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 1 פרק

 כללי .1.1

 ממשלתית חברה הינה ,("המזמינה" או/ו "ענבל": להלן)חברה לביטוח בע"מ  ענבל .1.1.1

 הפנימית, עיסוקיה מנהלת את הקרן ובין שאר ישראל ממשלת של מלאה בבעלות

. ("הקרן" ו/או "הפנימית "הקרן: )להלן ישראל ממשלת של העצמי הביטוח שהינה

 בקרן המכוסות המדינה כנגד תביעות  ישראל ממשלת עבור ענבל מנהלת זו במסגרת

היחידה )ולהלן: " ברפואה סיכונים לניהול היחידה פועלת הקרן במסגרתהפנימית. 

 (."היחידה"" או סיכונים ברפואהלניהול 

ענבל פונה בזאת לקבלת הצעות להקמת רשימת מציעים למתן שירותי ייעוץ עבור  .1.1.1

 "(.ההליךו/או " "הליך לקבלת הצעות"היחידה לניהול סיכונים ) להלן: 

 ההתקשרות מטרת .1.1

עתידיות  ביצוע התקשרויותבחירה ולל מהווה בסיסהליך זה להקמת רשימת מציעים  .1.1.1

השירותים  לקבלתעם בעלי המקצוע בתחומים המוגדרים. הליך זה הינו הליך מקדמי 

רציף  ואינו מבטיח הזמנת השירותים בכלל או באופן 2המבוקשים כמפורט בפרק 

 מכל המציעים אשר יכללו ברשימה. 

לאחר , הפניות התחרותיות לקבלת הצעות, לאמור, העתידיות ביצוע ההתקשרויות .1.1.1

כים תחרותיים בין המציעים בכפוף לקיום הלי היינהת ימת המציעים,רש הקמת

ברשימה באותו התחום. הפנייה התחרותית תכלול תנאי סף ספציפיים ו/או ראיונות 

הכול וכל בדיקה רלוונטית כפי שיימצא לנכון, ו/או הצעת מחיר ו/או המלצות 

  בהתאם להוראות הדין.

 ההליך של היעד קהל .1.1

)פרק הידע, הניסיון והוותק כמפורט בתנאי הסף זה מופנה למציעים שהנם בעלי  הליך .1.1.1

 בתחומים הבאים:( 3

 .יועץ ארגוני .1

 .יועץ בטיחות / יועץ לליווי תהליכי שיפור .2

 .יועץ בתחום התקשורת .3

 יועץ לליווי מחקר ו/או תהליכי מדידה. .4

 .מידען רפואי .5
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 הגדרות .1.1

 בהזמנה זו:להלן מונחים מרכזיים  .1.1.1

ייעוץ באחד  ישירותהמספקים שותפות או תאגיד עוסק מורשה או  :מציעה

 .לענבל הדרושיםמהתחומים 

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

 .המכרזים של ענבל תועדו וועדת המכרזים:

 .יועץ ארגוני .1 תחומי התמחות נדרשים:

 .יועץ בטיחות / יועץ לליווי תהליכי שיפור .2

 .יועץ בתחום התקשורת .3

 .לליווי מחקר ו/או תהליכי מדידהיועץ  .4

 .מידען רפואי .5

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

 "מכרזים".

 מסמכי הזמנה זו על כל נספחיה.  ההזמנה:

וענבל חתמה עמו על הסכם מציע אשר קיבל הודעת זכייה בהליך זה  המציע/ים הזוכה/ים:

   התקשרות.

בכלליות מכלול השירותים שיסופקו על ידי המציע הזוכה כמפורט  המבוקשים: השירותים

ובכפוף לפירוט הספציפי שיימסר בכל פנייה  להזמנה 2בפרק 

 תחרותית.

לאחר הקמת רשימת המציעים, תצא ענבל בהתאם לצרכיה לפנייה  :פנייה תחרותית

היועצים הרשומים במאגר באותו מתחרותית לקבלת הצעות 

התחום. הליך שיכלול בין היתר, בדיקה איכותית ו/או ראיון ו/או 

 הצעת מחיר.

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

 להם ענבל נותנת שירותים. אחרים

 ביצוע על ענבל מטעם אחראי

 :ההליך

 הגב' מירה אשטובקר.

ביצוע אחראי מטעם ענבל על 

 :ההסכם

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

 שימונה מטעמה.

http://www.inbal.co.il/
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 ההליך מסמכי פרסום .1.5

באתר ענבל. במידה הן בעיתונות והן  םפורסהודעה בדבר הקמת רשימת המציעים ת .1.5.1

יפורסמו השינויים  ,ההליךהבהרות ו/או תיקונים במסגרת עדכוני מועדים ו/או ויהיו 

 .ורק אלו יחייבו משפטית את ענבל ואת המציעיםבלבד ענבל האינטרנט של באתר 

 לאתר להיכנס ,ההליך משלבי שלב ובכל, הצעתו הגשת טרם, החובה חלה המציע על .1.5.1

השינויים, הבהרות ועדכונים אשר יחייבו משפטית  שוטף בדברבאופן  ולהתעדכן ענבל

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

 להיפסל. עלולההצעתו , ואכן פורסמו

 הקשר אשת .1.1

 הדואר בכתובת ,מירה אשטובקר  הגב' הזה הינ להליך בנוגעהקשר מטעם ענבל  תאש .1.1.1

זו ייעשו  הזמנההפניות בגין . כל Michrazim_mrm@inbal.co.il אלקטרונית:ה

  .המצוין לעיל מיילבאמצעות ההקשר בכתב בלבד  תלאש

 ההצעות מסירת .1.1

ניתן למסור את ההצעות להליך זה, במעטפה סגורה לתיבת המכרזים הנמצאת  .1.1.1

ה' -במשרדי המזמינה בבית ענבל, ברחוב הערבה, קריית שדה התעופה, בימים א'

. או במשלוח באמצעות הדואר לכתובת: 9:11-18:11)למעט ערבי חג וחג(, בשעות 

קמת רשימת מציעים "הליך לה. על המעטפה יש לציין: 71111, נתב"ג, 282ת.ד. 

 לידי מירה אשטובקר". –בניהול סיכונים 

 ההצטרפות לרשימת המציעים תתאפשר בכל עת. .1.1.1

 מוקדם ככל הניתן ולהיכלל זה להליך הצעותיהם את להגיש מציעיםמומלץ בזאת ל .1.1.1

 הפניה/יות את לקבל האפשרות תינתן להםש מנת עלוזאת  מראש ברשימת המציעים

 על ידי ענבל.  צעו,ו, במידה ויבובוצעישאליהם לכ /יותהרלוונטיתתחרותיות ה

 ההצעה תוקף .1.1

 מיום שהוגשה ההצעה. ימים 181משך תוקף ההצעה הוא  .1.1.1

 המציעים רשימת פרסום .1.1

אחת לרבעון וככל שתמצא לנכון לפחות ענבל מתחייבת לעדכן את רשימת המציעים  .1.1.1

 .בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ולצרכיה
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תפורסם  מעת לעת אשר תוקם ותעודכן  ,לרבות תחום התמחותם ,רשימת המציעים .1.1.1

 באתר האינטרנט של ענבל ותהא פתוחה לעיון הציבור. 

 כלשהי הצעה לקבל חובה העדר     .1.11

המזמינה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, כפי שתמצא לנכון,  .1.11.1

 .לבטלוו/או , להפסיקו או ההליךלשנות את 

או להחליט שלא להיענות להצעה  מתחייבת לקבל כל הצעה שהיאהמזמינה אינה  .1.11.1

כלשהי ו/או לבטל את הליכי ההזמנה, ואף לפרסם הזמנה חדשה, וכל פעולה נוספת 

 כיבזאת  מובהר ספק הסר למען והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. שתמצא לנכון

, סבירה בלתי ההצעה אם הצעה בכל לבחור שלא הדעת שיקול שמור למזמינה

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

 הצעה כל לדחות, חייבת לא אך, רשאית המזמינה תהא, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .1.11.1

 וזאת, ההזמנה מסמכיל פי דרישות ע ערוכה שאינה או, ברורה אוו/ שלמה שאיננה

 .המזמינה של והבלעדי הסופי דעתה שיקול י"עפ

 או/ו למציע לפנות, הבלעדי דעתה שיקול לפי, חייבת לא אך, רשאית תהא המזמינה .1.11.1

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

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

 לצורך ולרבות, זה הליך תנאי לפי כנדרש רישיון או היתר, אישור, מסמך כל המצאת

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

 הו הוגשה ההצעה. למועד ותחולה תוקף בעלי

 זה הליך מתנאי תנאי או דרישה קיום על למחול הזכות את העצמל שומרת המזמינה .1.11.5

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

  .המזמינה של המכרזים עדתוו

 המכרזים עדתוו ידי על המציע הצעת קבלת לה, העומדת זכות מכל  לגרוע מבלי .1.11.1

 הזוכה מציעל תקנה לא ענבל של המציעים ברשימת רשוםכ המציע בדבר והצהרה

 ול תקנה ולא ,תהיינה וכאשר אם ,הצעות לקבלת תחרותיותה בפניות כלשהי בלעדיות

 תהיה למזמינה .בכלל אם ,כלשהוא בהיקף המבוקשים השירותים לביצוע בלעדיות

 אחרים ו/או אחר עם להתקשר והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול פי ועל עת, בכל הזכות

 הבלעדי דעתה שיקול פי על הבלעדית הזכות למזמינה המבוקשים. השירותים לקבלת

 לצרכיה בהתאם המציעים רשימת מתוך מוגבל מציעים למספר ו/או אחד למציע לפנות

 בכתב. החלטתה תנמק כי לבדוב
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 4  פרק

 המבוקשים השירותים הגדרת .2

בכלליות הינם  בפניות התחרותיות לקבלת הצעות בתחום לו הגישו הצעתם מהמציע המבוקשיםהשירותים 

 כדלקמן:

  ארגוני יועץ – א' תחום .1.1

יועץ ארגוני ו/או יועץ רפואי לליווי תהליכי שינוי ארגוני במוסדות רפואיים, בין היתר יעוץ ליחידות 

העוסקות בתחום ניהול סיכונים ו/או שיפור איכות. על היועץ להיות בעל ידע, מיומנות, מקצועיות 

דום בטיחות וניסיון בעבודה עם מוסדות רפואיים ו/ או יעוץ וליווי לשיפור תהליכי עבודה לקי

 הטיפול. 

 בטיחות יועץ – ב' תחום .1.1

 מומחה רפואי מוסמך או יועץ בתחום איכות ובטיחות המטופל במוסדות רפואיים.

על היועץ להיות בעל ידע, מיומנות, מקצועיות וניסיון בעבודה עם מוסדות רפואיים ו/ או יעוץ 

 וליווי לשיפור תהליכי עבודה לקידום בטיחות הטיפול. 

  התקשורת בתחום יועץ – ג' תחום .1.1

יועץ בעל ניסיון בתכנון וביצוע הדרכות וסדנאות בתחום התקשורת ומתן יעוץ וליווי לתהליכי 

שיפור ממשקי תקשורת בארגון הרפואי, ויובהר כי מדובר על ממשקי תקשורת בין אנשי הצוות 

למטופלים ובני המטפלים מן הסקטורים השונים, בינם לבין עצמם  או תקשורת בין אנשי הצוות 

 משפחותיהם.

 מדידה תהליכי ו/או מחקר לליווי יועץ - ד' תחום .1.1

בעל יכולת וניסיון מוכחים בבניית מודלים סטטיסטיים, בין היתר, סביב בקרת תהליכים לשיפור 

איכות ברפואה; תכנון וביצוע מחקר לרבות הכנת כלי המחקר, בניית מודל ופרוטוקול הביצוע, 

 ם, ניתוח, הכנת דוחות ודיווחים בגין המדידה וכו'.תיעוד, איסוף נתוני

 רפואי מידען  - ה' תחום .1.5

מידען בעל ניסיון באיתור מידע בתחום הרפואי בכלל ובתחום ניהול סיכונים ושיפור איכות 

ברפואה בפרט, לרבות איתור כלים ופתרונות לשיפור איכות ויכולת תרגום והגשת המידע לגורמים 

 שונים. 

 

 .(המבוקשים" "השירותים ו/או "השירותים" )להלן:
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 3 רקפ

 הסף תנאי .3

 על כל התנאים הבאים:  באופן מצטברבעצמו מציע העונה רשאי להגיש הצעה 

 בו בתחום עוסק אשר מורשה עוסק או שותפות( או בע"מ )חברה תאגיד הינו המציע - משפטית ישות .1.1

 הצעתו. את מציע הוא

 כל פי על הנדרשים בתוקף היתר ו/או רישיון אישור, כל בידיו להחזיק המציע על – בתוקף רישיונות .1.1

 זה. הליך נשוא המבוקשים השירותים למתן דין

 )נוסח הראיות לפקודת ב' לפרק א' בסימן כמשמעותו להצהירו למלא המציע על  - תצהירים נספח .1.1

 מלאה בחתימה המסמך בסוף לחתום ',א בנספח המפורטים התצהירים על ,1971 – התשל"א חדש(,

 חתימתו. אימות לצורך דין עורך להחתים וכן

 ציבוריים, גופים עסקאות בחוק כנדרש האישורים כל בעל להיות המציע על - כדין ספרים ניהול .1.1

 (."ציבוריים גופים עסקאות חוק" )להלן: 1976-התשל"ו

 תואר בעל להיות המבוקשים השירותים את ליתן המתעתד במציע יועץ כל על - רלוונטית השכלה .1.5

 הצעתו. את מגיש הוא בו בתחום תעודה לימודי בעל ו/או ראשון

 השירותים בתחום אחת שנה לפחות של ניסיון בעל להיות במציע יועץ כל על - מקצועי ניסיון .1.1

 . מועמדותו את מגיש הוא בו המבוקשים

 עמו ההתקשרות במועד כי להתחייב המציע על – הרשעה ואי סודיות חובת עניינים, ניגוד העדר .1.1

 קודמות. הרשעות העדר על ויצהיר סודיות לשמירת יתחייב עניינים, מניגוד יימנע

 כלל את לקיים מחויב יהא עמו ההתקשרות במועד כי להתחייב המציע על – ביטוחי אישור קיום .1.1

 ההתקשרות ותתקופת/ ו/או ההתקשרות תקופת כל למשך וזאת ממנו יידרשו אשר הביטוחים

 המוארכת/ות.

 התמחותו ותחום/תחומי שמו לפרסום הסכמתו לתת המציע על – המציע שם לפרסום אישור .1.1

 האינטרנט באתר תפורסם אשר רשימה ענבל. של הסיכונים ניהול בתחום המציעים רשימת במסגרת

 ישראל. מדינת של אחרים אינטרנט באתרי ו/או ענבל של
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 2 פרק

 ההצעה מבנה .4

 ההצעה מבנה .1.1

 שלהלן. 5כמפורט בפרק על ההצעה להכיל את כלל המסמכים 

 ההצעה על חתימה .1.1

 חותמת עם ביחד מלאה מקורית חתימהוב תיבות בראשי עמוד כל על יחתום המציע .1.1.1

 .התבקש בו מקום בכל ורלוונטי( )במידה המציע

 .תוהצע לפסילת לגרום עשוי כנדרש ומלאים חתומים המסמכים כל את יגיש שלא מציע .1.1.1

 ההצעה מילוי .1.1

 נספחיה, על בהזמנה המופיעים תנאי ו/או פרט כל שהיא דרך בכל לשנות אסור למציע .1.1.1

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

 נספחיה.

 ובנספחיו ההסכם בתנאי נספחיה, כל על ההזמנה בטופס המציע ידי על שיעשה שינוי כל .1.1.1

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

   .תוהצע לפסילת לגרום עלולים
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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 

 :להלןהכותרת המודגשת בכל תת סעיף כמצוין 

  ההזמנה מסמכי .5.1

 עמוד. בכל תיבות בראשי חתומים הנספחים לרבות ההזמנה מסמכי את להגיש המציע על

 יםתצהיר נספח .5.1

 להזמנה' א נספח הגשת 

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

אמת את ל וכן מלאה בחתימה תצהירהלחתום בסוף למלאו כנדרש ו, על התצהיר, 1971

 . חתימתו על ידי עורך דין

 חיים קורות .5.1

את השירותים  הגיש את קורות החיים של כלל היועצים המתעתדים לייתןלעל המציע 

 המבוקשים. בקורות החיים יש לתת דגש לעניין ההשכלה והניסיון בתחום המוצע.

 מס וניכוי ספרים ניהול על אישור .5.1

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

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

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

 .ההצעה הגשת ליום נכון ועדכני תקף להיות האישור על

 

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

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

 של קיומם את אחרת דרך בכל לבדוק וכן, ההתקשרות הסכםמסמכי ההזמנה ו פי-על התחייבויותיו ביצוע לצורך

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

 . דין לכל בכפוף והכל כאמור בדיקה ויאפשר
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 6 קפר

  מידה אמות .6

 תנאי המציע של עמידתו על ורק אך יתבססו המציעים לרשימת להירשם מציע לבחירת המידה אמות .1.1

 ההזמנה. במסגרת שהתבקשו המסמכים כלל ובהגשת הסף

 מסגרת. מכרז כספקי המציעים של זכייתם של דירוג /אוו סדר כל אין כי ,מובהר .1.1

 7 רקפ

 ההצעות ובחינת ההצעות הגשת דרך .7

 ההצעה הגשת .1.1

 הבין ,לעיל האמורים הסף בתנאי עומד הינו כי סבור המציע כי פירושה ההצעה הגשת .1.1.1

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

 כל מלהעלות מנוע יהא ולפיכך ,והעובדות הפרטים ,הנתונים כל את בדק ,האפשרי

 כל על  ,זה הליך במסמכי הכלול כלשהו תנאי או/ו פרט הבין לא או/ו ידע לא כי טענה

 .וחלקיו פרטיו

 והכול נספחיו על ההליך תנאי לכל מראש הסכמה מהווה המציע מטעם הצעה הגשת .1.1.1

 .תוספת או/ו שינוי בלא

 נכונים הינם בהצעתו שמסר והמידע הפרטים הנתונים, כלל כי מתחייב המציע .1.1.1

 המציע את ומדויק תקף מהימן, באופן משקפת הצעתו כי מתחייב המציע ומלאים.

 לאלתר. הצעתו לפסילת עילה יהווה כוזבים פרטים מילוי כי למציע ידוע ופועלו.

 ההצעות בחינת רךד .1.1

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

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

 (. וקבלת ההשלמות בקשת השלמות במקרה הצורך

. המזמינה כפי שהוגדרו אם ההצעות עומדות בתנאי הסףבהמזמינה תבחן  - תנאי סף ' בשלב 

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

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

ועמדה בכל דרישות ההליך תוכנס  הצעה אשר עמדה בתנאי הסף  -בחירת המציעים  'גשלב 

 תחומים.רשימת המציעים על פי ל

  .סטטוס הצעתולמציע לגבי  השליחת הודע -ה הודעשליחת  ' דשלב 
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 ההזמנה מסמכי הפצת איסור .1.1

 ענבל באתר מפורסמים והם המזמינה של הבלעדי רכושה הינם ההזמנה מסמכי כל .1.1.1

 לצלמם, לשנותם, להעתיקם, רשאי אינו המציע זה. הליך במסגרת תוהצע הגשת לשם

 .כלשהי אחרת למטרה בהם להשתמש או לאחר להעבירם

 ההליך תוצאות על הודעה .1.1

 כמצוין ,םכתובת פי על יםמציעה לכל בכתב יימסרו ההליך תוצאות על הודעה .1.1.1

 מעןל .זמנהלה א' בנספח המציע שציין האלקטרוני הדואר בכתובת אוו/ ,תםבהצע

 והיא ,ההליך תוצאות בדבר הודעה לכל תוקף כל יהיה לא כי ,אתבז מובהר  ספק הסר

 פי על בדוא"ל ו/או בכתב נמסרה אם אלא שהיא, צורה בכל המזמינה את תחייב לא

 המזמינה את לחייב כדי ההליך בתוצאות אין כי בזאת מובהר כן זה. סעיף הוראות

 שיהיו. העבודה ובהיקפי עתידיות פרטניות בפניות לצאת
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 8 פרק

 המציע התחייבויות .8

 המציע עובדי .1.1

 עובדים הינם ,הפרטניות הפניות לרבות זה מכרז ביצוע לצרכי ומועסקיו עובדיו כל כי מתחייב המציע

 כל פי לע פועלים וכן השירותים מקבלי ו/או ענבל של ולא מציעה של הארגונית במסגרת ומועסקים

 השירותים מקבלי ו/או ענבל בין כי בזאת מובהר ספק הסר למען .חוק מכל כמתחייב ההעסקה חוקי

 ואופן צורה בשום מעביד עובד יחסי יהיו ולא אין מטעמו המשנה קבלני ו/או עובדיו ו/או המציע לבין

 .שהוא

 

 ידו על המועסקים כלפי המציע אחריות .1.1

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

 זה. הסכם למטרות ידו על המועסקים ידי ועל ונכסיו רכושו גיןב או ידיו, על שיגרם נזק לכל אחראי

 על אותה  וישפה יפצה כלשהו, מעשה לעשות או בחבות, לשאת כדין, ענבל תחויב האמור אף על אם

 .ענבל של בכתב הראשונה דרישתה עם ומיד מלא באופן המציע כך

 

 במציע עדכונים ו/או שינויים לגבי המציע של דיווח חובת .1.1

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

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

 זו. הזמנה במסגרת הסף מתנאי באחד עמידה באי שינוי לרבות המבוקשים השירותים מתן לגבי

 הבלעדי הדעת שיקול יהיה למזמינה לעיל, כאמור שינוי לגבי מהמציע בכתב הודעה לתקב לאחר

  מהמציע. המבוקשים השירותים קבלת הפסקת של אפשרותה זה ובכלל לפעול כיצד להחליט

 זכויות הסבת איסור .1.1

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

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

 סודיות שמירת .1.5

 הפניות במסגרת אליו שתגענה ידיעות בסוד לשמור מתחייב מטעמו עובד כל ובשם בעצמו מציעה

 ידיעה כל מציע ימסור לא ענבל מהנהלת הרשאה ללא .המבוקשים השירותים וביצוע התחרותיות

  .לקבלה מוסמך יהיה שלא לאדם כאמור
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  ביטוח .1.1

 פנייה לאותה הספציפיים הביטוחים כל את מורשה מבטח אצל לרכוש מתחייב הזוכה המציע

 מ"בע לביטוח חברה ענבל בהנהלת הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן ולטובת לטובתו ,תחרותית

 שיידרשו. והתנאים הכיסויים כל את כוללים כשהם לענבל ולהציגם

  9 פרק

 כלליים תנאים .9

  המציע ידי על שיינתנו השירותים של הארגונית המסגרת .1.1

 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 .1.1

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

 השיפוט סמכות .1.1

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

  והמרכז. יפו אביב תל באזור המשפט בבתי תהיה זה,

 בלעדיות העדר .1.1

 לביצוע כלשהי בלעדיות תקנה לא הסכםוחתימה על ה במכרז הזוכים המציעים הצעת קבלת

 לביצוע/ים אחר עם להתקשר, הבלעדי דעתה שיקול פי ועל, עת בכל רשאית תהיה וענבל השירותים

 .השירותים

 

 בכבוד רב,            

 מ"בע לביטוח חברה ענבל                                                     
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 נספח א' להזמנה - מסמך תצהירים

 
 בתחום ניהול סיכונים ברפואהבקשה להיכלל ברשימת המציעים למתן שירותי ייעוץ 

 

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

  כדין ולצרפו כחלק ממסמכי ההצעה.

 

החתימה  __________________, ת.ז. __________________ מורשי -אני הח"מ, ________________, ת.ז. ו

(, מתכבד/ים בזה להגיש תצהיר "מציע"המטעם ____________________, ח.פ./ ע.מ. ____________ )להלן: 

מטעם המציע במסגרת ההליך להקמת רשימת מציעים למתן שירותי ייעוץ עבור היחידה לניהול סיכונים, הקרן 

 בהתאמה(, "ענבל" ו/או "המזמינה" -ו "היחידה)להלן: " לביטוח בע"מהפנימית לביטוחי הממשלה, ענבל חברה 

 (."הליך"ה)להלן:  24/2114הליך מס' 

 

, הנני כן עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשהכי לאחר שהוזהרתי 

 בכתב כדלקמן: מצהיר בזאת

 :פרטי התקשרות של המציע .1

  ______________________________________________: ___המציעשם  .1.1

  ____________________________________ומספר:  המציע : רחובכתובת  .1.2

 עיר:____________________  מיקוד : ____________ ת.ד. ___________  .1.3

 _  ____________________________________________ טלפון של המציע: .1.4

 ____________________________________________   איש קשר במציע: .1.5

 ______________: ________________של איש הקשר במציע מס' טלפון נייד .1.6

 _    __________________________________________ מס' פקס של המציע: .1.7

 ____________________: _______________להתכתבויות  עם המציע דוא"ל .1.8

 

בד תשלחנה הודעות ותכתובת מהמזמינה לרבות הפניות התחרותיות לתשומת לבכם, לכתובת מייל זו בל

 העתידיות נשוא השירותים המבוקשים.
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 פרופיל המציע:  .4

יש לתאר את פרופיל ופעילות המציע בין היתר בתחומים בהם נדרשים השירותים. במידה ומדובר בגוף 

 ועוד. להיקף כוח האדם במשרדאף למתן השירותים יש להתייחס 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

  -פירוט היועצים המיועדים למתן השירותים המבוקשים  .3

המבוקשים באמצעות היועצים שלהלן וכי ליועצים הנני מצהיר כי המציע מתעתד ליתן את השירותים 

אלה ישנה השכלה רלוונטית בתחום המוצע וניסיון מוכח של לפחות שנה אחת במתן השירותים 

 המבוקשים:

 נדרש להמציא קורות חיים עדכניים. –בעבור כל יועץ  *

הניסיון המקצועי נדרש להרחיב ולפרט את   בעמודת "פירוט הניסיון בתחום" אשר בטבלה שלהלן * 

במתן השירותים המבוקשים לתחום המוצע עבור ארגוני בריאות לרבות בתי חולים בארץ ו/או 

 בחו"ל.

 יש למלא את הטבלה שלהלן בהקלדה ולא בכתב יד. *
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מס' 

 סידורי

שם היועץ + 

תפקידו 

 במציע

תחום 

 התמחות

פירוט 

השכלה )סוג 

ההכשרה 

ומקום 

רכישתו( 

לרבות ציון 

 השנים

לציין את יש 

סך  שנות 

הניסיון של 

היועץ 

בתחום 

)בנוסף יש 

לציין באילו 

 שנים(

יש לציין 

את סך 

שנות 

הניסיון 

של היועץ 

אצל 

המציע 

)בנוסף יש  

לציין 

באילו 

 שנים(

פירוט 

הניסיון 

בתחום 

לרבות סוג 

הארגון בו 

ניתנו 

השירותים 

ופירוט קצר 

של מהות 

הליווי ו/ או 

הייעוץ 

 שניתן 

מידת מעורבות  יש לציין

והיכרות עם ההיבטים 

המשפטיים בתחום, 

ככל שקיימת ורלוונטית 

לשירותים המבוקשים. 

בין השאר, הכרות עם 

חקיקה רלוונטית 

המסדירה את זכויות 

המטופל וחובות הצוות 

הרפואי, פסיקת בית 

משפט בתחום 

הרשלנות הרפואית 

 וכיו"ב. 

 

1 

       

4 

       

3 
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 תצהיר כללי .2

שיון עסק תקף מהרשות המקומית לניהול עסקיו, ובעל יהמציע מחזיק ברהנני מצהיר כי  .4.1

 . 1976 -האישורים הנדרשים על פי עסקאות עם גופים ציבוריים, התשל"ו

הנני מצהיר כי המציע הינו תאגיד )חברה בע"מ או שותפות( או עוסק מורשה אשר עוסק במתן  .4.2

 הבאים )נא לסמן את הרובריקה המתאימה(:שירותי ייעוץ בתחום/ים 

 ייעוץ ארגוני 

 .מומחה רפואי מוסמך או יועץ בתחום איכות ובטיחות המטופל במוסדות רפואיים 

 ייעוץ בתחום התקשורת 

 ייעוץ לליווי מחקר ו/או תהליכי מדידה 

 מידענות רפואי 

 .השירותים נשוא הליך זההמציע מחזיק בכל רישיון או היתר הנדרשים לו על פי דין לצורך מתן  .4.3

הנני מאשר ונותן בזאת את הסכמתי כי שם המציע לרבות התחום/ים בהם בכוונתו לתת את  .4.4

השירותים המבוקשים, יפורסמו באתר האינטרנט של ענבל ו/או באתרי אינטרנט אחרים של 

לתקנות חובת  16מדינת ישראל, ויהיו פתוחים לעיון הציבור. וזאת בהתאם להוראות תקנה 

 ולכל דין. 1993 –המכרזים, התשנ"ג 

הנני מצהיר כי על כל שינוי ביועצים המוצעים על ידי המציע למתן השירותים המבוקשים יהא על  .4.5

היועץ החדש לעמוד בתנאי הסף כמוגדר בהליך זה ויהא כפוף למתן אישורה בכתב ומראש של 

 ענבל. 

צים המוצעים על ידי המציע, אם ענבל שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל אחד או יותר מהיוע .4.6

בשל ניסיון עבודה קודם עמו, קבלת המלצות שליליות ו/או מכל סיבה שתמצא לנכון ובלבד שתנמק 

 החלטתה בכתב.

וכי קראתי את מכתבי ההבהרות, ככל שאלו  והבנתי את פרטי ההליךהנני מצהיר כי קראתי  .4.7

מבוקשים במסגרת הליך והשירותים הוכי ידועים וברורים לי התנאים התפרסמו במסגרת ההליך, 

 זה.

מקדמי לביצוע התקשרויות לקבלת השירותים ואינו מבטיח הזמנת  ידוע לי כי הליך זה הינו הליך .4.8

רציף מהמציעים אשר יכללו ברשימה. וכי ביצוע ההתקשרויות, לאחר  השירותים בכלל או באופן

ן המציעים ברשימה באותו יהיה בכפוף לקיום הליכים תחרותיים בי הקמת רשימת המציעים

  התחום.
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מתן את מהות  נתי , הבמבוקשיםעומד בתנאי הסף ה הנניכי על ידי משמעה הגשת ההצעה  .4.9

את  תי, קיבלי זוהצעת תטרם הגש. כמו כן מצהיר כי לכל תנאי ומסכים, השירותים המבוקשים

כל טענה כי לא אין לי את כל הנתונים, הפרטים והעובדות, ולפיכך  תימלוא המידע האפשרי, בדק

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

הנני מצהיר כי יש לי הידע, הניסיון  .ביכולתי להציע את כלל השירותים המבוקשים המפורטים .4.11

 ה.והכישורים הנדרשים לתת את השירותים המבוקשים, בזמינות גבוהה כלפי המזמינ

והכול בלא שינוי ו/או ו על נספחיההליך מהווה הסכמה מראש לכל תנאי  מיהגשת הצעה מטע .4.11

 .תוספת

הנני מתחייב כי כלל הנתונים, הפרטים והמידע שנמסרו בהצעתי הינם אמת וכי הינם משקפים  .4.12

 באופן מהימן, תקף, מלא ומדויק את המציע ופועלו. ידוע לי כי מילוי פרטים כוזבים עלול להוות

 עילה לפסילת הצעתי לאלתר.

ונמסרו לצורך הגשת הצעות בהליך הינם רכושה הבלעדי של המזמינה  ההליךכל מסמכי ידוע לי כי  .4.13

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

 למטרה אחרת כלשהי.

בו מהמועד  מיםי)תשעים(  91, תעמוד בתוקפה במשך הצעה שהוגשה, על כל צרופותיהידוע לי כי ה .4.14

 ימים נוספים. 91הוגשה ההצעה. כאשר לאחר מועד זה יוארך תוקף ההצעה באופן אוטומטי עד 

כי במידה ואבחר כמציע זוכה בהליך לפנייה תחרותית שתתבצע נשוא מתחייב ביטוח: הנני  .4.15

אשר יידרשו למשך כל תקופת הביטוחים השירותים המבוקשים אהיה מחויב לקיים את כלל 

  ההתקשרות ו/או תקופת/ות ההתקשרות המוארכת/ות.

 עובדים העסקת בתחום חקיקה לקיום התחייבות 

 במתן ידו על שיועסקו העובדים לגבי ההתקשרות תקופת בכל לקיים מתחייב המציע כי בכתב בזאת מצהיר הנני

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

 תקופת או/ו ההתקשרות בתקופת שיחוקקו חדשים חוקים לרבות, לעת מעת שישונו כפי או/ו ההסכם חתימת

 .המוארכת ההתקשרות

 1959 – ט"תשי, התעסוקה שרות חוק. 

 1959 – א"תשי, והמנוחה העבודה שעות חוק. 

 1976 – ו"תשל, מחלה דמי חוק. 

 1951 – א"תשי, שנתית חופשה חוק. 



 

 03-9778794, פקס: 9700*, 70-8008080, טל. 07177נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  – חברה לביטוח בע"מ ענבל 
INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel Tel. +972-3-9778793, Fax. +972-3-9778794   

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

- 41 - 

 1954 – ד"תשי, נשים עבודת חוק. 

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

 1953 – ג"תשי, הנוער עבודת חוק. 

 1953 – ג"תשי, החניכות חוק. 

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

 1958 – ח"תשי, השכר הגנת חוק. 

 1963 – ג"תשכ, פיטורין פיצויי חוק. 

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

 1987 – ז"התשמ, מינימום שכר חוק. 

 2112 – ב"התשס(, עבודה תנאי) לעובד הודעה חוק. 

 1959 – ט"תשי, התעסוקה שירות חוק. 

 

  ציבוריים גופים עסקאות חוק פי-על מציע תצהיר .5

 :כי בזאת מצהיר הנני

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

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

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

 (.31.11.2112 יום לאחר שנעברה, 1987-ז"התשמ, מינימום שכר חוק לפי או 1991-א"התשנ(, הוגנים

 :או

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

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

 במועד אולם(, 31.11.2112 יום לאחר שנעברה, 1987-ז"התשמ, מינימום שכר חוק לפי או 1991-א"התשנ

 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות שנה חלפה ההתקשרות
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 עניינים מניגוד להימנע התחייבות .6

 מתן תקופת במהלך, ו/או למי מטעמוולא יהיה למציע, ליועצים  שאין ומתחייב מצהיר הנני .6.1

 שעלולים אחרים קשרים או עסקיים קשרים, שהוא וסוג מין מכל עניינים ניגוד ענבל עם השירותים

  . כאמור עניינים ניגוד של לקיומו חשש או עניינים ניגוד של במצב אותי להעמיד

המציע, היועצים המוצעים  שבשלם מצב או נתון כל על מידי באופן למזמינה להודיע מתחייב הנני .6.2

 . האמורים המצב או הנתון לי היוודע עם מיד, עניינים ניגוד של במצב להימצא עלול או מי מטעמו

 סודיות לשמירת התחייבות בדבר תצהיר .7

 ההליכים של תוצר שהוא המידע את או לידיעתי שיובא המידע את לשמור  ענבל כלפי מתחייב הנני .7.1

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

 . ענבל ידי על שייקבעו כפי הנדרשים השירותים

 למסור, להודיע, להעביר, לפרסם לא מתחייב הנני, האמור מכלליות לגרוע ומבלי, ספק הסר למען .7.2

 בין במהלך תקופת ההתקשרות והן לאחר סיום המידע את אחר אדם כל לידיעת להביא או

 ההתקשרות ביני לבין ענבל.

הנני מתחייב שלא להשאיר ברשותי כל עותק ממסמך או כל חומר אחר הקשור במתן השירותים  .7.3

 המבוקשים הן במהלך תקופת ההתקשרות והן בתום תקופת ההתקשרות עמה.

הנני מצהיר כי ידוע לי כי אי מילוי התחייבות ע"פ מסמך זה, מהווה עבירה לפי חוק דיני העונשין  .7.4

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

הנני מתחייב לגרום לכך, שהסודיות כאמור תישמר גם על ידי היועצים המוצעים מטעם המציע,  .7.5

 עובדיי, מנהליי, ועובדים אחרים מטעמי.

 קודמות הרשעות העדר בדבר תצהיר .8

בירה כנגד בטחון המדינה, או בגין עבירה הריני מצהיר בזאת כי לא הורשעתי או נחקרתי בעבר בגין ע 

)כגון: אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלת רשמיות וכיו"ב(, או  ישנושאה פיסקאל

, למעט 1977 -לחוק העונשין, התשל"ז 438עד  414 -ו 393עד  383, 297עד  291בגין עבירות לפי סעיפים 

 .1981 -נות הקבועה בחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים תשמ"אעבירות שלגביהן חלפה תקופת ההתייש

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

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

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

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

  



 

 03-9778794, פקס: 9700*, 70-8008080, טל. 07177נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  – חברה לביטוח בע"מ ענבל 
INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel Tel. +972-3-9778793, Fax. +972-3-9778794   

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

- 44 - 

 

 כדין המוחזקות בתוכנות שימוש בדבר תצהיר .9

 ;כדין ייד על המוחזקות בתוכנות ורק אך האמורים השירותים מתן לצורך להשתמשמתחייב  הנני 

 

 :המציע החתימה של המורש .11

_______________  __________________   _________________  

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

______________   __________________   _________________  

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

 

בדרישה להמציא אלי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות בכפוף ל, הזכותמזמינה אני מצהיר כי אני יודע כי ל .11

למידע שניתן במסגרת הרישום למאגר מידע נוסף ו/או הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס 

 המציעים.

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 

 

 

 

 אישור

 

אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב 

___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

יהיה צפוי/ה _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה על תצהיר זה בפניי.  

___________            ______________________            _______________ 

 הדין-חתימת עורך                     תאריך                       חותמת ומספר רישיון עורך דין      

 

____________________ __________________ 

 שם וחתימת המציע    תאריך               


