3
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 הצעת מחיר -נספח ג' 
 

  .מ"מע וללאשקלים ב שלהלן בטבלה המבוקשת התמורה אתבכתב יד על גבי נספח זה,  למלא המציע על .1

 למסמכי ההליך. .24כאמור בסעיף  במעטפה נפרדת הגישנספח זה יש ל .2

 :כדלקמןם במסגרת ההליך ובכפוף לדרישות ההזמנה ה מציעהמחירים המוצעים על ידי ה .3

  - יש להשלים את הפרטים בכתב ברור

  מחיר למועמד שלב

 )בשקלים וללא מע"מ(

מועמד אחד, הכנסת הנתונים של המועמד  בדיקת מחיר עבור - 1שלב 

בנוהל הליך למערכת וסינון המועמד לפי תנאי הסף שיפורטו בפניו 

 (. "K "מחירלהזמנה( )להלן:  1מצ"ב כנספח ב'האיתור )

יובהר שלגבי שלב זה של קליטת המועמדים וסינון לפי תנאי הסף, ככל 

פניות של מועמדים מהציבור, תשולם למציע  2,000 -שיתקבלו פחות מ

 מועמדויות בשלב זה. 2,000הזוכה תמורה כאילו התקבלו 

 

 

 

 ש"ח __________

מחיר עבור סינון מועמד שעבר את תנאי הסף לפי הקריטריונים  - 2שלב 

הקשיחים )אמות מידה( לסינון שיפורטו בפניו בנוהל הליך האיתור 

 (."S"מחיר )להלן: להזמנה(  1מצ"ב כנספח ב')

 

 ש"ח __________

מחיר עבור שיחות עם ממליצים של המועמד וכן תיאום וביצוע  - 3שלב 

יובהר כי מספר מוגבל של מועמדים ירואיינו. המספר  -ראיון למועמד  

. יוזמנו להזמנה( 1מצ"ב כנספח ב') יוגדר בנוהל הליך האיתורהסופי 

 "(.R"מחיר לראיונות אלו שקיבלו את הציון הגבוה ביותר. )להלן: 

 

 ש"ח __________

 

 :כיבחתימתו  המציע מאשר

 למחיר האמור יתווסף מע"מ כחוק.  .1

למעט התחייבות  ,ידוע כי המזמינה אינה מתחייבת למספר המועמדים באף אחד מהשלבים  .2

פניות של מועמדים  2,000 -מהמזמינה מתחייבת שככל שיתקבלו פחות  לפיו 1בשלב המזמינה 

  מועמדויות בשלב זה. 2,000מהציבור, תשולם למציע הזוכה תמורה כאילו התקבלו 

דו"ח מפורט של ביצוע העבודה בפועל, לצורך בדיקתו ואישורו על  המציע יגישמדי חודש בחודשו  .3

 . "דיווח השעות החודשי"(ידי המזמינה ובאישור של הרשות )להלן: 

ו הינה מוחלטת, הוגנת ונאותה ולא אהיה זכאי ו/או  לא ישולם לי כל התמורה נשוא התקשרות ז .4

פי הסכם זה, לרבות ביצוע השירותים המבוקשים כגון -תשלום נוסף עבור התחייבויותיי על

 משרדיות, צילומים, טלפונים, פקסים הוצאות הוצאות ותשלום עבור נסיעות, ל,"אש תשלומי

 אחרות מכל סוג שהוא. הוצאות
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כי אשא לבדי בכל ההוצאות והתשלומים, הכרוכים במתן השירותים המבוקשים, ובכלל זה  ידוע לי .5

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

וכן בכל הוצאות הכרוכות בכל הסיכונים והאחריות שלי כחברה וכל זאת באופן שענבל והרשות לא 

 חראיות לכך בכל צורה ואופן שהוא.תהיינה א

לכל חודש, אגיש לענבל  7 -מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אחת לכל חודש קלנדרי ולא יאוחר מה .6

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

 שייקבע  על ידי ענבל. 

לאחר אישור דיווח  השעות החודשי, בצירוף חשבונית עסקה, על ידי נציג ענבל, ישולם  לי התשלום  .7

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

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

מודגש בזה, כי ענבל תהא רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לי הימנה, כל סכום  למען הסר ספק, .8

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

והיטלי חובה החלים על  התמורה, ו/או נזק שהוא יגרום, אם אגרום, לענבל ו/או למדינה ו/או 

 כתוצאה מביצוע ההסכם. לצדדים שלישיים

 

 :החתום על באתי ולראיה

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 אישור

_______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________  ר.אני הח"מ, עו"ד ___________, מ
 , מורשה חתימה מטעם המציע, הופיע בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה 
 נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.  כן, אישר בפני את

   

 חתימה וחותמת עורך הדין שם מלא של עורך הדין ומ.ר. תאריך
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 ידי המציע הזוכה-יועבר רק על -נספח ד' 

 למסמכי ההזמנה( 2.2.9)כאמור בסעיף  בדיקת המלצותוצוות מראיינים 

  .זכיה מטעם המזמינהידי המציע הזוכה, לאחר קבלת הודעת  -רק על הנספח יושלם 

 כאשרחברי צוות,  30כלול לכל הפחות יאשר צוות מראיינים ובדיקת ההמלצות מתחייב להציג  המציע הזוכה

 בראיון מנהלים/בכירים בדרגי ביניים שניםשלוש בעל תואר אקדמי וניסיון של לפחות  הינו מהם אחד כל

 כמפורט בטבלה שלהלן.

 :חברי הצוות שלהלןיקת ההמלצות ימנה את צוות המראיינים ובד

שם המוסד  תחום התמחות סוג התואר שם חבר הצוות מס'

 האקדמי

שנת קבלת 

 התואר

 -פירוט ניסיון מקצועי 

ראיון ניסיון ב

מנהלים/בכירים בדרגי 

 ביניים ומעלה

1       

 יוסיף שורות כנדרש(.הזוכה )הטבלה להמחשה בלבד, המציע 

 בעבור כל חבר צוות.לצרף קורות חיים  : ישהערה כללית
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 דרישות אבטחת מידע והגנת הסייבר - 1 נספח ה'

על נותן השירותים למלא במשך כל תקופת מתן השירותים אחר דרישות אבטחת מידע והגנת סייבר כמפורט 

 להלן:

 יפ-למצהיר ומתחייב בשמו ו/או בשם עובדיו ו/או מי מטעמו שיועסק במתן השירותים ע הזוכה המציע .1

 :כדלקמן, זה הסכם

ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו שיועסקו בקשר עם מתן השירותים נשוא הסכם זה מקיימים  הוא .1.1

וימשיכו לקיים במהלך תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההתקשרות המוארכת, את הוראות חוק 

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

הנחיות הרשות להגנת הפרטיות  ("התקנות")להלן:  2017 -(, התשע"ז אבטחת מידעהפרטיות )

במשרד המשפטים, הוראות והנחיות של ענבל לעניין הגנת הפרטיות, אבטחת מידע והגנת סייבר, 

בהתאם לדרישות רגולטוריות הרלוונטיות למתן השירותים נשוא ככל שיינתנו מעת לעת וזאת 

( )להלן: להלן 2'הספח אבטחת מידע )נ שאלוןולעמוד במלוא רכיבי מפרט הדרישות על פי  הסכם זה

 ."(וההתחייבויות הדרישות מפרט"

היה ונכון לחתימת הסכם זה, נותן השירותים אינו מקיים את כל דרישות אבטחת המידע כמפורט  .1.2

לפעול להשלמת הדרוש באופן שיעמוד  נותן השירותים, מתחייב במפרט הדרישות וההתחייבויות

אבטחת מידע בענבל כי הוא עומד בכל הדרישות  בכלל הדרישות כאמור ולהודיע בכתב לממונה על

. של מפרט הדרישות וההתחייבויות, וזאת מיום קבלת הסכם חתום על ידי מורשה החתימה בענבל

מדרישות אבטחת  ולא עמד באיז נותן השירותיםככל שהממונה על אבטחת מידע בענבל יקבע כי 

טת פעולות ככל שתראה לנכון ואף על נקי תהיה רשאית להודיע לנותן השירותים עלהמידע, ענבל 

ו/או  לא תהא כל טענה ו/או דרישהולנותן השירותים  נותן השירותים,ההתקשרות עם  הפסקת

 בעניין זה כלפי ענבל ו/או מי מטעמה. תביעה

, אשר יעמוד בקשר עם מטעם נותן השירותיםאיש קשר אשר יהיה אחראי לאבטחת המידע  לקבוע .1.3

בענבל לצורך תיאום ויישום כלל ההנחיות נשוא דרישות אבטחת המידע הממונה על אבטחת המידע 

 בקשר למתן השירותים נשוא הסכם זה.

 לעיין מוסמך שאינו ממי השירותים מתן לצורך אותו המשרתות המחשב למערכות גישה למנוע .1.4

 .סודיות לשמירת התחייבות על חתם שלא ממי או, במחשב המאוחסן במידע או בחומר

לעשות שימוש בחומרים ו/או בנתונים ו/או במידע, בין פיזיים ובין אגורים במערכת ממוחשבת  .1.5

( אך ורק "המידע"כלשהי, שיגיעו אליו במסגרת מתן השירותים עפ"י הסכם זה  )להלן ביחד:  .1.6

ירותים יהא אחראי בהתאם להרשאת השימוש של ענבל. מבלי לגרוע מהוראות כל דין, נותן הש

בלעדית לשימוש שייעשה על ידו ו/או ע"י מורשי הגישה מטעמו במידע של ענבל שנאגר אצל נותן 

 השירותים. 

 בשום אופן לא להשתמש ולא להעביר כל מידע לצד ג' כלשהו ללא הסכמת ענבל מראש ובכתב. .1.7

כם זה ולהיות אחראי לדאוג לאבטחת כל מידע שיגיע אליו במסגרת ביצוע התחייבויותיו עפ"י הס .1.8

כלפי ענבל על כל המידע המועבר אליו או דרכו, לרבות: חוות דעת, דוחות, תכתובות, נתונים 

 אישיים, דוא"ל, קבצים, מסמכים וכו' עפ"י הנחיות שיועברו ע"י ענבל.

לקבוע ולקיים נהלי אבטחה מעודכנים וזמינים לעובדי נותן השירותים. ענבל תהא רשאית לבקש  .1.9
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 נותן השירותים בכל עת עותק מנהלים אלו.ולקבל מ

 להחזיק בנפרד את מאגר המידע שינוהל במסגרת הסכם ההתקשרות. .1.10

ממונה על אבטחת מידע בענבל על אודות אופן ביצוע חובותיו לפי ללדווח, אחת לשנה לפחות,  .1.11

 זה. תקנות והסכםה

הסכם זה מכל סיבה שהיא או מיד עם דרישתה הראשונה תקופת ההתקשרות על פי עם סיום  .1.12

 שיימצא באותה עתבכתב של ענבל, לפי המוקדם, ובכפוף להוראות כל דין, למחוק את כל המידע 

ימים לאחר סיום תקופת  7ולהמציא לענבל, עד  לצורך מתן השירותיםשל נותן השירותים ברשותו 

ביצוע פעולות מחיקה, ביעור והשמדה של כל את המאמת חתום ומאושר כדין תצהיר ההתקשרות, 

תה ענבל אחרת ובהתאם להנחיותיה, , וזולת אם הורהמידע שהגיע אליו במסגרת ההתקשרות עמו

נדרש לקיים  שנותן השירותים תפחת מזו, רמת אבטחת המידע של המידע כאמור לא ובכל מקרה

 במהלך מתן השירותים לענבל.   

 לכתובת: דוא"לבאמצעות משלוח למנהל אבטחת המידע של ענבל, ודיע באופן מיידי לה .1.13

cyber_security@inbal.co.il  :אירוע/חשד לאירוע סייבר/אבטחת על כל  03-9779287ו/או טלפון

מורשים לגורמים שאינם  בקשר לביצוע הסכם זהמידע ה ו/או דליפת  מידע שבו קיים חשד לחשיפת

 .ולשתף פעולה עם נציגי ענבל

 נותן השירותים אצל לערוך, ימי עבודה לפחות 3 מראש של בהודעה עת בכל, רשאית תהא ענבל .1.14

)בחצריו ו/או בהתקשרות מרחוק(, ביקורת ובקרות בכל נושאי אבטחת מידע והגנת סייבר, שמירת 

על פי האמור בהסכם זה. אם במסגרת הביקורת סודיות ופרטיות הנוגעים לביצוע ההתחייבויות 

 , על חשבונו,לתקן את הליקויים שנמצאו נותן השירותיםוהבקרות הנ"ל, יימצאו ליקויים, מתחייב 

אבטחת על ממונה הקבע ע"י ירמת החומרה של הליקוי ואשר ישייקבע בהתאם לבלוח זמנים 

 . ענבל, ולהודיע על כך בכתב לממונה אבטחת המידע במידע בענבלה

 

 

 :החתום על באתי ולראיה

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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 מידע אבטחת דרישות מפרט - 2 נספח ה'

 דרישה 'מס
מתקיים  האם

 ?מלא באופן
 בעיגול סמן

 'לא' וסומן במידה
 לפרט נא

 ומעובד שנאסף המידע על המציע אצל הגנה קיימת 1
 או, ההפעלה במערכת נפרד ייעודי חשבון באמצעות

 ענבל חומרי על עבודה לצורך נפרד מחשב קיים לחלופין
 לכך הנדרשים לעובדים רק הינה אליו גישה אשר

 על המציע כלפי חתמו אשר תפקידם במסגרת
 .סודיות לשמירת התחייבות

  לא \ כן

2 
 מדיניות חלה המציע אצל הייעודי החשבון על

 :לפחות כדלקמן סיסמאות
 לפחות תווים 8 .א
 מספרים, אותיות שילוב -סיסמה  מורכבות .ב

 .וצורות
לא תכיל יותר משלושה תווים  הסיסמה .ג

 'וכד, abc, 123עוקבים לדוגמא: 
 .חודשים לשלושה אחת מאססי החלפת .ד
 הסיסמאות 10 של היסטוריה תשמר .ה

 .המשתמש של האחרונות

  לא \ כן

 של דקות 15 לאחר סיסמא מוגן מסך שומר הגדרת 3
  לא \ כן .פעילות חוסר

 מערכת מותקנת, השירותים נותן של המחשבים בכלל 4
  לא \ כן .חוקי רישוי עם הפעלה

-ל אחת מעודכנים, השירותים נותן של המחשבים כלל 5
  לא \ כן .המידע אבטחת עדכוני בכל ימיםחודש 

 של המחשבים כלל על המותקנתוירוס -האנטי תוכנת 6
  לא \ כן .חוקי רישוי בעלת השירותים נותן

 של המחשבים בכלל המותקנתוירוס -האנטי תוכנת 7
  לא \ כן .שבועית ברמה להתעדכן מוגדרת, השירותים נותן

מהרשת והמחשבים של נותן השירותים אל  הגישה 8
)חומת  FWרשת האינטרנט מופרדת באמצעות מנגון 

 .אש( ייעודי
  לא \ כן

 של ולמידע השירותים נותן למערכות מרחוק הגישה 9
 לכל הכוללת חזקה הזדהות באמצעות היא, ענבל

 :הבאים ההזדהות מנגנוני שלושת מתוך שניים הפחות
 קבועה סיסמה .1
 פיזי טוקן או משתנה סיסמה .2
 ביומטרי זיהוי .3

 (.בעיגול להקיף)נא  בשימוש אילו לציין יש

  לא \ כן

 מנגנון מופעל, השירותים נותן של המחשבים בכלל 10
  לא \ כן .באינטרנט גלישה סינון

 מחשבי מצויים בו הפיזי למתחם כניסה בקרת קיימת 11
 .השירותים נותן של העבודה

 ___________________ :הבקרה סוג את לציין יש
 

  לא \ כן

 התקשורת מתחמי לכלל כניסה בקרת קיימת 12
 .השירותים נותן של והשרתים

 ___________________ הבקרה:יש לציין את סוג 
 

  לא \ כן

 השירותים נותן אשר הניידים הזיכרון אמצעי כלל 13
  לא \ כן .בסיסמה ומוגנים מוצפנים, שימוש בהם עושה

 בהם עושה השירותים שנותן הניידים המחשבים כלל 14
  לא \ כן .בסיסמה ומוגן מוצפן קשיח דיסק בעלי הינם שימוש
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 הוראה או נוהל ומקיים בכתב פירט השירות נותן 15
 דלף לאירוע חשד או אירוע בכל ענבל את לעדכן המנחה

 שעות 12-מ יאוחר לא, מידע אבטחת אירוע או מידע
 .האירוע זיהוי מרגע

  לא \ כן

 הוראה או נוהל ומקיים בכתב פירט השירותים נותן 16
 או העברה לפני, בכתב אישור מענבל לקבל המנחה
 שירותי' )לרבות ג צד גורם עם ענבל של מידע שיתוף
 .(ואחרים ענן, גיבוי, אחסון

  לא \ כן

 ענבל של למידע - ומעלה גישה מורשי 10

 הנהלים את ומקיים בכתב פירט השירותים נותן 17
 :הבאים
 מידע ותפעול גישה נוהל .1
 וסביבתית פיזית אבטחה נוהל .2
 עובדים וגיוס סינון נוהל .3
 עובדים והדרכת מודעות נוהל .4

 לא \ כן .1
 לא \ כן .2
 לא \ כן .3
 לא \ כן .4

 

 בסעיף המפורטים הנהלים את מתקף השירותים נותן 18
  לא \ כן .חודשים 24-ל אחת הפחות לכל 17

 לשרת גישה הרשאות סקר מבצע השירותים נותן 18
  לא \ כן .חודשים 12-ל אחת הפחות לכל, הקבצים

 לכל מידע אבטחת סיכוני סקר מבצע השירותים נותן 20
  לא \ כן .חודשים 24-ל אחת הפחות

 כל את המתעד)לוג(  בקרה נתיב שומר השירותים נותן 21
 של למידע( והכושלים)המוצלחים  הגישה ניסיונות

 .ענבל
  לא \ כן

 המפורט הבקרה נתיב על בקרה מבצע השירותים נותן 22
  לא \ כן .חודשים 12-ל אחת הפחות לכל, 21 בסעיף

 בלתי גישה בגין התראות ומקבל הגדיר השירותים נותן 23
או \ו המידע למערכותאו \ו המחשב לרשת מורשית

 .ענבל של למידע
  לא \ כן

השירותים הגדיר ומקבל התראות בגין חשד  נותן 24
להדבקות או התפשטות קוד עוין באחד או יותר 

 .ממחשבי העבודה 
  לא \ כן

 

 

 

 :החתום על באתי ולראיה

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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 תקשרותה הסכם -ו'נספח 

 2021נערך ונחתם בקרית שדה התעופה בנתב"ג ביום ____ בחודש______ 

 

ן  בי

 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 ת שדה התעופהיה, קריברחוב הער

 282, ת.ד. 7019900מיקוד 

 "(ענבל)להלן: "

 מצד אחד;

 ובין

 :_____________הזוכה שם

 .פ./ע.מ.:______________ח

 :_______________מרחוב

____________________ 

 ("ספקהאו " "הזוכה: )"להלן

 מצד שני;
 

 כדירקטוריםלקבלת שירותי איתור ומיון מועמדים לכהונה  הצעות לקבלת בהליך פנתה וענבל הואיל

: להלן(. 26/2021 מספר הליך) חברה לביטוח בע"מ ענבל באמצעות ממשלתיות בחברות

 (."ההליך" או/ו" ההזמנה"

את השירותים המבוקשים  העניקצהיר כי הינו בעל הידע, הניסיון והמיומנות על מנת לה זוכהוה והואיל

והינו עומד בכל תנאי הסף  השירותים המבוקשים"()להלן: "כמפורט במסמכי ההליך במצטבר 

 פורטו, ובגבולות אחריות כפי שבתנאיםבהיקף,  הכלושנדרשו ממנו כמפורט במסמכי ההזמנה 

 כמפורט בחוזה זה על נספחיו; ו, ההליךבמסמכי 

 בזוכהבחרה ענבל  ,שערכה ענבלההליך במסגרת  זוכהובהסתמך, בין היתר, על הצהרותיו של ה והואיל 

עבור רשות החברות הממשלתית )להלן:  והיא מעוניינת לקבל ממנו השירותים המבוקשים

 ; "(הרשות"

אשר יסדיר את ההתחייבויות ההדדיות של הצדדים  הסכםוהצדדים מעוניינים להתקשר ב והואיל

 ויחסיהם המשפטיים בקשר למתן השירותים המבוקשים;

 :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 מבוא, פרשנות והגדרות 

 המבוא לחוזה והנספחים המצורפים אליו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 

 הכותרות בראש כל סעיף נועדו לנוחות הצדדים בלבד ולא ישמשו לצורך פרשנות החוזה.
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 הגדרות .1

  זה: הסכםמונחים מרכזיים בו הגדרותלהלן          

מכרז פומבי לקבלת שירותי איתור ומיון מועמדים  -  26/2021הליך מס'  / ההליך ההזמנה

 חברה לביטוחלכהונה כדירקטורים בחברות ממשלתיות באמצעות ענבל 

 .בע"מ

 חוזה זה על נספחיו.  /הסכם ההסכם

 המציעאו /ו הזוכה

 הזוכה

וועדת המכרזים כהצעה הזוכה, אשר המציא  ידי-עלשהצעתו נבחרה  מציע

את כל האישורים הנדרשים לאחר בחירתו כאמור, וענבל חתמה איתו על 

 .הסכם התקשרות

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

 להסכם זה. 3ובסעיף  ההזמנה מסמכיל 2 פרקבכהגדרתם  השירותים המבוקשים

חברת השמה ו/או מכון 

 מיון

מוסד שהינו מוכר להתמחות בפסיכולוגיה חברתית, תעסוקתית, ארגונית 

זר משרד הבריאות מיון וברירה( כהגדרתם בחו ,הערכה ,)מבחנים 1ענף  -

 .2019עדכון יולי 

  רשות
 החברות הממשלתית

רשות החברות הממשלתיות שהוקמה לפי חוק החברות הממשלתיות, 

 .1975-התשל"ה

קט ית לקבלת החלטות בכל הנוגע לפרוימטעם המדינה שתהיה אחראעדה ו המטפלת הוועדה

וזאת זוכה( ,כמפורט במסמכי ההזמנה, המציע העצמו )לאחר בחירת 

מרשות החברות הוועדה תכלול נציגים  .בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

   הממשלתיות.

 המערכת/  המערכת

 הממוחשבת

בתהליך מיון המועמדים. החל  תומכתוהקיימת בענבל  מוחשבתממערכת 

בקליטת השאלונים המקוונים, התכתבות עם המועמדים, הגשת ערעורים 

מצד המועמדים וכלה בהפקת דוחות לצורך בקרת איכות והכול כמפורט 

 .במסמכי ההזמנה

 

 ההסכם מסמכי .2

 זה: הסכםהמסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מ

מכרז פומבי לקבלת שירותי איתור ומיון מועמדים  -  26/2021ליך מס' ה - הסכםנספח א' ל 2.1

 .בע"מ חברה לביטוחלכהונה כדירקטורים בחברות ממשלתיות באמצעות ענבל 

 בנוסףותוכנו בא  26/2021 זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי הליך  הסכםשנוסח  בזאת מובהר

 תקופת בכל הזוכה המציע את מחייב ההזמנה במסמכי האמור כל. אשר על כן, שם האמור לכל

 זה ממסמך והושמטו, פרט או דרישה שנכללו במסמכי ההזמנה בהתחייבות, ואין ההתקשרות

 במסמכי האמור ובין זה בחוזה האמור בין סתירה שקיימת ככל. מאלה החברה את לפטור בכדי
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, וזאת כפי שייקבע באופן ענבל עם והמיטיבה, יותר המחמירה הדרישה הזוכה על תחול, ההליך

 בלעדי על ידי ענבל. 

 ערבות ביצוע בהתאם לנוסח המקורי. - נספח ב' להסכם 2.2

 המבוקשים השירותים .3

)להלן:  במצטבר כדלקמן הינם מהזוכה הנדרשים השירותים, אחר מקום בכל מהאמור לגרוע מבלי

 :כדלקמן"( המבוקשים השירותיםאו "/ו" השירותים"

לוועדה המטפלת,  לרשות/ יסייעושירותי קליטה, סינון ומיון של מועמדים אשר  יעניקהמציע הזוכה 

דירקטורים בחברות ממשלתיות, בהתאם כ לכהונהבאמצעות ענבל, בקליטה, סינון ומיון של מועמדים 

 לאבני הדרך שלהלן ולפי הנחיות הועדה המטפלת.

א של הרשות אך בכל יהמחשובית ההבעלות על המערכת  -מערכת הממוחשבת לין כי בכל הקשור יצו

הקשר יתקיים מול סמנכ"ל מערכות מידע  ,הנוגע לתחזוקת המערכת ולקבלת תמיכה טכנית למערכת

 בענבל או מי מטעמה. 

 שינויים )ייתכנו הממשלתיות בחברות כדירקטורים לכהונה מועמדים ומיון איתור להליך דרך אבני .3.1

 המטפלת(: הוועדה להחלטות בכפוף

 ("המועמדים" )להלן: מהציבור למועמדים קורא" "קול פרסום - א' שלב .3.1.1

 ובהתאם הציבור ידי על ותמועמד להגשת המטפלת הוועדה ידי על קורא" "קול - הזמנה פרסום

 לקבוצות פניה אליה שתתלווה גם ויתכן פומבי, פרסום של בדרך תיעשה הפנייה .להנחייתה

 ייצוג לרבות זה, לעניין הנדרשות הדין וראותה בכלל תעמוד הפניה ועוד. מסוימות האוכלוסיי

  וכדומה. הנגשה הוראות ,םייעודיי למגזרים הולם

 המועמדים ידי על ההצעות הגשת - ב' שלב .3.1.2

 "(. הטופס המקווןהגשת ההצעות על ידי המועמדים באמצעות טופס מקוון )להלן: "

 ההצעות בדיקת - ג' שלב .3.1.3

 השאלון מילוי ;לרבות מהמועמדים הנדרשים המסמכים כלל של הימצאות יוודא הזוכה המציע

 בקשות תשלחנה הצורך במידת .ועוד זהות תעודת העתק השכלה, על המעידות תעודות כנדרש,

 המידע השלמת לצורך הנדרשים הבירורים את לעשות הזוכה המציע על כי יודגש ידע.מ השלמתל

 הסף. תנאי בבדיקת קהעוס בסעיף שיפורט כפי למועמדים, פניה באמצעות הנדרש

  הסף תנאי בדיקת - ד שלב .3.1.4

אם ההצעות עומדות בתנאי הסף כפי שהוגדרו במסמכי ההזמנה המציע הזוכה יבדוק 

 )להלן: האמורים. במסמכים שתוגדר ככל לפרופילים, חלוקה לפי כך ובכלל ,מדיםלמוע

 ("הפרופילים"

 לצרכיה בכפוף והכל ,הפרופילים על להוסיף או הפרופילים את לשנות הזכות תהיה לרשות

 המטפלת. הועדה דעת שיקול הבלעדי/ דעתה קוליולש

 להכרעת הסוגיה תועבר הסף בתנאי המועמד לעמידת באשר ספק מתעורר בו מקום בכל כי יובהר

    המטפלת. הועדה

 עמדו אשר מועמדים קבוצות: לשתי בחלוקה המועמדים רשימת את לרשות יגיש הזוכה המציע

 (,וכדומה ניסיון השכלה,) הפסילה עילת לרבות הסף, בתנאי עמדו לא אשר ומועמדים הסף בתנאי

  .ובקרה פיקוח לצרכי ומגזרים ולמגדרים השונים לפרופילים בפילוח
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 שייקבע כפי לפרופילים, פרטניים סף תנאי וכן כלליים סף תנאי פי-על יבוצע המועמדים סינון

 (.האיתור" הליך "נוהל )להלן: 2021 לשנת המועמדים איתור הליך בנוהל הרחב לציבור ויפורסם

 מסמכי את מעדכנת הרשות .2017 משנת האיתור הליך נוהל ההזמנה למסמכי 1 'ב נספחכ מצ"ב

 זה(. בהליך לזוכה יוצג אשר הנוהל

על המציע הזוכה לפנות למועמד לקבלת הבהרות והשלמות במידת הצורך. יודגש כי הפניה  יובהר כי

למועמד תעשה אך ורק באמצעות הדואר האלקטרוני שציין בטופס המקוון. על המציע הזוכה חלה 

במערכת של כל מועמד מהמועמדים, בתיקו האישי  נההחובה לתעד את הפניות ואת קבלת המע

שלושה ימים. הבירור סביר, שלא יעלה על  תוך זמןת. על המועמד, תחול החובה למענה הממוחשב

לכל מידע הנדרש מהמועמד בקשר למועמדותו בכל השלבים או לחלופין, מספר פניות  יתייחס

 בהתאם לשלבים השונים. 

 להגשת האחרון המועד טרם הסינון בהליך להתחיל האפשרות נתןית הזוכה למציע כי בזאת, יובהר

  הבאים: לתנאים בכפוף מועמדות,

 להגשת האחרון המועד לאחר המועד, באותו יועברו עובר( )עובר/לא המועמדים לכל התשובות .א

 הממוחשבת. המערכת באמצעות המועמדויות,

 הבהרה המידע/ השלמת לצורך למועמד שנקצב הזמן כי חשוב והשלמות לבירורים הבקשות לגבי .ב

 בו. הטיפול התחיל בו למועד קשר ללא המועמדים, כל לגבי שוויוני יהיה

 .המטפלת/הרשות הועדה ידי-על לכך הנחיה ניתנה .ג

  הסף בתנאי עמדו שלא למועמדים הודעות שליחת - ה' שלב .3.1.5

 הסף בתנאי עמדו לא אשר למועמדים מנומקות הודעות הרשות המדינה/ בשם ישלח הזוכה המציע

 ומועדי המכתבים לנוסחי ובכפוף הממוחשבת, המערכת  באמצעות השונים, הפרופילים של

 למועמדים תשלחנה ההודעות המטפלת. הוועדה ידי על ייקבעו אשר ההודעות של המשלוח

 הזוכה המציע נדרש ,כן כמו המקוון. בטופס שצוינה הכתובת פי-על יאלקטרונ דואר באמצעות

 מועמד לכל ההודעות המועמד. אצל נתקבל המכתב כי במייל( או )טלפוני אישור ולקבל לוודא

 הממוחשבת. במערכת המועמד של האישי בתיק גם ישמרו

 ההודעה, סוג כולל ההודעות נשלחו אליהם המועמדים רשימת את לרשות להגיש הזוכה המציע על 

 המועמד. ידי על התקבלה ההודעה כי שורואי ההודעה שליחת ושעת תאריך

 הזוכה למציע לפנות יוכל האמורים, בתנאים עמידתו בבדיקת טעות נפלה כי סבור אשר מועמד

 כי זו בבדיקה שימצא ככל המועמד. של חוזרת בדיקה יבצע וזה וממוחשב, מובנה טופס באמצעות

 )להלן: המטפלת הועדה  טעםמ ערר לוועדת הפניה תועבר שנקבעו, הסף בתנאי עמד לא המועמד

 התשובה הזוכה. המציע שביצע הסינון על ותפקח נוספת בדיקה תבצע אשר (,הערר" "ועדת

 הערר. ועדת החלטת קבלת לאחר רק הזוכה, המציע ידי-על למועמד תישלח הסופית

 קשיחים קריטריונים פי-על ההצעות ניקוד - ו' שלב .3.1.6

 ואמות הקשיחים לקריטריונים בהתאם הסף בתנאי שעמדו ההצעות את ינקד הזוכה המציע

 נוהל במסגרת הרשות ידי על שהוגדרו (הקשיחים" "הקריטריונים )להלן: המפורטות המידה

 פרופיל. לכל ביחס האיתור הליך

 הקריטריונים פי על המועמדים של הניקוד לאופן באשר ספק מתעורר בו מקום בכל כי יובהר

  המטפלת. ההועד להכרעת יועבר הנושא הקשיחים,
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 פרופיל ובכל לפרופילים, בחלוקה שנוקדו המועמדים רשימת את לרשות יגיש הזוכה המציע

 החברות חוקל 2א18-ו 1א18 א,18 סעיפיםב המפורטות האוכלוסייה לקבוצות בהתייחס

 למידת בהתאם ידורגו עמדיםהמו .הולם ייצוג חובת לגביהן שחלה 1975-ההתשל" הממשלתיות,

 .מועמדותם הוגשה אליו לפרופיל התאמתם

  למועמדים הודעות שליחת - ז' שלב .3.1.7

 הליך בנוהל לאמור בכפוף והכל למועמדים, הודעות הרשות המדינה/ בשם ישלח הזוכה המציע

  ראיונות.ה לשלב  שיעברו המועמדים מספר הוגדרו שבו האיתור

  המטפלת. הוועדה ידי על יקבעו שליחתם ומועד המכתבים נוסחי

 המקוון. בטופס שצוינה הכתובת פי-על יאלקטרונ דואר באמצעות למועמדים תשלחנה ההודעות

 אצל נתקבל המכתב כי במייל( או )טלפוני אישור ולקבל לוודא הזוכה המציע נדרש ,כן כמו

 הממוחשבת. במערכת המועמד של האישי בתיק גם ישמרו מועמד לכל ההודעות המועמד.

 ההודעה, סוג כולל ההודעות נשלחו אליהם המועמדים רשימת את לרשות להגיש הזוכה המציע על

 המועמד. ידי על התקבלה ההודעה כי ואישור ההודעה שליחת ושעת תאריך

 יליםבפרופ שלו הכולל הניקוד את לו ימסור הזוכה המציע נוקד, כיצד לדעת יבקש שמועמד ככל

 הועדה ידי על שיאושרו זמן תקופת ותוך בפורמט הממוחשבת, המערכת באמצעות הרלוונטיים,

 לפנות יוכל הקשיחים, בקריטריונים עמידתו בבדיקת טעות נפלה כי סבור אשר מועמד המטפלת.

 עם הבהרה שיחות שתידרשנה ככל נוספת. בדיקה יבצע וזה מובנה, טופס באמצעות הזוכה למציע

 להעמיד יידרש הזוכה תכתובת, ו/או טפסים באמצעות תשובה בקבלת מסתפק אינו שרא מועמד

 כי זו בבדיקה שימצא ככל השירות(. מוקד בסעיף להלן )כמפורט המועמדים לרשות טלפוני סיוע

 על ותפקח נוספת בדיקה תבצע אשר הערר, לוועדת הפניה תועבר מועמד, טענות את לקבל אין

 לאחר רק הזוכה, המציע ידי על למועמד תישלח הסופית התשובה כה.הזו המציע שביצע המיון

 הערר. ועדת החלטת קבלת

  לממליצים פניה - ח' שלב .3.1.8

 את שייבצע המראיינים לפרופיל זהה פרופיל בעל ומיומן מקצועי צוות יכשיר הזוכה המציע

 כדלקמן: תהיה ההמלצות בדיקת הממליצים. עם הטלפוניות השיחות

 מובנה שאלון פי על שיחה עמם ויערוך לפחות, ממליצים לשני טלפונית יפנה הזוכה המציע .3.1.8.1

 תתועד השיחה המטפלת. הוועדה ידי על ומאושר מתועד המועמדים, לכלל אחיד מראש,

  המועמדות. לתיק ותצורף בכתב

יידרש המציע הזוכה לקבל שתי המלצות בכתב על  )א(בסעיף לעיל לאמור  בנוסף .3.1.8.2

שאלון  הטופס/ישלח את שאלון מקוון ומובנה. המציע הזוכה  באמצעות טופס/המועמד 

המקוון לשני ממליצים של המועמד ויבקש מהם למלא את הטופס המקוון במערכת. 

 .הטופס המקוון המלא יתועד בכל תיק מועמד

 יגישו ואשר קודמות בשנים הדירקטורים לנבחרת מועמדותם את שהגישו מועמדים .3.1.8.3

 בדיקת בדו"ח להשתמש הזכות תהיה הזוכה למציע - חופפים מליציםממליץ/מ שמות

 במהלך מהותיים שינויים שהיו סבור הזוכה והמציע במידה קודמות. מפעמים  ההמלצות

 לא ההמלצה, בדיקת מאז שעברה התקופה במהלך המועמד של המקצועית עבודתו

  לנדרש. בהתאם ההמלצות את מחדש ויבחן הקודמת המלצה בדו"ח ישתמש

 לכך בכפוף) קודמות מפעמים ההמלצות דוח על הסתמכות של האופציה ותמומש במידה

 גם הדו"ח המלצות את מחדש יתעד הזוכה המציע ,(הממליצים שמות בין חפיפה שתהא
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  הרלוונטי. המועמד תחת הנוכחי בהליך

 רכים קריטריונים פי על וניקוד ראיונות ביצוע - ט' שלב .3.1.9

צוות מראיינים ובדיקת ההמלצות  -באמצעות נספח ד' להזמנה מתחייב להציג  המציע הזוכה

בעל תואר אקדמי וניסיון של  הינו מהם אחד כל כאשרחברי צוות,  30כלול לכל הפחות יאשר 

 .(המראיין" "הצוות )להלן: בראיון מנהלים/בכירים בדרגי ביניים שנים שלושלפחות 

 ,הצוות אנשי כמות את לשנות יהיה ניתן ,הזוכה המציע ידי על לעניין ריוכש המראיין הצוות

 .הזוכה המציע עם ובהסכמה המטפלת הועדה של דעתה לשיקול בהתאם

 הקשיחים, הקריטריונים בשלב שניתן לניקוד בהתאם פרופיל, בכל ביותר המתאימים המועמדים

 הכול, ובסך לראיון, יוזמנו המטפלת, הוועדה שתקבע מנגנון פי ועל הולם ייצוג לחובות בכפוף

 הצוות .המטפלת הוועדה להחלטת בהתאם תנותלהש עשוי המספר .מועמדים 2,000 - כ ירואיינו

 מטעם מקצוע ואיש המטפלת, הוועדה ידי על שהוסמך נציג כל או הרשות, נציגי עם יחד המראיין,

 המטפלת הועדה שקבעה לקריטריונים בהתאם המועמדים ראיונות את יקיימו הזוכה המציע

 .האיתור הליך בנוהל יפורטו ואשר

 ניסיון בעל הישראלי במשק בכיר דםא כגון, נוסף, נציג המראיינים בצוות דרשייש ככל כי יודגש,

 שיבוצו ,הרשות באמצעות הזוכה מציעה ידי על יהיה איתורו דירקטוריונים,ל הקשור כלב רב

  הזוכה. המציע באחריות יהיה מולו אחר לוגיסטי תיאום כל וכן בראיונות

 דרושיוג רכים לקריטריונים בהתאם המועמדים, את המראיין הצוות חברי ינקדו הריאיון, לאחר

 המראיין. הצוות של בכתב הנמקה ויצרפו המטפלת הוועדה ידי על

 אתר הראיונות, מועדי תיאום לרבות הראיונות, לקיום המשאבים את לספק הזוכה המציע על .

     ועוד. ראיונות( לביצוע אתר בסעיף להלן )כמפורט הראיונות לביצוע

 לגבי בראיונות חלק שייקחו הרשות ילעובד הדרכה הזוכה המציע יקיים ,הראיונות ביצוע טרם

 מהליך לקחים הפקת דו"ח הזוכה המציע יגיש ההדרכה שלב בסיום הראיונות. ביצוע אופן

 באשר הזוכה המציע מטעם המראיינים את ידריך הרשות מטעם צוות במקביל, ההדרכה.

 היקף .נוממ הנדרשים וכשירויות מאפיינים וכן ממשלתיות חברות מאפייני הדירקטור, לתפקיד

  ארבע בני הדרכה מיי שני הוא הראיונות ביצוע לצורך הרשות עובדי הדרכת לשם שיידרשו השעות

 מקוון, באופן או הרשות במשרדי בחלקה תיערך ההדרכה הדרכה. שעות שמונהכ הכל סך - שעות

 הרשות. להחלטת בהתאם

 ,בחו"ל מועמד של שהות עקב )למשל, פרונטאלי איוןיר לקיים יהיה ניתן לא בהם חריגים במקרים

 לשיקול ובהתאם אחרות או בריאותיות נסיבות בידוד, הקורונה, נגיף בשל התקהלות הגבלות

 ראיון לביצוע הנדרשים המשאבים את להעמיד הזוכה המציע על המטפלת, הוועדה דעת

 (.מרחוק ראיון המאפשרת אחרת תוכנה כל או זום תוכנת )למשל טכנולוגיים באמצעים

 במעמד המועמד של הממוחשב לכרטיס ןאיויהר נתוני כל את להזין הזוכה עהמצי על כי ר,יובה

  זאת. פעולה ביצוע לדחות ואין עצמו, איוןיהר

 למחשבים המראיינים כלל את לחבר לוגיסטית ערוך להיות הזוכה המציע על כי יודגש,

  אמת. בזמן ההזנה את לאפשר מנת על ופעיל זמין אינטרנט לחיבור וכן , ניידים/טאבלטים

 ראיונות כמות תבוצע יום ובכל בודד, שבועות מספר של זמן בפרק יבוצעו הראיונות כי יודגש,

 לביצוע - אדם וכח זמינות משאבים, מבחינת להיערך מתחייב הזוכה המציע כן ועל גדולה

 האמור. הזמן בפרק הראיונות
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 המועמדים שמות של מצטברת רשימה לרשות להגיש הזוכה המציע על ראיונות יום כל בסיום

 איוןיהר תאריך אודות מידע וכן איון,יהר ובשלב הקשיח בשלב המצטבר הניקוד כולל שרואיינו

 הייצוג ולחובת השונים לפרופילים בפילוח וזאת איוןיהר את שביצעו בצוות החברים ושמות

   ההולם.

 לרשות המלאה הרשימה העברת - י' שלב .3.1.10

 הממוחשבת המערכת באמצעות לרשות יעביר הזוכה המציע ,הראיונות שלב ביצוע סיום לאחר

 פי על ובדרוג לפרופילים בחלוקה המצטבר( לניקוד )בהתאם שרואיינו המועמדים רשימת את

 הרשות ידי על שיקבע בפורמט מהם, אחד לכל ביחס שנצבר החומר כל בסיס על הכולל, הציון

  (.להזמנה 2 ב' טופסכ מצ"ב  ת"הראיונו ביצוע שלב סיום "דוח - ל )הפורמט

  לשרים המומלצים המועמדים רשימת והנגשת גיבוש - א"י שלב .3.1.11

 מועמדיםה רשימת לגיבוש הנוגע בכל שיידרש, ככל המטפלת, עדהולו יסייע הזוכה המציע

 הראשונים למקומות שהגיעו המועמדים רשימת את השאר בין יכלול זה מסמך .מומלציםה

 של החיים לקורות לינק והוספת לפרופילים חלוקה הבקשה(, למתן בסמוך יקבע )המספר

 המטפלת, הועדה לצרכי בכפוף והכל נוספות רובריקות יתווספוו יתכן כי להדגיש יש המועמד.

  הבלעדי. דעתה ולשיקול

 30) מהודרים אוגדנים סיסמא, לבעלי גישה עם דיגיטלית פלטפורמה יכין הזוכה המציע בנוסף,

 בחלוקה לשרים המומלצים המועמדים רשימת עם  זהים( עותקים 30) נייד החסן ,זהים( עותקים

  ברשימה. מועמד כל של החיים קורות הוספת לרבות לפרופילים

 "נבחרת תואמי" - ב"י שלב .3.1.12

 בחירת של חדש הליך יתחיל בו הבא למועד הדירקטורים נבחרת בחירת תהליך סיום מועד בין

 בהתאם לעיל, והמפורטים המבוקשים השירותים את לתת ימשיך הזוכה המציע חדשה, נבחרת

 לתנאי זהים בתנאים ,השרים ידי על נוספים מועמדים יוצעו בהם החריגים במקרים לצורך,

  במכרז. שנקבעה כפי הזוכה המציע של המחיר תלהצע ובהתאם ההתקשרות

  :כללי .3.1.13

 מקצועיות/ מצגות ,מטעמה מי ו/או המזמינה לרשות ההתקשרות, אורך לכל יעמיד הזוכה המציע

 שרמת ככל .מטעמה מי או המזמינה לצרכי בכפוף והכל שיתבקש, אחר ןונת כל ו/או נתונים ניתוח

 הזוכה המציע דרשיי ,המטפלת הוועדה המזמינה/ של רצונה לשביעות שלא תהיה המצגות

   נוספת. תמורה ללא המשימה, ביצוע לצורך מקצועי, גרפיקאי עם להתקשר

 לוגיסטיקה .3.2

  לרבות: הנדרשים המשאבים כל את הפרויקט לטובת יעמיד הזוכה המציע

  הראיונות לביצוע אתר .3.2.1

 30 עד ללהכי ויכול ראיונות, לביצוע מתאים חניה, עם נגיש ,הארץ במרכז ממוקם להיות האתר על

 קלה צהריים ארוחת ושתייה, קל כיבוד לספק הזוכה המציע על במקביל. מראיינים צוותי

 לוגיסטית עזרה להעמיד הזוכה המציע על בנוסף, הרשות. לנציגי חינם חניה וכן למראיינים

 לא בהם חריגים במקרים המרואיינים(. קהל לקבלת קבלה/מזכיר/ה )פקיד המרואיינים בקבלת

 את להעמיד הזוכה המציע על לעיל, 22.9 בסעיף כמפורט פרונטאלי ראיון לקיים יהיה ניתן

 באתר יתקיימו הראיונות כאמור, טכנולוגיים. באמצעים איוןיהר לביצוע הנדרשים המשאבים

 על המטפלת. הועדה ידי-לע שריאו האתרו בכיריםל ראיונות לביצוע הראוי ,הארץ במרכז אחד
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 נוסף, מסוים, אחד מאזור המגיעים רבים מרואיינים ויהיו במידה כי בחשבון לקחת הזוכה המציע

 באותו המרואיינים למספר בכפוף מוגבל, זמן למשך לראיונות נוסף מקום למצוא עליו יהיה

 מקום.

 אך שיהיה ככל אחר במקום ו/או ההזוכ המציע במשרדי הראיונות את לקיים יהיה ניתן כי יובהר

 המטפלת הועדה אישור את מראש לבקש הזוכה המציע על האמורים. התנאים על יענה באם ורק

 .הראיונות למיקום

  מחשוב שירותי .3.2.2

 זה להליך תמיכה מתן לצורך הוקמו אשר קיימות, ממוחשבות מערכותב ישתמש הזוכה המציע

 הרשאות יקבל הזוכה המציע .למדינה שייכות  הנ"ל  מערכותה כי יובהר, .ענבל ידי על ומתוחזקים

 רכותבמע שמורה מידעה שלמות על המדינה אוו/ ענבל כלפי אחראי ויהיה אלו מערכות על לעבוד

 הזוכה המציע יתחייב בנוסף ענבל, של אישורה ללא אותו הישנ ולא שלו העבודה תחילת למועד עד

 כתוצאה בהן, שמורה מידעל או/ו למערכות שייגרם נזק כל על המדינה ו/או ענבל את לשפות

 :כיום הקיימות המערכות של קוצרמ תיאור להלן הנ"ל. המערכות על מעבודתו

 דפדפן ידי על הנתמכת אינטרנטית מערכת הינה זו מערכת - דירקטורים נבחרת מערכת .3.2.2.1

 לשימוש והשני, המועמדות הגשת עבור האחד, מודולים. שני ומכילה בלבד כרום מסוג

 המועמדות. מגישי של הנתונים ועיבוד קבלה לצורך הזוכה והמציע תהרשו

 אפשרות למועמדים המספקת ZENDESK אינטרנטית מערכת - HELPDESK מערכת .3.2.2.2

 השאלון למילוי בנוגע שאלה ו/או תקלה בכל הזוכה המציע מול שירות קריאת לפתיחת

 המועמדות. להגשת המקוון

 למועמדים הזוכה מהמציע מיילים הפצת מערכת - למועמד מיילים להפצת מערכת .3.2.2.3

 ועוד. המועמדים עם שונות תכתובות המידע, וניהול שמירה לרבות רחבה בתפוצה השונים

  .SMS  הודעות - מסרונים הפצת מערכת  .3.2.2.4

 למועמדים מענה מוקד .3.2.3

 הבאות: בדרכים תקשורת הזוכה המציע יאפשר הרשות לבין המועמד בין הקשר קיום לצורך

   המועמד תיק באמצעות

 ZENDESK מערכת באמצעות המועמד תיק מתוך התראות מערכת - דוא"ל

 80% בלפחות מענה יספק אשר העברית, בשפה טלפוני מוקד יעמיד הזוכה המציע - שירות מוקד

 (.השירות" "מוקד )להלן: דבמוק השיחה קבלת ממועד דקות ארבע עד המתקבלות מהשיחות

 כדלקמן: יבוצע השירות במוקד המענה

 בימים .בשבוע ימים שישה - הראיונות תחילת למועד ועד קורא" ה"קול פרסום מיום .3.2.3.1

 ,13:00 עד 08:00 השעות בין שישי וביום ,22:00 עד 08:00 השעות בין חמישי עד ראשון

  השעות בין השירות מוקד יעבוד בו המועמדויות להגשת האחרונים ביומיים למעט וזאת

 ידי על תענה זו תקופה במהלך השירות למוקד מועמד של פניה כל .24:00 עד 08:00

 .הפנייה קבלת ממועד שעות 24 עד כההזו המציע

 חמישה - לשרים המומלצים רשימת פרסום חרלא חודש ועד הראיונות תחילת ממועד .3.2.3.2

 מועמד של פניה כל .18:00 עד 10:00 השעות בין חמישי עד ראשון בימים בשבוע, ימים

 קבלת ממועד שעות 48 עד כההזו המציע ידי על תענה זו תקופה במהלך ותהשיר למוקד

 .הפנייה
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 ממוחשב דו"ח באמצעות הממוחשבת במערכת תתועד השירות למוקד פנייה כל כי יובהר .3.2.3.3

 לטיפול ריכוז )דו"ח יום כל בסוף לרשות יועבר ואשר הרשות, מול מלא בתיאום שיופק

  בפניות(.

 קורא הקול לפרסום ועד האחרון הבחירה הליך סיוםמ )חודש הבחירה תהליכי בין .3.2.3.4

 ברשות. הדירקטורים ביחידת לטלפונים יפנה אשר קולי מענה יסופק -  החדש(

 המבוקשים השירותים למתן הרלוונטיים החומרים ותיעוד שימור .3.2.4

 המבוקשים השירותים לביצוע הנוגעים החומרים כל את ההתקשרות בסיום יעביר הזוכה המציע

 המטפלת הועדה בידי יהיה המבוקשים השירותים למתן בנוגע שיישאר היחיד שהעותק כך לרשות

  מטעמה. מי או

 להלן(. 3 בפרק )כהגדרתם והרכזים הפרויקט מנהל זמינות .3.2.5

 ו/או הרשות ובקשות לשאלות ההתקשרות תקופת בכל זמינים יהיו והרכזים הפרויקט מנהל

  המטפלת. הוועדה

  נוספים שירותים .3.2.6

 ידי על שתתבקש נוספת מטלה בכל ענבל, באמצעות המטפלת, הוועדה את ילווה הזוכה המציע

 הועדה של ליווי דו"חות, הכנת הטפסים, בהכנת עזרה לרבות המטפלת, הוועדה ו/או המזמינה

 בנוגע הרשות מטעם לוועדה המועמדים של )פניה הרשות מטעם הערר ועדת ושל המטפלת

 הרשות ידי על לכך שתתבקש אחרת מטלה בכל ובנוסף שוטף יעוץ ,ההליך( על לשאלות/השגות

  ענבל. באמצעות

  המבוקשים השירותים לבצוע זמנים לוחות .3.2.7

 .להזמנה 3 'ב כנספח המצ"ב בגאנט המפורטות הדרך באבני חלקו את לבצע מתחייב הזוכה המציע

  הזוכה. המציע עם בתאום שינויים לבצע הזכות את לעצמה שומרת המזמינה כי יובהר

  רצון שביעות סקר .3.2.8

 פנייה באמצעות התהליך על איכות בקרת שירותי לה יעניק אשר חיצוני גורם עם תתקשר ענבל

 הזוכה המציע (."הסוקר" )להלן: לקחים הפקת הליך ניתוח לצורך סקרים וביצוע למועמדים

 הביקורת. הליך עם מלא באופן פעולה לשתף מתחייב

 (Q.A) איכות הבטחת - ובקרה פיקוח .3.2.9

 להבטחת להשתמש בכוונתו בה המתודולוגיה את לפרט הצעתו במסגרת יידרש הזוכה המציע (א)

 אילו לפרט ידרשי הזוכה המציע ובקרה. פיקוח יבצע בהם אמצעים לרבות ההליך איכות

 ונמצאו. במידה בתקלות, הטיפול דרכי וכן תקלות למניעת דרכים מטעמו, יופקו דוחות

 לתהליך ביחס הן שהפעיל הפנימיים הבקרה מנגנוני אודות לדווח יידרש הזוכה המציע (ב)

 מטעמו. האדם לכוח ביחס והן העבודה

 משלבי אחד בכל המועמדים מבין 5% לפחות של )מדגמית( בקרה לבצע הזוכה המציע על (ג)

  שירואיינו. המועמדים לכלל ביחס 100% של בדיקה וכן המוקדמים, יוןוהמ הסינון

 בכל המועמדים מבין 5% לפחות של )מדגמית( בקרה תבצע מטעמה, מי או המטפלת, הועדה (ד)

 המועמדים לכלל ביחס 100% של בדיקה וכן המוקדמים, והמיון הסינון משלבי אחד

 שירואיינו.

 - ב הזוכה המציע שביצע והמיון הסינון בתהליך פגמים נפלו כי המדגמית בבדיקה עלהיש ככל (ה)
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 באותו המועמדים כלל את מידי באופן שנית לבדוק הזוכה המציע יידרש מהמדגם, יותר או 5%

 נוספת. תמורה ללא שלב,

 נוכהי מהמדגם, יותר או 3%-ב הזוכה המציע שביצע והמיון הסינון בתהליך פגמים שנפלו ככל (ו)

 שהתגלתה. הטעות לשיעור בהתאם יחסי החלק הזוכה למציע המגיעה מהתמורה

 פגמים נפלו כי שימצא ככל השלבים. באחד נדחו אשר מועמדים של פניות תבחן הערר ועדת (ז)

 שלב, לאותו ביחס נעשה אשר המדגם לתוצאות אלה ממצאים יצטרפו הזוכה, המציע בעבודת

 בהתאם. יופעל התמורה לניכוי והמנגנון לעיל, כמפורט

 נתונים ניתוח .3.2.10

 הסינון התקדמות את המפרט דוח לרשות הזוכה המציע יגיש ,18:00 השעה עד עבודה, יום כל בסוף

 להזמנה. 4 ב' טופסכ מצ"ב - " יומי וסינון מיון ח"דו" בפורמט ובמצטבר היום באותו והמיון

 בכפוף והכול נוספים, דוחות עשרה חמש עד להפיק ידרשיו יכול כי בחשבון לקחת הזוכה המציע על

  נוספת. עלות וללא ענבל עם בתיאום המטפלת, הועדה של דעתה ולשיקול לצרכיה

 כללי .3.2.11

 הזוכה המציע עובדי את ידריכו אשר מטעמה עובד/ים הרשות תעמיד מהשלבים, אחד כל בפתיחת

 הרשות. דעת לשיקול בהתאם בתחילתה, עבודתם את וילוו

  

 (.המבוקשים" "השירותים ו/או "השירותים" )להלן:

 

 מהות ההתקשרות .4

  .לעיל המפורטים המבוקשים השירותים קבלת לצורך ,ספקה עם בזאת מתקשרת ענבל 4.1

 דעתה שיקול פי על ייקבע והכל כלשהו עבודה להיקף מתחייבת אינה ענבל מקרה בכל כי בזאת, יובהר 4.2

 ענבל בין בתוקף הסכם של לקיומו כפוף הינו זה הסכם כן, כמו .צרכיה פי ועל הרשות של הבלעדי

 זאת. לפעילות מתאימה תקציבית התחייבות ולקבלת החברות לרשות

 לבנות שנועד ציבורית חשיבות בעל ייחודי לפרויקט הנוגע פומבי הליךב זוכה כמציע נבחר הספק 4.3

 הפרויקט במסגרת הממשלתיות. בחברות דירקטוריון חברי לתפקיד ראויים מועמדים של נבחרת

 אלפי הרשות הוראות פי-על ולנקד לסנן לקלוט, הממשלתיות החברות לרשות לסייע הספק ידרש

  ות.הרש שתפרסם הקורא" ל"קול שיענו הציבור מקרב מועמדים

 מטעם המכהנים הדירקטורים איכות ושיפור הדירקטוריונים איוש שיעור הגדלת :התהליך מטרת 4.4

 המתאים המועמד איתור באמצעות וזאת ,תלותם אי והעצמת הדירקטורים עצמאות חיזוק ,המדינה

-ה להמלצות ובהתאמה ,והשקיפות השוויון עקרונות על שמירה תוך ,בדירקטוריון לכהונה ביותר

OECD. 

 על חל ואינו ממשלתיות בחברות הציבור מקרב דירקטורים של מינויים על רק חל המוצע פרויקטה 4.5

  החברה. עובדי מקרב דירקטורים ו/או מדינה עובדי דירקטורים

 ההתקשרות תקופת .5

 ידי על ההסכם חתימת מועדמ ( החלשלוש שנים) חודשים 36 של לתקופה הינוההתקשרות  הסכם 5.1

 "(.ההתקשרות תקופת: "להלן) הצדדים

ענבל בלבד תהיה רשאית, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ולצרכיה, להאריך את תקופת ההתקשרות  5.2

תקופות ההתקשרות חלקם )להלן: " כולם או)שלוש שנים(  חודשים 36 עליעלו שלא  במספר תקופות
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 "(. המוארכת

ההסכם המקורי, יובהר כי בתקופת ההתקשרות המוארכת, אם וכאשר תמומש, יחולו הוראות  5.3

 לרבות הוראות הנוגעות לתמורה, בשינויים המחויבים.

 התקשרות סיום 5.4

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי למזמינה הזכות להביא את הסכם ההתקשרות לידי סיום,  

ימים בכתב  30מכל סיבה שהיא וללא צורך בכל נימוק, ובתנאי שניתנה על כך הודעה מוקדמת של 

סיום ההתקשרות  המזמינה תשלם למציע הזוכה עבור העבודה שבוצעה בפועל עד למועדומראש. 

 .בין הצדדים

לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה כלפי ענבל ו/או מי מטעמה כתוצאה מסיום החוזה ו/או  זוכהל 5.5

 ביטולו מכל סיבה שהיא.

לענבל ועל פי הוראותיה, באופן  הזוכהעם סיום ההתקשרות בין הצדדים מכל סיבה שהיא, יעביר  5.6

ו/או  המבוקשיםמסודר, את כל המידע, החומר והנתונים שיהיו מצויים ברשותו הנוגעים לשירותים 

לחוזה זה, באופן שעם סיום ההתקשרות והעברת החומר לענבל כאמור, ימצא בידי ענבל העותק 

 . כאמורהיחידי של המידע 

להשמיד כל חומר,  הזוכהל פי ובכפוף להוראותיה, מתחייב עם ביצוע העברת החומר לענבל כאמור, ע 5.7

 מידע ונתון שיישארו ברשותו בקשר עם חוזה זה ו/או השירותים המבוקשים. 

 זוכהה והצהרות התחייבויות .6

 מצהיר ומתחייב כדלקמן: זוכהה

זה ונספחיו,  הסכםזה ונספחיו, כי ידועים וברורים לו התנאים והדרישות שב הסכםכי קרא את תנאי  6.1

 וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם על פי הדרישות והתנאים המפורטים.

אום לוחות הזמנים יבוצע בין י, תענבלו/או הרשות  ידי-עללעמוד בלוחות הזמנים כפי שנקבעים  6.2

 למציע בכפוף למפורט במסמכי ההזמנה. הרשות

תקופת החוזה, כל האישורים, כי קיימים ברשותו, והוא מתחייב להוסיף ולקיים בידו במשך כל  6.3

ההיתרים והרישיונות הדרושים על פי כל דין ועל ידי כל רשות מוסמכת לשם מתן השירותים 

 המבוקשים כאמור בחוזה זה. 

כי הוא בעל הידע, היכולת, כוח האדם והניסיון הדרושים לשם מתן השירותים המבוקשים, והוא  6.4

אמנות, וזהירות מקצועית מעולה וכי הוא נושא , מיומנות, נמקצועיותמתחייב לבצעם ברמה של 

באחריות זו אף כלפי קבלני המשנה שלו באם ישנם ו/או כל אדם אחר הדרוש לו לשם ביצוע 

 השירותים.

מתחייב לאפשר לענבל או מי מטעמה, מעת לעת ולפי דרישה, לבחון את טיב השירותים  הזוכה 6.5

 המבוקשים שיינתנו על ידו.

כי למיטב ידיעתו אין כל מניעה, בין על פי חוזה ובין על פי דין ובין אחרת, מתחייב ומצהיר  הזוכה 6.6

להתקשרותו עם ענבל על פי חוזה זה ולמתן השירותים המבוקשים על ידו ואינו נמצא כיום במצב 

 של ניגוד עניינים או חשש לכך.
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בלן/ני המשנה אחראי על כך, שכל מי שמטעמו, כולל ק ולהיותמתחייב לא להעמיד את עצמו  הזוכה 6.7

ו/או הגורם/ים המקצועי/ים מטעמו )ככל שיאושרו מראש ובכתב על ידי ענבל(, לא יהיו במצב של 

ניגוד עניינים או חשש לכך עם ביצוע התחייבויותיו נשוא חוזה זה ולהימנע מכל מעשה אשר עלול 

 לפגוע בביצוע התחייבויותיו נשוא חוזה זה. 

ר, בכל מקרה בו עלול להיווצר ניגוד עניינים או חשש לניגוד מתחייב להודיע לענבל, לאלת הזוכה 6.8

או כל עובד אחר הנוגע  קבלן משנהעניינים כלפי ענבל במתן השירותים לפי הסכם זה, לרבות של 

 למתן השירותים.

כפי שיתעדכנו מעת לעת, בכל הנוגע  -מתחייב למלא אחר הוראות כל דין וכל רשות מוסמכת  הזוכה 6.9

 לקיום הוראות חוזה זה ומתן השירותים המבוקשים על פיו. 

ידאג להתעדכן בכל החידושים וההתפתחויות שיחולו בתחום מומחיותו הקשור  הזוכה 6.10

ם במסגרת ביצוע התחייבויותיו ומתן זה על מנת שיוכל ליישמ הסכםלשירותים המסופקים על פי 

 זה.  הסכםהשירותים המבוקשים לענבל על פי 

ידי הרשות -הספק מתחייב ללוות את הרשות באמצעות ענבל בכל מטלה נוספת אשר תתבקש על 6.11

 הועדה של ליווי דו"חות, הכנת הטפסים, בהכנת עזרה לרבותו/או ענבל וקשורה לביצוע הפרויקט, 

 בנוגע הרשות מטעם לוועדה המועמדים של )פניה הרשות מטעם רהער ועדת ושל המטפלת

 .שוטף יעוץו ההליך( על לשאלות/השגות

החברה מתחייבת להעמיד את מנהל הפרויקט, או מי מטעמו, אשר יהיה זמין בשעות העבודה  6.12

 המקובלות לשאלות הרשות ככל שיהיו.

המציע הזוכה מתחייב לעמוד בלוחות הזמנים לביצוע השירותים המבוקשים כמפורט בנספח [_[  6.13

 גאנט לוחות זמנים. -להזמנה 

 התשלום ואופן התמורה .7

המציע הזוכה יהיה זכאי , תחייבויותהולקיום מלוא ה המבוקשים בתמורה לביצוע השירותים .7.1

מוסכם בזאת במפורש ובמודגש כי במסגרת ההליך.  ולהצעת המחיר שניתנה על יד בכפוף לתמורה

בגין מתן השירותים לפי  חברההתמורה כאמור תהווה את מלוא התמורה המגיעה ו/או שתגיע ל

 לכל תמורה ו/או החזר נוסף או אחר.  תהיה זכאיתהסכם ההתקשרות, וכי לא 

 ואישורו בדיקתו לצורך, בפועל העבודה ביצוע של מפורט"ח דו תגיש החברה בחודשו חודש מדי .7.2

 . "(החודשי השעות"דיווח )להלן:  הרשות של ובאישור המזמינה ידי על שתתבקש כפי

התקשרות זו הינה מוחלטת, הוגנת ונאותה וכי לא תהיה זכאית  נשואתמורה ה כי ידוע לחברה .7.3

תים וריפי הסכם זה, לרבות ביצוע הש-על התחייבויותיהכל תשלום נוסף עבור  להו/או  לא ישולם 

משרדיות, צילומים,  הוצאות הוצאות ותשלום עבור נסיעות, ל,"אש המבוקשים כגון תשלומי

 אחרות מכל סוג שהוא. הוצאות טלפונים, פקסים

ההוצאות והתשלומים, הכרוכים במתן השירותים המבוקשים,  כלב לבדהשא תלחברה כי  ידוע .7.4

 שיחול אחר תשלום כל או ביטוח תשלומיאו /ו עליה החלים חובה והיטלי יםובכלל זה תשלומי מס



  
 

 

 חתימת המציע:    _________________                 
 

 מ"בע לביטוח חברהאיתור ומיון מועמדים לכהונה כדירקטורים בחברות ממשלתיות באמצעות ענבל  שירותי קבלתמכרז פומבי ל
 03-9778794, פקס: 9700*, 03-9778202, טל. 7019900נתב"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 719900 Israel Tel. +972-3-9778202, Fax. +972-3-9778794 

71 

 באופן זאת וכל כחברה שלה והאחריות הסיכונים בכל הכרוכות הוצאות בכל וכן בעתיד עליה

 .שהוא ואופן צורה בכל לכך אחראיות תהיינה לא והרשות שענבל

לכל חודש, תגיש החברה  7 -ולא יאוחר מה קלנדרילגרוע מן האמור לעיל, אחת לכל חודש  מבלי .7.5

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

 דיווח שייקבע  על ידי ענבל. 

שולם  לחברה ילאחר אישור דיווח  השעות החודשי, בצירוף חשבונית עסקה, על ידי נציג ענבל,  .7.6

, המסוחשבונית  חודשי שעות דיווח" ממועד הגשת 30"שוטף +    התשלום החודשי  על בסיס של

 אישור כדין בדבר פטור מניכוי במקור. לענבלחברה המציא תניכוי מס במקור כדין, אלא אם  לאחר

, כל מהחברה להתהא רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע  ענבללמען הסר ספק, מודגש בזה, כי  .7.7

זה ו/או על פי כל דין, לרבות מקדמות ו/או חיובים שמקורם על פי הסכם  החברהסכום המגיע לה מ

במיסוי והיטלי חובה החלים על  התמורה, ו/או נזק שהחברה תגרום, אם תגרום, לענבל ו/או 

 לרשות ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה מביצוע ההסכם.

 הסכםה לביצוע בנקאית ערבות .8

בנוסח המצורף  חוזרתלהמציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי  המציע הזוכהעל  .8.1

 100,000לפקודת ענבל חברה לביטוח בע"מ, בשיעור של , ישראלי בנקזה, מאת  להסכם' בכנספח 

מתן תקופת ההתקשרות )מיום תחילת  אורך כל, בתוקף לש"ח )מאה אלף שקלים חדשים(

ותקופת ההתקשרות המוארכת בתוספת שישה  תקשרותועד מועד סיום תקופת הה השירותים

  .חודשים

זמנה העל פי תנאי ה ה, כמפורט לעיל להבטחת מילוי התחייבויותיהחברהמציא תהערבות ש .8.2

 בווהסכם ההתקשרות תוחזק בידי ענבל אשר תהיה רשאית לחלטה, כולה או חלקה, בכל מקרה 

 .ו/או ההזמנה ו/או הצעתה על פי ההסכם העמוד בהתחייבויותיתלא  החברה

עם  בהתייעצותעל פי הסכם זה, רשאית ענבל  הבהתחייבויותי החברהעמוד תבכל מקרה בו לא  .8.3

, החל מתאריך שייקבע על ידי ענבל לחברהבהודעה בכתב  מידיתהרשות לבטל את ההסכם 

את  נהלא תיק והחברהלתקן את המעוות  תהודעה בה נדרש לחברהבהודעה, זאת לאחר שניתנה 

המעוות בהתאם להודעה תוך הזמן שנקבע בהודעה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על 

 פי כל דין. 

היה ובוטל ההסכם רשאית ענבל לחלט את הערבות הבנקאית הנ"ל, וכן למסור את ביצוע ההסכם  .8.4

ד באמצעות ענבל על כל הפס הרשותפצה את ת והחברהבאמצעות ענבל  הרשותלמי שיקבע ע"י 

 או לענבל בגין כך./וונזק שיגרמו לה 

 והרשות ענבלל החברהים מאת כמחילוט הערבות לא יחשב בשום מקרה כתשלום פיצויים מוס .8.5

את הנזקים מעבר לסכום הנקוב בערבות, מבלי  מהחברהת לתבוע ותהיינה זכאי והרשותענבל ו

 שחילוט הערבות יגרע מזכויותיה על פי כל דין.

 המציע ושיפוי אחריות .9

או לצד שלישי כלשהו, עקב מעשה או  לענבלפי דין לכל נזק שייגרם -עליישא באחריות  הזוכה 9.1

מחדל, טעות או השמטה מקצועיים שנעשו במתכוון או בפזיזות או ברשלנות שלו ו/או של מי  

 זה.  חוזהמעובדיו ו/או שלוחיו במסגרת פעולתם על פי 

בלעדי למתן השירותים המבוקשים כאמור מצהיר ומתחייב כי הוא האחראי היחיד וה זוכהה 9.2
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בחוזה זה, וכי הוא מתחייב ליתן ולבצע את השירותים המבוקשים וכן כל פעולה אחרת הקשורה 

במתן השירותים המבוקשים, במיומנות, בקפדנות ובזהירות, כמפורט בחוזה זה ובכפוף להוראות 

 כל דין וכל רשות מוסמכת. 

או /ו הזוכה"י ע נגרם אשרמי מטעמה, בגין נזק הרשות או ו א/ובכל מקרה של תביעה כנגד ענבל  9.3

, יפצה זה לחוזהאו /ו המבוקשים השירותים למתן בנוגעאו /ו בקשר אליו הקשוראו /ו מטעמו מי

הראשונה, על כל  האת ענבל או מי מטעמה אשר הוגשה כנגדו התביעה, עם דרישת זוכהוישפה ה

נזק כאמור, וכן בגין מלוא הוצאותיהם בגין ההליך סכום בו יחויבו בפסק דין בשל או בקשר ל

 המשפטי שיינקט כנגדם כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין. 

 כדי בידה העולה ככל ותעשהעל הגשת תביעה ו/או דרישה כנגדה  זוכהתודיע להרשות או /וענבל  9.4

לו להצטרף להליכים המשפטיים, ולהשתתף בניהול ההגנה מפני הדרישה או התביעה  לאפשר

 כאמור עם ענבל.

בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי נזק, פיצויים או כל תשלום אחר המגיע ממנו על פי  זוכהה 9.5

 מתן לשם לו הנדרשים המשנה קבלני ואו/ אחר אדםהמועסקים על ידו וכל  כל דין לאנשים

 .השירותים

על כל הוצאה או נזק שיגרמו לה כתוצאה מביצוע העבודה הרשות או /ויפצה את ענבל  הזוכה 9.6

 באופן רשלני.

 לעיל מהווה תניה יסודית בחוזה.  האמור 9.7

  ביטוח .10

מ, "המציע מתחייב לרכוש ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת ענבל חברה לביטוח בע

 הכיסויים והתנאים הנדרשים וכאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:כשהם כוללים את כל 

 ביטוח חבות המעבידים .10.1

המציע יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת   .א

  ישראל והשטחים המוחזקים.

 )שנה(.ביטוח לעובד, למקרה ולתקופת ה ש"ח 20,000,000גבול האחריות לא יפחת מסך   .ב

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב  .ג

 כמעבידם.

מ היה ונטען לעניין קרות תאונת "הביטוח יורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע .ד

המציע, עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי היא נושאת בחבות מעביד כלשהי כלפי מי מעובדי 

 ועובדיהם שבשירותו. קבלני משנה ,םקבלני

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .10.2

המציע יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל  בביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .א

  גוף ורכוש )כולל נזקי גרר( בגין פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

 למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(.ש"ח  4,000,000גבול האחריות לא יפחת מסך  .ב

 .CROSS LIABILITY -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .ג
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הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של  קבלנים, קבלני   .ד

 משנה ועובדיהם. 

משקה כל סייג/חריג המתייחס להרעלה מכל סוג שהוא, חומר זר ו/או מזיק אחר במאכל או ב .ה

 יבוטל.

 איש כל אוענבל חברה לביטוח בע"מ שהמציע  לרכוש המתייחס - רכוש לגבי חריג/סייג כל .ו

 יבוטל.  בו, פעלו או פועליםו שבשירות

 רכוש ענבל חברה לביטוח בע"מ יחשב רכוש צד שלישי. .ז

מראיינים, מנהלי פרויקט, רכזים, סוקרים ובעלי תפקיד נוספים שאינם מכוסים במסגרת  .ח

 חבות המעבידים של המציע, כולל רכושם ייחשבו צד שלישי.ביטוח 

מ ככל שתיחשב אחראית למעשי ו/או מחדלי "הביטוח יורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע .ט

 המציע וכל הפועלים מטעמו. 

 ביטוח אחריות מקצועית .10.3

 יבטח את אחריותו בגין פעילותו בביטוח אחריות מקצועית.  המציע .א

הפוליסה תכסה נזק מהפרת חובה מקצועית של המציע, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו  .ב

ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, 

שירותי איתור ומיון מועמדים לכהונה הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, בקשר למתן 

ן שירותי קליטה וסינון, קיום ראיונות, בדיקת כולל מתכדירקטורים בחברות ממשלתיות 

מסמכים ותעודות, שימור ותיעוד החומרים ופרטי המועמדים, שליחת הודעות למועמדים, 

 הפקת דוחות,  בהתאם למכרז והסכם עם ענבל חברה לביטוח בע"מ.

 .(שנה) ביטוח ולתקופת למקרה ש"ח 2,000,000 של מסך יפחתו לא האחריות גבולות .ג

 ל פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:הכיסוי ע .ד

 מרמה ואי יושר של עובדים. -

 פגיעה בפרטיות.  -

 אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח. -

כלפי ענבל חברה לביטוח  אחריות צולבת, אולם הביטוח לא יכסה תביעות המציע -

 בע"מ.

 חודשים. 6הארכת תקופת הגילוי לפחות  -

מ ככל שתיחשב אחראית למעשי ו/או "הביטוח מורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע .ה

 וכל הפועלים מטעמו. מחדלי המציע

 :ביטוחים נוספים .10.4

 המציע ידאג ויוודא כי:

המקומות בהם יתקיימו ימי  -מקום / מקומות קיום הפעילויות, הראיונות וההדרכות  .א

יכלול הפעילויות כולל תכולתם מבוטחים בביטוח אש מורחב בערכי כינון. ביטוח כאמור 
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ועובדיה, וכן כלפי המשתתפים  סעיף ויתור על זכות השיבוב כלפי ענבל חברה לביטוח בע"מ

 בפעילויות. הוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

מתאימים  יציגו ביטוחיםקבלנים, קבלני משנה  ספקים, נותני שירותים, מקצוע, בעלי .ב

, וביטוח אחריות כלפי צד שלישיכולל ביטוח  ,פעילותם בגבולות אחריות סביריםלגבי 

)ככל  אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצרכלפי עובדיהם, ביטוח  חבות מעבידים

כלי רכב גם ביטוחי כלי רכב הכוללים ביטוח , וכאשר הפעילות משולבת עם ורלוונטיים(

ענבל חברה לביטוח . הביטוחים יורחבו לשפות את חובה, רכוש ואחריות כלפי צד שלישי

ויכללו ויתור המבטח על זכות  למעשיהם ו/או מחדליהם שתיחשב אחראיתככל  בע"מ

נזק מתוך השיבוב כלפיה וכלפי עובדיה, אולם וויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם ל

 כוונת זדון. 

 כללי .10.5

 יכללו התנאים הבאים:הביטוח הנדרשות מהמציע  פוליסותב
 , בכפוף להרחביענבל חברה לביטוח בע"מ:  תנוספת כמבוטחתתווסף לשם המבוטח  (1)

 כמפורט לעיל.השיפוי 

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף  אלא  (2)

ענבל חברה יום לפחות במכתב רשום לחשב  60אם  ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 

 .לביטוח בע"מ

המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי ענבל חברה  (3)

לנזק מתוך כוונת  לבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לביטוח בע"מ ועובדיה, וב

 זדון.       

אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל  המציע (4)

 החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

 .המציעההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על  (5)

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר  (6)

, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ענבל חברה לביטוח בע"מקיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי 

 ראשוני המזכה במלוא  הזכויות על פי הביטוח.   

לא יפחתו מהמקובל על  , למעט ביטוח אחריות מקצועית,תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל (7)

 פי תנאי פוליסות נוסח "ביט", בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.                                  

 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים.                                         (8)

יטוח בע"מ, וכל עוד אחריותו ענבל חברה לבמתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם המציע  .א

 על ידו מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנההמציע להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. קיימת, 

 בתוקף.ענבל חברה לביטוח בע"מ, עם הסכם , כל עוד התקופת ביטוחמדי 

מ המציע לענבל חברה לביטוח בע" על ידי הביטוחים, יומצא קיום של המבטח על בחתימתו אישור .ב

המבטח אודות חידוש  את האישור חתום בחתימת ההסכם; המציע מתחייב להציג חתימת למועד עד

   הביטוח; תקופת תום שבועיים לפני הפוליסות לענבל חברה לביטוח בע"מ לכל המאוחר

לפי סעיפי  המציעמובהר בזאת כי אישור/י הביטוח שיוצגו אינו/ם בא/ים לצמצם את התחייבויות 

הביטוח המפורטים לעיל, ומתכונתו/תם התמציתית של אישור/י הביטוח שיוצג/ו הינה אך ורק 
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כדי לאפשר לחברות הביטוח לעמוד בהנחיות הפיקוח עליהן. הוראות הביטוח המחייבות הן אלו 

יהיה ללמוד דרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי  המציע. על בסעיף זה לעיל המופיעות

 ו כנדרש לעיל., על מנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיויטוח מטעמב

 פוליסותההעתקי מהמציע בכל עת את שומרת לעצמה את הזכות לקבל  ענבל חברה לביטוח בע"מ, .ג

במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה בפוליסות ו/או על מנת שתוכל , במלואן או בחלקן

עיפי הביטוח ו/או מכל סיבה אחרת, והמציע יעביר את העתקי לבחון את עמידת המציע בס

לבצע כל שינוי או תיקון  הפוליסות במלואן או בחלקן כאמור מיד עם קבלת הדרישה. המציע מתחייב

מוסכם  .ו על פי הוראות סעיף א' שבסעיף זהלהתחייבויותי ם את הפוליסותשיידרש על מנת להתאי

סות הביטוח כאמור מידע עסקי ו/או מסחרי סודי שאינו רלוונטי יהיה רשאי למחוק מפולימציע כי ה

 להתקשרות זו.

לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים י זכות ענבל חברה לביטוח בע"מ כ המציע מצהיר ומתחייב

כל חובה וכל אחריות  העל מי מטעמ אוענבל חברה לביטוח בע"מ, כמפורט לעיל אינן מטילות על 

כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין  אישורי הביטוח /הביטוחת ושהיא לגבי פוליס

ובין התאמות  ודרשנ, וזאת בין אם המציע לפי ההסכםבה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 

 ובין אם לאו. נבדקואם לאו, בין אם 

ת ותנאי הכיסוי למען הסר כל ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים בסעיף זה, גבולות האחריו .ד

הם בבחינת דרישה מינימלית המוטלת על המציע, ואין בהם משום אישור ענבל חברה לביטוח 

בע"מ או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו לסיכוני רכוש וחבות 

ת לרבות גוף ורכוש ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, וגבולות האחריו

 בהתאם לכך.

הסכם ה על פי דין ועל פי ומכל חובה החלה עליהמציע אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את  .ה

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

 זה. הסכםדין ועל פי כל פי 

 זה. הסכםשל יסודית מהווה הפרה  בסעיף זה אי עמידה בתנאי  .ו

 עצמאי קבלן - מזמין יחסי .11

קבלן עצמאי, וכי לא יחולו בין  -הזוכה מאשר ומצהיר כי היחסים בין הצדדים הינם יחסי מזמין  11.1

 המשנהני /קבלןאו /ו אחר אדם כל עלהצדדים, בשום פנים ואופן, יחסי עובד מעביד, לרבות 

 .השירותים למתן לו הדרושים

 המשנהני /קבלן/ואו  אחר אדם וכלעבור עצמו  לשלם הזוכה מתחייב, לעיל מהאמור לפגוע מבלי 11.2

את כל תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל מס, היטל ו/או תשלום  השירותים למתן לו הדרושים

חובה אחר המגיע ו/או שיגיע על פי כל דין לכל גוף ו/או רשות, בקשר ו/או בנוגע למתן השירותים 

 זה זה.המבוקשים לענבל ולביצוע חו

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף לעיל מתחייב הזוכה לשפות את ענבל ו/או מי מטעמה, עם דרישתם  11.3

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

, לרבות כל אדם אחר /ואו הזוכהמעביד בין ענבל לבין  -תתבסס על קיומם כביכול של יחסי עובד 

בלן/ני המשנה הדרושים לו למתן השירותים בקשר ו/או בנוגע למתן השירותים המבוקשים ו/או ק



  
 

 

 חתימת המציע:    _________________                 
 

 מ"בע לביטוח חברהאיתור ומיון מועמדים לכהונה כדירקטורים בחברות ממשלתיות באמצעות ענבל  שירותי קבלתמכרז פומבי ל
 03-9778794, פקס: 9700*, 03-9778202, טל. 7019900נתב"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 719900 Israel Tel. +972-3-9778202, Fax. +972-3-9778794 

76 

 לביצוע חוזה זה.

 זכויות הסבת איסור .12

 וללא עת בכל זה חוזה פי על וחובותיה זכויותיה את להמחות או/ו להסב או/ו להעביר זכאית תהיה ענבל

על כך  לותודיע ש ולאחר"פ חוזה זה עובתנאי שהדבר לא יגרע מזכויות הזוכה  הזוכה המציע הסכמת

 . כל זכויות ענבל ע"פ החוזה יועברו למוסב ולא תהיה למציע הזוכה כל טענה לעניין זה. בכתב

ככל  מנת שהמוסב יקבל על עצמו את התחייבויותיה ע"פ החוזה.-ענבל תפעל ככל העולה בידה על

שהמוסב לא יקבל על עצמו את מלוא התחייבויותיה של ענבל, רשאי המציע להביא את הסכם 

 ההתקשרות לידי סיום.

הזוכה אינו רשאי למסור לאחר/ים את ביצוע השירותים המבוקשים ו/או כל  - מסירת השירותים לאחר

ם המבוקשים, אלא חלק מהם, ו/או למסור לאחר/ים כל חלק מהפעולות הקשורות בביצוע השירותי

 בהסכמת ענבל מראש ובכתב. 

מובהר בזאת כי אין באמור לעיל כדי לאסור על המציע הזוכה להסב את זכויותיו ו/או חובותיו במסגרת 

מיזוג או מכירת תחום פעילות לחברה אם, חברה אחות או חברה בת, בכפוף לקבלת אישור ענבל מראש 

 וע מזכויות ענבל ע"פ ההזמנה על כל נספחיה לרבות חוזה זה. ובכתב ובכפוף לכך שלא יהיה בכך כדי לגר

 והמצאות במצב של ניגוד עניינים  סודיות .13

או יגובה אצלו ואצל כל אדם /וו/או יתקבל  בפניוייחשף  אשרידוע לו שכל מידע  כיהזוכה מצהיר  13.1

סוד או גורם מקצועי מטעמו הקשורים במתן השירותים יהיה בגדר /וואו קבלן/ני משנה /

שהיה ידוע למציע  מידעכי פורסם ברבים והיה ידוע לכל ו/או  הוכחמקצועי, למעט מידע פומבי ש

"פ צו של עעל פי כל דין ו/או זה ו/או מידע אשר הזוכה נדרש לגלותו ע"פ  חוזהטרם התקשרותו ב

 .ובכתב מראש לענבל כך על הודעה למתן בכפוף זאת וכל, רשות מוסמכת

הזוכה מתחייב לשמור בסוד כל ידיעה ומידע מכל מין וסוג שהוא הנוגע, במישרין ו/או בעקיפין,  13.2

 עם, שיגיעו ו/או הגיעו אליו מענבל בקשר עמהלענבל ו/או למי מטעמה ו/או לגופים הקשורים 

מידע"(, ולא למסור כל ידיעה ו/או ה: "להלןחוזה זה ו/או למתן השירותים המבוקשים על פיו )

ן ו/או מידע ו/או כל מסמך כאמור לאדם שלא הוסמך לכך על ידי ענבל מראש ובכתב, אלא נתו

 כלאם המידע פותח באופן עצמאי על ידי הזוכה ו/או כל מי מטעמו ואינו מבוסס או כולל בתוכו 

 במאגריה, או הועבר לזוכה על ידה.   שמור היהסודי השייך לענבל,  מידע

להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם ו/או גוף, כל מידע הזוכה מתחייב לא להעביר, לא  13.3

, או בכל עת שהיא בעתיד )להוציא חוזהשיגיע אליו כאמור, ולא לעשות בו שימוש במשך תקופת ה

 זה(.  חוזהשימוש במידע ככל שיידרש לצורך ביצוע 

וות, בין היתר, עבירה אי מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה עלול לה כיהזוכה מצהיר שידוע לו  13.4

עבירה לפי חוק הגנת  כןו 1977 -לפי פרק ז', סימן ה' )סודות רשמיים( של חוק העונשין, התשל"ז 

 .1981 -הפרטיות, התשמ"א

מבלי לגרוע מאחריותו על פי חוזה זה ועל פי כל דין ינקוט הזוכה בכל אמצעי מתאים שיש ברשותו  13.5

ך המוחזקים על ידו בקשר לשירותים ולחוזה זה כדי לשמור שמירה מעולה על כל מידע ומסמ

וכדי למנוע עיון בהם מכל אדם שענבל לא התירה לו זאת בכתב ומראש. כן יציית הזוכה לכל 

דרישה סבירה של ענבל בדבר נקיטת אמצעי בטחון נוספים לאלה שננקטו על ידו. במקרה של 

 זוכה לענבל מיד עם אירועה.תקלה כלשהי למסמכים ו/או למידע כאמור לעיל יודיע על כך ה
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עובדיו וכן על כל  עללמען הסר ספק מובהר בזה כי התחייבותו של הזוכה לסודיות כאמור תחול  13.6

 של לתקופה ועדמתן השירותים במשך כל תקופת חוזה זה ב הקשור מקצועי עזר כוחאדם ו/או 

 .ההתקשרות סיום ממועד שנים חמש

את האמור בהתחייבות זו  ומשנה או מי מטעמ קבלניאו  ומתחייב להביא לידיעת עובדי הזוכה 13.7

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

 .לסודיותהתחייבות 

תבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ ימיד כש המתחייב להחזיר לידי ענבל ולחזקת הזוכה 13.8

עקב מתן השירותים או שקיבל מכל אדם  ואו לידי וזקת, שהגיע לחהאו השייך ל מענבלשקיבל 

 ומתחייב לא לשמור אצל הזוכהעבור ענבל. כמו כן,  יןאו גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכ

 עותק כל שהוא של חומר כאמור או של מידע.

 ומתחייב שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש בו משום פגיעה בחובותי הזוכה 13.9

עשוי להימצא,  הואכתב התחייבות זה או שמכוח מתן השירותים לענבל או שבעטיו שלפי 

במסגרת מתן  ואו עיסוק ובמישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים, בין מילוי תפקיד

או של גוף  וו של קרוביי, ענייניוהשירותים לענבל לבין עניין אחר. בכלל "עניין אחר" ייחשבו עניינ

חלק בו,  ואו לקרוב של וחבר בו, מנהל אותו או עובד אחראי בו, או גוף של ווב שלאו קר שהזוכה

בהון המניות, בזכות להגשת רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה, וכן גם ענינו של לקוח, 

, מיצגים/מייעצים/מציעים )להלן: ואו בפיקוח ו, או עובד העובד עמואו שותפ ואו מעסיק שהזוכה

 אחר"(."עניין 

 שהואעל ניגוד עניינים קיים או  לזוכהבכלל זה, נכון למועד חתימת כתב התחייבות זה, לא ידוע  13.10

 ובמסגרת מתן השירותים לענבל לבין עניין אחר של ואו עיסוק ועשוי לעמוד בו בין מילוי תפקיד

 בו. יםחבר ואו קרובי שהואאו עניין של גוף  ואו עניין של קרובי

ום ולהחתים כל גורם שיועסק מטעמו לצורך מתן השירותים על פי הסכם זה מתחייב לחתזוכה ה 13.11

הרשות  ידי-עלעל תצהיר/הצהרה בדבר שמירה על סודיות והעדר ניגוד עניינים בנוסח שיימסר לו 

 .ענבלו/או 

 מהווה תניה יסודית בחוזה. זה בסעיףהאמור  13.12

 קיזוז .14

, כל סכום המגיע זוכהכנגד כל סכום המגיע ל, כי ענבל תהא רשאית לקזז אתלמען הסר ספק, מודגש בז

על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, לרבות מקדמות ו/או חיובים שמקורם במיסוי והיטלי  הספקלה מאת 

חובה החלים על התמורה, ו/או נזק שהוא יגרום, אם יגרום, לענבל ו/או למדינה ו/או לצדדים שלישיים 

 .ת להודיע על כך למציע הזוכה חמישה ימים מראשכתוצאה מביצוע חוזה זה. ענבל מתחייב

 הזוכה ייד-לע חוזה הפרת .15

הפר הזוכה התחייבות מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ו/או על פי כל דין, יהא הזוכה חייב לשלם לענבל 

פיצוי בגין הנזקים וההפסדים שייגרמו לענבל כתוצאה מההפרה כאמור, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או 

 יעמדו לענבל לפי חוזה זה ולפי כל דין.סעד אשר 

 יסודיות ותהפר

את ההסכם בהפרה יסודית ו/או הפר את ההסכם בהפרה שאינה  הזוכהלגרוע באמור בכל דין, הפר  מבלי

ימי עבודה ממועד דרישתה בכתב של ענבל, תהיה רשאית ענבל,  10יסודית ולא תיקן את ההפרה בתוך 

אחד או יותר מהאמצעים שיפורטו להלן, וזאת מבלי לגרום לפקיעתו לפי שיקול דעתה הבלעדי, לנקוט ב
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 של ההסכם:

  חלקם או כולם, המבוקשים םשירותיה, דרך קבע או באופן ארעי, את המשך מתן מידיתלהפסיק. 

 הוצאותאת הוצאותיה במקרים האמורים )להלן: " מציעהתהא זכאית לגבות ו/או לקזז מאת  ענבל 

 כולל מע"מ מהוצאות ההפרה. 10%הוצאות מנהליות בשיעור של "( לעיל בתוספת ההפרה

 

, לבטל הבלעדי דעתה שיקול לפירשאית,  ענבל תהא, לעיל לאמור ובנוסף, האמור מן לגרוע מבלי

, ללא צורך במתן התראה מציע הזוכהל, ע"י מתן הודעה בכתב בחלקוהסכם זה מיד, במלואו או 

הו, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר או נוסף שיעמוד תשלום פיצוי כלשב שתחויב מבליכלשהי ו

 , בקרות אחד מהמקרים הבאים:הלזכות

 ו/או מי מטעמו. ספקהידי -להפרה יסודית של ההסכם ע 

 בביצוע עבירה שיש עמה קלון. ואו מי מטעמו נחשד/ו ספקה 

  אונושיו ידי מי מטעמו בקשה לפירוק או בקשה להסדר עם -עלעל ידו /  או ספקההוגשה כנגד 

 .רגל לפשיטת בקשה

  מענבל והמוחזקים ע"י ענבל  ספקו/או על כספים המגיעים ל ספקההוטל עיקול על רכוש

 יום. 14והעיקול לא הוסר תוך 

 רוחני קניין .16

על בסיס  ענבלרשות ו/או לכי השירותים, וכן כל תוצרי השירותים, ניתנים  זאתמוסכם ב 16.1

"work for hire וכן כי כל הזכויות, לרבות סודות מסחריים, סימני מסחר, זכויות יוצרים ,"

 חוות לרבות, שהוא סוג)מכל  המסמכים כלו/או זכויות קניין תעשייתי או רוחני כלשהן, לגבי 

 והמידע המסמכים יתר וכל צילומים, בדיקות, נתונים, חישובים, מודלים, תכתובות, דעת

עבור חברת ענבל  מטעמו מיאו /ו המציע ידי על שהוכנו, זה הסכם נשוא לשירותים הקשורים

או מסמכים שקיבל המציע מענבל  השירותיםו/או המדינה ו/או כל גורם אחר בקשר עם מתן 

ו/או המדינה ו/או כל גורם אחר ו/או בדרך אחרת, בכל פורמט שהוא לרבות פורמט אלקטרוני(, 

יות, פיתוחים, שיפורים, רעיונות ויישומים, המצאות )כשירות פטנט או אחרות(, התקדמו

, ימציא, יפתח, יהגה או שיגיע יכתובאו מי מטעמו  הזוכהמחקרים, מצגות, ו/או הרצאות, ש

אליו באופן אחר, לבד או בשיתוף עם אחרים, בקשר עם ו/או הנובעים מהשירותים המבוקשים 

רסום הנלווים להם ו/או ו/או תוצרי השירותים, לרבות כל הזכויות בכל מוצר, ו/או פ

"(, תוצרי השירותיםהמבוססים ו/או מכילים חלק מהם, ובכלל זה כל תיעוד נלווה )להלן: "

תהיינה לקניינה הבלעדי של ענבל, ותהיינה שייכות לענבל באופן מלא ובלעדי לכל צורך ועניין 

ורן בכל ללא הגבלה, לפעול למימושן ומסחובאופן שתהיה רשאית לנהוג בהן מנהג בעלים 

 העולם, והזוכה ממחה בזאת לענבל ומוותר על כל זכות כאמור.

בסעיף לא יחול על מוצרי מדף / מוצרי צד שלישי, שבהם יינתן למזמין רישיון שימוש  האמור

שימוש בכלים או מידע אשר  כלבלבד )בהתאם לתנאי יצרן המוצר( ולא זכויות בעלות / פטנט. 

פותחו במסגרת השירותים שסופקו או יסופקו לענבל במסגרת התקשרות זו, יחשבו כקניינה 

 המלא והבלעדי של ענבל. 
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מתחייב לשתף פעולה עם ענבל בכל הקשור בביצוע האמור בסעיף זה, ליתן כל  הזוכה המציע 16.2

ענבל, וזאת גם לאחר סיום תקופת מידע ותיעוד ולחתום על כל מסמך, הכול כפי שיתבקש ע"י 

 חוזה זה ובלא כל תמורה.

כל זכות, קניינית או אחרת,  מציעמבלי לפגוע בכלליות ההוראה דלעיל, מובהר בזאת כי אין ל 16.3

בתוצרי השירותים, ואסור לו להשתמש בהם לכל מטרה פרט למטרת קיום התחייבויותיו 

אין ולא תהיינה לו ו/או למי מטעמו  מצהיר ומתחייב בזה כי הזוכהלענבל עפ"י חוזה זה. 

בכל עניין הנוגע או הנובע,  והמדינהתביעות ו/או דרישות מכל מין וסוג שהוא כלפי ענבל 

במישרין או בעקיפין, לשירותים ו/או לתוצרי השירותים, לבעלות בהם ו/או לזכויות הקניין 

 הרוחני בהם.  

 הכל שימוש לפי שיקול דעת לעשות תיזכא ההית ענבלהזוכה מאשר ומתחייב בזה כי  בנוסף 16.4

או לעשות בהם /ו השירותים תוצרינשוא חוזה זה ולרבות הכנסת שינויים ב יםבתוצרי השירות

 שהזוכהובלי  מהזוכהוזאת בלי צורך לבקש רשות  הבלעדי האחר לפי שיקול דעת שימושכל 

. ככל שענבל תעשה יםלכל תמורה או תוספת תמורה בגין שימוש זה בתוצרי השירות זכאייהיה 

שינויים בתוצרי השירותים שאינם על דעת ובאישור המציע הזוכה, לא תחול אחריות מקצועית 

 ו/או אחריות כלשהי על המציע הזוכה בגין ביצוע השינויים כאמור.

זכות  תתהיה בעל יאזכות בלעדית וה לענבללגרוע באמור לעיל, מוצהר ומובהר בזאת כי  מבלי 16.5

על ידי  שייערךהיוצרים בכל מסמך )לרבות פיסי או מדיה מגנטית( או חוות דעת או נכס רוחני 

 .התקשרות זו נשואבמהלך מתן השירות  הזוכהנתן על ידי ישי שירותאו בהסתמך על  הזוכה

 כלים, עבודה ושיטות נהלי, במתודולוגיות הקניין זכויות לגבי יחולו לא הסעיף הוראות 16.6

ו/או פיתוחים סטנדרטיים ו/או ידע אשר הנו ידע  know-how, תפישות, רעיונות, םסטנדרטיי

בבעלות הזוכה.  יישארועבור ענבל, ואלה  ייעודי'נרי ואינו מהווה פיתוח אשר נוצר באופן ג

ענבל לא יהיו כל זכויות קנייניות על ידע, מסמך, גיליון אלקטרוני, מודל, נתונים, ל מובהר כי

בנוסף,  פותחו שלא במסגרת מתן השירותים.אשר או ו/ מציעהקיימים אצל התצורת עבודה ו

שנעשה בהן שימוש במסגרת  OPEN SOURCEגם על תוכנות  יחולו לאהאמור בסעיפים אלה 

השירותים, ענבל תהיה כפופה לרישיונות הקוד הפתוח שיעשה בהם שימוש וכן לרישיונות 

 צד שלישי )ככל שאלו ישולבו בשירותים(.יצרני/בעלי הרישיון במוצרי מדף או מוצרי 

 מהווה תניה יסודית בחוזה. זה בסעיףהאמור  16.7

 ויתור או סטייה .17

הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים או בסדרת  - החוזה מתנאי סטייה 17.1

 מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה בכל מקרה אחר.

לא השתמש או השתהה מי מהצדדים מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות  -זכויות על ויתור  17.2

 לו על פי חוזה זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיו.

כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם  -חתימת הצדדים  17.3

הצדדים והצדדים יהיו מנועים מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה נעשה בכתב ובחתימת שני 

 .בדרך האמורה

 שונות .18

או בשל  ענבלמקרים בהם נגרם איחור ו/או פיגור בלוח הזמנים בשל מעשה ו/או מחדל של ב 18.1
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 . הזוכה"י ע החוזה של כהפרהכוח עליון, לא יחשב הדבר 

 למימי מהצדדים  יציע, לא סיומהחודשים לאחר  12זה, ובמשך  חוזה לפיתקופת ההתקשרות ב 18.2

 סוג כלשירותים מ מהםלהעסיקם כעובדים ו/או לקבל  השנישל הצד  שלוחיומעובדיו או 

 . השני הצד בהסכמתכלשהו, במישרין ו/או בעקיפין, שלא 

מוסכם בין הצדדים, כי מסמכי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה  - מסמכי החוזה 18.3

ביניהם במלואו, וכי הצדדים לא יהיו קשורים בכל הבטחות, הצהרות, מצגים, הסכמים 

 בכתב או בע"פ, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו.והתחייבויות, 

 האו מי שמונה מטעמ בענבל סמנכ"ל לביטוחזה זה הם: נציגי ענבל לצורך חו -נציגי ענבל  18.4

 לצורך טיפול בחוזה זה.

 לחוזה במבוא כמצוין כתובתו לפי למשנהו צד ידי על שתשלח בכתב הודעה כל - הודעות משלוח 18.5

 מעת שעות 72 בתום או, הכתובת באותה מסירתה עם ליעודה הגיעה כאילו תחשב לעיל זה

 . השניים מבין המוקדם, הדואר בבית מסירה אישור עם רשום בדואר למשלוח שנמסרה

 המשפט בבתי הינה זה לחוזה והנוגע הקשור בכל המקומית הסמכות - שיפוט סמכות 18.6

 .בלבד יפו-אביב-תל או/ו המרכז באזור המוסמכים

 

  :ולראיה באו הצדדים על החתום

 _________________ :תאריך

    ___________                  ______         ________________  

  המציע הזוכה                                         "מבע לביטוח חברה ענבל            

_________________________     ________________________ 

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

_________________________     ________________________ 

 2שם+ חתימה מורשה חתימה                                                     2שם+ חתימה מורשה חתימה 
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 )ערבות ביצוע( ההסכםערבות בנקאית לביצוע   -' להסכם  ב נספח

 (יהלאחר קבלת הודעת הזכים ימי 10 -ולא יאוחר מ  החברה)יוגש לענבל מלא רק על ידי 

 תאריך________________

 לכבוד
 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 רח' ערבה 
  282ת.ד. 

 70100קריית שדה התעופה, 
 

 הנדון: ערבות מס. _____________

לבקשת ה"ה ________________________________________________ )להלן:  .1
עבור שירותי איתור ומיון מועמדים לכהונה אשר נבחרו להיות נותני השירות "(, ים/המבקש"

אנו ערבים בזה , ("ענבללהלן: "כדירקטורים בחברות ממשלתיות באמצעות ענבל חברה לביטוח בע"מ 
 סכום(, )להלן: "שקלים חדשיםאלף  מאה :)במילים  ש"ח 100,000של ד לסך כלפיכם לסילוק כל סכום ע

"( בתוספת הפרשי הצמדה, הנובעים מהצמדת סכום הקרן הנ"ל, למדד המחירים לצרכן ל"הנ הקרן
"(, בכל המגיע או עשוי להגיע לכם מאת המבקש בקשר למדד הצמדה הפרשי" כמפורט להלן )להלן:

 ההליך הפומבי. להתקשרותכם עמו במסגרת 

 ".הערבות סכוםהקרן הנ"ל בתוספת הפרשי ההצמדה למדד יקראו להלן: " .2

 לצורכי חישוב הפרשי ההצמדה עפ"י ערבות זו: .3
משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה  - "מדד המחירים לצרכן" א.

 המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.
שפורסם לאחרונה לפני התשלום מדד המחירים לצרכן  - "המדד החדש" ב.

 בפועל עפ"י ערבות זו.
 .המכרז פרסום ביום המפורסם לצרכן המחירים מדד - "היסודי המדד" ג.

 
אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה, סכום השווה להכפלת  

הקרן הנ"ל( ומחולק במדד ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הקרן הנדרש )עד לסכום 
היסודי. אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך הימנו, יועמד סכום הערבות על סכום 

 הקרן הנ"ל.

ימים )במילים: שבעה ימים(  7את סכום הערבות, לפי החישוב דלעיל תוך  םלשלם לכ יםאנו מתחייב .4
תנו: רחוב _________, בעיר ______, לאחר קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, שתימסר לנו בכתוב

מיקוד_____, טלפון ושם איש קשר _______, )יש להכניס את כתובת הבנק(, כל סכום שצוין 
בדרישתכם עד לסכום הערבות, בלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את הסכום 

, ספקבות. לשם הסרת האמור מאת המבקש, ובלבד שדרישתכם נמסרה לנו לפני יום פקיעת הער
 סכום על יעלה לא התשלומים שסך ובלבד, לשיעורים שתיעשה יכול הערבות סכום לתשלום דרישתכם

 .הערבות

 .מותנית ובלתי אוטונומית, מוחלטת הינה זו ערבותנו .5

כולל( בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. הדרישה על פי ) ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום .6
 צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. ערבות זו

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה. .7
 בכבוד רב, 

 בנק _____________________ה שם 
 סניף ________________________ 
 ___________________ סניף מספר 

 
 תאריך:_____________ 

 ______________החתימה וחותמת הבנק:______ מורשיישל  חתימה


