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

 .זה מכרז על ענהמ
. 

 2012מאי 
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 1 פרק

 כללי .1.1

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

 פונה, ("הקרן" ו/או "הפנימית "הקרן: )להלן ישראל ממשלת של הממשלה לביטוחי

וייעוץ בתחום ניהול סיכונים ושיפור  רפואי יעוץשירותי י למתן הצעות קבלתל בזאת

 לקבלת הליך": להלן) בהמשך שיפורטהכל כפי ומומחים מרופאים איכות ברפואה 

 (. "ההליך"ו/או  "הצעות

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

 ביטוחקרן שמנהלת את הה שהינהלה לביטוחי הממש הפנימית קרןמנהלת את ה

 וגופים  ישראל ממשלת עבור ענבל מנהלתהקרן  במסגרת. ישראל ממשלת של העצמי

 ייעוץ שירותי ענבל מספקת כן. בקרןהמטופלות   המדינה כנגד תביעות בשליטתה

  שבשליטתה והגופים ישראל ממשלת עבור שונים פיננסים ושירותים ביטוחי וכיסוי

   .ופיננסיות ביטוחיות פעילויות במגוון הממשלה  של ביצועית כזרוע ומשמשת

לצורך טיפול שוטף בתביעות המוגשות כנגד הצוות הרפואי בהמשך לאמור לעיל ו .1.1.0

ולצורך ניהול הסיכונים ופעילות בקרן  מטופלתאשר פעילותם והמוסדות הרפואיים 

לקבל הצעות ממומחים רפואיים למתן השירותים ענבל מבקשת  ,שיפור איכות ברפואה

 כפי שיפורטו להלן.המבוקשים 

 הגדרות .1.2

 זו: להלן מונחים מרכזיים בהזמנה  .1.2.1

 

רופא מציע ו/או 

 :מומחה 

 , במדינת ישראלו/או רופא שיניים  כדיןבעל תעודת רופא מומחה  יחיד

את השירותים שייתן באופן אישי ודין התאגד כשהינו עוסק מורשה או שה

  המבוקשים.

  על פי צרכי ענבל. וייעוץ רפואי אחר תביעה תיקי לגבי יעוץ :1קטגוריה 

 .ברפואה סיכונים וניהול המטופל בטיחות לשיפור פעילות לגבי יעוץ :2קטגוריה 
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או  ההתמחות תחום

תחומי ההתמחות 

 הנדרשים בהליך זה

מציעים המגישים ל

קטגוריה מועמדות ל

1 : 

כירורגית כירורגיה כללית  ,אורתופדיהלפחות אחד מהתחומים הבאים: 

וגניקולוגיה, רפואה דחופה, רפואה פנימית, קרדיולוגיה, מיילדות חזה, -לב

יאונטולוגיה, נוירולוגיה, , נ)ניתן גם ללא התמחות( רפואת  שיניים

, פסיכיאטריה, גסטרואנטרולוגיה, גנטיקה, הרדמה, רפואת הנוירוכירורגי

 ואף אוזן גרון. , רדיולוגיהאורולוגיהרפואת עיניים, ילדים, 

או  ההתמחות תחום

מי ההתמחות תחו

 הנדרשים בהליך זה

מציעים המגישים ל

קטגוריה מועמדות ל

2: 

משרד באישור המוכר על ידי המועצה המדעית ו מומחיות תחום כל

 הבריאות  ועל פי הדין הרלוונטי במדינת ישראל.

 

 המכרזים של ענבל. תועד וועדת המכרזים:

תחת לשונית  www.inbal.co.ilאתר האינטרנט הרשמי של ענבל  :אתר ענבל

 "מכרזים".

 מסמכי הזמנה זו על כל נספחיה.  ההזמנה:

המציע/ים 

 הזוכה/ים:

וענבל חתמה עמו על ההסכם מציע אשר קיבל הודעת זכייה בהליך זה 

  . להזמנה 'נספח בכהמצ"ב 

 השירותים

 :המבוקשים

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

יחידות מכוסות 

 :בקרן

 בקרן הפנימית ו/או גופים אחרים ו/או מטופלות יחידות אשר מכוסות

 להם ענבל נותנת שירותים.

מטופלים תחומים 

 :בקרן

 חבויות, תלמידים חבויות, רפואית רשלנות של בתחום תביעות השאר בין

 .ועוד דרכים תאונות, אשפוז חובות גביית, אחרות גוף

בתחומים  המשפט בית באמצעות שלא שהוגשה פיצוי לתשלום דרישה :תיק תביעה פנימי

    .בקרן בטיפול

 קרןה בטיפולבתחומים  כתביעה משפטית, שהוגשה פיצוי לתשלום תביעה  :תיק תביעה

 ומתנהלת בבית משפט

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


 

    :Tel   70-8008108 :טלפון , 07177, קריית שדה התעופה, נתב"ג 282רח' הערבה ת.ד.  בית ענבל,
E-mail Address: Doctors@inbal.co.il 

  
- 5 - 

 מדינת ישראל. המדינה:

ענבל אחראי מטעם 

 על ההליך:

או כל מי שימונה ו/ בחברת ענבל ביטוחהסמנכ"ל מנכ"ל ענבל ו/או 

 .םמטעמ

  להליך זמנים לוח .1.3

 

 הפעילות התאריך

 מועד פרסום   2712, למאי 17– ה' ה יום

 מועד אחרון לשאלות הבהרה 2712למאי,  27 –א' ה  יום

 לשאלות ההבהרה מועד אחרון למענה של המזמינה 2712למאי,  24 –ה' ה  יום

 מועד להגשת ההצעות  2712למאי,  01 –ה' ה  יום

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

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

 בקשר לכך.

 ההתקשרות תקופת .1.4

חודשים שישים) חודשים 67 של קופה לת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיהתקופת  .1.4.1

"תקופת להלן: )על ידי הצדדים  מועד חתימת ההסכםהמתחילה ב (שנים 5 –

 .("התקשרותה

 ההתקשרות תקופת הארכת .1.4.2

המבוקשים  השירותים למתן ההתקשרות תקופת את להאריך האופציהשמורה  לענבל

שישים )נוספים חודשים  67 עד למשך, הצרכיל ובכפוף הבלעדי דעתה שיקולל בכפוף

 . ("המוארכת ההתקשרות תקופת": להלן) , כולן או חלקן(שנים 5 –חודשים 

 ההליך מסמכי פרסום .1.5

הבהרות ו/או עדכוני מועדים ו/או יפורסמו באתר ענבל. במידה ויהיו  מכרזמסמכי ה .1.5.1

ורק אלו יחייבו משפטית את ענבל יפורסמו השינויים באתר  מכרז,תיקונים במסגרת ה

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

השינויים, הבהרות ועדכונים אשר  יחייבו משפטית  באופן שוטף בדבר ולהתעדכן ענבל

ידה לשינויים, הבהרות ועדכונים, במ בהתאם יגיש את הצעתו שלא את המציע. מציע

 להיפסל. עלולההצעתו , ואכן פורסמו

 הקשר אשת .1.6

עו"ד עידית   הלמכרז זה היניש לעמוד בקשר בכל הקשור  עמההקשר מטעם ענבל  תאש .1.6.1

 07177רחוב ערבה, קריית שדה התעופה, נתב"ג בבית ענבל,  תאשר יושבברזילי 

 תלאשהפניות בגין בקשה זו ייעשו . כל Doctors@inbal.co.ilובכתובת אלקטרונית:

 .קבלת פנייתו בענבלהחובה לוודא חלה המציע ל ע .מיילבאמצעות ההקשר בכתב בלבד 

 ובירורים שאלות העברת נוהל .1.1

- ה 'אליום הקשר כאמור לעיל וזאת עד  תאשל בלבדעים תוגשנה בכתב שאלות המצי .1.0.1

פורסמנה על כלל המציעים ת רוחביות ת השלכותותשובות בעל. 2712, מאי לחודש 27

תחייבנה ענבל רק תשובות בכתב באתר במכתב הבהרות אשר יפורסם באתר ענבל. 

 .הצדדיםמשפטית את  

 ההצעות מסירת .1.1

יש למסור את ההצעות, כמוגדר להלן, במעטפה חתומה במשרדי המזמינה בבית ענבל,  .1.8.1

 16:77שעה , 2712למאי,  01 – ה' העד ליום ברחוב הערבה, קריית שדה התעופה, 

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

 לא תבחן במסגרת ההליך.   לתיבת המכרזים להגשת ההצעות

 ההצעה תוקף .1.1

יום נוספים  67, או  בו הוגשה ההצעהיום מהמועד האחרון  127משך תוקף ההצעה הוא  .1.8.1

 הארכת המועד.תודיע על אם חברת ענבל 

 כלשהי הצעה לקבל חובה העדר .1.11

המזמינה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, כפי שתמצא לנכון,  .1.17.1

, להפסיקו או לבטלו ו/או להתקשר עם כל גורם אחר שלא השתתף מכרזלשנות את ה

 זה.  מכרזב

כי המזמינה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא,  אתבשים לב לאמור לעיל, מודגש בז .1.17.2

צמה את הזכות להתקשר בהסכם לקבלת השירותים עם כל גורם והיא שומרת לע
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שתמצא לנכון, ו/או להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי ו/או לבטל את הליכי 

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

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

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

 . לכך

 את שיקוליה יתר בין לשקול, חייבת לא אך, רשאית תהא המזמינה כי מובהר עוד .1.17.0

 שבוצעו קודמות עבודות לרבות, דומות עבודות בביצוע ניסיונו, המציע של כושרו

 כלשל המציע ו/או  כולתולרבות בחינת י אחרים ציבוריים גופיםעבור  או/ו עבורה

 .ןלנכו שתמצא כפי ,אחר נימוק אוו/ שיקול

 או/ו המציע עם ניסיונה עקב, רשאית המזמינה, לה העומדת זכות מכל לגרוע מבלי .1.17.4

 ביותר הטובה היא שהצעתו למציע זה מכרז נשוא העבודות את למסור שלא, היכרותה

 . איכותית

והכל  ,אם בכלל ,מתחייבת להיקף עבודה כלשהונה איהמזמינה מבלי לגרוע מהאמור,  .1.17.5

 בכפוף לצרכיה ולשיקול דעתה הבלעדי.

 הצעה כל לדחות, חייבת לא אך, רשאית המזמינה תהא, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .1.17.6

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

 .המזמינה של והבלעדי הסופי דעתה שיקול

 או/ו למציע לפנות, הבלעדי דעתה שיקול לפי, חייבת לא אך, רשאית תהא המזמינה .1.17.0

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

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

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

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

. במסגרת זכות זו שומרת לעצמה המזמינה גם הצעות להגשת האחרון למועד ותחולה

פרטים בין השאר של בנוגע לבירור כל גוף אחר משרד הבריאות ו/או את הזכות לפנות ל

משרד שיונות והיתרים הניתנים על ידי יו/או אישור בדבר ר עמקצועיים של המצי

 . מתנהלים, והכל בכפוף לכל דיןהליכים משמעתיים ו/או פליליים בדבר הבריאות ו/או 

 זה מכרז מתנאי תנאי או דרישה קיום על למחול הזכות את העצמל שומרת המזמינה .1.17.8

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

  .המזמינה של המכרזים ועדת
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 הדרוש הזוכים המציעים מספר .1.11

המזמינה אינה מתחייבת למספר מציעים זוכים מסוים והמספר ייקבע בהתאם לצרכיה  .1.11.1

 . ולפי ההצעות שתתקבלנה דעתה הבלעדיהכל בכפוף לצרכי המזמינה ולשיקול  ,ושיקוליה בלבד

, 1קטגוריה בלמען הסר ספק יובהר כי בנקודת הזמן בה מפורסם המכרז, נדרשת המזמינה  .1.11.2

להלן( בכל  2.2ללפחות מציע אחד מרשימה א' )כהגדרתה בסעיף כהגדרתה בסעיף ההגדרות, 

להלן(, רק  2.2התחומים המבוקשים ולפחות למציע זוכה אחד מרשימה ב' )כהגדרתה בסעיף 

מבלי לגרוע מן האמור, ה, יולדות, כירורגיה כללית ויולדות. בתחומים הבאים: אורטופדי

למזמינה שקול הדעת לקבל מציעים זוכים נוספים מרשימה ב' גם בתחומים אחרים, והכל 

בכפוף לצרכי המזמינה ולשקול דעתה הבלעדי. במידה ונתון זה ישתנה בעת  קביעת המציעים 

 הזוכים על המזמינה יהיה לנמק החלטתה בכתב.

שיעלה הצורך על ידי ענבל )אם בעזיבת מציע זוכה, אם בשל גידול הצרכים של ענבל ואם  ככל .1.11.0

בהליך ולא נכלל בין שהשתתף מציע ל לפנות הזכות שמורה למזמינהמכל סיבה אחרת( 

והכל בכפוף  המבוקשים למתן השירותיםוזאת על מנת להתקשר עמו בהליך זוכים מציעים הה

שדורג במקום הגבוה ביותר  המציע אלענבל יובהר כי במקרים אלו תפנה . להסכמתו של המציע

כמפורט בהמשך  ,והכל על פי התחומים והסיווג הרלוונטי זכו בהליךלא מבין המציעים ש

על פי שיקול הכל ובהתאם לצרכיה בנקודת הזמן הרלוונטית ו להזמנה( 2בהזמנה זו )ראה פרק 

 ועדת המכרזים לפעולשל  התחייבות משום באמור אין מבלי לגרוע מן האמור, . דעתה הבלעדי

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

 לשיקול דעתה הבלעדי ולפי צרכיה.

  מתלה תנאי .1.12

להמציא  המציעיידרש  ככל שתתקבל מענבל, ,כתנאי לכניסה לתוקף של הודעת זכייה .1.12.1

 :יום מהודעת הזכייה 07 עד, לענבל את המסמכים הבאים

כדין בישראל ישות משפטית רשומה ינו מציע הזוכה הכי המסמך המעיד  .1.12.1.1

 /רישום כחברה ו/או כעוסק מורשה מכל סוג שהוא(.התאגדות)תעודת 

עסקאות גופים ציבוריים )פקיד שומה,  בחוק כהגדרתו מורשה פקיד אישור .1.12.1.2

 או כדין חשבונות פנקסי מנהלהזוכה  שהמציע המעידרו"ח או יועץ מס( 

 על מדווח ושהינו הכנסותיו על לדווח נוהג ושהינו מלנהלם פטור שהוא

 .  1805-ו"התשל, מוסף ערך מס חוק לפי מס עליהן שמוטל עסקאות

 העסקה איסור) זרים עובדים חוק לפי בעבירות הרשעות היעדר בדבר אישור .1.12.1.0

( זרים עובדים חוק -להלן) 1881-א"התשנ(, הוגנים תנאים והבטחת כדין שלא
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 המציע(. מינימום שכר חוק – להלן) 1880 – ז"התשמ, מינימום שכר חוק ולפי

, ציבוריים גופים עסקאות בחוק כהגדרתם, אליו זיקה ובעל המציע כי יצהיר

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

 ההרשעה ממועד לפחות שנה חלפה – כאמור עבירות משתי ביותר הורשע ואם

 . האחרונה

, לפי ענבלשקיבל הודעת זכייה בהתחייבותו לפי סעיף זה, תהא רשאית  מציעלא עמד ה .1.12.2

חר לו ארכה נוספת למלא א ליתןשיקול דעתה הבלעדי, לבטל את בחירתו או 

 התחייבויותיו. 

 בקשתו הגשת ובעצם החברה כלפי טענה כל תהיה לא, כאמור בוטלה שבחירתו מציעל  .1.12.0

 בחירתו ביטול עם בקשר החברה כלפי דרישה/או ו תביעה, טענה כל על מוותר הוא

 .כאמור
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 2  פרק

 המבוקשים השירותים הגדרת .2

 "השירותים ו/או "השירותים" )להלן: כדלקמן הינם מהמציע הנדרשים השירותים

 :(המבוקשים"

 :הצעה להגיש ניתן אליהן קטגוריות .2.1

 הבאות: מהקטגוריות אחת ללפחות הצעתו/מועמדותו את להגיש יכול מציע

  .וייעוץ רפואי אחר תביעה תיקי לגבי יעוץ: 1 קטגוריה .2.1.1

 .ברפואה סיכונים וניהול המטופל בטיחות לשיפור פעילות לגבי יעוץ: 2 קטגוריה .2.1.2

 וותק: סמך על לרשימות סיווג .2.2

יבוצע סיווג להלן(  0)והכל כמפורט בפרק לאחר בדיקת עמידתו של המציע בתנאי הסף 

 :לשתי רשימות כדלקמן שעמדו בתנאי הסף של המציעים

או רופא שיניים בעל  חמש שנות מומחיותים בעלי למעלה ממומח יםרופא -רשימה א'  .2.2.1

 )להלן: "רשימה א'"(. שנות ניסיון  למעלה מחמש

או רופא שיניים בעל  שלוש עד חמש שנות מומחיותי עלים מומחים ברופא –' ברשימה  .2.2.2

 .'"(ב)להלן: "רשימה  שלוש עד חמש שנות ניסיון 

 6בפרק כמפורט והכל אמות מידה שונות ל בהתאם ה כאמור תיבחן בנפרדרשימ כל

 .להלן

  אחר רפואי וייעוץ תביעה תיקי לגבי יעוץ :1 קטגוריהל המבוקשים השירותים .2.3

 יכלול המומחה הרופא של ההתמחות בתחום ויעוץ רפואי אחר תביעה תיקי לגבי יעוץ .2.0.1

 בפורומים השתתפות, פנימיים תביעה ובתיקי תביעה בתיקי דעת חוות הכנת השאר בין

 .ועוד השונים בתיקים הטיפול וליווי יעוץ, הסיכון הערכת שעניינם

שאר כולל בין הה מתן חוות דעת פנימית ו/ או התייחסות פנימית לגבי תיק תביעה,  .2.0.2

מכתב הדרישה אל מול החומר הרפואי הקיים, להתייחסות לכתב הטענות או 

חומר רפואי נוסף אשר יש חוות דעת המוגשות מטעם התביעה ו/או להתייחסות ל

בקשר לטיפול הרפואי  לבקשו מהנתבע או מהתובע על מנת להבין את מלוא התמונה
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ו/או סוגיית הנזק, התייחסות לחומר רפואי נוסף ו/או מענה על שאלות הבהרה וכן 

 התייחסויות נוספות ככל שיידרש במהלך חיי התיק. 

 יחד עם זאת .השירותים נשוא הליך זה כוללים מתן חוות דעת ו/ או התייחסות פנימית .2.0.0

בלת חוות דעת לצרכי בית משפט, ענבל מבקשת לשמור את הזכות לשקול אפשרות לק

כמו גם אפשרות לקבל מהמומחה חוות דעת לצרכי בית משפט בנוגע לתיק בו נתן 

המומחה חוות דעת ו/או התייחסות פנימית )זכות הנתונה לענבל בלבד(, והכל בכפוף 

  הסכמת הרופא המומחה. ללשיקול דעתה הבלעדי של ענבל ו

 :הבאות ההתייחסויות את השאר בין כוללים יםהנדרש ההתייחסויות סוגי .2.0.4

 בין המקצועית, האחריות לנושא התייחסות תידרש רפואה חבויות בתיקי .2.0.4.1

 . הנזק וסוגיית הסיבתי הקשר, הרפואית ההתנהלות ניתוחל היתר

 סיבתיה לקשר התייחסותרשלנות רפואית תידרש  שאינן גוף חבויות בתיקי .2.0.4.2

 . ולנזק

, המקצועית האחריות לנושא תייחסותה תידרשאחרים  תיקים פנימייםב .2.0.4.0

 שתועלנה יותרוחב לסוגיות התייחסות לרבות, הנזק וסוגיית הסיבתי הקשר

 . סיכונים וניהול המטופל בטיחות שיפורסוגיות בכללן ו

כל שירות אחר הרלוונטי לתחום ההתמחות של המציע הזוכה ובתאום מלא  .2.0.4.4

 בין הצדדים.

 כללית:  הערה

. ענבל שומרת לעצמה את הזכות להנחות את 2.0.4בנוסף לאמור בסעיף 

המומחה מעת לעת לגבי משימות נוספות ו/ או סוגי התייחסויות נוספות מעבר 

 המציע הזוכהיידרש בהתאם לשקול דעתה של ענבל,  כי יודגשלאמור. עוד  

 .נזקה הערכת לשם ,הדעת חוות נשוא של גופנית בדיקהלערוך 
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 וניהול המטופל בטיחות לשיפור פעילות לגבי יעוץ :2 קטגוריהל המבוקשים תיםהשירו .2.4

 ברפואה סיכונים

בתחום  פעילויות של וביצוע תכנון ,הערכה, מדידה, יעוץי השאר בין תכולל 2קטגוריה  .2.4.1

 ושיפור סיכונים ניהול תהליכי והובלת יעוץ ניהול הסיכונים ובטיחות המטופל  לרבות 

 ו/ או הובלה או מעורבות הממשלתיים הבריאות ובמוסדות חוליםה בבתי איכות

  בריאות.המערכת ב  בפעילות מחקרית

כל שירות אחר הרלוונטי לתחום ההתמחות של המציע הזוכה ובתאום מלא בין  .2.4.2

   הצדדים.
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 3 רקפ

 הסף תנאי .3

 : במצטבר ,  על כל התנאים הבאיםמציע העונה בעצמורשאי להגיש הצעה 

 תצהירים מסמך .3.1

 .להזמנה א' נספח  הגשת

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

 דין עורך להחתים וכן מלאה בחתימהמסמך הלחתום בסוף , על התצהירים הבאים, 1801

 ו. חתימת אימות לצורך

  בישראל ברפואה לעסוק כדין ןרישיו .3.2

 
 .בישראל ברפואה לעסוקכדין  רישיון בעל להיות המציע על

 בישראל כדין רפואי מומחה תעודת .3.3

תחומי ההתמחות  בתעודת מומחה רפואי כדין  בעל היותלהמציע  על - 1לגבי קטגוריה  .0.0.1

 באחד או יותר מהתחומים המוכרים על ידי המועצה המדעית ובאישור משרד הבריאות

וגניקולוגיה, רפואה  מיילדותחזה, -, כירורגיה כללית, כירורגית לבאורתופדיה: הבאים

, )ניתן גם ללא התמחות( ינייםש רפואת דחופה, רפואה פנימית, קרדיולוגיה,

ניאונטולוגיה, נוירולוגיה, נוירוכירורגיה, פסיכיאטריה, גסטרואנטרולוגיה, גנטיקה, 

כי  יובהר ואף אוזן גרון. , רדיולוגיה, רפואת עינייםהרדמה, רפואת ילדים, אורולוגיה

 . רפואי מומחה תעודת בעל הינו בהם/תחומים לתחוםורק  אך עצמו להציע רשאי מציע

באחד מתחומי  על המציע להיות בעל תעודת מומחה רפואי -  2לגבי קטגוריה  .0.0.2

 .ההתמחות המוכרים על ידי המועצה המדעית ובאישור משרד הבריאות

  מומחה כרופא וותק ניסיון .3.4

לפחות שלוש שנים כמומחה בתחום אליו מגיש את על המציע להיות בעל ניסיון וותק של 

להיות בעל לפחות שלוש שנות על המציע לגבי רופא שיניים ו ((והתמחות ז'הצעתו )לא כולל סטא

   נסיון כרופא שיניים.
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 4 פרק

 ההצעה מבנה .4

 ההצעה מבנה .4.1

 שלהלן. 5כמפורט בפרק  על ההצעה להכיל את כלל המסמכים 

 ההצעה של העותקים מספר .4.2

בעותק אחד למעט את ההסכם אותו יש להגיש בשני עותקים על המציע להגיש את הצעתו 

 בשלמותה. מההצעהלמקור  נאמןהעתק  ברשותו להשאיר המציע על. כדיןחתומים 

 ההצעה על חתימה .4.3

 לעיל.  5הצעת המציע תכיל את כל מסמכי ההזמנה והנספחים הנדרשים כמפורט בפרק  .4.0.1

המסמכים חתומים ומלאים כנדרש עשוי לגרום לפסילת מציע שלא יגיש את כל  .4.0.2

 ההצעה.

בכל )במידה ורלוונטי( המציע המציע יחתום חתימה מקורית מלאה ביחד עם חותמת  .4.0.0

 .מקום בו התבקש

 ההצעה מילוי .4.4

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

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

 נספחיה.

כל שינוי שיעשה על ידי המציע בטופס ההזמנה על כל נספחיה, בתנאי ההסכם  .4.4.2

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

   דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
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 5 פרק

 הצעתו במסגרת להגיש המציע שעל המסמכים .5

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

 :חוצץ את הכותרת המודגשת בכל תת סעיף כמצוין לעיל

 תצהיר - 1 חוצץ .5.1

 .להזמנה נספח א' הגשת 

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

אמת את חתימתו על ל וכן מלאה בחתימה תצהירהלחתום בסוף , על התצהירים הבאים, 1801

 . ידי עורך דין

  המציע של חיים קורות - 2 חוצץ .5.2

 על המציע להמציא קורות חיים מעודכנים נכון למועד הגשת ההצעה.  

 ההסכם – 3 חוצץ .5.3

 על נספחיו. להזמנה 'נספח ב הגשת  

בסימן  כמשמעותו כדין חתומים עותקים בשני)ההסכם( להזמנה  'נספח בהמציע להגיש את  על

)אישור  להסכם הנספחיםאת  למעט, 1801-א' לפרק ב' לפקודת הראיות )נוסח חדש(, התשל"א

יגיש המציע לא יאוחר מעשרה ימי עבודה לאחר קבלת  אשר ביטוחי, תעריפון, נוהל עבודה וכו'(,

 .הזכייהאו כפי שיפורט במכתב  הזכייההודעת 

  :כללית הערה

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

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

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

והמציע יעמיד לרשות צל כל הגורמים הרשמיים, בדיקה א לרבותקיומם של תנאי ההשתתפות, 

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

 הזוכות ההצעות לבחירת ומשקולות מידה אמות .6

 .על פי ניקוד איכותי בלבד כל מציע ינוקד בנפרד לגבי הקטגוריה/ות אליו הגיש את הצעתו
 

 סה"כ נקודות 65 עד – כללי – 1 שלב .6.1

 :)במצטבר( רשימה א'ומסווגים כ 2וקטגוריה  1לקטגוריה שהגישו הצעות מציעים  .6.1.1

  

 

 

 מס'

 סעיףה

 

 

 המידה אמת

 א' לרשימה שסווגו מציעים

 - מומחיות( שנות חמש )מעל

 נקודות 65  מקסימום

 מקסימום

   ניקוד

  1 לקטגוריה

 מקסימום

 ניקוד

 2 לקטגוריה

 :מומחה כרופא וותק ניסיון 6.1.1.1

 שנות שמונה ועד מומחיות שנות חמש מעל לו שיש מציע 

 5 – הצעתו את מגיש אליו בתחום )כולל( מומחיות

 .נקודות

 אליו בתחום מומחיות שנות שמונה מעל לו שיש מציע 

 נקודות. 17  - הצעתו את מגיש

 

 :שיניים רופאכ וותק ניסיון

 ועד שיניים כרופא ניסיון שנות חמש מעל לו שיש מציע 

 נקודות. 5 – )כולל( ניסיון שנות שמונה

 17  -  שיניים ברפואת ניסיון שנות שמונה מעל לו שיש מציע

 נקודות

17 17 

 ניהולי ניסיון 6.1.1.2

 יחידה מנהל סגן או מנהל או מחלקה מנהל סגן או כמנהל ניסיון

 מכון מנהל סגן או מנהל או

5 5 



 

    :Tel   70-8008108 :טלפון , 07177, קריית שדה התעופה, נתב"ג 282רח' הערבה ת.ד.  בית ענבל,
E-mail Address: Doctors@inbal.co.il 

  
- 11 - 

  

 התמחות תת 6.1.1.0

 את מגיש אליו המומחיות בתחום יותר( או ד)אח התמחות תת

 -  אחרים בתחומים יותר( או ד)אח נוספת התמחות או הצעתו

 שיניים ברפואת התמחות תעודת – שיניים רופא לגבי

 

5 5 

 ייעוץ / דעת חוות בכתיבת ניסיון 6.1.1.4

 דעת חוות בכתיבת /או תביעה בתיקי ייעוץ במתן קודם ניסיון

 ןיינת הניקוד -(וכו' ביטוח )חברות לענבל דומים בגופים פנימיות

 המקצועי בתצהיר מפורטל ובהתאם המציעים לשאר יחסי באופן

  המציע. ידי על שיוגש

17 7 

 משפט לבית חוו"ד במתן ניסיון 6.1.1.5

הניקוד ) עדות מתן או ו/ משפט בית לצרכי דעת חוות במתן ניסיון

הניקוד יינתן באופן יחסי   -באופן יחסי לשאר המציעים(  ןיינת

מפורט בתצהיר המקצועי שיוגש על לשאר המציעים ובהתאם ל

 ידי המציע. 

5 7 

 כללי: חולים בבית קודם ניסיון 6.1.1.6

 חולים בבית שיניים כרופא או מומחה כרופא קודם ניסיון למציע

 האחרונות שנים (17) בעשר שנים (5) חמש לפחות של כללי

 .זה( בקריטריון מלא באופן שיעמוד למי רק יינתן )הניקוד

17 17 

 רצון ושביעות המלצות 6.1.1.0

 למציע .קודמות התקשרויות ביצוע מאופן רצון ושביעות המלצות

 רשימת מתוך אחת המלצה לפחות בדיקת פי על יתרון יוקנה

 ו/או להזמנה 'א נספח במסגרת הוגשה שזו כפי הממליצים

 המזמינה עם קודמות התקשרויות ביצוע מאופן וןרצ משביעות

 ענבל. של השירותים מקבלי עם ו/או

27 17 
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  סה"כ נקודות 65 עד – כללי – 1 שלב .6.2

 ומסווגים כרשימה ב' )במצטבר(: 2וקטגוריה  1מציעים שהגישו הצעות לקטגוריה 

 סיכונים ניהול של בתחום ניסיון 6.1.1.8

 בנושאי זה ובכלל מקצועיים תכנים הצגתתכנון/מחקר/ב  ניסיון

 יםלצוות ו/או בכירים לגורמים האיכות ושיפור סיכונים ניהול

 סיכונים ניהול תהליכי בליווי רלוונטי קודם ניסיון ו/או יםרפואי

 לשאר יחסי פןבאו יינתן הניקוד .בריאות בארגוני איכות ושיפור

 שהוגש. 'א נספחל ובהתאם המציעים

7 25 

 

 

 ד מס'

 

 

 המידה אמת

 שלוש )בין ב' לרשימה שסווגו מציעים

 65  מקסימום - מומחיות( שנות לחמש

 נקודות

 ניקוד מקסימום

 לקטגוריה לסעיף

1  

 ניקוד מקסימום

 לקטגוריה לסעיף

2 

 כללי חולים בבית קודם ניסיון 6.1.2.1

 של כללי חולים בבית מומחה כרופא קודם ניסיון למציע

 )הניקוד האחרונות שנים (5) חמשב שנים (0) שלוש לפחות

 . זה( בקריטריון מלא באופן שיעמוד למי רק יינתן

 

17 17 

 רצון ושביעות המלצות 6.1.2.2

 התקשרויות ביצוע מאופן רצון ושביעות המלצות

 המלצה לפחות בדיקת פי על יתרון יוקנה למציע .קודמות

 במסגרת הוגשה שזו כפי הממליצים רשימת מתוך אחת

 ביצוע מאופן וןרצ משביעות ו/או להזמנה א' נספח

 מקבלי עם ו/או המזמינה עם קודמות התקשרויות

 ענבל. של השירותים

07 07 

 25 25 רפואיים ארועים הצגת יכולת 6.1.2.0
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 הראיונות לשלב הסף ציון את עברו באם ההצעות בדיקת  – 2 שלב .6.3

נקודות  05, ולגבי רופא שיניים, מציע שיצבור לפחות נקודות( 65)מתוך נקודות  57לפחות צבור שי מציע

 לשלב יעלה  -בכל קטגוריה אליו הגיש את הצעתו לפי סיווגו ברשימות )א' או ב'(  נקודות(, 65)מתוך 

  .הראיונות

לשנות את ציון הסף  במקרים מיוחדים המזמינה שומרת לעצמה את הזכותמבלי לגרוע מן האמור, 

והכל בכפוף  מדי נמוךגבוה מדי ו/או לרבות במקרים בהם מספר המציעים שעלה לשלב הראיון האמור 

 .ה בכתבתחלטיהא לנמק ההמזמינה על . במקרה זה, צרכי ענבל ולשיקול דעתה הבלעדיל

 נקודות 35 עד – אישי ראיון – 2 שלב .6.4

 : המציעים( לכלל זהה יהיה )הניקוד אישי ראיון  .6.4.1

על פי הקריטריונים המציע עם יינתן על בסיס התרשמות אישית בראיון  בראיון האישי הניקוד

 הבאים:

 

  

 המסגרת בפני והצגתם רפואיים יםרועיא ניתוח יכולת

  - אחרים גורמים בפני ו/או משתייך הוא לה המוסדית

 ובהתאם המציעים לשאר יחסי באופן ןיינת הניקוד

 שהוגש. 'א נספחל

 

 

 מס"ד

 

 

 ניקוד המידה אמת

6.4.1.1 

הפגנת ידע בתחום ומקצועיות 
 .בתכני השירות המבוקש

 15 

6.4.1.2 

כללית מהמציע  התרשמות
לרבות עוצמה אישית, 

יכולת , ייצוגיות, מוטיבציה
ורהיטות של המציע התבטאות 

 השירותים את תתורצון ל
 וכןלענבל  המבוקשים
 המציע מיכולת התרשמות

בזמינות השירותים יתן את ל
 27 הנדרשת
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 1 פרק

 ההצעות ובחינת ההצעות הגשת דרך .1

 ההצעה הגשת .1.1

 ,העבודה מהות את הבין ,לעיל האמורים הסף בתנאי עומד המציע כי פירושה ההצעה הגשת .1.7.7

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

 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 או/ו

 ההסכם לרבות ,נספחיו על ההליך תנאי לכל מראש הסכמה מהווה המציע מטעם הצעה הגשת .1.7.7

 .תוספת או/ו שינוי בלא והכול

 המציע ומלאים. נכונים הינם בהצעתו שמסר והמידע הפרטים הנתונים, כלל כי מתחייב המציע .1.7.7

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

 לאלתר. הצעתו לפסילת עילה יהווה כוזבים פרטים

 

 ההצעות בחינת דרך .1.2

 

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

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

 (. וקבלת ההשלמות בקשת השלמות במקרה הצורך

ועל פי להזמנה  2סיווג המציעים לקטגוריות כהגדרתן בפרק   –סיווג המציעים לקטגוריות  שלב ב'

 (.להזמנה 'נספח אהתצהיר המקצועי של המציע )

. על פי הקטגוריה הרלוונטית אם ההצעות עומדות בתנאי הסףבהמזמינה תבחן  - תנאי סף שלב ג' 

המזמינה רשאית לפסול כל הצעה שלא עמדה בתנאי הסף ו/או כל הצעה שלא צורפו אליה 

ההצעה כלל מידע לא נכון או לא כל המסמכים הנדרשים ו/או אם יתגלה כי פרט מפרטי 

 מלא.

ועל פי להזמנה  2לרשימות כהגדרתן בפרק  יםסיווג המציע - לרשימות סיווג המציע 'דשלב 

 .(להזמנה 'נספח אהתצהיר המקצועי של המציע )
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בחינת ההצעות שעמדו בתנאי הסף בהתאם לאמות  -ניקוד ההצעות על פי אמות המידה  'השלב 

כל . להזמנה ובכפוף לקטגוריה ולרשימה הרלוונטית להצעה 6המפורטות בפרק  המידה

 הזמנהל 6שפורטו בפרק בהתאם לאמות המידה נוקדו ההצעות שעברו את תנאי הסף י

לפחות ממליץ אחד מתוך רשימת הממליצים שלב זה יכלול גם פניה ל וינוקדו בהתאם.

 שהגיש המציע במסגרת הנספח המקצועי. 

אם עברו את ציון בבחינת הניקוד הכולל של המציעים )נכון לשלב זה( ובדיקה  - ון סףצי 'ושלב 

  אליה הגישו את הצעתם. והתחום הסף שנקבע והכל על פי הקטגוריה 

 כולל ניקוד הראיון. לראיון אישישעברו את ציון הסף הזמנת המציעים  - ראיון אישי 'זשלב 

 זוכים המציעים הבחירת  'חשלב 

 לגבי תוצאות ההליךזכיה/דחיה ליחת הודעות ש - הודעות זכיה/דחיה לכלל המציעים ' ט שלב

כן נהלי העבודה עם ענבל כולל דרישה לשליחת האישורים הביטוחים ובצרוף תעריפון ענבל 

 . הנדרשים ופרטי פתיחת ספק חדש במערכת

 ההזמנה מסמכי הפצת איסור .1.3

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

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

 כלשהי. אחרת למטרה בהם להשתמש

 ההליך תוצאות על הודעה .1.4

 אוו/ ,תםבהצע כמצוין ,םכתובת פי על יםמציעה לכל בכתב יימסרו ההזמנה תוצאות על הודעה

 כי ,אתבז מובהר  ספק הסר מעןל .זמנהלה א' בנספח המציע שציין האלקטרוני הדואר בכתובת

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

 אין כי בזאת מובהר כן זה. סעיף הוראות פי על בדוא"ל ו/או בכתב נמסרה אם אלא שהיא,

 8 בפרק כמפורט ההתקשרות הושלמה לא עוד כל המזמינה את לחייב כדי ההזמנה בתוצאות

 .ההסכם  על המזמינה חתימת זה ובכלל להלן

 עיון זכות .1.5

 שלו מקצועי סוד או מסחרי סוד לחשוף עלולים בהצעתו חלקים אילו מראש לציין רשאי המציע .1.5.7

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

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

  זכו. שלא מציעים לעיון במלואה הזוכה הצעתו את להעביר

 מלדרוש מנוע יהא מקצועיים ו/או מסחריים כסודות בהצעתו מסוימים חלקים הגדיר אשר מציע .1.5.7

 אין כי מובהר ככאלה. אותם הגדיר לא הזוכה המציע אם גם הזוכה בהצעה אלה חלקים חשיפת
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 של חלקים גילוי בעניין החלטה כל ליתן דין פי על המכרזים ועדת של מסמכותה לגרוע האמור מן

  המלא. דעתה שיקול לפי וזאת ההצעה,

 עבור בתשלום וכרוכה למציע תינתן זכתה לא שהצעתו מציע ידי על הזוכה בהצעה העיון זכות .1.5.7

  .זוכות/הזוכה /הצעותבהצעה מהעיון כתוצאה שיהיו ההוצאות

  הטרחה שכר תעריף .1.6

 ( וחגים ושבת שישי ימי כולל )לא 2712 ,מאיל 01 -ה  'ה ליום ועד 2712 למאי, 10 – ה א' מיום החל .1.6.7

 בתעריף ולעיין ענבל לבית הגיעל הפוטנציאלים המציעים וכלוי בלבד, 17:77-15:77 השעות: בין

 זו זכות לממש לנכון ימצאו אשר מציעים כי בזאת יובהר  .הרפואיים המומחים של הטרחה שכר

 הרלוונטי האמור, הטרחה שכר תעריף את  בלבד, לעיון ויקבלו, סודיות תצהיר על יוחתמו

  הצעה. להגיש מבקשים םלה קטגוריות/רשימותל

  ברזילי עידית עו"דל טלפונית לפנות ניתן ענבל בבית העיון זכות לגבי שאלות ו/או לפרטים .1.6.7

 .7576-250818 בטלפון

 ההתקשרות הסכם של לתוקף לכניסתו מקדימים תנאים .1.1

 אותול העדכני הטרחה שכר תעריף גם הזוכה למציע ישלחו למציע יהיהזכ תהודע משלוח עם .1.1.7

 לשליחת דרישה כולל ,ההודעה משלוח למועד נכון ,נבחר יואל לקטגוריה/רשימה מועד

 שכר תעריף כי יובהר ספק הסר ןלמע .במערכת חדש ספק פתיחת ופרטי הנדרשים האישורים

  לצרכיה. ובכפוף ענבל של הבלעדי דעתה לשיקול בכפוף לעת, מעת להשתנות יכול הטרחה

 מורשי באמצעות ההסכם על המזמינה חתימת לאחר רק האי לתוקף ההסכם כניסת כי יובהר .1.1.7

  הזוכה. המציע ידי על שנדרשו האישורים כלל המצאת לאחר זאת וכל שלה החתימה
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 1 פרק

 המציע התחייבויות .1

 המציע עובדי .1.1

 כך לצורך להיעזר רשאי אינוו בעצמו המבוקשים השירותים כל את לתת מתחייב המציע

 זה. להליך הקשור בכל עבודתו ביצוע לצורך משנה בעובדים/קבלני

 ידו על המועסקים כלפי המציע אחריות .1.2

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

 על המועסקים ידי ועל ונכסיו רכושו בגין או ידיו, על שיגרם נזק לכל אחראי לבדו המציע יהיה כן

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

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

 במציע עדכונים ו/או שינויים לגבי המציע של דיווח חובת .1.3

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

 לו להיות שיכולות במציע שינוי כל זה ובכלל נספחיה על ההצעה במסגרת שהגיש הנתונים

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

 שיקול יהיה למזמינה לעיל, כאמור שינוי לגבי מהמציע בכתב הודעה קבלת לאחר זו. הזמנה

 השירותים קבלת הפסקת של אפשרות מתן זה ללובכ לפעול כיצד להחליט הבלעדי הדעת

  מהמציע. המבוקשים

 זכויות הסבת איסור .1.4

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

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

  ביטוח .1.5

להציג ביטוח אחריות המציע הזוכה ענבל שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מיובהר כי בהסכם 

מקצועית בפני כל נזק אשר עלול להיגרם לענבל ו/ או לכל אדם ו/ או גוף בקשר לביצוע הסכם 

במידה כמו כן מובהר כי זה ו/ או למתן השירותים על ידו והכל בכפוף לצרכי העבודה והיקפיה. 

יובאו , אלו ביטוח, גבולות האחריות והתנאיםההצגת זוכה מציע התדרוש מה המזמינה ש

 . של המזמינה לאישור מראש ובכתב
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  1 פרק

 כלליים תנאים .1

 ההליך מסמכי של עדיפות סדר .1.1

 ההליך מסמכי בין סתירה של במקרה ההליך. במסמכי המפורטים לתנאים כפוף ההליך ביצוע .1.7.7

 להלן: המפורט בסדר ביניהם העדיפות סדר יהיה נספחיהם, על השונים,

 הסכםה – ראשונה עדיפות  .8.1.1.1

 זה מסמך - שנייה עדיפות  .8.1.1.2

 ההליך מסמכי יתר – שלישית עדיפות  .8.1.1.0

 עם ביותר להטיב בה שיש ההוראה תגבר סותרות, הוראות של מקרה בכל לעיל, האמור אף על .1.7.7

 ענבל.

  המציע ידי על שיינתנו השירותים של הארגונית המסגרת  .1.2

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

 שהוא. ואופן צורה בשום

 ענבל ליווי .1.3

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

 השיפוט סמכות .1.4

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

  והמרכז. יפו אביב תל באזור המשפט בבתי תהיה זה, הליך ניהול מהליך

 

 בכבוד רב,            

 מ"בע לביטוח חברה ענבל                                                     

 
 
 

 


