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 מנהלה

 כללי .1

 מכבי קבוצתעבור עובדיה, ועובדי לקבל הצעות  מעוניינת( "מכבי" :)להלןכבי שירותי בריאות מ .1.1
 הסדר.( לקרן פנסיה ומוצרי ביטוח; קרן השתלמות; ושירותי חברת להלן הת)כהגדר

 :חמישה זוכים עד עםמכבי וקבוצת מכבי יתקשרו  .1.2

וקרן פנסיה מקיפה אשר תגיש הצעה לקרן פנסיה חדשה  – פנסיה קרןמנהלת של  חברה .א
 ."(קרן פנסיה": )להלן כללית 

ביטוח אובדן כושר עבודה קולקטיבי,  ביטוחי מנהלים,לאשר תגיש הצעה  – ביטוח חברת .ב
 שכר ולרכיבי )"מטריה ביטוחית"( נכות עיסוקיתוהרחבה למבוטחים בקרן הפנסיה להגדרת 

 . "(ביטוחמוצרי " ביחד: )להלן מלאות הפרשות אין עליהם

שירותי תפעול וווק פנסיוני ישירותי שאשר תגיש הצעה ל - פנסיוניים הסדרים לניהול חברה .ג
 ."(חברת הסדר": )להלן וסליקה

 ."(השתלמותקרן " :)להלן השתלמות קרנות של מנהלות חברות שתי .ד

בהתאם  ,לעילאת השירותים המפורטים מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות הכוללות  .1.3
נספח   - נתוני מידע נספחבכמויות המוערכות כמפורט לונתונים , לי השירות והדרישותמפרטל
 . רזהמכמסמכי ל 4א'

למכבי שנים.  5לעיל היא לתקופה של  1.2ההתקשרות עם כל אחד מהזוכים המפורטים בסעיף  .1.4
 בכפוף לאמור מטה: שמורה האופציה להאריך את תקופתו של כל הסכם

בהתאם להוראות נכון למועד מכרז זה, ללא תקופת אופציה להארכה ו - הפנסיה קרן .1.4.1
, לא זה נכון למועד פרסום מכרזמובהר ש)  וכפי שישתנו מעת לעת המפקח על הביטוח

אופציה . ככל שהוראות המפקח על הביטוח תאפשרנה בעתיד נקבעה אופציית הארכה
אופציה התקופת להתקשרות עם הזוכה את , תהא למכבי הזכות להוסיף להארכה

תהא ערוכה לכך והחברה הזוכה  כאמור בהתאם לתקופה שתקבע בהוראות המפקח
 (.לתקופה זובהתאם להוראות להאריך את ההתקשרות  חייבתתהא ו

, לאור העובדה שתקופת ההתקשרות עם קרנות הפנסיה לעיל האמור וחרף, בנוסף
 קיימתשנים בלבד, בסיומן  2-שנקבעו כ"ברירת מחדל" ע"י משרד האוצר, נקבעה ל

, הרי שלאחר פרסום תוצאות ההליך החדש הנ"ל, חדש להליך תצאאפשרות שהמדינה 
לשפר  , במטרהזהעם הזוכה במכרז  ומתן משא למכבי שומרת לעצמה את הזכות לנה

את תנאי ההתקשרות לפי תוצאות ההליך החדש שיקבעו במדינה, ו/או לסיים את 
לא יצלח ולצאת להליך חדש לבחירת קרן פנסיה  ומתן שהמשא ככלתקופת התקשרות 

 .מכביעבור עובדי 

תקופות  3-ב - (בנפרד תאח כל) השתלמות וקרנות פנסיוניים הסדרים ניהול, ביטוח .1.4.2
 ת( מיטיבים, בתיאום עם כל אח2( זהים; או )1בתנאים ), אחת כלשנים  3בנות 
 . ותמהזוכ

ידי מכבי -, מימוש האופציה עלבלבד ביטוחי מנהליםבלא.כ.ע למרות האמור, ביחס  .1.4.3
משא ומתן בין הצדדים, וככל שלא תושג וכפי שיסוכם בתעריף, בהתאם ביהא מותנה 

רשאית תהא כבי מש הזוכה מסכים לכך, לתקופת האופציה תעריףלביחס  הסכמה
 ביחס לא.כ.ע לביטוחי מנהליםצאת למכרז חדש סיים את ההתקשרות עם הזוכה ולל

 . מבלי שייחשב הדבר כהפרת הסכם

מבלי לגרוע מהאמור, מכבי שומרת לעצמה שלא לממש את האופציה להאריך את  .1.4.4
תקופתו של כל אחד מההסכמים ללא תלות וקשר עם הסכם אחר ולצאת למכרז חדש 

  קול דעתה הבלעדי.יעל פי ש בכל תחום

מכבי רשאית לקבל  מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא. .1.5
 פי שיקול דעתה הבלעדי.-חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על
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 הגדרות ./

בכל מקרה שבו קיימת במסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז הגדרה ספציפית, השונה מההגדרות 
 תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך. שלהלן,

קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח, שאושרה לראשונה אחרי יום כ"ט  – "קרן פנסיה חדשה מקיפה"
( ושנקבע לגביה כי היא זכאית לרכוש איגרות חוב מסוג "ערד" והכוללת 1995בינואר  1בטבת התשנ"ה )

ל הכיסוי הביטוחי גם יחד וכל זאת על פי פרטי מסלו את כלל הכיסויים למקרה פטירה, נכות וזקנה
 ;כמפורט בבקשה

שאינה קופת ביטוח, שאושרה לראשונה אחרי יום )מקיפה( קופת גמל לקצבה  – "קרן פנסיה כללית"
( ושנקבע לגביה כי אינה זכאית לרכוש איגרת חוב מיועדת, כהגדרתה 1995בינואר  1כ"ט בטבת התשנ"ה )

והכוללת את כלל  1964-ס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(, תשכ"דא לתקנות מ41בתקנה 
 .מקרה פטירה, נכות וזקנה גם יחדהכיסויים ל

 המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז. )מעודכן( 114/2116רגיל מספר  פומבי מכרז – "המכרז"

מועדון לקוחות מכבי לבריאות  - שפע, בע"מ אחזקות מכבי קבוצת, )ע"ר( מכבי קרן – "קבוצת מכבי"
 ,"מבע וניהול יזמות מכביביצוע וטכנולוגיה בע"מ,  ניסוי - .ב.ט.נ"מ, בע מכבידנט, "מבעואיכות חיים 
 .לעתוכפי שישתנה מעת  ,בית בלב בע"מ

 .כהגדרתן לעיל מכבי וקבוצת מכבי – "נה"המזמי

 למסמכי המכרז. נספח ב' -הגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם ההתקשרות 

 

 מנהלה .3

 רכישת מסמכי המכרז .3.1

במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו 
בין  ,ה'-בימים א' , מטעמה, או כל מי שימונה ענת מנדל, אצל גב' 14אביב, קומה -תלב 27המרד 
של  סךבתמורה לתשלום  8.1.11 ליום ועד 1.8.11/כל זאת, החל מיום . 11:11-14:11השעות 
  המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות. במזומן או באמצעות)שלא יוחזר(, ש"ח   5,111

פטור מרכישת הראשונה, אשר רכש כבר את מסמכי המכרז במתכונת גוף כי  ,מובהר בזאת
גב' הא רשאי לקבל את מסמכי המכרז המעודכנים אצל רכזת ועדת המכרזים, ימסמכי המכרז ו

  .ענת מנדל או מי מטעמה, במועדים ובמקום כמפורט מעלה

 בירורים ופניות

בשעה  4.1.11/עד ליום מסמכיו ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או  .3.1.1
 , כאמור לעיל.ועדת המכרזים רכזת, ענת מנדלמכבי: גב'  נציגתאל , 44:/1

, באמצעות דואר 'וכנספח בנוסח ובמבנה המצ"ב  Wordזאת אך ורק בקובץ  
. על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר mandel_an@mac.org.ilאלקטרוני: 

 .13-5143643בטלפון מס':  פנייתוהגעת 

 לא תענינה.לעיל פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף  .3.1.2

שלחנה יתכתובת הדואר האלקטרוני שאליה על הפונים לציין במכתב הפנייה את  .3.1.3
 , וכן פרטי נציג הקשר, לרבות מספר טלפון.מכביהתשובות מ

  דואר אלקטרוניידי מכבי, באמצעות -תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על .3.1.4
 .29.9.16 עד ליום

 אופן ומועד הגשת ההצעות .3.2

את ההצעה יש להגיש במסירה ידנית בלבד )ולא באמצעות הדואר!( במעטפה סגורה,  .3.2.1
, לידי גב' ענת מנדל מעודכן, – 114/2116רגיל מספר פומבי עליה ירשם אך ורק "מכרז 

 ."14, תל אביב, קומה 27ברח' המרד רכזת ועדת המכרזים, 

 , לא כולל חגים ומועדים.11:11-14:11ה', בין השעות -ים א'ההצעות תוגשנה בימ .3.2.2
הצעות שלא תוגשנה  .44:/1בשעה  31.14.11יום המועד האחרון להגשת ההצעות הוא 

 עד למועד האמור, לא תתקבלנה!

 



 
4 

חתימתה, והיא תוגש  , לאחרג'ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב כנספח  .3.2.3
ביחד עם כל מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה הוא חלק מהם, וביחד עם כל 

פי הנדרש -ל, וכמפורט עבטופס ההצעה 3סעיף המסמכים שיש לצרף להצעה, כמפורט ב
 במכרז, וזאת בעותק אחד.

 .נרכשו ממכביכפי שההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז מען הסר ספק, מובהר כי ל .3.2.4
תכלול את כל מסמכי המכרז ואת המסמכים המצורפים כנדרש, וכן תכלול את כל היא 

 הפרטים הנדרשים ואת החתימות כנדרש.

המכרזים, תוחתם המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת  .3.2.5
ועדת המכרזים, או ממלא מקומה כאמור, וייכתבו עליה תאריך רכזת המעטפה ע"י 
 ושעת קבלה.

הצעות השל  עדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשהו .3.2.6
תשלח לכל רוכשי  – לתקופה נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם

 המכרז לפי העניין.

התקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל ההמציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ל ע .3.2.7
דבר אחר שיש לו לדעת המציע חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם 

בעצמו ועל חשבונו שהצעתו תזכה. המציע יברר אם וככל  ,להתקשר עם מכבי בהסכם
 עקב כך. י ו/או מי מטעמהכל טענה כלפי מכבהאמור, והוא יהיה מנוע מלעורר  את כל

 

  תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז  .0

 :מהמציעים אחד לכל מוקדמים תנאים .4.1

 :רשאי להגיש הצעות ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן

 תאגיד מורשה כחוק בישראל. .4.1.1

 .1976-בידו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .4.1.2
ובציון , להצעתו השירות הרלבנטיבכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט  עמד .4.1.3

  .למסמכי המכרז 'ז נספח – אמות המידהבכמפורט  האיכות המזערי הנדרש
התשלום  ן, ובכפוף לפירעורכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך .4.1.4

הואיל ומכרז זה מפורסם מחדש, מי שרכש את מסמכי המכרז בגרסתו הקודמת  בפועל.
 לקבל את מסמכי המכרז המעודכנים ללא תשלום נוסף.יהיה זכאי 

 

  :קרן פנסיה לשהינו חברה מנהלת ש מציעעבור  מוקדמים םתנאי .4.2

חדשה של קרן הפנסיה המוצעת כקרן פנסיה  בתוקף חברה מנהלת רישיוןלמציע  .4.2.1
 מקיפה.

 של קרן הפנסיה המוצעת כקרן פנסיה כללית.בתוקף חברה מנהלת רישיון למציע  .4.2.2
כללית ככל שלמציע אין , במועד הגשת ההצעה, אישור לניהול קרן פנסיה כללית, אלא 

אישור כחברה יג להתחייב להשעל המציע משלימה בלבד )"לא כוללת כיסוי לנכות ופטירה"(, 
ים מתאריך דשחו 6יסוי לנכות, פטירה, זקנה( תוך מנהלת של קרן פנסיה כללית )כולל כ

 ההודעה על זכייה במכרז.

טרם מועד פרסום שנים לפחות  5ותק של  המוצעת מקיפהה החדשה הפנסיה לקרן .4.2.3
, ההון שוק על ממונהה"י ע מאושר תקנון פי על, מקיפה חדשה פנסיה קרןכמכרז זה 
  .וחסכון ביטוח

 שיבחרוקבוצת מכבי עובדי ו או/ המזמינה עובדי כללכל עובד מלהמוצעים הניהול דמי  .4.2.4
 : ים הבאיםשיעורבכפוף ל יעמדו שתיבחר הפנסיה בקרן

שיעור  -ובקרן פנסיה כללית )שנתי( קרן חדשה מקיפה )שנתי( בדמי ניהול מצבירה  -
 ;1.11%דמי הניהול לא יעלה על 

 למקבלידמי ניהול  -קצבה בתקופת ההתקשרות /יקבלמקבלשפרש/יפרוש ועובד  -
פורש שייגבה מעובד שנתי שיעור דמי ניהול  -קצבה מקרן הפנסיה החדשה והכללית 

  מהצבירה. 1.3%, לא יעלה על ההתקשרותבמהלך תקופת  מקבל קצבהש
 - לעיל להוראות בהתאם שאינםצעה שתכלול דמי ניהול ה :ספק מובהר להסרת .4.2.5

  .תיפסל
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 :ביטוחמוצרי ל ש מציע עבור מוקדמים םתנאי .4.3

" כמשמעותו בסעיף ביטוח חייםהמציע הינו בעל רישיון מבטח ישראלי בתוקף בענף " .4.3.1
, שהעניק המפקח על 1981-, התשמ"א(ביטוחשירותים פיננסיים )לחוק הפיקוח על  15

  .בחוק הפיקוח הביטוח כמשמעו
 ,ומנהלים חיים חיולביטחברת ביטוח כשנים לפחות  5חברת הביטוח וותק של ל .4.3.2

  למוצרי א.כ.ע וכיסויי סיכון למקרה פטירה. 
 .1%הפרמיה לא.כ.ע לבעלי תכנית ביטוח מנהלים לא תעלה על  .4.3.3
 יעמדו בשיעורים הבאים:  לביטוח מנהלים הניהול המוצעים דמי .4.3.4

 ;1.5%לא יעלה על  -)שנתי(  מנהלים בביטוחניהול מצבירה  דמישיעור  .א

 .2%עמוד על י  - מנהלים בביטוחניהול מפרמיה  דמישיעור  .ב

 - לעיל להוראות בהתאם שאינםצעה שתכלול דמי ניהול הספק מובהר:  להסרת .4.3.5
 . תיפסל

 
 :חברת הסדר שירותי למציעתנאים מוקדמים  .4.4

בעלת רשיון סוכן תאגיד בתוקף, בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים  .4.4.1
 . 1981-פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א

בעלת ניסיון מוכח במתן שרותי תפעול, סליקה פנסיונית, שירותי יעוץ ולווי לעובדים  .4.4.2
עובדים הנכללים  1,111מהם, לפחות  3-גופים לפחות. ב 4-ולמעסיקים בעת פרישה,  ב

חודשים רצופים  טרם מועד הגשת  24בהסדר תפעול וסליקה חודשי שוטף של לפחות 
עובדים הנכללים בהסדר תפעול  311לפחות בו ההצעה, וכן לפחות גוף ציבורי אחד  

)"גוף  חודשים רצופים  טרם מועד הגשת ההצעה 24וסליקה חודשי שוטף של לפחות 
גוף ממשלתי, קופת חולים, "גוף נתמך" כהגדרתו בחוק יסודות התקציב  –ציבורי" 
 וכדומה(. 

ישות חברת ההסדר ערוכה לביצוע סליקת תשלומים וממשק מעסיקים העונה על דר .4.4.3
 .2116אגף שוק ההון באוצר, שנכנסו לתוקף במשכורת חודש ינואר 

 בעלת פתרון תפעולי לריבוי סוכנים. .4.4.4

 :השתלמות קרןל ש מציע עבור מוקדמים םתנאי .4.5

 .המוצעת קרן ההשתלמותשל בתוקף חברה מנהלת רישיון  למציע .4.5.1
פי תקנון על (, 31.12.2115-שנים לפחות )נכון ל 5ותק של לקרן ההשתלמות המוצעת  .4.5.2

 ממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון.מאושר ע"י ה

הינו לפחות  שמנהל המציעקרנות ההשתלמות הכולל בכל הפעילים מספר העמיתים  .4.5.3
הפקדה לקרן, ברבעון האחרון )עמית פעיל הינו עמית שמשולמים בגינו דמי  21,111

  .(טרם מועד הגשת ההצעה למכרז
 1.41% יעלה עללא  ,מקרנות ההשתלמותבכל אחת  ,השנתי דמי הניהולשיעור  .4.5.4

 מהצבירה.

 –להסרת ספק מובהר, כי הצעה שתכלול דמי ניהול גבוהים מהתקרה דלעיל  .4.5.5
 .תיפסל

 
במועד האחרון  ,הרלבנטיים להצעתוהמוקדמים המפורטים לעיל ו התנאיםעמידת המציע בכל  .4.6

באחד יעמוד  שלאמהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע  להגשת ההצעות למכרז,
 .הצעתו תפסל – התנאיםמ

עם הצעתו מסמך,  הגיש ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע, אשר לא  .4.7
הנ"ל הגשת החסר אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את 

יקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רשיון יתוך פרק זמן קצוב ש וועדת המכרזים ל
או כל נייר אחר כאמור, יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת 

 ההצעות.     

 

 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה .5

)תשעים( יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.  91כי הצעתו תהיה בתוקף במשך  ,המציע יאשר .5.1
מכבי לבקש מהמציעים  לאחר תום תקופה זו, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, רשאית

ובמקרה זה יהיה  כל אחת, )ששים( יום 61ת של עד ונוספות להאריך את תוקף הצעותיהם לתקופ
עתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול הצעתו. רשאי להאריך את תוקף הצ כל מציע

 שלח על ידי מכבי בכתב.יבקשה כאמור ת
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שלח למכבי על ידי המציע יהודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, ת .5.2
ימי  2זאת בתוך ו, באמצעות דואר אלקטרונית ועדת המכרזים רכז, ענת מנדלבכתב, לידי הגב' 

 שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה. מהרגע עבודה

 על ידי המציע. כהצעה שבוטלההעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו ב .5.3

לעיל,  5.3 לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף  5.2 ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף  .5.4
  לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

 מציעים לקרן פנסיה, קרן השתלמות וחברת הסדר  רק עבור -  ביטוחים עריכת אישור .5.5

עריכת ביטוחים מצורף למסמכי המכרז כנספח להסכם ההתקשרות )להלן:  אישור .5.5.1
(. המציע נדרש להגיש, כחלק מהצעתו, טיוטא של אישור "הביטוחיםאישור עריכת "

 .ביטוחה חברת ידי על חתומה , הביטוחיםעריכת 
בסכומי הפוליסות או  שינוייםהחתומה שתוגש  בטיוטא, כי לא יתקבלו יובהר .5.5.2

 איזו של קיומה אי לרבות, זה מסוג שינויים של במקרהשינויים מהותיים נוספים. 
 .המציע הצעת תיפסל, הנדרשות מהפוליסות

 מהמציע לדרוש רשאית המכרזים ועדת תהא, כאמור במקרים, לעיל האמור למרות .5.5.3
 .במכרז הזוכה על ההכרזה שלב עד הביטוחים עריכת אישור את לתקן

 דעתהיהיו נתונים לשיקול  ל"הנ הטיוטהגבי -עלשייעשו  מהותיים שאינם נוסח שינויי .5.5.4
 ההכרזה למועדמכבי, שהתא רשאית לקבלם או לדרוש הסרתם עד  של הבלעדי
 .כאמור

להוראות סעיף ובירורים בקשר לאישור עריכת הביטוחים ניתן לבצע בהתאם  שאלות .5.5.5
 לעיל. 0 3 

 הסכם על החתימה מועד לפני יום, למכבי להמציא מתחייב במכרז הזוכה .5.5.6
 .הביטוח חברת ידי על ומאושר חתום, הביטוחיםאת אישור עריכת  ההתקשרות

 

 במכרז ומסגרת ההתקשרות ותבחירת הזוכ .1
   כדלקמן: ותזוכ 5 עד נהיבחרתבמכרז  .6.1

 .(קרן פנסיהחברה מנהלת של ) ר זוכה אחתח.א' תיב1.2לסעיף בגין ההצעה  .6.1.1
 (.ביטוח)חברת  אחת זוכה בחרית' ב.1.2הצעה לסעיף הבגין  .6.1.2

 )חברת הסדר(. תאח זוכה יבחרת' .ג1.2הצעה לסעיף הבגין  .6.1.3

 .קרנות השתלמות( 2) ותזוכ שתי נהיבחרת' ד.1.2בגין ההצעה לסעיף  .6.1.4

או כל הצעה שהיא. מכבי חלק מההצעה כבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, מ .6.2
  .פי שיקול דעתה הבלעדי-או את כולה, הכל על חלק מההצעה בלבד רשאית לקבל

 למסמכי המכרז, 'ז נספחהמפורטות בעל פי אמות המידה תיבחרנה במכרז  ותהזוכ ותההצע .6.3
בחר ההצעה המעניקה למכבי יוהכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ובאופן שת

 בעל/י הציון המשקולל הגבוה ביותר יוכרז/ו כזוכה/זוכים. .את מירב היתרונות

 :זהים )מחיר + איכות(ציונים משוקללים  .6.4

לעיל, יהיו  1.2 שבסעיף השירותים  5מבין  האיזבמקרה שבו שני מציעים או יותר, ב .6.4.1
תקיים (, "המציעים הסופיים)להלן: " ציון זהה -בעלי הציון המשוקלל הגבוה ביותר 

 התמחרות כמפורט להלן.מכבי בין מציעים אלה הליך 

 .כל המציעים הסופיים יתבקשו לשפר את הצעתם הכספית .6.4.2

תחשב ופי כלשהו יודיע כי אינו מסוגל לשפר את הצעתו הכספית, ככל שמציע ס .6.4.3
 הצעתו המקורית כהצעתו הסופית.

, ולאחר שכל המציעים הסופיים יגישו הצעתם הכספית ההתמחרותבתום הליך  .6.4.4
לעיל, יחושבו הציונים המשוקללים  6.4.3 -ו 6.4.2 פים האחרונה כמפורט בסעי

 הסופיים )מחיר + איכות(, ובעל הציון המשוקלל הגבוה ביותר יוכרז כזוכה.

המציע,  את איכות השירות ויכולתו של המציע, על פי הערכה כוללת של המכרזים תבחן ועדת .6.5
מך ס , רמת השירות, עלעל נספחיו אביו, נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרזמומחיותו, מש

, על סמך שביעות רצון במכבי מביצוע התקשרויות שונות קודמות עם הנתונים שצרף להצעה
פי כל -ללקוחותיו של המציע מהתקשרויות קודמות, וכן ע וכן על סמך בדיקת המלצות המציע,

המכרזים או ע"י צוות בדיקה שימונה מטעמה, אם ימונה, כאמור ממצא אחר שייאסף ע"י ועדת 
 להלן. 6.9 בסעיף
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לעיל  4בתנאים המוקדמים שבסעיף נתן אך ורק לגבי הצעות שעמדו יכי הציון המשוקלל י ,יודגש .6.6
 .בציוני האיכות המזערייםו

ברכיבים  , ככל שיידרש,איכות מזעריהצעה של מציע שלא יעמוד בציון  תדחהועדת המכרזים  .6.7
 הכל על פי הנתוניםלעיל.  4ובתנאים המוקדמים שבסעיף לעיל, דהכלולים בסעיפי האיכות 

שהציג בעת הגשת ההצעה, ו/או אשר נאספו במהלך בדיקת ההצעות אשר נבדקו על ידי ועדת 
 יקבע על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. יהמכרזים באופן ש

סיון גרוע", כהגדרתו להלן, מכבי תהא ייש למכבי "נבאם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עמו  .6.8
רשאית להעניק את הזכייה למציע שהצעתו למכרז הינה המועמדת הבאה בתור לזכייה, ובלבד 

 .סיון גרוע" עם מציע זה ישלמכבי לא היה "נ
 סיון גרוע" פירושן: ילצורכי סעיף זה, המילים "נ

 ;השירותים המוצרים ו/או אי שביעות רצון מאיכות .א

 מחדלים אחרים של הספק, העולים כדי הפרת חוזה. .ב

רשאית לדרוש מהמציע פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על פי שיקול  ועדת המכרזים תהא .6.9
דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון, למלוא שביעות רצונה, על מנת לבחון את המציע והצעתו 

 במסגרת שיקוליה.

שימונה  הצוות מה לבדיקת ההצעות והמציעים.ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטע .6.11
יהא רשאי, אך לא חייב, לבחון את המציע וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס למציע ו/או 

אם תהא סבורה שמגיש  ,המוצע על ידו. ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה /מוצרלשירות
 ההצעה לא שיתף פעולה עם ועדת המכרזים או לא מסר מידע כנדרש.

 מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי  .6.11
 אינה סבירה, לדעת מכבי.מהאומדן מעלה או כלפי מטה, אם הסטיה 

, ביחס לכל אחד מסוגי השירותים שבסעיף ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור .6.12
זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או  לעיל, 1.2 

)שלושה(  3 י מכבי בתוךיד-לשהיא, או יבוטל ע מכל סיבה  השני וכן הלאה לא ייצא אל הפועל,
 .התתקשרות עם הזוכה חודשים מיום תחילת

מובהר, כי בכל הנוגע לבחירת חברה מנהלת של קרן פנסיה, בכל מקרה של סתירה בין הוראה  .6.13
)הוראות לעניין בחירת קופה  6-9-2116זה לבין האמור בחוזר גופים מוסדיים  6מהוראות סעיף 

 לגמל(, תגברנה הוראות החוזר.

 התחייבויות הזוכה במכרז .7

)שבעה(  7למסמכי המכרז, בתוך  'כנספח בהמצורף ההתקשרות הסכם הזוכה במכרז יחתום על  .7.1
 מיום ההודעה על הזכייה במכרז. עבודה ימי

ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים2הסתייגויות בנוסח הסכם ההתקשרות 
 .כמופיע בנספח ב' למכרז

 שייחתם.המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות  מסמכי .7.2

ערבות בנקאית אוטונומית  מכבי, ימסור המציע הזוכה לההתקשרות במעמד החתימה על הסכם .7.3
 נוסח המצ"ב.פי ה-לביצוע התחייבויותיו על

-"אהתשמ, הפרטיות הגנת חוק הוראות את לקיים מתחייב בהגשת הצעה במכרז הזה המציע  .7.4
 הרלבנטיות, המשפטים במשרד ומידע טכנולוגיה, למשפט הרשות והנחיות ותקנותיו 1181

האוצר לרבות  משרד והנחיות הוראות וכן, זה מכרז נשוא העבודה ולתהליכי המידע למערכות
 . מונה על שוק ההוןהמ

 ביטול המכרז .8

מציע  לא יהיה בעצם פרסום המכרז או בקבלת הצעות או בבחינתן התחייבות כלשהי כלפי .8.1
 הסכם ההתקשרות )נספח ב'(.ים הזוכה/ים ידי מכבי והמציע/-כלשהו, כל עוד לא ייחתם על

לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה  ,בכל עת ,מכבי תהא זכאית .8.2
 לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז -אך לא חייבת  -הבלעדי, וכן תהיה מכבי רשאית 

 .כאמור

המציעים אשר הגישו רוכשי המכרז/הודעה על ביטול המכרז תישלח בדואר אלקטרוני לכל  .8.3
 הצעות במכרז.
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רוכשי מסמכי מהחליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי  .8.4
 המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי מכבי ו/או כלפי מי מטעמה.

 המכרז במסמכי עיון .1

 תוצאות רסוםפ לאחר, 1993-, התשנ"גהמכרזים חובת לתקנות)ו( 21 תקנה להוראות בהתאם .9.1
תיאום  לאחר, כמפורט בתקנה האמורה, ייעשה המכרז במסמכי במכרז משתתף של עיון, המכרז

לשעה או חלק ממנה  ₪ 511של  סךמראש עם רכזת ועדת המכרזים ויהיה מותנה בתשלום 
 למכבי לכיסוי העלות הכרוכה במתן זכות העיון כאמור.

זכויותיו במסגרת  מיצוי בדבר המשתתף לבדיקת ורק אך נועד לעיל כמפורט המכרז במסמכי עיון .9.2
, ללא קבלת אישור מראש ןאו מקצת כולן, הרחב לציבור אלה תוצאות לפרסם אין. המכרז הליך

 ובכתב ממכבי. 

 בעלות על מסמכי המכרז .14

נם קניינה הרוחני של מכבי, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין ימסמכי המכרז ה
המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות, וחל איסור מוחלט על רוכש לעשות במסמכי 

 מסמכי המכרז להעביר אותם ו/או העתק מהם לידי אחר.

 מכות שיפוטס .11

בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 
 . יפו -בתל אביב בו תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מוש



 1א'נספח 

 כללי  –לקרן פנסיה מפרט שירות 
 

 מבוא:

 

 לעובדיםכברירת מחדל גם שישמשו  מקיפה כללית וקרן מקיפה חדשה פנסיה קרןמכרז הינה בחירת חלק זה במטרת 
, 2115-הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"הלחוק  21 סעיףוכל זאת עפ"י המזמינה  אצל חדשים

 ועל פי בחירתם.   אצל המזמינה ההסדרים הפנסיונים הנהוגים במסגרת 

הזוכה במכרז זה מתחייב להעניק, בנוסף למזמינה ולעובדי המזמינה : כימובהר  – לעניין דמי הניהול בקרנות הפנסיה
 :כמפורט להלןככל שיחפצו,   ,לקבוצות המזמינהגם   זה קבעו במכרזידמי הניהול שי את 

 בקשה להגשת)בכפוף  המזמינה וכל עוד העובד הינו עובד  המזמינה )בן/ת זוג וילדים(  של עובדי  משפחה בני  -
 .(והצגת אסמכתא לזיקה למזמינה מטעמם יזומה

 בקשה להגשת בכפוף) רפואי עצמאי(.-פרא)רופאים עצמאיים,  המזמינה במסגרת  עצמאי רפואי שירות נותני -
 .(והצגת אסמכתא לזיקה למזמינה מטעמם יזומה

 ומעלה.  55 אשר סיימו עבודתם בגיל  המזמינה עובדי -

 לגבי הפקדות לקרן במעמד עצמאי.  המזמינה עובדי -

 61ומקבלים קצבה מקרן הפנסיה, מגיל  בתקופת ההתקשרות עם קרן הפנסיה, שפרשו לגימלאותהמזמינה  עובדי -
 .המופחת כפי שהוגדר בהצעה למכרזומעלה, יהיו זכאים לדמי ניהול מצבירה בשיעור 

 עובדי כלל על הניהול בדמי ההנחה תחול, בנוסף. לעיל המפורטות הקבוצות כל על תחול הניהול בדמי ההנחה
 עובדת: לדוגמא. מעביד עובד יחסי הסתיימו לא עוד כל, השוטפים הגמולים דמי להפקדת קשר ללא, המזמינה
 .'וכדו מלא.כ.ע א בעת"ת, בחל עובד, לידה חופשת בהארכת

 

 קרן הפנסיה: מפרט שירות ל1 פרק

 . מפורשות אחרת צוין, אלא אם ההתקשרות הסכם לשלב הכרחיכל האמור במפרט זה 

 במכרז. ע"י הזוכהקרן הפנסיה המוצעת  -הגדרה: במפרט זה "קרן הפנסיה" 

 , יגבר האמור בחוזר על פני הנקוב במפרט.מונה על שוק ההוןהמחוזר ביש התייחסות ספציפית  בנושא לגביויובהר כי 

 

 מבוא 

קרן של כה והזהחברה המנהלת . נההמזמישירות הנדרש על ידי ה מתן למחייבת הבסיסית התשתית הינו המפרט זה 
בכל עת במהלך ההתקשרות בין  מקצועית הגבוהה ביותר רמת שירותולעמוד במפרט  זה בהפנסיה מתחייבת לשמור 

 ביחס לסעיפים שלא פורטו במפרט זה.גם הצדדים. זאת 

 ומתחייבת שלטיפול בתוכניות פנסיה, לעובדים קיימים וחדשים כפי שיידרקרן הפנסיה, במסגרת מפרט  זה מתחייבת 
  ובאופן שווה לכולם. , בפרישה ארציתהגבוהה ביותרטיפול ושירות ברמה המקצועית  להעניק לכל העובדים

ולכל אחת מהחברות  בריאות שירותימכבי יימסר ל, מזמינהל יימסר כי זה במפרט שנרשם מידעו שירותכי כל  יובהר
  במזמינה.

 זקנה ושארים(.  ,נכותגם יחד המוצרים בגינם נדרש השירות: קרן פנסיה מקיפה חדשה, קרן פנסיה כללית )הכוללת 
 

אצל  .גמל פעילים אחריםופת ק/מנהלים ביטוח להם ואין הפנסיה לקרן שהצטרפוחל על עובדים  זה יודגש כי מפרט 
אשר עובדים המבוטחים בקרן הפנסיה ובמוצרים פנסיונים נוספים( ינם עובדים משולבים )שהמזמינה עובדים ה

 חברתדמי הניהול מפרמיה בגין עובדים שינוהלו באמצעות כי ל. יודגש יטופלו באמצעות חברת ההסדר שתבחר במכרז
)בגין חלק השכר  ע"י המעסיק  לחברת ההסדרהסדר, יתווספו דמי סליקה בשיעור שנקבע עפ"י דין שישולמו ה

מדמי הניהול שהעובד משלם, סכום זהה  קרן הפנסיה תפחית בהתאם להסדר התחיקתי, המבוטח בקרן הפנסיה(. 
 .בגין השכר המבוטח בקרן הפנסיה לחברת ההסדרשולמו לדמי הסליקה ש

 
  חודשים ראשונים להתקשרות עם המזמינה -קליטת עובדים 

ה שבפרי המזמינהתעמיד בתוך חודש וחצי מהחתימה על הסכם ההתקשרות נציגי שירות שיפעלו במתקני פנסיה הקרן  .1

 הפנסיה. קרן הפנסיה האפשרות להצטרפות ו/או מעבר לקרןאת ושירות לכלל העובדים שירצו לבחון מענה  ויתנוארצית 
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הנתונים הנדרשים למזמינה כמפורט בחוזרים  את להעבירומתחייבת בזאת להשלים את הליך הקליטה הראשונית 

  ים של המפקח על הביטוח ושוק ההון וכפי שישתנו מעת לעת. יהרלבנט

 .הודעה בדבר הזכייה במכרז שמות אנשי הקשר, כמפורט להלן, ימולאו מיד לאחר קבלת
 

 שירות 

 היישוםם קבועים , אשר יהיו אחראים על יאנשי קשר ייעוד נההמזמיקרן הפנסיה תעמיד לרשות  –אנשי קשר .2
בכל מקרה בו איש קשר מטעם קרן  (." קשר אנשי" )להלן: המזמינהוהטיפול בכל הקשור להסכם זה ולקשר עם 

, מכל סיבה שהיא )לרבות בשל חופשה, מחלה, חופשת לידה, מילואים וכדו'( נההמזמיהפנסיה לא יהא זמין עבור 
 אנשילרשות  . אנשי קשר יעמדונההמזמייהא איש קשר חלופי, המעודכן בכל היבטי ההתקשרות והעבודה עם 

 .("העבודה"שעות )להלן:  בערב 16:11-בבוקר ל 9:11בימים ראשון עד חמישי בין השעות  נההמזמימטעם הקשר 

קרן הפנסיה תייעד שלוחה  שעות, לכל המאוחר. 24 אלקטרוני בתוך-להודעות טלפון ודואר וישיבנשי קשר א
 בקרן הפנסיה שמספרה __________________________. למזמיןטלפונית רב קווית ייעודית 

  )יש למלא במעמד הגשת ההצעה(: וממלא מקומואנשי קשר ראש צוות להלן פרטי 

 כתובת דוא"ל טלפון נייד בחברה תפקיד ושם פרטי שם משפחה

    

    

 

חבר הנהלת קרן הפנסיה, שיעמוד באופן שהוא  - מטעם הקרן איש קשר בכירהווה אנשי הקשר יאחד מתוך 
 בכלבביצוע הוראות המכרז על נספחיו, שוטף בקשר עם נציגי המזמינה. לצורך תיאום הנושאים השונים הכרוכים 

 2. איש קשר בכיר ישיב לשאלות נציג מכבי עד לרבות הוראות נספח זה של קרן הפנסיה, בויותיהילהתחיהקשור 
 .ותימי עסקים ממועד הצגת השאלה/

 בכיר )יש למלא במעמד הגשת ההצעה(:להלן פרטי איש קשר 

 כתובת דוא"ל טלפון נייד בחברה תפקיד ושם פרטי שם משפחה

    

אנשי קשר שטח, אשר יהיו מופקדים על  3לפחות  ,נההמזמיקרן הפנסיה תעמיד לרשות עובדי   - אנשי קשר שטח  .3
פגישות  לטובת זמינים יהיו שטח קשר אנשי. זה מסמך לרבות נספחיו על המכרז לפי הנדרשת טחעבודת הש

המזמינה  .ובטלפון"ל בדוא, המזמינה במתקני 19:11-16:11 העבודהבשעות  המזמינה בתאום מראש לעובדי
אחד מאנשי הקשר שטח  בהנהלה הראשית של מכבי, תקצה משרד לבתיאום עם קרן הפנסיה ולפי צרכי העובדים, 

 עובדי קבוצת מכבי.מען תחום השירות הכולל ל לצורך ריכוזבאופן קבוע 

 ,)ייעוץ"אנשי קשר שטח" יהיו מורשים לעסוק בשיווק פנסיוני כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  .4
 חדשים מצטרפים/או וויתנו שירות שוטף לבקשת המבוטח  2115-תשס"הה(, יםפנסיונישיווק ומערכת סליקה 

 ביצוע, עובד לכל בקרן הביטוח מסלול התאמת ביצוע, מיסוי, הביטוחיות הזכויות בנושאי לרבות שונים בנושאים
 באמצעות, היתר בין יבוצע השירות. העובד בחירת לפי, הפנסיוני לחסכון הנוגע בכל נוספות אישיות בחירות
 .הפנסיה תכנית של ממוחשבת הדמיה מערכת

פרטי אנשי קשר שטח אשר יעמדו בתנאים המפורטים במכרז זה על למזמינה עם חתימת ההסכם תעביר הזוכה 
  וכפי שיתעדכנו מעת לעת. נספחיו

ים, יהיו מקצועיים ומיומנים וזהותם הנציגים מטעמה, אשר יטפלו במתן השירותמתחייבת כי  קרן הפנסיה .5
מסכימה כי כל נציג שיספק מטעמה שירותים יחשב כשלוחה לכל דבר  קרן הפנסיה. המזמינהתתואם מראש עם 

ויהיו באחריותה בין אם הוא עובד של החברה המנהלת ובין אם  קרן הפנסיהועניין; ומעשיו ומחדליו יחייבו את 
דרישותיה והזוכה יישמע כה  להחליף בכל עת אנשי קשר בשל אי עמידה בותהא רשאית לדרוש מהז המזמינהלאו. 

  .המזמינהלה ויחליף את איש הקשר באיש קשר חדש בתאום עם 

ועד אחרת במקרן פנסיה בחרו " על פי חוק עבור עובדים שלא המחדל ברירת קרן"גם קרן הפנסיה תהווה  .6
 .לעבודה קליטתם

לצורך עריכת ההסדר הפנסיוני,  לעובד חדשלקרן הפנסיה בכתב את המידע הרלבנטי הקשור  תעביר המזמינה .7
איש קשר שטח, יראיין במסגרת פגישה אישית  . למועד קליטתו בעבודה ככל הניתן בסמוךדרכי התקשרות עמו, 

בידיו כיום  הקיימותהסוציאליים  התנאים תכניות לגבי ,אישי פנסיוניאת העובד לגבי פרטים אישיים לתכנון 
במידה וישנן. איש הקשר ימסור בפני העובד )בנוסף לדווח לפי חוק( בצורה כתובה ובליווי המחשה מספרית 

תחזית צבירה לגיל פרישה על בסיס ואיכותית מפורטת ומנומקת הכוללת סכומים בכיסוי למקרה נכות, פטירה 
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שלום, סך תשלום וכו'( למערכים הפנסיונים המתאימים חישוב, תקופת ת הנחות זהות על פי חוק וחישוב )ריבית
שמר זכות ילעובד ת .אישיים בפגישה כאמורהו ביטוחיםה ייני העובד כפי שעלו מניתוח צרכיוביותר לצרכים ומאפ

לקרן הפנסיה הזוכה, אלא אם  יובהר כי, במעמד קליטת העובד החדש, הוא ישוייך הבחירה הפנסיונית על פי חוק.
הודיע במעמד זה, כי בחר ביטוח פנסיוני אחר. אין האמור בהבהרה זו מלפטור את קרן הפנסיה מלהיפגש עם 

 .כמפורט לעיל העובד החדש ולוודא התאמת התוכנית הפנסיונית לצרכיו

 

 שירות שוטף 

הידועים קרן הפנסיה הכולל נתונים  אל מהמזמינה,בכפוף להעברת ממסר אלקטרוני )דוא"ל, קבצי נתונים(  .8
כדלקמן: מצב משפחתי )רווק, נשוי, גרוש, אלמן(, נתוני ילדים, מתחייבת קרן הפנסיה לזהות שינויים  למזמינה

 בעלי השלכה פנסיונית בנתוני העובד וליזום פגישת ייעוץ כמפורט מטה. 

 שירות זמני בהתאם ללוחותעל ידי הזוכה  תיענה ,הרלוונטיים מהגורמים מי ו/אומהמזמינה  עובד של פנייה .9
 :  להלן כמפורט

 שעות מקבלת הדואר אצל קרן הפנסיה. 24פנייה באמצעות דואר אלקטרוני או בפקס' בתוך  .9.1

 ינתן מענה מידי על ידי איש קשר תפעול.י  -פנייה טלפונית  .9.2

בכל  המזמינהום קלנדריים במתקני י 31לכל המאוחר בתוך  מהעובדיםכל אחד ייפגש עם  איש הקשר .9.3
 :הנקובים בזאת םאחד מהאירועי

 לפי בקשת העובד. .9.3.1

 .המזמינהלפי בקשת נציג  .9.3.2

קליטתו לעבודה אצל  המידע אצלה בדברעם עובד חדש, לאחר קבלת הפנסיה  קרן ביוזמת .9.3.3
 .והצטרפותו לקרן המזמינה

 , בעל השלכה פנסיונית )כגוןלעיל( 11)כאמור בסעיף  בפרטי העובד ו/או נתוניו שינויזיהוי בעת  .9.3.4
חודשים רצופים בהם הופקד שכר  3, לאחר (21, לידת ילד, עם הגיע הילדים לגיל מצב משפחתי

תבוצע , מהשכר המבוטח וכדו' 75%נמוך מ ת נכות יפנסישיעור כשלקרן הפנסיה הכללית, 
עובד כלל הנתונים וההמלצות. השיחה , בה ימסרו לעם העובדנציג הקרן ביוזמת טלפון שיחת 

לרבות סיכום השיחה ותיעוד בכתב עפ"י חוק.  הרלבנטיים, המסמכים מכלולתלווה בהפקת 
 , בעת הצורך תבוצע פגישה אישית.בכל מקרה

 עם העובד. האחרונהפגישתו  ממועדלכל המאוחר  שנים  4 מדי  קרן הפנסיה ביוזמת .9.3.5

הנוגע  בכלהסדר שתזכה במכרז  חברתלובכל עת שיידרש  ללא כל תמורה נוספת סייעת הפנסיה קרן .9.4
 ההסדר לחברת השירות במפרט כמפורט ושארים נכות פנסיית של בתביעותליווי העובד ומשפחתו ל

 .  (ובכפוף לו כח כדין ייפוי)לאחר קבלת 

 הנוגע בכלהסדר שתזכה במכרז  חברתלובכל עת שיידרש ללא כל תמורה נוספת  סייעת הפנסיה קרן .9.5
 .(כדין כח יפויי)לאחר קבלת  ההסדר לחברת השירות במפרט כמפורטסיום העסקה  בעת העובד ליוויל

 יעודכן העובד לגבי מצבו הביטוחי, יקבל לידיו דוח המסכם את מצבו לגבי  כיסוי ,עם עובדפרונטאלית  בכל פגישה .11
בכל עת התאמת המערך  ק. בפגישה תיבד'הפנסיה על שמו, צבירת חסכון ו/או קצבתו לתאריך, פירוט תשלומיו וכו

לרצונות  למצבו המשפחתי, למקורות נכסים והתחייבויות, הפנסיוני לאפשרויות הפנסיונית הקיימות באותה עת,
 העובד ועוד.

 בתהמזמינה מתחיי .ית, במנהלות המחוזות וכדו'()במשרדי הנהלה ראש המזמינההפגישות יתקיימו במתקני  .11
 פנסיה להיפגש עם העובדים ביחידות.הלאפשר לנציג קרן 

 חודשים ממועד הגשת התביעה.  2בתוך בהקדם האפשרי הפנסיה תיתן החלטתה  קרן –ת נכות יתביעות פנסי .12

תהיה  ות הפנסיונית שלבתוכני ך שינוי בתשלומי עובדזה, ובמידה ונער למפרטעובד, בהתאם  כל פגישה עם לאחר .13
 אחת מרכז אלקטרוני בממשק , ביוזמתה ובאחריותה,פנסיההעביר קרן תשלומי העובד, ת השפעה על שיעור

 אצל השכר במערכות ההסדר קליטת לצורך, הצדדים בין שיוסכם בפורמטנטי למזמינה בעדכון רלובו , לחודש
שכר הת ותאום עם מחלקתוך  אצלהקליטה נכונה של השינויים  אתוודתהא אחראית ופנסיה הקרן  .המזמינה

  .אצל המזמינה
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   תשלומים

ן המזמינה המת והפנסיוניבקליטת הפרמיות  ,המזמינה ישיר ו/או באמצעות הגוף שיבחר ע"יבאופן תטפל פנסיה הקרן 
 שאינם רכיבים בגין בלבד לתגמוליםמפרישה  המזמינהש מאחר לגבי עובדים חדשים והן לגבי עובדים קיימים בקרן.

החלה בנושא  רגולציהל ובהתאם  ,)בשתי שורות( בהתאם ההפקדות פיצול לקבל ערוכה תהיה הפנסיה קרן, פנסיונים
  .ממשק מעסיקים

 

  מידע ובקרה

 ממועד חתימת הסכם ההתקשרות )נספח ב'( יום קלנדריים 61בתוך ה המזמינ עמיד לרשות עובדיתפנסיה הקרן  .14
. הממונה על שוק ההון דרישותבהתאם ל, פעיל ומאובטח כדיןאתר אינטרנט אינטראקטיבי ל הצטרפות אפשרות

עדכני שיכלול בין היתר נתונים אישיים, מידע ולמסור יוכלו לקבל  , בויםעובדלאתר האינטרנט יכלול מידע 
מלאה בין כלל המידע המופיע פנסיה מתחייבת להתאמה הקרן  .סכומי הביטוח והחיסכון הצבורים מוטבים,

האינטרנט ישוקפו נתונים ומידע לעובד,  באתר באתר לבין המידע המיוחס לעובד כפי שרשום במסמכי הקרן.
 .בהתאמה על פי הדין

של המזמינה כפי שיסוכם  בקשה פי על ,קבועשוטף ו באופןלמכבי פנסיה הקרן לצורך עריכת מאזנים, תעביר  .15
, דוח צבירת פיצוייםפעיל ומאובטח כדין. אתר אינטרנט אינטראקטיבי רבות באמצעות ל ,הצדדים בין קבעוי

 .באמצעותו המבוטחים המזמינה לאחר בקרה ואימות סך הנתונים בצורה מדויקת ומחייבת, עבור כלל עובדי
  בממסר אלקטרוני בפורמט כפי שיקבע. מזמינהל כולל ריכוז וכן לעובד פיצויים סך פירוט פי על יוגש ח"הדו

 של המזמינה, ו/או מי מטעמה לעובד בודד על פי בקשתהח צבירת פיצויים "דו זמינהמלפנסיה תעביר הקרן  .16
מועד הפסקת עבודתו של העובד, כפי שפורט בהודעת מימים  7-ולא יותר מ בתוך זמן סבירבהקדם האפשרי 

 כנדרש על פי חוק. לסוגיהםפירוט הסכום לצורך מס לרישום בטפסי מס הכנסה  כוללהמזמינה, 

הטפסים כפועל יוצא מן , אישור ביצוע השינויים הנדרשיםלעובדים המבוטחים  להעביר תפנסיה אחראיהקרן  .17
 .מועד בקשת השינוימ קלנדריים םימי 31בתוך  וזאת ,עליהם חתם העובד

לגבי העובד למעסיק רלבנטי ימי עבודה לכל המאוחר כל נתון  3בתוך  פנסיההקרן תעביר , המזמינהלבקשת  .18
. במקרה בו יש צורך בבדיקה נוספת יועברו הנתונים בהקדם האפשרי ולא אשר אין מניעה בחוק למסרוו שבטיפולו
 למעט בירורים אחרים שנקבע להם לו"ז שונה כמפורטמיום הדרישה על ידי המזמינה יום קלנדריים,  31-יאוחר מ

 במסמך זה.

מקבלת  יבוצעו בחודש העוקב ועובדיה,המזמינה על פי בקשת  ו'וכתיקוני נתונים שגויים  ,עדכונים ,שינויים .19
ימים טרם סיום  11)ובלבד שהבקשה לשינוי, עדכון, תיקון כאמור תבוקש עד  כאמור פנסיההאצל קרן  ההודעה
 - 2115-9-31 מוסדיים גופים חוזר לפי וכן, "מעסיקים"ממשק בנושא לדרישות המאסדר   בהתאם ,החודש(
 .21.9.15 מיום" מעסיק עבור מוסדי גוף ידי על פעולות"ביצוע 

תתבצע ככל האפשר באמצעות מדיה מגנטית ו/או אמצעים אלקטרונים  פנסיההקרן המזמינה והעברת המידע בין  .21
פרטי שירות, הפסקה קבועה וזמנית  פרטי הצטרפות, אחרים. המידע יכלול עדכון פרטים אישיים על פי הצורך,

 ונתונים כספיים.

הדרכות מקצועיות לעובדי מחלקות שכר ומשאבי על יד המזמינה ככל שתתבקש ו על חשבונה תעמיד פנסיההקרן  .21
קרן  ןבתאום בי ידרשויבאם  כאמור, עלות גורמי הדרכה חיצוניים ידרשו.י, ככל שהמזמינהאנוש ו/או אחר של 

  בלבד.פנסיה הקרן תהיה על חשבון  ,למזמינההפנסיה 

 יםבין הצדדים המכילמראש חוברת מידע ו/או אמצעי מידע אחר כפי שיסוכם  ,על חשבונה ,תנפיק פנסיההקרן  .22
 ולפי דרישתה. , בתיאום עם המזמינההמזמינהההסדר הפנסיוני לעובדי הסבר על עיקרי 

 מבואהאוכלוסיות המוזכרות בובכל הקשור לדמי הניהול גם על ועובדיה,  המזמינהיחול על  מפרט זה במלואו .23
 מפרט זה.ל

מעל שההפקדה סכום , באותה שנת מסבהתייחס לחודשי הפקדה  -לפי חישוב שנתי הפקדה מעל התקרה המותרת  .24
 שנת באותהלאחר מיצוי תקרת ההפקדות המותרות  אלאנותב אוטומטית לקרן הכללית, יהתקרה המותרת לא 

 .מס

 .בין המפרט להוראות סתירה קיימת בו מקום בכל גוברות והן הדין הוראות כל יחולו ,זה במפרט האמורכל  על .25
ומחייבת את  החלה מהאסדרה מאחריות המזמינה כמעסיק כמתחייב  לגרועאין במפרט כדי  ,למען הסר ספק
 .ממשק מעסיקים
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 מפרט שירות למוצרי ביטוח : / פרק

  .מפורשות אחרת צויןאלא אם  ,ההתקשרות הסכם לשלב הכרחי זההאמור במפרט  כל

מדובר בפוליסה אישית בתעריף קולקטיבי ולא בפוליסה קולקטיבית )כהגדרתה בתקנות ביטוח א.כ.ע יובהר, כי 
 .קבוצתי(

האמור חוזר המפקח על הביטוח, יגבר האמור בחוזר על פני ב מחייבת יש התייחסות ספציפיתבנושא לגביו כי  ,יובהר
 במפרט.

נציגי שירות אשר יהיו בקיאים  2לפחות  )שאינם מיוצגים ע"י סוכן( חברת הביטוח תעמיד לרשות עובדי המזמינה
במשך שעות העבודה הרגילות  המזמינהעובדי לויתנו מענה  בפרטי הזכויות של עובדי המזמינה הנקובים במפרט זה

 ( בימים ראשון עד חמישי. 16:11 - 9:11)

מתחייבת כי הנציגים מטעמה, אשר יטפלו במתן השירותים, יהיו מקצועיים ומיומנים וזהותם תתואם  חברת הביטוח
. החברה המנהלת מסכימה כי כל נציג שיספק מטעמה שירותים יחשב כשלוחה לכל דבר ועניין; המזמינהמראש עם 

 בין אם הוא עובד של החברה המנהלת ובין אם לאו. ,ומעשיו ומחדליו יחייבו את החברה המנהלת ויהיו באחריותה
להחליף בכל עת אנשי קשר בשל אי עמידה בדרישותיה והזוכה יישמע   מחברת הביטוחהמזמינה תהא רשאית לדרוש 

 לה ויחליף את איש הקשר באיש קשר חדש בתאום עם המזמינה.

נה לצורך תיאום הנושאים השונים הכרוכים שיעמוד באופן שוטף בקשר עם נציגי המזמיכמו כן ימונה נציג בכיר 
)יש לבירור מקרים חריגים גם הרלבנטיים למוצרי הביטוח כדלקמן ויהווה כתובת  בביצוע הוראות המכרז על נספחיו

  במעמד הגשת ההצעה(: את פרטי הנציג הבכיר וממלא מקומו למלא

 כתובת דוא"ל טלפון נייד תפקיד ושם פרטי שם משפחה

    

    

ממוצע השכר של המבוטח, מכל מקור הכנסה מעבודה, בשנים עשר החודשים או  -.כ.עא ביטוחי לצורך לשכר הגדרה
 בשלושת החודשים שקדמו לקרות מקרה הביטוח, לפי הגבוה מבניהם.

ממוצע השכר של המבוטח מכל מקור הכנסה יחושב באופן הבא: לכל אחת מההכנסות הכלולות בחישוב יתווספו 
הפרשי הצמדה מהמדד הידוע ביום תשלום ההכנסה ועד למדד הידוע ביום קרות מקרה הביטוח, הסכום שיתקבל 

ד או מעבודה בהתאם לקבוע יחולק במספר חודשי ההכנסות הכלולות בחישוב השתכרות או ריווח מעסק, משלח י
 . 1961-( לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, תשכ"א2)2-( ו1)2בסעיפים 

 

  אובדן כושר עבודה קולקטיבדרישות ל

 כדלקמן:למזמינה קיים כיום ביטוח א.כ.ע קבוצתי 

 עובדים(.  811-המבוטחים בביטוחי מנהלים )כביטוחי א.כ.ע קבוצתי לעובדים  .א

על חלק השכר שאינו ה.ע.ל בקרן פנסיה ותיקה אשר רובם לעובדים המבוטחים מהשכר  71%לכיסוי בסך השלמה  .ב
 בעבורהמשולמת סך הפרמיה החודשית  עובדים(. 531 -)כועל חשבון העובד ומניכוי משכרו מכוסה במסגרת הקרן 

 .המתנה חודשי 6אחר , יקבלו לזכאי לתשלום בהתאם לתנאי הקרןה. עובד  ₪ 47,111-עומד כיום על כ השלמה זו

שנעשית לפי בחירת העובד, במימונו, ומדובר בתוספת על הכיסוי הנהוג כמפורט לעיל בהשלמה  מדובר, יובהר .ג
 71%-מ נמוךששיעורו  כיסוי בעלי לעמיתים בהשלמה אלא, מבוטחים שאינם ברכיבים מדובר לאמזמינה. אצל ה
 .מהשכר

כיסויים השני סוגי את לתת ידרש ת נההמזמי .של העובדים המפורטותהקבוצות  כל  ביטוח א.כ.ע קולקטיב יכלול את
  .אחידו במחיר אחד

 הבאים:והתנאים הרכיבים את לפחות במסגרת הכיסוי אובדן כושר עבודה יכלול 

 .הפנסיונימהשכר  75%אובדן כושר עבודה בשיעור  .1

 .אובדן כושר עבודה הגדרה עיסוקית, כולל החלק המורחב לנכות חלקית .2

 .אובדן כושר עבודה מורחב לנכות חלקית .3

 על השכר המבוטחהפנסיוני אובדן כושר עבודה יכלול סעיף שחרור מתשלום פרמיות לחיסכון  .4

 .לנכות מלאה(מהפיצוי יחסי פיצוי בשיעור ) אובדן כושר עבודה על בסיס חישוב לינארי .5

 .פרנצ'יזהאובדן כושר עבודה על בסיס  .6
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 .נשים וגברים -( 67ום כיסוי עד גיל פרישת חובה )כי .7

 הכולל. מהשכר 111%אי קיזוז תקבולים מהמוסד לביטוח לאומי, עד  .8

, ההסכם חתימת לאחר שיקלטו במכבי חדשים עובדים למעט, בביטוח הקולקטיבי לא תידרש הצהרת בריאות .9
 .בלבד מקוצרת בריאות הצהרת על לחתום יתבקשו אשר, לחודש ₪ 41,111 מעל שכר בעלי

 .)ללא דרישת ניצול ימי מחלה מעבר לכך( חודשים בלבד 3 – תקופת המתנה .11

 תשלום הפיצוי לא יהיה מותנה בניצול יתרת ימי מחלה של העובד, פרט לתקופת ההמתנה. .11

בעת התביעה יערך בהתחשב בהחלטת הועדה הרפואית בקרן הפנסיה  חיתום -לעובדים בקרן הפנסיה ה.ע.ל  .12
)להבדיל  העיסוק הגדרת רקע על, ל.ע.ה הפנסיה קרן"י ע דחיה של מקרים למעט .לה שהוגשו והמסמכים.ע.ל, ה

 (.מקצועית נכות מהגדרת

 ישולם ע"י המבטח.זה עדה. שכרו של רופא והמבוטח יהיה רשאי למנות אחד מרופאי הו –ערעור  .13
 

 ביטוחים נוספיםהרחבות ל

 וכדלקמן: ,חשבונם ועל ידם לענטרית ולווכאופציה לרכישה  ,לעובדי המזמינה ביטוחים נוספים אלה מיועדים
 

 :)"מטריה ביטוחית"( לעמיתי קרן הפנסיה הרחבה לנכות עיסוקית

 החלק המורחב לנכות חלקית יחול גם עלסוקית, יאובדן כושר עבודה הגדרה ע .1

 אובדן כושר עבודה מורחב לנכות חלקית .2

 אובדן כושר עבודה על בסיס חישוב לינארי .3

 לרבות מבוטחי קרן הפנסיה ה.ע.ל נשים וגברים -( 67)כיום כיסוי עד גיל פרישת חובה  .4

 .הכולל מהשכר 111%אי קיזוז תקבולים מהמוסד לביטוח לאומי, עד  .5

 .)ללא דרישת ניצול ימי מחלה מעבר לכך( חודשים בלבד 3 –תקופת המתנה  .6
 

 רכיבי שכר עליהם אין הפרשות מלאות:הרחבה ל

 יהיה זכאי לשיעור הנחה כפי שתוצע ע"י הזוכה, ממחירי לרכושמינה מעובדי המזכל הרחבה נוספת שיבחר עובד 
 "תעריפון הספר" הנהוג אצל היצרן לגבי כיסוי זה.

 דוגמאות להרחבות אפשריות:

  יםפנסיוניכולל רכיבים שאינם שכר מה 75%אובדן כושר עבודה בשיעור  .1

  אובדן כושר עבודה הגדרה עיסוקית, כולל החלק המורחב לנכות חלקית .2

 אובדן כושר עבודה מורחב לנכות חלקית .3

 )פיצוי בשיעור יחסי מהפיצוי לנכות מלאה( אובדן כושר עבודה על בסיס חישוב לינארי .4

 אובדן כושר עבודה על בסיס פרנצ'יזה .5

 נשים וגברים -( 67כיסוי עד גיל פרישת חובה )כיום  .6

 .הכולל מהשכר 111%אי קיזוז תקבולים מהמוסד לביטוח לאומי, עד  .7

 בביטוח הקולקטיבי לא תידרש הצהרת בריאות .8

 )ללא דרישת ניצול ימי מחלה מעבר לכך( חודשים בלבד 3 –תקופת המתנה  .9
 

 ביטוח מנהלים 

 .קיימים/או ו חדשים לעובדים מנהלים ביטוחי

  .2' א נספח פי על ההסדר מנהל"י ע יינתן השירות



 /א'נספח 

 הסדר חברת –מפרט שירות 

 מפורשות אחרת צוין( הכרחי לשלב הסכם ההתקשרות, אלא אם /כל האמור במפרט זה )נספח א'

אנו מתכבדים לפרט בזאת את מפרט  ,כהגדרתה במכרז זה ות לנושא השירות הפנסיוני לעובדי המזמינהמתוך החשיב
 ההסדרים מנהל" :להלן) מזמינה לבין חברת ההסדרכפי שהוסכם בין ה מזמינההשירות למנהלי ועובדי ה

 (."הפנסיונים

הזוכה מנהל ההסדרים הפנסיונים המזמינה.  שירות נדרש על ידי מתןלתשתית בסיסית מחייבת הינו מפרט זה 
בכל עת במהלך ההתקשרות בין הצדדים. . הה ביותרוולעמוד במפרט זה ברמת שירות מקצועית הגבמתחייב לשמור 

לכל בפרישה ארצית,  ,מנהל ההסדרים הפנסיונים מתחייב להעניק במפרט זה.וזאת אף ביחס לסעיפים שלא פורטו 
 טיפול ושירות ברמה המקצועית הגבוהה ביותר ובאופן שווה לכולם. העובדים

תכניות ביטוח שלובות  ו/או ביטוח בתוכניות לטיפול הפנסיונים ההסדרים מנהל מתחייב זה שירות מפרט מסגרתב
, פנסיה קרן מול ובלעדית ישירה בהתקשרות אינם אשר וחדשים קיימים לעובדים, כל שילוב פנסיוני אחר אופנסיה, 

 כנקוב: שיידרש כפי

בנוסף, טיפול בעובדים שהם בפרישה מוקדמת  .מנהלים לביטוחי להצטרף המעוניינים המזמינה  עובדיב טיפול .1
 כדוגמת פורשי צה"ל והמשטרה.

 הקטנת, שדרוג, שיפור, קיימות בתוכניות ביטוח חסכון יחס הגדלת, הקיימות בתוכניות נדרשים שיפורים ביצוע .2
 בהתאם וכפוף לצרכי הלקוח.והכל  ,לסוגיהם ניהול דמי

 .ונכויות עבודה שרוכ אובדןוהתאמת כיסויים למקרה  שיפור .3

 לכל עובד. שתיערך צרכים לבדיקת בכפוף סיכון למקרה כיסוי התאמת .4

וממשק מעסיקים העונה על  , החזרי קיזוזיםביצוע סליקת תשלומיםלרבות  בהסדרי גבייה תפעול וטיפול שוטף .5
שרותי התפעול והסליקה יינתנו לכל עובדי  בקרה מלאה, ותיקון במידת הצורך. דרישות אגף שוק ההון באוצר,

המזמינה שומרת  , על ידי מנהל ההסדר.המזמינה לרבות עובדים בהתקשרות ישירה ובלעדית עם קרן פנסיה(
חודשים מראש ובכתב, את הזכות להוציא את שרותי התפעול ממפרט השרות,  3לעצמה  בכל עת, בהתראה של 

מובהר בזה כי כל אחד מיחידי קבוצת מכבי )למעט מכבי שירותי בריאות( יהיו ולהפחית את התמורה בהתאמה. 
ו הבלעדי של כל גוף כאמור. במקרה זה, זה, לפי שקול דעת 5רשאים שלא לקבל שירותים המפורטים בסעיף 

 התמורה תעודכן בהתאם. 

משולבים )עובדים המבוטחים בקרן הפנסיה ובמוצרים פנסיונים  דמי הניהול מפרמיה בגין עובדיםיודגש כי ל .6
לחברת ההסדר הסדר, יתווספו דמי סליקה בשיעור שנקבע עפ"י דין שישולמו ה חברתשינוהלו באמצעות נוספים( 
 סיק )בגין חלק השכר המבוטח בקרן הפנסיה(. ע"י המע

ועדכון בכל עת בו יפורסמו שינויי חקיקה ו/או מידע פנסיוני רלוונטי ו/או שיפור בתוכניות פנסיוניות  התאמה .7
 .המזמינהקיימות או חדשות, על ידי מי מהיצרנים הפנסיונים שבאמצעותם מבוטחים מי מעובדי 

 ווחיהכספים מסוכנים רבים עם ביצוע בקרה, וד פיצול נתונילקבל  יכולת", סוכנים ריבוי"ל תפעולי פתרון  .8
  .למזמינה

 . מעת לעת בין הצדדים שיוסכםאחרים כפי  פעולה/או ו שירות כלוכן  זה במפרט כמפורט נוספים שירותים .9

 

 אנשי קשר

מנהל ההסדרים הפנסיונים יקצה איש קשר בכיר חבר הנהלת חברת ההסדר, שיעמוד באופן  – איש קשר בכיר .א
קשר זה יהיה מופקד על הקשר עם העובדים ועבודת השטח הנדרשת, לצורך וטף בקשר עם נציגי המזמינה. איש ש

 תיאום הנושאים השונים הכרוכים בביצוע הוראות המכרז על נספחיו, לרבות הוראות נספח זה.

 :וממלא מקומו לן פרטי איש קשר בכירלה

 כתובת דוא"ל טלפון נייד בחברה תפקיד ושם פרטי שם משפחה

    

בעלי ידע  סוכנים פנסיונים המורשים עפ"י חוק, 3לפחות  מנהל ההסדרים הפנסיונים יקצה  – שטח קשר אנשי .ב
אשר יהיו מופקדים על הקשר והשירות עם העובדים ועבודת השטח הנדרשת לפי הסכם זה. אנשי קשר  ,סיוןיונ

 שטח אלה יהיו ייעודים וקבועים לנושא.

 התפעול על אחראים יהיו אשר, לתפעול קבועים יםאנשי קשר ייעוד נההמזמי לרשות עמידי ההסדר חברת מנהל .ג
קשר שטח לא יהא זמין עבור המזמינה  איש בו מקרה בכל .ינההמזמ עם ולקשר זה להסכם הקשור בכל והטיפול

, חלופי קשר איש יהא'( וכדו מילואים, לידה חופשת, מחלה, חופשה בשל)לרבות  שהיא סיבה מכל, ו/או עובדיה
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 המזמינהלרשות  יעמדו שטח קשר אנשי. ו/או עובדיה המזמינה עם והעבודה ההתקשרות היבטי בכל המעודכן
 בערב )להלן: "שעות העבודה"(. 16:11-בבוקר ל 9:11, בימים ראשון עד חמישי בין השעות ועובדיה

 ההסדר חברת מנהל, לכל המאוחר. עסקים יום 1 בתוךאלקטרוני  להודעות טלפון ודואר וקשר שטח ישיב אנשי
 שמספרה __________________________ . ההסדר בחברתשלוחה טלפונית רב קווית ייעודית למזמין  יעדי

 להלן פרטי ראש צוות אנשי קשר שטח וממלא מקומו: 

 כתובת דוא"ל טלפון נייד שם פרטי שם משפחה

    

    

את כלל  ורכזיאשר  ההסדרת חברב רותישי מנהל 3לפחות יימנה , מנהל ההסדרים הפנסיוניים -אנשי שירות  .ד
י ולמכלול הטיפול לעובד לעובדים לאיכות התשובות םאחראי ויהיו (back office) פניות העובדים במשרד

 להלן פרטי ראש צוות אנשי שירות וממלא מקומו: המזמינה 

 כתובת דוא"ל טלפון נייד שם פרטי שם משפחה

    

    

מול  , אשר יטפלו במתן השירותיםכמפורט לעיל וההסדרים הפנסיוניים, מתחייב כי הנציגים מטעמ מנהל .ה
 ההסדרים מנהל. המזמינהמקצועיים ומיומנים וזהותם תתואם מראש עם ניסיון,  בעלי, יהיו המזמינה ועובדיה

לכל דבר ועניין; ומעשיו ומחדליו יחייבו את  ושירותים יחשב כשלוח וכי כל נציג שיספק מטעמ מסכים הפנסיונים
 , ובין אם לאו. הפנסיוניים ההסדרים מנהלל בין אם הוא עובד ש וההסדרים הפנסיונים ויהיו באחריות מנהל

להחליף בכל עת אנשי קשר בשל אי עמידה בדרישותיה   ממנהל ההסדרים הפנסיוניהמזמינה תהא רשאית לדרוש 
 יישמע לה ויחליף את איש הקשר באיש קשר חדש בתאום עם המזמינהומנהל ההסדרים הפנסיוני 

 ועמידה בלוחות זמנים  השירות

בלוחות  כמפורט להלן, מחויבים למתן שירות ,מטעם מנהל ההסדרים הפנסיונים כמפורט לעיל, הקשר אנשי כל .ו
 הזמנים כדלקמן:

מקבלת הדואר אצל מנהל , עסקים יום 1באמצעות דואר אלקטרוני או בפקס' יינתן מענה בתוך  בפנייה .1
 ההסדרים הפנסיונים. 

- 19:11בימי ראשון עד חמישי, בין השעות ) המקובלות העבודה בשעות, מידימענה  יינתן -טלפונית  בפנייה .2
 על ידי מרכז השירות של מנהל ההסדרים הפנסיונים. ,(16:11

)במשרדי הנהלה  המזמינה במתקניקלנדריים  וםי 31איש הקשר ייפגש עם העובדים לכל המאוחר בתוך  .3
  :הנקובים בזאת מהאירועים אחד בכל, ראשית, במנהלות המחוזות וכדו'(

 בקשת העובד. לפי .3.1

 .המזמינהלפי בקשת נציג  .3.2

 .לארגוןביוזמת מנהל חברת ההסדרים הפנסיונים עם עובד חדש, לאחר קבלת הידיעה על הצטרפותו  .3.3

, שיעור 21שינוי בעל השלכה פנסיונית )כגון מצב משפחתי, לידת ילד, עם הגיע הילדים לגיל  זיהויבעת  .3.4
 בה, לעובד ההסדר חברת מנהל נציג בין טלפון שיחת תבוצעהמבוטח וכדו'(. מהשכר 75%הנמוך מ.כ.ע א

 ותיעוד השיחה סיכום לרבות המסמכים סך בהנפקת תלווה השיחה. וההמלצות הנתונים כלל ימסרו
 .אישית פגישה תבוצע הצורך בעת, מקרה בכל. חוק"י עפ בכתב

 .פגישתו הקודמת עם העובד ממועדחודשים  24ביוזמתו כל  .3.5

 ידי על ויפורסם שיקבע כפי העשוי להשפיע על ההסדר הפנסיוני של העובד, ,מיסויי ,רגולטורי שינוי בכל .3.6
חרף האמור לעיל, ניתן להסתפק בשיחה טלפונית בלבד בהתאם לדרישות  .ישראל במדינת הרשויות
 החוק.

 המערכת ואו לעובדים המתאימים חדשים ביטוח מוצרי הביטוח חברות ידי על ויונפקו במידה .3.7
 חרף האמור לעיל, ניתן להסתפק בשיחה טלפונית בלבד בהתאם לדרישות החוק. .ברהבח הפנסיוניות

 מיוחדים על פי דרישה. אירועים .3.8

הזוכה  יידע, זמין היה לא והעובד שונים מועדים 3 לפחות לעובד הוצעו בהם חריגים במקרים כי יובהר .3.9
 .בכתבעל כך את המזמינה 
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אם הם קשורים ישירות לחברת הסדר ובין אם הם עובדי )בין כל עובדי המזמינה איש הקשר ייפגש עם  .4
 במתקניקלנדריים   וםי 31לכל המאוחר בתוך  (,ו/או אחר המזמינה ללא ביטוח מנהלים או קופת גמל

  הנקובים בזאת: מהאירועים אחד בכל המזמינה

וביצוע בקרה אובדן כושר עבודה )טיפול בהגשת התביעה נכות או ליווי העובדים בעת תביעה להכרה ב .4.1
, עדכון מידי בא.כ.ע לרבות שחרור פרמיות בנכות או ומעקב לגבי מיצוי מלוא הזכויות במקרה של הכרה

של המזמינה בדבר החלטת הועדה בתביעת העובד, שליחת תזכורת למזמינה ולעובד חודש לפני תום 
 טטוס אחת לרבעוןהוצאת דוחות ס והמשך טיפול בתביעת העובד לפי צורך, עדהוהתקופה שהוכרה בו
/חברת על מנת לקבל החלטת קרן הפנסיה כל שביכולתה,(. חברת ההסדר תעשה ושליחתם למזמינה

  חודשים ממועד הגשת התביעה. 2בה העובד מבוטח, בתוך  הביטוח,

 יבצעילווה איש הקשר את העובד בעת עזיבת העבודה,  -המעסיק  אצלעם סיום העסקתו של העובד  .4.2
יהיה  הקשר איש, יסביר לעובד את כל האפשרויות העומדות בפניו ואת זכויותיו. תכנון מס אופטימלי

 להשלים הנדרש ככל לעובד יסייעאחראי על החתמתו על הטפסים הדרושים להשלמת הליך העזיבה, 
 טפסים'( וכדו 116ד, 161ב, 161א, 161)טופס  המס הליכי הסדרת לצורך הנחוצים הטפסים את

 כל, ולנכות לפטירה זמני ביטוח כיסוי המשךלביצוע  הנחייה, הצורך פי על פיצויים פדיון עם הקשורים
מקבלת ההודעה במשרדי מנהל ההסדרים הפנסיונים ויעבירם למחלקת השכר  עבודה ימי 14תוך ב זאת

בעת סיום העסקה, איש הקשר יחתים את  ץלקבלת הנתונים הרלבנטיים למתן הייעולסיום טיפול. 
 .יפוי כח לקבלת מידע עפ"י חוקיובכפוף לרצונו של העובד ביעוץ, על  שדרהעובד ככל שיי

 איש ילווה -לפי גיל פרישה ו/או הגדרת המזמינה לפרישה מוקדמת  לגמלאות העובד של פרישתו עם .4.3
הלוקח בחשבון גם היבטים  אופטימלי מס תכנון יבצע, העבודה עזיבת בעת העובד את הקשר

 נוספים ממקורות והכנסות פנסיוניות זכויות מוסד לביטוח לאומי,בסוציאליים נוספים )כמו זכויות 
בעת  ץלקבלת הנתונים הרלבנטיים למתן הייעו. לפורש מיסוי היבטי על להשפיע עשוי שהדבר ככל'( וכדו

פוי כח לקבלת ינו של העובד ביעוץ, על יבכפוף לרצו שפרישה, איש הקשר יחתים את העובד ככל שיידר
 יסביר הקשר איש. ונטו ברוטו במונחי פרישתו לשנות, כולל הכנסות תזרים בפניו יציגמידע עפ"י חוק, 

 על החתמתו על אחראי יהיה הקשר איש. זכויותיו ואת בפניו העומדות האפשרויות כל את לעובד
 הנחוצים הטפסים את להשלים הנדרש ככל לעובד יסייע, הפרישה הליך להשלמת הדרושים הטפסים
 פרישתו עם הקשורים טפסים'( וכדו 116, ד161, ב161, א161 טופס) המס הליכי הסדרת לצורך

 ההסדרים מנהל במשרדי ההודעה מקבלת עבודה ימי 14 בתוך זאת כל, הצורך פי על לגימלאות
 . טיפול לסיום השכר למחלקת ויעבירם הפנסיונים

בנוסף לטיפול כסיום עבודה, ילווה מנהל ההסדר את בני משפחת הנפטר,  –של פטירת העובד  במקרה .4.4
 רים ומוטבים.ילצורך מימוש זכויות שא

לגבי עובדים שאינם משויכים למנהל ההסדר )בהתקשרות  4הסר ספק שירותים הנקובים בסעיף  למען .4.5
 שהוא כל תשלום דרושת לא ההסדר רתוחב המעסיק"י ע ימומנו'( וכדו פנסיה קרן עם ובלעדית ישירה
 .העובד מבוטח בה או קופת הגמל הפנסיה מקרן

העובד לגבי מצבו הביטוחי, יקבל לידיו דוח מרכז המסכם את מצבו  יעודכן בכל פגישה פרונטאלית עם עובד, .5
בכל עת  תיבדק בפגישה. 'וכולגבי  כיסוי הפנסיה על שמו, צבירת חסכון ו/או קצבתו לתאריך, פירוט תשלומיו 

  נכסים למקורות, המשפחתי למצבו התאמת המערך הפנסיוני לאפשרויות הפנסיונית הקיימות באותה עת,
 .ועוד העובד לרצונות ,והתחייבויות

. לחודש אחת, )במשרדי הנהלה ראשית, במנהלות המחוזות וכדו'( המזמינהיתקיימו במתקני  הפגישות .6
 חברת ההסדר להיפגש עם העובדים ביחידות. מנהללאפשר לנציג  מתחייבת המזמינה

 

 מנהלים ביטוחשהוא מבוטח ב שהל קליטת עובד חדנו

בעל ביטוח  תעביר למנהל ההסדרים הפנסיונים בכתב את כל המידע הרלבנטי הקשור לעובד חדש המזמינה .ז
לצורך  התקשרות עמודרכי ו (אחר שילוב פנסיוניאו כל  מנהלים )לרבות עובדים להם קרן פנסיה וביטוח מנהלים

יראיין את העובד לגבי פרטים אישיים לתכנון פיננסי איש הקשר  עריכת ההסדר הפנסיוני,  מוקדם ככל הניתן. 
בידיו כיום במידה וישנם, איש הקשר ימסור בפני העובד לבחירתו מספר  הקיימות פנסיוניותתכניות  לגבי ,אישי

 ,ית ואיכותית מפורטת הכוללת סכומים בכיסוי למקרה נכותבצורה כתובה ובליווי המחשה מספראלטרנטיבות 
תחזית צבירה לגיל פרישה בכל הצעה קיימת וחדשה בנפרד וסך כולל על בסיס הנחות זהות על פי חוק  ,פטירה
למערכים הפנסיונים המתאימים ביותר לצרכים ומאפייני  ('סך תשלום וכו תקופת תשלום, ריבית חישוב,)וחישוב 

     אישיים בפגישה כאמור והכול בכפוף לכל דין.הו הביטוחיםצרכיו העובד כפי שעלו מניתוח 

ההפקדות הפנסיוניות בכל אחת שיעור בהתאם ל הפנסיונית את התוכנית יערוך הפנסיונים מנהל ההסדרים .ח
כלכלי או  ושמירת התוכנית הטובה ביותר לעובד, תוך הימנעות מגרימת כל נזק דיןכל בכפוף לו ההמזמינמחברות 

כאשר תוכנית מועדפת  .והכל בכפוף לחוקת השכר אצל המזמינה קיימותקרנות  תכניותביטוחי הכרוך בהפסקת 
לאחר כל פגישה  חוק והפיקוח על הבטוח.הלדרישות  התאמה תוך  תגרום להפסקת תוכניות קיימות, הדבר יעשה 
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, ובמידה ונערכו שינויים בתוכניות הפנסיוניות  שלהם. השפעה על מבנה התשלומים מפרט זהעם עובד, בהתאם ל
הפנסיונים ו/או שיעורם יגיש מנהל ההסדרים טופס "עדכון מערך פנסיוני" לחברה לצורך קליטת ההסדר  

 .המזמינהבמערכות  השכר של  

קליטה נכונה של השינויים במערך  אוודאת בחירת העובד למחלקת שכר וכן ל העבירבאחריות מנהל ההסדרים ל .ט
הפקת  .)בכל אחת מהחברות במזמינה( של המזמינהתוך תאום עם מחלקת שכר  במזמינההשכר 

מקבלת כל המסמכים  לכל היותר םימי 31התוכנית/הפוליסות בחברות הביטוח הפנסיה והגמל תבוצע תוך 
 במשרדי מנהל ההסדר.

 

 : הסדר חברתנדרשים עבור שירותי  חותדו

מנהל ההסדרים הפנסיונים אחראי להעביר  -ווחים לחברות הביטוח, קרנות הפנסיה, קופות הגמל וההשתלמות יד .י
לחברות הביטוח, קרנות הפנסיה, קופות הגמל  וההשתלמות כל חומר מכל סוג שהוא  שנמסר לידיו ובכפוף לחוק 

 ימי עבודה מהיום שנמסרו לידיו.  3-לא יאוחר מ
תק פוליסה ו/או מבוטחים עול מנהל ההסדרים הפנסיונים אחראי להעביר -עותק פוליסה ותכניות ביטוח פנסיוני  .יא

, עותק הפוליסה והתוכניות יכלול העתק של הטפסים עליהם חתם העובד וזאת בתוך ואו שינויים אחרות תכניות
 .קרן הפנסיה ואו הגמל רת הביטוח,ימי עבודה מהפקתם במשרדי חב 21

מכל מסמך תק למזמינה עו מנהל ההסדרים הפנסיונים אחראי להעביר -עותק מכל מסמך עליו חתומה המזמינה  .יב
 .קרן הפנסיה ואו הגמל ימי עבודה מהפקתם במשרדי חברת הביטוח, 21את בתוך עליו חתומה המזמינה, ז

ימי עבודה לכל המאוחר  3מנהל ההסדרים הפנסיונים יעביר לחברה בתוך  ,המזמינהלבקשת  -נתונים לגבי עובד  .יג
 . ובכפוף להוראות החוק נתונים אלה יהיו ברשותולגבי העובד בכל הקופות שבטיפולו במידה ורלבנטי כל נתון 

דוח  לכל שנה, 11/13מנהל ההסדרים הפנסיונים יעביר למזמינה, באופן שוטף וקבוע בכל שנה ועד ל  -דו"ח מרכז  .יד
מרכז המפרט את סך הפעילות שביצע מנהל ההסדרים הפנסיונים במהלך השנה החולפת שיכלול לפחות הנקודות 
הבאות: פירוט הפניות שבוצעו על ידי עובדי החברה בחלוקה לכל פונה, מועד, מהות הפנייה, תוצאות הטיפול, 

וח על תוצאותיה, דיווח על תביעות פירוט העובדים אותם פגש מנהל ההסדר, תוך פירוט מהות הפגישה ודיו
 פתוחות או סגורות על פי הצורך, וכל אירוע שיש מקום להביאו לידיעת המזמינה.

קרנות  יבוצעו בחברות הביטוח,בכלל ההסדר הפנסיוני  ועובדיה, מזמינההעל פי בקשת  ;'עדכונים וכו שינויים, .טו
חתום של הגופים הפנסיונים לביצועם כמתבקש, מסרו לאחר אישור יוי ,וקרנות השתלמותקופת הגמל  ,הפנסיה

אצל מנהל ההסדרים הפנסיונים מקבלת החומר הנדרש לביצוע  ימים 45לא יותר מ ולמזמינה עותקים ללקוח  2-ב
 כאמור.

  .ממשק מעסיקיםחריגים ומעקב טיפול בחריגים במסגרת דוחות  .טז

  .דוח מעקב בגין טיפול בתביעות עובדים )א. כושר ושאירים( .יז

רשימה שמית שתתקבל  פייבוצע ל אשרקבלת דו"ח מבוקר,   -שנתיים לרבות דוחות פיצויים  יתרות פיצויים דוח .יח
 .מאזן אחת לשנה, שיציג את יתרות הפיצויים לצורך, ממחלקות השכר במזמינה      

ת תנפיק ותעביר בממסר אלקטרוני )בפורמט שיסוכם בין הצדדים( על פי הגדרת ערכים ושדו ההסדר חברת .יט
"דוח שגויים" או כל דו"ח אחר שניתן  ,שתימסר לה באופן קבוע וללא צורך בדרישה מצד המזמינה, אחת לחודש

הפערים בין הסכומים ושיעורי הפיצול שהועברו ע"י המזמינה לבין לידי ביטוי את כל  יביא אשרלדרוש לפי חוק, 
להסדרת  המזמינהלתיקון המצב בהתאם להנחיות מול הקרנות  תפעלחברת ההסדר . בכל הקרנותהקליטה 

תהליכי הקליטה ו/או תשלומים, לרבות עובדים חדשים. למען הסר ספק, דו"ח השגויים יכלול גם שגויים שלא 
  בדו"חות מהחודשים הקודמים./ שטרם הושלם הטיפול בהם טופלו 

אישור מכל הקרנות על  ,רוניממסר אלקט , באמצעותחברת ההסדרלאחר כל תשלום בממשק מעסיקים, תפיק  .כ
 הסכומים שקיבלו ונפרעו בחשבונות העמיתים.

 הדוחות יועברו בקבצים בתיאום עם המזמינה. .כא
 

   –אתר אינטרנט 

פוי כח יהמבוטחים דרכו והחתומים על י ועובדיה המזמינהיעמיד לרשות הנהלת הפנסיונים מנהל ההסדרים  .כב
אפשרות הצטרפות אצל מנהל ההסדרים  ממועד קבלת ההודעה על זכייתו במכרז, יום 91בתוך  למנהל ההסדר,

האתר יכלול  ומאובטח על פי תקני האבטחה המחמירים לאתר אינטרנט, פעילאתר אינטרנט אינטראקטיבי ל
עדכני שיכלול בין היתר המעסיק והעובד מידע ולמסור יוכלו לקבל  בו מידע הן ברמת החברה והן ברמת העובד,

הביטוח הגמל וההשתלמות  ןסכומי הביטוח והחיסכון הצבורים באפיקי החיסכו מוטבים, נתונים אישיים,

 .באתר האינטרנט ישוקפו נתונים ומידע  בנפרד למעסיק ולעובד, בהתאמה על פי הדין השונים.

 ביטוח,להתאמה מלאה בין כלל המידע המופיע באתר לבין המידע הקיים בחברות ה מתחייב ההסדרים מנהל .כג
 קופות הגמל וההשתלמות. קרנות הפנסיה,
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 העברת מידע

ומנהל ההסדרים הפנסיונים תתבצע ככל האפשר באמצעות מדיה מגנטית ו/או  המזמינההעברת המידע בין  .כד
 אמצעים אלקטרונים אחרים. המידע יכלול עדכון פרטים אישיים על פי הצורך ונתונים כספיים.

 טיפול בתביעה 

במסגרת  ההיבטים של מקרה תביעה לקבלת תגמולי ביטוח,כל את  ילווה הפנסיונים מתחייב כימנהל ההסדרים  .כה
 .על שם העובד עד לקבלת סך התשלום כל סוג כיסוי ביטוחי הקיים בתוכנית הפנסיונית

 והן תגברנה בכל מקום בו קיימת סתירה. על האמור במפרט זה יחולו כל הוראות הדין, .כו



 3א'נספח 

 קרן השתלמות –שירות  מפרט

 מפורשות אחרת צויןכל האמור במפרט זה הכרחי לשלב הסכם ההתקשרות, אלא אם 

 מבוא .1

למתן  השירות הנדרש על ידי המזמינה. החברה המנהלת הזוכה של קרן מחייבת הבסיסית התשתית הינו המפרט זה 
במפרט  זה ברמת שירות מקצועית הגבוהה ביותר בכל עת במהלך ההתקשרות בין השתלמות מתחייבת לשמור ולעמוד 

 הצדדים. זאת גם ביחס לסעיפים שלא פורטו במפרט זה.

 

מרמת השירות הגבוהה ביותר המקובלת בשוק או הנהוגה אצל  למזמינהבכל עת לא תפחת רמת השירות המוענקת 
 באשר הם. ההחברה המנהלת לגבי שאר לקוחותי

 

  – הניהולדמי  .2

 יקבעו במכרז זה:ייוכלו ליהנות מדמי הניהול המופחתים ש – בלבדלעניין דמי הניהול בקרן ההשתלמות 

)בכפוף להגשת  בני משפחה )בן/ת זוג וילדים(  של עובדי קבוצת מכבי וכל עוד העובד הינו עובד קבוצת מכבי -
 .בקשה יזומה מטעמם והצגת אסמכתא לזיקה למזמינה( 

)בכפוף להגשת בקשה יזומה  רפואי עצמאי(.-רפואי עצמאי במסגרת מכבי )רופאים עצמאיים, פרא נותני שירות -
 .והצגת אסמכתא לזיקה למזמינה(  מטעמם

 ומעלה.  55עובדי קבוצת מכבי אשר סיימו עבודתם בגיל  -
 עובדי קבוצת מכבי לגבי הפקדות לקרן במעמד עצמאי. -
ומעלה, יהיו זכאים לדמי  61שפרשו לגימלאות מקבוצת מכבי ומקבלים קצבה מקרן הפנסיה, מגיל  עובדים -

 המופחת כפי שהוגדר בהצעה למכרז.ניהול מצבירה בשיעור 
 

 מתן השירותים .3

על  ,במכרזפי המועדים והקריטריונים הקבועים -לאת כלל השירותים ע למזמינההחברה המנהלת תעניק  .3.1
 .נספחיו

לכל הנושאים הקשורים מטעמה אשר יהיה אחראי בדרגת מנהל בכיר איש הקשר החברה המנהלת תציג  .3.2
 המזמינה.מינוי נציג אחר במקומו מותנה בתיאום עם  על נספחיו, זה מכרזל

 להלן פרטי איש קשר בכיר:

 כתובת דוא"ל טלפון נייד שם פרטי שם משפחה

    

    

( בימים 19:11-16:11מידע טלפוני שיפעל במשך שעות העבודה הרגילות ) לרשות עובדי המזמינה יעמוד מוקד .3.3
 ראשון עד חמישי.

החברה המנהלת מתחייבת כי הנציגים מטעמה, אשר יטפלו במתן השירותים, יהיו מקצועיים ומיומנים  .3.3
וזהותם תתואם מראש עם המזמינה. החברה המנהלת מסכימה כי כל נציג שיספק מטעמה שירותים יחשב 
כשלוחה לכל דבר ועניין; ומעשיו ומחדליו יחייבו את החברה המנהלת ויהיו באחריותה בין אם הוא עובד של 

 החברה המנהלת ובין אם לאו.

( בימים 19:11-16:11לרשות עובדי המזמינה יעמוד מוקד מידע טלפוני שיפעל במשך שעות העבודה הרגילות ) .3.3
 ראשון עד חמישי.

החברה המנהלת מתחייבת כי הנציגים מטעמה, אשר יטפלו במתן השירותים, יהיו מקצועיים ומיומנים  .3.3
. החברה המנהלת מסכימה כי כל נציג שיספק מטעמה שירותים יחשב המזמינהוזהותם תתואם מראש עם 

הוא עובד של כשלוחה לכל דבר ועניין; ומעשיו ומחדליו יחייבו את החברה המנהלת ויהיו באחריותה בין אם 
 החברה המנהלת ובין אם לאו. 

החברה המנהלת מתחייבת לצרף כל עובד מהמזמינה אשר יחליט להצטרף כעמית לקרן ההשתלמות, בכל  .3.3
 מסלול שיבחר על ידו הקיימים תחת החברה המנהלת, בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.
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 :אופן ההצטרפות לקרנות ההשתלמות .3

ה, אודות תנאי ההתקשרות עם החברות המנהלות שנבחרו במסגרת הליך העובדים יקבלו מידע מהמזמינ .3.1
המכרז. העובד יפנה לקרן ההשתלמות לפי בחירתו, לצורך הצטרפותו לקרן ההשתלמות. סעיף זה יחול גם על 

 לעיל. 2קבוצת הזכאים המפורטת בסעיף 

 נים.תהליך ההצטרפות יעשה באמצעות אתר אינטראנט של קרן ההשתלמות וטפסים מקוו .3.2

ממועד בקשתו של  םימי 3בתוך פרק זמן של עד  המזמינההחברה המנהלת מתחייבת ליצור קשר עם כל עובד מ .3.3
 העובד להצטרף לקרן ההשתלמות. 

)לרבות טופס העברת כספים מקרן השתלמות  ם העובד על הטפסים הנדרשיםוההצטרפות, יחת בתהליך .3.3
אודות מגוון המסלולים הקיימים.  הסבר קבללמות ויההשת ןלשם צירופו לקר אחרת, לפי רצונו של העובד(

 נציג החברה המנהלת לעובד מסמך הנמקה כנדרש בחוק.  ימסורבנוסף, 

 לא יעלה על שבוע. העובד של הראשונה פנייתו ממועד ההצטרפות תהליך .3.3

 יום, הודעה בכתב )דוא"ל( כי צורף לקרן ההשתלמות בהתאם למסלול שבחר.  14העובד יקבל תוך  .3.3

 

 ניהול מערך הגביה וממשקי מיכון .3

 החברה המנהלת מתחייבת לנהל ממשקי מיכון: 

 לכל חודש.  11-אשר יבוצע על בסיס אחת לחודש, עד ה –חשבונות  פתיחתח "דו .3.1

 אחת לרבעון. –ממשק זכויות לצורך בקרת זכויות )דמי ניהול במונחים של שיעור שנתי מהצבירה(  .3.2

)עובד,  פקדותפיצול לפי סעיפי ה לרבות עמיתיםה של ההפקדות קליטתפירוט  הכוללממשק גביה חוזר,  .3.3
 .לעמיתים שויכו שטרם והפקדות( מעסיק

יבוצע  .לרבות פירוט הסיבה לעיכוב ,ההשתלמות לקרן פניתם ממועד חודשים 3 בתוך צורפו שלא עובדיםח "דו .3.3
 אחת לחודש. בתדירות של  פעם

 

 דיווחים ודרישה ללוחות זמנים  .3

 ימי עבודה, ובלבד שיועברו למשרדי החברה המנהלת המסמכים הנדרשים. 4לפדיון כספים תוך  התחייבות .3.1
 תחילת כל חודש, לא יכללו במניין ימים אלה.בהימים הראשונים  3 למען הסר ספק,

, ובלבד שיועברו למשרדי החברה ימים 7ההשתלמות )הקמת קופה( תוך  בקרןהתחייבות להקמת עמיתים  .3.2
 התקינים הנדרשים. המנהלת המסמכים

 מיום פתיחת הקופה של העמית. םימי 7ולעובד על הצטרפות עמית תוך  למזמינההעברת אישור  .3.3

 חשבון ו/או ביצוע העברה מקופה לקופה, בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי. פתיחתהעברת אישור לעובד על  .3.3

 .בחוק הקבוע על יעברו לא הזמנים לוחות, ספק הסר למען .3.3



 0א'נספח 

 
 נספח נתוני מידע על עובדי קבוצת מכבי 

 

 

 במעמד הרכישה נספח זה יימסר 

 
 



 ב'נספח 

 ההתקשרות הסכם
 411/ ,ביום ____  בחודש _________ ,אביב-שנערך ונחתם בתל

 

 ב י ן

 

 מכבי שירותי בריאות. 1 
 (71//58114 מזהה)מס'  7211//' מס עותמנית אגודה 
 יפו אביב-לתהיכל הסיטי, , 27מרח' המרד  
                                                         "מכבי שירותי בריאות"או  "מכבי" :קרא להלןיאשר ת 

  )ע"ר( מכבי קרן. / 
 58-447411-3' עמותה מס 
 תל אביב יפו ,2פרופסור יחזקאל קויפמן מרח'  

 "מבע אחזקות מכבי קבוצת. 3 
 51-313053-5מס' .פ. ח 
 , תל אביב יפו2פרופסור יחזקאל קויפמן מרח'  

 "מ,בעמועדון לקוחות מכבי לבריאות ואיכות חיים  - שפע. 0 
 50085-1/-51מס' ח.פ.  
 , תל אביב יפו2פרופסור יחזקאל קויפמן מרח'  

 "מבע מכבידנט. 5 
 51-351181-5מס' .פ. ח 
 , תל אביב יפו6פרופסור יחזקאל קויפמן מרח'  

 "מבע וטכנולוגיה ביצוע ניסוי.ב.ט. נ. 1 
 51-018138-1מס' .פ. ח 
 , תל אביב יפו2פרופסור יחזקאל קויפמן מרח'  

 "מבע וניהול יזמות מכבי. 7 
 51-1/1300-0מס' .פ. ח 
 , תל אביב יפו2פרופסור יחזקאל קויפמן מרח'  

 "מבע בלב בית. 8 
 51-151051-4.פ. ח     

 הרצליה פיתוח 8מרח' המנופים  

 "המזמינה"()כל הגופים לעיל ייקראו ביחד להלן:  
 ;מצד אחד

 

 ל ב י ן

 

 ________________________________  

 _________________________מס' .פ. ח 

 _____________________מרח' _____________ 

  "הזוכה" :יקרא להלןתאשר  

 ;שנימצד 

רכישת שירותים ומוצרים בתחום הביטוח ל)מעודכן(  114/2116ו שמספרפומבי רגיל פרסמה מכרז ומכבי   הואיל
להסכם זה, ואשר מהווה חלק  'כנספח א(, אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף "המכרז" :)להלן הפנסיוני

 הימנו;בלתי נפרד 
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ואשר מהווה  מכרז,ל ג'כנספח (, אשר העתק ממנה מצורף "ההצעה" ן:)להלוהזוכה הגיש הצעה למכרז  והואיל
בהתאם לתנאים המפורטים  מוצריםוה את השירותים לספקהסכים , ובכך חלק בלתי נפרד מהסכם זה

 ובכל נספחיו; בהסכם זה

 
 ;וועדת המכרזים במכבי החליטה לקבל את ההצעה ולהכריז על הזוכה כזוכה במכרז והואיל

 
 

 :הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמןלפיכך 

 
 
 כללי .1

על ההצהרות הכלולות בו, וכן הנספחים להסכם, מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם  ,המבוא להסכם זה .1.1
 וייקראו ביחד עמו.

 אין בכותרות סעיפי ההסכם כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו/או כדי להשפיע על תוכנם. .1.2

 :דם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחריהמוגדרים להלן הפירוש שבצבהסכם זה יהיו למונחים  .1.3

 סכם זה, על נספחיו.ה - "ההסכם" .1.3.1

 .מכרז' לגנספח  -ההצעה האמורה במבוא להסכם  - "ההצעה" .1.3.2

הכל כמוגדר במכרז  ,בתחום הביטוח הפנסיונישירותים ומוצרים  מתן - "המוצר"השירות2 .1.3.3
 בהתאםו ,מפרטהרלבנטי ב חלקב, ועל נספחיו ,בהסכם זהולפי המפורט 

 .הזכיהולהודעת  הזוכהלהצעתו הסופית של 
 

 אנשי קשר ./

 להיות המנהל הממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע הסכם זה.___ ____________ מכבי ממנה בזה את .2.1

 בכל הקשור לביצוע הסכם זה. יונציגאנשי הקשר המפורטים במפרט כהזוכה ממנה בזה את  .2.2

לכל פניה מצד מכבי  ניםזמיו , יהימוצרול של מכבי בכל שאלה הנוגעת לשירותכתובתה יו הזוכה יה ינציג .2.3
 י מכבי.יד-ללכך ע וידרשיבישיבות התיאום עם נציגי מכבי )והמנהל(, אם פו וישתת

 
 והמוצר הזוכה לעניין מתן השירותוהצהרות התחייבויות  .3

הדרישות הקבועות במכרז, במהלך תקופת ההתקשרות ימשיך לעמוד בכל הזוכה מצהיר ומתחייב, כי  .3.1
 לרבות בתנאים המוקדמים המפורטים בפרק המנהלה בחוברת המכרז, על נספחיו.

מתחייב להמשיך לספק השירות גם בשעת חרום, למעט במקרה של נסיבות שלזוכה אין שליטה  הזוכה .3.2
 לגביהן.

שים לצורך מתן והמערכות הממוחשבות הנדר הידע, מצהיר, כי ברשותו מצוי כוח האדם המתאים זוכהה .3.3
פי כל דין, -הכל כמתחייב מהוראות הסכם זה, וכי בידו כל האישורים וההיתרים הנדרשים עלהשירותים, 

 ן השירותים והמוצרים.תלצורך מ

 לשיתוף פעולה מלא )כל אחד לחוד ושניהם ביחד( הזוכים במכרז לקרן הפנסיה ולמוצרי ביטוח מתחייבים .3.4
 ת עבור מוצרי הביטוח המפורטים בהסכם זה על נספחיו.  מול המזמינה ועובדיה, למתן השירו

 סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.
 

 מתן השירותים ואספקת המוצרים .0

ביחס למוצר/שירות ידי הזוכה למזמינה ולעובדיה בהתאם לקבוע במפרט, -השירותים יינתנו והמוצרים יסופקו על
 שבו זכה הזוכה.
 

 
 ת מכבי יובוהתחיי .5

ידי הזוכה במעמד קליטת עובד חדש וכן באתרי -להציג לעובדיה את המוצר/שירות הניתן עלמתחייבת המזמינה 
 הידע הפנימיים המנוהלים על ידה עבור עובדיה.
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 התמורה ותנאי תשלום .1

עבור כל עובד ועובד, דמי דמי ניהול כמפורט בהצעתו הזוכה יהא זכאי לגבות מהכספים המנוהלים על ידו  .6.1
 על פי דין.ו, 'ג נספח – שאושרה ניהול כמפורט בהצעתו הסופית

מכבי תשלם לזוכה בהתאם להצעתו הסופית שאושרה, ככל שהסכם זה עוסק במתן שירותי חברת הסדר,  .6.2
די נציג מכבי, בתוספת י-פי מכפלת התעריף ליחידה בכמות היחידות שניתנה בפועל ושאושרה על-ועל

אם  -או חשבונית עסקה ידי מכבי לזוכה כנגד הוצאת חשבונית מס כחוק; -מע"מ כדין, שתשולם על
לאחר התשלום יעביר למכבי , ובמקרה כאמור, הספק מאושר לעבוד על בסיס מזומן לפי החוק והתקנות

 הלן.ל 6.4במקרה כאמור יחול סעיף  (."התמורה"חשבונית מס בהתאמה )להלן: 

את כל מהווים תמורה סופית ומוחלטת, וכוללים  , לפי העניין(התמורהדמי הניהול )ומובהר, כי  .6.3
השירותים, והזוכה לא יהא זכאי  התשלומים, ההוצאות, המיסים, ההיטלים והאגרות הכרוכים במתן

  ., לא מהמזמינה ולא מהעובדיםנ"ללכל תמורה נוספת מעבר ל

 )חל רק על חברת הסדר( תנאי תשלום .6.4

)שישים  65בתנאי תשלום של שוטף + חברת ההסדר( תשולם זוכה אם וככל שהינו התמורה )ל .6.4.1
ידי הזוכה -פי חשבונית שתוגש על-, עלממועד הפעילותיום(  65( יום )תום חודש + וחמישה

 . המזמינהידי נציג -ותאושר על

ימים מתום חודש הפעילות. אם תוגש לאחר מועד זה,  )עשרה( 11-מהחשבונית תוגש לא יאוחר  .6.4.2
 .למועד התשלום הבאאזי התשלום יידחה 

יגיש למכבי חשבון חודשי, ובו פירוט כל הסכומים המגיעים לו. הזוכה  –הגשת החשבונית  .6.4.3
 יצרף דוח מפורט, הכולל אסמכתאות, לאימות החיובים. הזוכה 

, ולאחר בדיקתם יהוו החשבונית והדו"ח מכבי תבדוק חשבונית זו והדו"ח המצורף אליה .6.4.4
 אסמכתא לתשלום על ידי מכבי.  

היה ויתגלו בחשבונית )לרבות בדו"ח(, בין אם לפני התשלום או לאחריו, טעויות, אי דיוקים  .6.4.5
ו/או ליקויים כלשהם, לרבות חריגות  מן המוסכם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים שיתגלו 

מגיע ו/או שיגיע לזוכה בכל עת, ממכבי, ובכפוף למתן הודעה בעקבות האמור לעיל מכל סכום ה
 .ימים מראש 14בכתב בת 

 
 אחריות .7

פי דין לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או -מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הזוכה לבדו אחראי על .7.1
לעובדיה ו/או הפסד, לגוף ו/או לרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, שייגרמו למכבי ו/או למי מטעמה 

 השירותים/מוצרים נשוא הסכם זה.ו/או לצד שלישי כלשהו, עקב ו/או בקשר עם 

לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או הוצאה, לרבות הזוכה מתחייב  .7.2
שהינו  הוצאות ושכר טרחת עורכי דין בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי, שייגרמו למכבי כתוצאה מאירוע

 בשמו, על פי הסכם זה או על פי כל דין.באחריותו של הזוכה ו/או מי מטעמו ו/או 

, למתן לזוכה אודות התביעהלפסק דין חלוט, למתן הודעה מיידית ובכתב ה הפיצוי והשיפוי כפופ חובת
 הזוכה. שמכבי לא תתפשר בתביעה ללא הסכמתלכך ולנהל את התביעה הנידונה  לזוכההאפשרות 

לזוכה,  המכל סכום שיגיע ממנ להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו,לנכות סכומים  תרשאי תהא מכבי .7.3
 בכל דרך אחרת.מהזוכה לגבותם  תרשאי תהאפי חוק, בכל זמן שהוא, וכן -בצירוף הצמדה וריבית על

 הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות .7.4
פי ההסכם. למעלה מן הצורך יובהר, כי -ידו על הניתנים על /מוצריםוהתקנים המתייחסים לשירותים

ואחר  1995-)נוסח משולב(, התשנ"ההחוק לביטוח לאומי למלא אחר כל דרישות והוראות מתחייב הזוכה 
כל שהזוכה, פן אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באו ,, ובעיקרשהותקנו על פיותקנות וה הצווים כל

, /מוצריםבמתן השירותיםועובדיהם שיועסקו  ואו קבלני המשנה שלו/ ו ו/או שליחיו ו/או משמשיועובדי
ההתקשרות יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת  ,לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או זמני

 .פי החוק הנ"ל-זכאים לכל הזכויות שעל

ו/או לפי ההסכם הזוכה אינן באות לגרוע מכל התחייבות של  י המשנה שבו,סעיף זה, על כל סעיפוראות ה .7.5
מאחריות כלשהי בגין נזק/אובדן/הפסד וכד' המכוסה או את הזוכה ואין בהן כדי לשחרר פי כל דין, -על

 בביטוחי הזוכה, כהגדרתם להלן.שאינו מכוסה 
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 ביטוח  .8

 חברת הסדר.פנסיה, קרן השתלמות, ההוראות שלהלן יחולו ביחס לזוכים שהינם : קרן 

פי כל דין, ממועד תחילת הסכם זה או -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הזוכה על .8.1
ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, מתחייב הזוכה לערוך ולקיים על חשבונו בחברת ביטוח 

המסומן  מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים ב"אישור עריכת ביטוחים"
(, וזאת "הביטוחים"ו/או  "ביטוחי הספק"כנספח להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן: 

 מקצועית אחריות ביטוח ולענייןפי ההסכם, לרבות כל הארכה שלו, -למשך כל תקופת ההתקשרות על
 .ההתיישנות תקופת לתום ועד ההתקשרות תקופת תום לאחר נוספת תקופה כל למשך

כי גבולות האחריות  הנקובים בנספח הינם בש"ח, וניתן להמירם לסכומים בדולר ארה"ב, מובהר,  .8.2
הזוכה מתחייב  .בתנאי שלא יפחתו מהערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום עריכת ההסכם

למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין היתר, לשלם את דמי הביטוח 
עדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הזוכה תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה במלואם ובמו

בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או 
 בסכומי ההשתתפויות העצמיות ביטוח להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש, כי הזוכה יישא בכל מקרה

 יטוחי הזוכה.הנקובים בב

ללא צורך בכל דרישה מצד מכבי, מתחייב הזוכה להמציא למכבי, לא יאוחר מיום אחד לפני מועד חתימת  .8.3
הסכם זה, אישור בדבר עריכת ביטוחי הזוכה כאמור לעיל בהתאם לנוסח "אישור עריכת ביטוחים", 

ר עריכת הביטוחים כשהוא כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. הזוכה מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישו
חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו 

 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על-לא תגרע מהתחייבויותיו של הזוכה על

ה כל שהיא ידי הזוכה כדי לצמצם או לגרוע בצור-בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על .8.4
מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את הזוכה מחובתו לשפות 

 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על-ו/או לפצות את מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שהזוכה אחראי לו על

מתחייב הזוכה ככל שתקופת ביטוחי הזוכה תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה,  .8.5
לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופת ביטוח  8.3 להפקיד בידי מכבי אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף 

 פי ההסכם.-נוספת ולמשך כל תקופת ההתקשרות על

מובהר, כי היה וסכומי הביטוח הינם בדולרים, על הזוכה להתאימם לערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער 
 הידוע ביום חידוש עריכת הביטוח.

לעיל תחשב  8.5 ו/או  8.3 ידי הזוכה כנדרש בסעיפים -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על .8.6
 ה.הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את מכבי, בין היתר, בעיכוב כל תשלום המגיע לזוכה לפי הסכם ז

 .1971-אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת למכבי לפי חוק החוזים )תרופות(, התשל"א

ידי הזוכה כאמור -מכבי תהא רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על .8.7
התאים את לעיל, והזוכה מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על מנת ל

זה. הזוכה מצהיר ומתחייב, כי זכויות מכבי  8 פי סעיף -הביטוחים נשוא האישור להתחייבויותיו על
טילות על מכבי ו/או מי מטעמה כל חובה ו/או לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מ

כל אחריות לגבי הביטוחים נשוא אישור עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין 
פי כל דין, וזאת בין אם -פי הסכם זה ו/או על-בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הזוכה על

 ין אם לאו, בין אם נבדקו אישורי עריכת הביטוחים ובין אם לאו.נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל וב

י מכבי, וכי המבטח מוותר "ביטוחי הזוכה יכללו תנאי מפורש, לפיו הם קודמים לכל ביטוח אשר נערך ע .8.8
על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי. כמו כן, יתחייב המבטח שהפוליסות לא תצומצמנה 

 )שלושים( יום מראש. 31תימסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי מכבי לפחות  ולא תבוטלנה, אלא אם

ביטוחי הזוכה יכללו סעיף לפיו אי קיום ו/או הפרה  בתום לב של החובות המוטלות על הזוכה לרבות  .8.9
איחור במתן הודעה ו/או בהגשת תביעה או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות לא יפגעו בזכויות מכבי 

  .לקבלת שיפוי

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר הזוכה, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מכבי  .8.11
ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שארע לרכושו ו/או הנובע מנזק לרכושו, והוא פוטר את מכבי ו/או מי 

מתחייב,  זוכהן. המטעמה מכל אחריות לנזק כאמור. פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בכוונת זדו
כי ככל שערך ביטוח רכוש )לרבות נזק תוצאתי(, תכלולנה הפוליסות ויתור על זכות שיבוב כלפי מכבי ומי 

 .(מטעמה )אך למעט כלפי מי שגרם נזק בכוונת זדון
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מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הזוכה, למעט ביטוח אחריות מקצועית, לא יהיו נחותים  .8.11
 ביט הרלוונטי למועד עריכת הביטוח או כל נוסח אחר שיחליף אותם.מהנוסח הידוע כ

חרף האמור לעיל החובה להציג אישור עריכת ביטוחים חלה על חברה מנהלת של קרן השתלמות ועל  .8.12
 חברת הסדר בלבד.

 
 רישיונות והיתרים .1

ההיתרים ו/או  מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו/אוהזוכה  .9.1
. הזוכה מתחייב לגרום ומתן המוצרים פי הדין, לצורך קיום השירות והפעלתו-הרשיונות הדרושים על
תוקף ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בהם, על חשבונו הוא, במשך כל תקופת  לכך שכל הנ"ל יהיו בעלי

 .תקשרותהה

 הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית. .9.2

 

 מועסקי הזוכה .14

שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל צורך כעובדיו או הזוכה מצהיר בזה, כי כל האנשים  .11.1
יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו על ידו, על חשבונו הוא יולא  ,שלוחיו

 בלבד, ועליו תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.

יב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו/או הסכם החלים הזוכה מתחי .11.2
 עליו.

הזוכה אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ו/או בקשר למתן  .11.3
ורה השירות, בגין נזק גופני, מוות או נזק לרכוש שייגרם להם בעת מתן השירות או בכל פעילות הקש

 .אלא אם נגרמה כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של המזמינה ו/או מי מטעמה ,למתן השירות

פי ההסכם, וכי כל זכות שניתנת -כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על ,כן מצהיר הזוכה .11.4
פי ההסכם למכבי ו/או למנהל ו/או לנציגיה ו/או למי שהתמנה על ידם ו/או בשמם ו/או מטעמם, -על

לפקח ולהתערב בכל צורה במתן השירות, אינה אלא אמצעי להבטחת ביצוע הוראות ההסכם במלואן, 
והם לא יהיו זכאים  ,ולא תהיינה לזוכה ו/או לכל העובדים המועסקים על ידו כל זכויות של עובדי מכבי

או בקשר  לכל תשלום, פיצוי או הטבה אחרת ממכבי בקשר עם ביצוע ההסכם או הוראה שניתנה על פיו,
 פי ההסכם, מכל סיבה שהיא.-עם ביטול או סיום ההסכם, או סיום כל התקשרות על

כי ייתן את השירות בשמו בלבד. שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש כמסמיך את הזוכה  ,הזוכה מתחייב .11.5
 להופיע בשם מכבי או מטעמה, או כמקנה לו מעמד של נציג מכבי בעניין כלשהו או למטרה כלשהי.

בגין כל נזק  , הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבימבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים למכבי .11.6
ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או העובדתי שונים -יקבע עלייגרמו לה, אם יו/או הוצאה ש

 מהמוצהר בהוראות פרק זה.

 , אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם

 

 פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע  .11

הזוכה מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה בקשר עם ביצוע  .11.1
ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או במהלך או אגב ביצוע ההסכם או מתן השירות, 

 , לפני תחילתה או לאחר סיומה.תקשרותתקופת ההתוך 

לחוק העונשין,  118הזוכה מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  .11.2
 .1977-התשל"ז

כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה, כפופים לקבלת  .11.3
 אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 :ישות לסודיותדר .11.4

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס לכל מידע על  .11.4.1
ושל מכבי, עובדיה, מבוטחיה, שיטות עבודתה, נתוניה הכספיים, מידע על ספקיה, מידע רפואי, 

שר יגיעו לידיעתו במסגרת ביצוע מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע פיננסי וכיו"ב נתונים, א
 (."המידע"פי האמור במסמכי הסכם זה )להלן: -התחייבויות הזוכה על
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למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא, אלא אם קיבל אישור  .11.4.2
 ספציפי, לכל נושא בנפרד, בכתב, מאת מכבי ובהתאם לאישור שניתן.

לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך ורק לעובדי  .11.4.3
הזוכה המורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי הזוכה, נותני שירותים והמועסקים על ידו 

פי ההסכם יחתמו על כתב התחייבות אישי לשמירת -ומטעמו לצורך ביצוע התחייבויותיו על
ל עת(, בנוסח המחייב אותם לעמוד בהתחייבויות הזוכה לשמירת סודיות כלפי הזוכה )בכ

-סודיות המפורטות בהסכם זה, וכן כלפי מכבי )בהתאם לדרישה מפורשת ולנוסח שיומצא על
 ידי מכבי(. 

ידי עובדיו -מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי הזוכה יהא אחראי כלפי מכבי למילוי האמור על
 ו/או הפועלים מטעמו או עבורו.

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: .11.4.4

מידע שהיה בידי הזוכה ו/או בידי עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו טרם  .11.4.4.1
 ההתקשרות בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות;

 מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות; .11.4.4.2

 הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של הזוכה.מידע שהוא או הפך נחלת  .11.4.4.3

פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת, ובלבד -פי דין או על-מידע שחובה לגלותו על .11.4.4.4
 שהזוכה הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה להתגונן מפניו.

יהא רשאי  כי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי הזוכה לא .11.4.5
 לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.

כי ידוע לו שייתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת לגביו  .11.4.6
התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור עליו בסודיות, ואשר 

עלול לגרום למכבי נזקים והפסדים גילויו לאחרים או שימוש בו שלא לצורך ביצוע ההסכם 
ולהפרת התחייבות לשמירת המידע בסודיות, וכי הזוכה מודע לכך שהמידע הינו חלק מנכסיה 

 של מכבי.

כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא מודע לסנקציות  .11.4.7
י אם הוא או מי מעובדיו האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם( להן הוא צפו

 1981-מי מטעמו יפר הוראות אלו, לרבות )אך לא רק( הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א
 רלבנטי נוסף., וכל דין 1996-ותקנותיו, חוק זכויות החולה, התשנ"ו

  דרישות אבטחת מידע .11.5

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

 בהתאם לדרישות לעת מעת וכפי שיעודכנובמכרז  המצויות מידע אבטחת דרישות בכל לעמוד .11.5.1
 .המכרז לנושא הרלוונטיות רגולטוריות

 לא אך) כולל מידע אבטחת סיכוני מבדק לבצע רשאית תהא מכבי ,ההטמעה משלב כחלק .11.5.2
 פנימיים ממשקים חדירה ומבדק ,ברשת ,ביישום מידע אבטחת סיכוני חינתבל (מוגבל

, חוק בדרישות מכבי עמידת המטרפדים האבטחה בסיכוני לטפל מתחייב הזוכה .וחיצוניים
 .ורגולציה תקן

בטווח זמן סביר מרגע איתורו ע"י דיווח למכבי על כל אירוע/חשד לאירוע אבטחת מידע,  מסורי .11.5.3
 שאינם לגורמים מכביעובדי  עלאישי -אישי/רפואיחשד של חשיפת מידע  לרבותהספק, 
 .מורשים

 למשפט הרשות והנחיות ותקנותיו 1981-התשמ"א הפרטיות הגנת חוק את יקיים הספק .11.5.4
 הרלוונטיות, הממונה על שוק ההוןוהוראות והנחיות משרד האוצר לרבות  ומידע טכנולוגיה
 זה מכרז נשוא העבודה ולתהליכי, לאבטחתו המידע טכנולוגיית למערך

 יסודית של ההסכם. סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה
 

 ערבות בנקאית לביצוע ההסכם ./1

כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם, יפקיד הזוכה בידי מכבי ערבות בנקאית  .12.1
כמפורט בנספח "ערבות ביצוע" המצורף להסכם זה )להלן: צמודה למדד המחירים לצרכן, אוטונומית 

שתוקפה החל ביום   שקלים חדשים(, )מאתיים חמישים אלף₪  54,444/בסך של , ("ערבות הביצוע"
 .התקשרותלאחר תום תקופת ה חודשים 4החתימה על ההסכם וכלה בתום 
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מבלי לפגוע בכלליות היקף ערבות הביצוע כאמור לעיל, הסתיימה תקופת ההתקשרות או הסתיים מתן  .12.2
פי -בגין אי מילוי התחייבויותיו עלשהיא, והזוכה גרם למכבי נזק  השירות / אספקת המוצר/ים מכל סיבה

תהא מכבי רשאית לחלט את ערבות הביצוע או לדרוש הארכה נוספת שלה לתקופה שתיקבע.  -ההסכם 
הסתיימה תקופת ההתקשרות והזוכה סיים לפצות את מכבי כאמור, תחזיר מכבי לזוכה את כתב ערבות 

 הביצוע.

ההסכם, תהא מכבי רשאית לממש את ערבות פי -בכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו על .12.3
הביצוע, כולה או מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, לבוררות, למשא 

 ומתן משפטי כלשהו או למתן הוכחה כלשהי.

השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי ערבות הביצוע או חלק מהם, יהא הזוכה חייב לחדש את ערבות  .12.4
)שבעה( ימים  7להשלים את סכום ערבות הביצוע לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה, תוך  הביצוע או

 מהיום בו קיבל הזוכה הודעה כי מכבי מימשה את ערבות הביצוע או כל סכום מתוכה.

 פי ההסכם.-אין בגובה ערבות הביצוע כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזוכה על .12.5

 פי כל דין.-פגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או עלהאמור בסעיף זה לא י .12.6

 סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.סעיף זה, על כל 

 

 ההסכם וסיוםההתקשרות  תקופת .13

 "ההסכם"תקופת  :)להלן_____ ________שנים, שתחילתה ביום ___ 5-ההתקשרות עם הזוכה הינה ל .13.1
 .("ההתקשרות"תקופת ו/או 

 שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות כדלקמן:  למזמינה .13.2

בהתאם להוראות המפקח על הביטוח וכפי שישתנו מעת לעת )נכון למועד פרסום  - הפנסיה קרן .13.2.1
. ככל שהוראות המפקח על הביטוח תאפשרנה בעתיד המכרז, לא נקבעה אופציית הארכה

ותר, תהא למכבי הזכות להוסיף תקופת אופציה כאמור בהתאם לתקופה התקשרות ארוכה י
 שתקבע בהוראות המפקח וקרן הפנסיה תהא מחוייבת להאריך את ההתקשרות לתקופה זו(.

, לאור העובדה שתקופת ההתקשרות עם קרנות הפנסיה שנקבעו לעיל האמור חרףו, בנוסף
אפשרות שהמדינה  קיימתשנים בלבד, בסיומן  2-כ"ברירת מחדל" ע"י משרד האוצר, נקבעה ל

הרי שלאחר פרסום תוצאות ההליך החדש הנ"ל, מכבי שומרת לעצמה את  ,חדש להליך תצא
ה לשפר את תנאי ההתקשרות לפי , במטר114/2116עם הזוכה במכרז  ומתן שאמ להזכות לנה

 ומתן שאהמש ככלתוצאות ההליך החדש שיקבעו במדינה, ו/או לסיים את תקופת התקשרות 
 לא יצלח ולצאת להליך חדש לבחירת קרן פנסיה עבור עובדי המזמינה.

 3תקופות בנות עד  3-ב - ()כל אחת בנפרד השתלמות וקרנות פנסיוניים הסדרים ניהול, ביטוח .13.2.2
 . ותמהזוכ ת( מיטיבים, בתיאום עם כל אח2( זהים; או )1, בתנאים )אחת כלשנים 

ידי מכבי יהא מותנה -, מימוש האופציה עלבלבד ביטוחי מנהליםבלמרות האמור, ביחס לא.כ.ע 
ביחס  הסכמהמשא ומתן בין הצדדים, וככל שלא תושג וכפי שיסוכם בתעריף, בהתאם ב
סיים את ההתקשרות עם רשאית לתהא מכבי ש לכךהזוכה מסכים , לתקופת האופציה תעריףל

 ביחס לא.כ.ע לביטוחי מנהלים מבלי שייחשב הדבר כהפרת הסכם. צאת למכרז חדש הזוכה ול

מבלי לגרוע מהאמור, מכבי שומרת לעצמה שלא לממש את האופציה להאריך את תקופתו של  .13.2.3
פי -עלהסכם זה  נשואלא תלות וקשר עם הסכם אחר ולצאת למכרז חדש בתחום זה להסכם 

 קול דעתה הבלעדי. יש

, עת בכל, רשאית תהא מכבילעיל,  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.-ו 13.1 בסעיפים אף האמור  על .13.3
 סיבה ומכל הבלעדי דעתה שיקולפי -על, לסיומו, מסויימים לשירותים ביחס או כולו, זה הסכם להביא
  .מראש חודשים 6 לפחות בכתב לזוכה כך על שהודיעה ובלבד, שהיא

 סיום עם בקשר מכבי כלפי תביעה/או ו דרישה/או ו עילה/או ו טענה כל לזוכה תהא לא, כאמור במקרה
 .ההסכם

 ,קיים בידואשר להעביר כל מידע שיתבקש ו הזוכה, מתחייב ההסכם מכל סיבה שהיאבמידה ויופסק  .13.4
כדי לאפשר המשך טיפול  ,, למי שיתבקשיום מיום מסירת ההודעה על כך 31-לא יאוחר מ ,בכתב ובעל פה

 צורה שוטפת והמלאה. המזמינה בפנסיוני מלא לעובדי 

סכם מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן, תהא מכבי רשאית לבטל את הה .13.5
באופן מיידי, וזאת מבלי שלזוכה תהא טענה ו/או דרישה כלשהי  ולסיים את ההתקשרות עם הזוכה

 בקשר לכך:
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 אם הזוכה הפר הוראה יסודית כלשהי מהוראות הסכם זה; .13.5.1

/או צו להקפאת ואם הוגשה כנגד הזוכה ו/או על ידו בקשת פירוק ו/או אם ניתן כנגדו צו פירוק  .13.5.2
 בוטלו לא כאמור , והליכים, לרבות כונס נכסים זמניהזוכההליכים או מונה כונס נכסים לנכסי 

 ימים;  61 בתוך

אם הצהרה מהצהרות הזוכה תתגלה כלא נכונה או כלא מלאה ו/או הפכה ללא נכונה או ללא  .13.5.3
 מלאה במהלך תקופת ההתקשרות;

 במקרה של שינויים רגולטוריים מהותיים. .13.5.4

 –הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .13.6

 ; אוכאמור לעיל לבטל את ההסכם לאלתר .13.6.1

לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או ההתחייבות  .13.6.2
מכבי, וכמו מיום שתימסר ההודעה לזוכה. הזוכה מתחייב בזה למלא אחר הוראות ימים  3תוך 

כתוצאה מההפרה האמורה ו/או  מכביייגרמו לנגרמו ו/או שכן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים ש
 .הקיום כאמור-אי

הזוכה למכבי פיצויים מוסכמים , ישלם לעיל 13.5 בנסיבות המתוארות בסעיף ביטלה מכבי את ההסכם  .13.7
ש"ח, וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום  251,111בסך 

כאמור, אך מבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה. אין באמור בפיסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי 
 של במקרה יחול לא כאמור הפיצוי אחרים ו/או נוספים על פי כל דין.לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה 

 .13.5.4 סעיף לפי ההסכם סיום

הזוכה את ההסכם הפרה שאינה  הפרלעיל ו/או  13.6.2 לא תיקן הזוכה את ההפרה, כאמור בסעיף  .13.8
ההפרה ו/או לקיים את ההוראה ו/או את ההתחייבות והזוכה לא  יסודית ומכבי דרשה מהזוכה לתקן את

לשביעות  ,תיקן את ההפרה ו/או לא מילא אחרי ההוראות ו/או ההתחייבות, כפי שנדרש על ידי מכבי
קיומו, -רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה, תהיה מכבי זכאית לבטל את ההסכם מחמת הפרתו או אי

וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או , ש"ח 251,111והזוכה יהא חייב לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך 
אין  נזקים אלה.שיגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום כאמור ומבלי שתידרש מכבי להוכיח 

באמור בפסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ו/או נוספים על 
 פי כל דין.

הצדדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק אשר עלול  .13.9
ט לעיל, וכי הזוכה יהיה מנוע מלטעון להיגרם למכבי עקב הפרתו ו/או הפרתו היסודית של ההסכם, כמפור

 להיפוכו של דבר.

ביטול ההסכם על ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה, והביטול ייכנס לתקפו במועד שתקבע  .13.11
 מכבי בהודעה.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות הקיימת לצדדים בהתאם לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת  .13.11
פי הוראות ההסכם או -רבות סיומו המיידי של ההסכם בשל הפרתו היסודית על, ל1971-הסכם(, התשל"א

 פי דין. -על
 

 איסור הסבת ההסכם .10

פי ההסכם או את החובות -הזוכה איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות לאחר את זכויותיו על .14.1
 מנימוקים סבירים. , שלא תסרב לתיתו אלאהנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי

כל מסירה או העברה שיתיימר הזוכה לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת וחסרת כל  .14.2
 תוקף.

 זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. .14.3

פי הסכם זה ו/או חלקן, לכל גוף -מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה על .14.4
-עניין" בו כהגדרתו של "בעל-הינה "בעל שמכבימשפטי המהווה חברה בת ו/או חברת סמך של מכבי ו/או 

ה על פי הסכם מקבוצת מכבי ובלבד שזכויות הזוכ , ו/או לכל גוף1968 – "חתשכעניין" בחוק ניירות ערך, 
 זה לא תיפגענה.

 פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך, הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר כלשהו. .14.5

 סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.
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 העדר בלעדיות .15

תנה לו יבזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שנ מצהירמספק שירותי קרן השתלמות, הוא הזוכה ככל ש .15.1
קיים שירות מפעיל ובמכרז המ ףנוס הזוכ וישנאינה הרשאה בלעדית, וכי  השירותאת  לספקידי מכבי -על

  דומה ו/או מקביל עבור מכבי.

 מצהיר, כי אין בהסכם זה כדי לחייב עובד כלשהו של המזמינה לרכוש ממנו שירות/מוצר כלשהו.הזוכה  .15.2

 
 קיזוז זכות .11

עשוי  הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, ולה בלבד, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהזוכה .16.1
 ממכבי. להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, מכל סכום שיגיע לזוכה

טעויות, אי לאחריו,  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומו ובין אם .16.2
שיתגלו בעקבות האמור לעיל, מכל  דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים

 סכום המגיע ו/או שיגיע לספק ממכבי.

 
 ויתור בכתב .17

 אין שינוי בהסכם, ואין ויתור על זכות מזכויות הצדדים לפיו, אלא בכתב. .17.1

ההסכם במקרה מסוים לא תשמש תקדים ולא הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי  .17.2
 ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

לא ייחשב הדבר כויתור על  –פי ההסכם -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על .17.3
 זכויותיו, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך.

 
 סמכות שיפוט .18

הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם ו/או למכרז,  בכל הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 
 . יפו -אביב-בתלתהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 

 
 ומתן הודעות כתובות הצדדים .11

 כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.

ן שבמבוא להסכם, ובהישלחן כך תחשבנה כאילו פי הסכם זה תישלחנה בדואר אלקטרוני למע-כל ההודעות על
 שעות מעת שליחתן.)עשרים(  24הגיעו לתעודתן בחלוף 

 
 
 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 

 ___________________ ___________________ 
 הזוכה מכבי 
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 נספח להסכם 
 נדרשותחברה מנהלת של קרן השתלמות, וחברת הסדר רק קרן פנסיה, 

 להגיש טיוטה חתומה עם הגשת ההצעה
 תאריך:_____________

 לכבוד
 ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/ו תאגידים שלובים מכבי שירותי בריאות
 "(מכבי)להלן ביחד ולחוד: "

 
 מעודכן - 1102/411מכרז  –: אישור עריכת ביטוחים הנדון

 

 מתן עם בקשר לרבות"(  הספק________________ )להלן: " שם על להלן המפורטים הביטוחים את ערכנו כי בזאת מאשרים הננו
)להלן  הספק לבין ביניכם שנערך בהסכם עם בקשר הנלווים השירותים כל וכן הפנסיוני הביטוח בתחום ומוצרים שירותים
 תקופת_______ )להלן: " ביום ומסתיימת_______  ביום המתחילה לתקופה וזאת"( ההסכם" -ו" השירותים: "בהתאמה

 "(.הביטוח

 
)נוסח חדש( ו/או על פי  הנזיקיןביטוח חבות הספק כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת  -מעבידים חבות ביטוח .1

, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך 1981 - "םהתשחוק האחריות למוצרים פגומים, 
לתקופת הביטוח. הביטוח יורחב ₪  21,111,111לאירוע ובסה"כ ₪  6,111,111כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחריות של 

 מי מעובדי הספק. לשפות את מכבי עובדיה ומנהלי במקרה ויקבע כי נושאים בחובות מעביד כלפי

 __________________מספר  פוליסה 

ביטוח חבות הספק על פי דין, בגין פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל  - שלישי צד כלפי אחריות ביטוח .2
או במסגרת מתן השירותים על ידי הספק אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות מכבי ו/או עובדיה ו/או מי שפועל מטעמה, בקשר עם ו/

לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. הפוליסה תורחב לשפות את מכבי בגין ₪  6,111,111ו/או הפועלים מטעמו, בגבול אחריות של 
אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד 

 בור כל אחד מיחידי המבוטח. רכוש מכבי ו/או עובדיה ייחשבו כרכוש צד שלישי.ע

 __________________מספר  פוליסה 

המבטח את חבות הספק על פי דין בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי ו/או הפרת חובה מקצועית ו/או  - מקצועית אחריות ביטוח .3
טה של הספק ו/או עובדיו ו/או מנהליו וכל הפועלים מטעמו, אשר ארע תוך כדי ו/או עקב טעות שמקורה ברשלנות, מחדל או השמ

לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח מורחב ₪  11,111,111מתן השירותים ו/או במהלכם ו/או במסגרתם בגבול אחריות של 
בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת 

 כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח אך למעט חבות מכבי כלפי הספק. 
 השירותים בביצוע עיכוב או איחור, שימוש אבדן, מסמכים אובדן: בדבר מגבלה ואו סייג מכל חופשי זה בסעיף הניתן הביטוח 

 יורחב כן. לב בתום שנעשו בפרטיות ופגיעה מסמכות חריגה וכן במוניטין פגיעה(, מכוסה" ביטוח"מקרה  עקב/או ו)שהינם 
 .עובדים יושר אי בגין הספק של אחריותו את לכסות הביטוח

"ל הנ הפוליסה לפי הביטוח יחול ההסכם חתימת לפני למכבי הספק ידי על כלשהם שירותים ניתנו אם כי, בזאת מאשרים הננו 
 ____________. לפני לא אך, הפוליסה תחילת מועד לפני זה מועד חל אם אף, כאמור השירותים מתן תחילת ממועד למפרע

, מוארכת ותביעות נזקים גילוי תקופת תחול בפוליסות כי מוסכם, כלשהי מסיבה יחודש לא או יבוטל בחברתנו שהביטוח במקרה 
 במהלך הודעה תימסר ושעליו הביטוח בתקופת שיארע אירוע וכל בחברתנו הביטוח תוקף פג בו מהמועד נוספים חודשים 6 למשך
 .הביטוח תקופת במהלך ההודעה נמסרה עליו כאירוע ועניין נושא לכל ייחשב, המוארכת הגילוי תקופת

 __________________מספר  פוליסה 

 כללי
 לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל.  הספק .4

 דרישה כל על מוותרים אנו וכי מכבי"י ע הנערך ביטוח לכל קודמים אלו ביטוחים כי במפורש מצוין לעיל המפורטים בביטוחים .5
 .מכבי ביטוחי שיתוף בדבר טענה/או ו

מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או ישונו  באופן המצמצם את הכיסוי הביטוחי מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת  אנו .6
 יום מראש. 31הביטוח מבלי שניתנה למכבי הודעה על כך בדואר רשום 

"ביט" כ הידוע סחמהנו נחותים יהיו לא( מקצועית אחריות בטוח, )למעט הספק פוליסות נוסחי כי, במפורש בזאת מוסכם .7
 .אותם שיחליף אחר נוסח כל או חידושו או הביטוח עריכת למועד הרלוונטית במהדורתו

 
 .לעיל האמור ידי על במפורש שונו שלא כמה עד המקוריות הפוליסות של ולהסתייגויות לתנאים בכפוף

         

 רב, בכבוד

 

 ________________ _______________________ 
  הביטוח חברתחתימה וחותמת  החותםשם ותפקיד  
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 נספח להסכם

 ערבות ביצוע לשימוש הזוכה בלבד

 

 לשימוש הזוכה במכרז - ביצועערבות  -נוסח ערבות בנקאית אוטונומית

 

 לכבוד

 227/99מאנית מס' ומכבי שירותי בריאות אגודה עות

 תל אביב 27רח' המרד 

 א.נ.

 ערבות מס' ___________הנדון: 

 

כשהוא צמוד למדד כמפורט  ,("סכום הערבות" :)להלן₪  54,444/הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

-114/2116)מכח מכרז מס'  ( בקשר עם הסכם"החייב" :)להלן להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת____________

 .לרכישת שירותים ומוצרים בתחום הביטוח הפנסיוני (מעודכן

 

 המונח "מדד" משמעו: –לצרכי ערבות זו 

מדד המחירים לצרכן הכולל ירקות ופירות המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, כולל 

אותו מדד אף אם יתפרסם ע"י מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם 

 הקיים ובין אם לאו. נתונים עליהם בנוי המדד

כי המדד החדש עלה  ,("המדד החדש" :אם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו )להלן

(  אזי יחושב סכום הערבות כשהוא "המדד היסודי" :)להלן לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ב______

 (."סכום הערבות המוגדל" :לעומת המדד היסודי )להלןמוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש 

 למניעת ספק, אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך הימנו, לא יחול כל שינוי בסכום הערבות.

 

ימים לאחר יום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום בגבול סכום  7אנו נשלם לכם מפעם לפעם, בכל מקרה תוך 

דל, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה תשלום מהחייב, ובלבד שהסכום הכולל הערבות המוג

 שיהיה עלינו לשלמו על פי כל דרישותיכם גם יחד לא יעלה על סכום הערבות המוגדל.

 

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  _________ ועד בכלל . 

 

 ה.דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל לא תיענ

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

  

 בכבוד רב,

 

 __________שם הבנק:

 __________שם הסניף:



 

 'ג נספח                                                                                                                                  לכבוד
 מכבי שרותי בריאות

 
 מעודכן -1102/411  מספרטופס הצעה למכרז הנדון: 

 
 התאגיד המציע: ________________________________

 
 קרן השתלמות  /  שירותי חברת הסדר  /  מוצרי ביטוח  / השירות/המוצר המוצע: קרן פנסיה 

 
 )נא להקיף בעיגול את השירות/המוצר המוצע(

 
 הערות: _______________________________________________________________________

 

 כתב הצהרה והתחייבות המציע .1

, מצהירים __________________ולחתום בשם ______________________אנו הח"מ, הרשאים להתחייב 
 ומתחייבים כדלקמן:

 
קראנו והבינונו כל האמור במסמכי המכרז, אנו מסכימים לכל האמור בהם ולכל תנאי ההתקשרות, ובהתאם  

 לכך אנו מגישים את הצעתנו למכרז וחותמים על כתב הצהרה והתחייבות זו.
 

 ובתנאי המפרט הנדרשים במכרז. מוקדמיםה םתנאיהאנו מצהירים, כי אנו עומדים בכל  1.1

השירותים שבהצעתנו לתת את המוצרים ואת התחייבותנו חתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה  1.2
הסכם  זוכים במכרז, לרבות חתימה עלכ נוכרזבתנאים המפורטים בכל תנאי המכרז, והכל אם 

 ההתקשרות המצורף כלשונו.

 ידוע לנו, כי מכבי אינה מחויבת בקבלת כל הצעה שתוגש, כולה או חלקה, מכל סיבה שהיא. 1.3

הננו מתחייבים לשמירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או עקיף במהלך הכנת ההצעה  1.4
 מכבי. ולאחריה, לרבות במהלך תקופת ההתקשרות, אם תהא, בינינו לבין

אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב הצהרה והתחייבות זה בתוקפן, לא לבטלן,  1.5
)תשעים( ימים מהמועד האחרון שנקבע להגשת  91לא לשנותן, לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו 

 י ההסכם. במשך כל תקופת ההתקשרות לפ –זוכים במכרז כ נוכרזההצעות במכרז זה, ואם 

 הננו מבינים ומוסכם עלינו, כי מתוקף הליכי המכרז יתכן והצעתנו זו תיחשף למתמודדים אחרים במכרז. 1.6

 לא כולל מע"מ.  ש"ח, -בנקובים ה המחירים בהצעה 1.7
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 :להלן הצעתנו ./

  .להלן )חובה למלא את כל השורות בעמודת "הצעה"( 0./ – 1./מהסעיפים  יותר או לאחד הצעה להגיש ניתן
 

 :וכללית מקיפה חדשה פנסיה קרן עבור ההצע 1./

תשואה  בנוסף לדמי הניהול גם בחשבון וילקחייובהר כי לציון הסופי  להלן.מלא את ההצעה על המציע ל
   ושירות כמפורט בנספח אמות המידה.

משקל באחוזים  מוקדם תנאי  פרמטר
המשוקלל בציון 

 הסופי

 הצעה

דמי ניהול מצבירה קרן 
 )שנתי(חדשה מקיפה 

 ומקרן פנסיה כללית

 השנתי שיעור דמי הניהול
 1.11%  –לא יעלה על מצבירה 

 

 
 

14% 

 
%_____ 

דמי ניהול מפרמיה לקרן 
ומקרן  חדשה מקיפה
 פנסיה כללית

  
%_____ 

 

 :הפנסיה מקרנות לפנסיונרים שנתי ניהול דמי שיעור עבור הצעה /./

 

 הצעה  מוקדם תנאי  פרמטר

דמי ניהול למקבלי 
קצבה מקרן הפנסיה 

החדשה המקיפה ומקרן 
 הפנסיה הכללית 

שיעור דמי הניהול השנתיים 
 . 1.31% –מהצבירה לא יעלה על 

  
בתקופת ההתקשרות עם קרן 
הפנסיה, שיעור דמי ניהול שיגבה 
מעובד שפורש ומקבל קצבה לא 

 מהצבירה. 1.31%יעלה על 

 
 לא לשקלול

 
%_____ 

 

 :ביטוח מוצרי עבור הצעה 2.3

משקל באחוזים בציון  דרישות פרמטר
 המשוקללהמחיר 

 הצעה

אובדן כושר 
 עבודה

 

הפרמיה בגין ההשלמה לעמיתי קרן 
במימון  י)וולונטר 71%-ה.ע.ל ל

העובד( ובאופן יחסי למס' העמיתים 
 הכולל הרלבנטיים.  

15  
  

 ₪ _____ 

אובדן כושר עבודה קולקטיבי 
, קופות מנהליםלמבוטחים בביטוחי 
הפרמיה שיעור גמל וקרנות פנסיה, 

מהשכר המבוטח בגין הכיסוי לאובדן 
 כושר עבודה. 

/7  
 

%_____ 

הרחבה למבוטחים בקרן הפנסיה 
להגדרת נכות עיסוקית "מטריה 
ביטוחית" )ההרחבה היא במימון 

. יש לנקוב (, בניכוי מהשכרהעובדים
)באחוזים( מהשכר הפרמיה  שיעוראת 

 .המבוטח

1  
 

%_____ 

הרחבה לרכיבי כיסוי נוספים בביטוח 
א.כ.ע  )ההרחבה היא במימון 

. יש לנקוב (, בניכוי מהשכרהעובדים
את שיעור הפרמיה כאחוז מהשכר 
המבוטח. הציון יינתן רק בגין הרחבת 

 רכיבי שכר שאינם מבוטחים. 

1  
%_____ 
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 ביטוחי
משנת  מנהלים
: ואילך  2113
 דמישיעור 
שנתיים ניהול 

 מצבירה

 לאמצבירה דמי הניהול השנתי  שיעור
 1.5%  –יעלה על 

04  
%_____ 

 ביטוחי
משנת  מנהלים
: ואילך 2113
ניהול  דמי

 מפרמיה 

  -על  יעמודמפרמיה דמי הניהול  שיעור
2% 

 
------- 

2% 

 

 :השתלמות קרן עבור הצעה 0./

משקל באחוזים בציון  תנאי סף פרמטר
 המשוקללהמחיר 

 הצעה

דמי שיעור 
 שנתיים  ניהול

 מצבירה

 מצבירה  השנתישיעור דמי הניהול 
 .1.41%  –לא יעלה על 

 
144% 

 
%_____ 

 

 :הסדר חברת עבור הצעה 5./

משקל באחוזים בציון  פרמטר 

 המשוקללהמחיר 

 הצעה

 משולב פנסיוני הסדר עםשווק לעובדים  ישירותתגמול עבור 
 או ביטוח מנהלים. (גמל/ק. פנסיה. ק + מנהלים)ביטוחי 

משולמים במסגרת דמי הניהול ולא יידרש מהמעסיק 
  והעובדים תשלום נוסף בגינם.

---------  
 ללא עלות 

)על פי ביצוע חד פעמי בפועל( לפי תעודת זהות שירות  מחיר
, ( פרישה, 161)לעובד אחד  העסקה סיומי , עבור לעובד

 ל בלבד.לעובדים לגביהם מנהל ההסדר משמש כמתפע
ולא  דרושת לא ההסדר חברת, במקרה זה הסר ספק למען

 בה ו/או מקופת הגמל הפנסיה מקרן נוסף תשלוםישולם לה 
 . העובד מבוטח

17  
₪ _______ 

 דמי תפעול לרבות בקרות: 
לעובדים שחתמו על כתב מינוי סוכן, יהיו סליקה דמי 

  בהתאם להסדר התחיקתי

לפי ההסדר  --------
 התחיקתי 

 דמי תפעול לרבות בקרות: 
)לא  לעובדים לגביהם מנהל ההסדר משמש כמתפעל בלבד 

   חתמו על כתב מינוי סוכן( 
 .לעובד( לפי תעודת זהות ודשי)על פי ביצוע חשירות  מחיר

11  

₪ _______ 

טיפול בתביעות נכות או א.כ.ע או שארים בגין עובדים 
)על פי  מחירלגביהם מנהל ההסדר משמש כמתפעל  בלבד 

 . לעובדביצוע( לפי תעודת זהות 
ולא  דרושת לא ההסדר חברת, במקרה זה הסר ספק למען

 בה ו/או מקופת הגמל הפנסיה מקרן נוסף תשלוםישולם לה 
 .העובד מבוטח

17  

₪ _______ 

 
 ספרות אחרי הנקודה.  שלוש עדניתן להגיש הצעה  2.6

 .בחשבון תילקחנה ולא מחקנהיספרות אחרי הנקודה, הן ת שלושל מעבר בהצעה שתצוינה במקרה

 
 

 חתימה: ____________________ השם המלא: ____________________ 
 

 
  חותמת: ____________________ תפקיד: ________________________
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  :רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה .3

 שהמסמכים הרשומים מטה אכן צורפו להצעתך:  X-נא וודא וסמן ב

  אישור עורך דין / רואה חשבון בדבר היות התאגיד מאוגד כדין ופעיל, ואשר יפרט את מורשי החתימה
בתאגיד, וכי חתימתם, בצירוף חותמת התאגיד, מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין. אישור זה יישא 

 חודשים לפני מועד ההגשה. 3תאריך של עד 

  ,)אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס
 .1976-התשל"ו

  כשהוא מלא וחתום. –נספח ג'  –טופס הצעה 

  כשהוא מלא וחתום. -נספח ד'  -טופס פרטי המציע 

  למסמכי המכרז.הנספח  -תצהיר עשוי בפני עורך דין ' 

 ת מסמכי המכרז ממכבי.ישקבלה המעידה על רכ 

 מסמכים נוספים: - חברה מנהלת של קרן פנסיה 

 בסעיפיםכמפורט  חדשה ושל קרן פנסיה כללית חברה מנהלת של קרן פנסיה מקיפה צילום רישיון 
  למנהלה. 4.2.3-ו 4.2.2

 אישור אקטואר קרן הפנסיה לגבי שיעור העודף או הגרעון האקטוארי המצטבר שהוצג בטופס ההצעה.  

 של אישור עריכת ביטוחים חתומה על ידי חברת ביטוח הטיוט. 

  מסמכים נוספים: –מוצרי ביטוח  –חברת ביטוח 

  למנהלה. 4.3.1 כמפורט בסעיף  ,"ביטוח חיים" בענף ישראלי מבטח רישיוןצילום 

  מסמכים נוספים: -חברה מנהלת של קרן השתלמות 

  למנהלה. 4.5.1חברה מנהלת של קרנות השתלמות, כמפורט בסעיף רישיון צילום 

 של אישור עריכת ביטוחים חתומה על ידי חברת ביטוח הטיוט. 

  מסמכים נוספים: –חברת הסדר 

 למנהלה 4.4.1שיון סוכן תאגיד, כמפורט בסעיף יצילום ר. 

  למנהלה. 4.4.2אישור קיומו של חשבון נאמנות, כמפורט בסעיף 

  דוגמא של דו"ח גביה 

 של אישור עריכת ביטוחים חתומה על ידי חברת ביטוח הטיוט. 

 
 
 
 
 

 ____________________חתימה:  השם המלא: ____________________ 
 

 
 חותמת: ____________________ תפקיד: ________________________

 



 נספח ד'

 מעודכן - 1102/411מכרז  – טופס פרטי המציע
 

  בסוף הטופס. ולחתוםאת כל הפרטים להלן,  למלאהמציע נדרש 
 .המציע רשאי לצרף כל חומר משלים 

 
  פרטי המציע .1

 שם
 

 מספר תאגיד

 מעמד משפטי )צורת התאגדות(:
 

 פועל/ת משנת:

 כתובת משרדי ההנהלה:
 

 :טלפון נייד
  טלפון נייח:

 דואר אלקטרוני:

 הרכב הבעלות בתאגיד:
1.  
2.  

 

 
 תיאור כללי של המציע  ./

 

 
 

 מידע אבטחת בתחום רגולציה .3
 שהנך חייב לעמוד בה. ציין מהי ההוראה הרגולטורית בנושא אבטחת מידע מטעם משרד האוצר

 . כי הנך עומד בדרישות הרגולציה שהנך חייב בהןבכתב אשר 

 

 
 

 קרן פנסיה  .0
 שם 

 ________________________________ :המוצעת במכרז קרן פנסיה מקיפה חדשה
 . הקרן תקנון"י עפ מחדל ברירת מסלול
 נט".-________________ כפי שמוצג באתר "פנסיה אוצר קוד
 
משנת ________ כמנהלת קרן פנסיה מקיפה עפ"י תקנון מאושר ע"י הממונה על שון ההון, ביטוח ותק 

 וחסכון.
 : המוצעת במכרז קרן פנסיה כללית )כוללת נכות זקנה ושארים(שם 

                                                                                               ________________________________ 

  חברת ביטוח .5
למוצרי , ומנהלים חיים חיולביטחברת ביטוח כ חברת הביטוח המוצעת וותק משנת __________ל

  א.כ.ע וכיסויי סיכון למקרה פטירה. 

 
 חברה מנהלת של קרן השתלמות  .1

 
 שם קרן ההשתלמות המוצעת: ________________________________

משנת ________ כמנהלת קרן השתלמות, עפ"י תקנון מאושר ע"י הממונה על שון ההון, ביטוח ותק 
 וחסכון.

 
 .(21,111 לפחות)בסך קרנות ההשתלמות שמנהלת החברה המציעה ____________ עמיתים פעילים 

 
 חברת הסדר   .7

 ______________________________שם חברת ההסדר המוצעת: 

 ________ כחברת ההסדר.ותק משנת 

 החברה בעלת רשיון סוכן תאגיד מספר _________________________
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שירותים להלן פירוט ממליצים מבין לקוחותינו הגדולים ביותר להם אנו מספקים בשנים האחרונות  .8

 )אין צורך למלא לגבי קרן פנסיה( באופן סדיר בתחום הפנסיוני,
 

 שם הלקוח:

 שם האיש הקשר:

 תפקידו:

 טלפון נייד ונייח:

 תיאור השירות שניתן:

 תקופת מתן השירות:

 
 שם הלקוח:

 שם האיש הקשר:

 תפקידו:

 טלפון נייד ונייח:

 :תיאור השירות שניתן

 תקופת מתן השירות:

 
 שם הלקוח:

 שם האיש הקשר:

 תפקידו:

 טלפון נייד ונייח:

 תיאור השירות שניתן:

 תקופת מתן השירות:

 
 שם הלקוח:

 שם האיש הקשר:

 תפקידו:

 טלפון נייד ונייח:

 תיאור השירות שניתן:

 תקופת מתן השירות:

 
 כי :הננו מצהירים 

 חברה מנהלת לקרן  / חברת הסדר / ביטוחקרן פנסיה / חברת אנו עומדים בכל תנאי הסף המפורטים במכרז זה ל
 .]מחק את המיותר[ השתלמות

  מלוא השירותים כמפורט במפרטי השירות.אנו יכולים לתת את 

 .במפרט השירות נקובים שמות אנשי הקשר המיועדים לעבוד עם המזמינה 

  שכל הפרטים דלעיל נכונים.הננו מצהירים 
 

 חותמת: ____________________ : _________________  שם מגיש ההצעה         

 : ____________________תאריך  חתימת המציע: ___________________          



 ה' נספח

 ת  צ  ה  י  ר
 

וכי אהיה  __________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת_____, ת.ז. מס' _________אני הח"מ, __________________
 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

 

 )מעודכן( 114/2116( למכרז "החברה"תצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת ________________________ )להלן:  .1
 .שירותים ומוצרים בתחום הביטוח הפנסיוני  לרכישת

  , ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמו.החברההנני משמש בתפקיד _________________ אצל  .2

 בתנאי הסף ובדרישות מפרט השירות, על פי הצעת החברה. הנני מתחייב כי החברה עומדת .3

 )ניתן למחוק את הסעיפים שאינם רלבנטיים לשירות/המוצר המוצע(.

 קרן פנסיהעבור  .0

)"לא כוללת  אלא כללית משלימה בלבדניהול קרן פנסיה כללית לחברה המנהלת אין בעת הגשת ההצעה אישור לבמקרה בו  .א
להשגת אישור כחברה מנהלת של קרן פנסיה כללית )כולל כיסוי  החברה המציעההנני להתחייב בשם כיסוי לנכות ופטירה"(, 

ים מתאריך ההודעה על הזכייה במכרז.דשחו 6 פטירה, זקנה( תוך לנכות,

מונה על שוק שנים לפחות כמנהלת קרן פנסיה מקיפה, על פי תקנון מאושר ע"י המ 5לקרן הפנסיה מקיפה חדשה, ותק של  .ב
ההון, ביטוח וחסכון.

 ביטוח חברת מציע עבור .5
מוצרי א.כ.ע וכיסויי סיכון למקרה ביטוחי חיים ומנהלים, חברת ביטוח לכשנים לפחות  4חברת הביטוח המוצעת וותק של ל

  פטירה. 
 חברת הסדרעבור  .1

 4-ניסיון מוכח במתן שרותי תפעול, סליקה פנסיונית, שירותי יעוץ ולווי לעובדים ולמעסיקים בעת פרישה, בלחברת ההסדר  .א
חודשים רצופים  24עובדים הנכללים בהסדר תפעול וסליקה חודשי שוטף של לפחות  1,111מהם, לפחות  3-גופים לפחות. ב

עובדים הנכללים בהסדר תפעול וסליקה חודשי שוטף של  311לפחות טרם מועד הגשת ההצעה, וכן לפחות גוף ציבורי אחד בו 
גוף ממשלתי, קופת חולים, "גוף נתמך" כהגדרתו בחוק  –)"גוף ציבורי"  חודשים רצופים טרם מועד הגשת ההצעה 24לפחות 

יסודות התקציב וכדו'(.

יכנסו נ, שגף שוק ההון ומשרד האוצרחברת ההסדר ערוכה לביצוע סליקת תשלומים וממשק מעסיקים העונה על דרישות א .ב
.2116לתוקף במשכורת חודש ינואר 

 לחברת ההסדר פתרון תפעולי לריבוי סוכנים. .ג
  השתלמות קרן של מנהלת חברהעבור  .7

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, כמשמעו ב –חברה מנהלת של קרנות השתלמות רישיון לחברה המציעה  .ד
.לפי החוק האמור שבניהולהההשתלמות לקרנות ואישור   2115-התשס"ה

כמנהלת קרן השתלמות, על פי תקנון מאושר ע"י הממונה על  (, 31.12.2115-)נכון ל שנים לפחות 5לחברה המציעה ותק של  .ה
.ון, ביטוח וחסכוןשוק הה

)עמית פעיל הינו עמית  21,111הכולל בכל קרנות ההשתלמות שמנהל המציע הינו לפחות  מספר העמיתים הפעילים .ו
 שמשולמים בגינו דמי הפקדה לקרן, ברבעון האחרון טרם מועד הגשת ההצעה למכרז(.

  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת. .8

______________________ 

 חתימה                                                                                                                                                       

 אישור

עו"ד, במשרדי ברחוב __________  הופיע בפני _________________, __________הנני מאשר בזה, כי ביום 

זהות מספר ______________, ואחרי  ידי תעודת עצמו על ' / מר _______________, שזיההגב_________________, 

אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל  -שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן 

 וחתם עליה בפני.

______________________ 

 חתימה וחותמת                                                                                                                                                  



 ו'נספח 
 
 

  מבנה טופס להצגת  שאלות

 שאלה סעיףמס'  מס"ד
 מנהלה

  1     

2     

3     

4     
 מפרט

  1     

2     

3     

4     

5     
 הסכם

  1     

2     

3     

4     

5     
אישור עריכת 

 ביטוחים
 1     

2     

3     
 טופס הצעה

 1     

2     

3     

4      
 ערבות

  1     

2     
 תצהיר

  1     

2     

3     

4      
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 נספח ז'
 

 מידה אמות
  

 בכל פרמטר, ההצעה המעניקה את ההטבה המירבית למזמינה, תקבל את מלוא הציון.

 . יתר ההצעות לכל פרמטר, ידורגו באופן יחסי להצעה האמורה

 וכללית קרן הפנסיה החדשה מקיפה .1

 דמי ניהול שירות תשואה 

  61% 11% 31% איכות( משקל בציון המשוקלל  )מחיר +

 

  )תשואה שירות ומחיר( כוללאמות המידה לקביעת ציון 

משקל  אופן קביעת הציון פרמטר
 הציון

קרן ב - שנתיים  דמי ניהולשיעור  
 פנסיה מקיפה

 6-9-2116לחוזר גופים מוסדיים  9בהתאם להוראות סעיף 
  , והתהליך המפורט בנספח א' לחוזר.13.3.16שפורסם ביום 

14 

קרן הפנסיה במסלול  תתשוא
 לתקופה מצטברתברירת המחדל, 

המסתיימות  אחרונות שנים 5 של
  .31272/411ב 
 
 
 

 אקטוארי2גירעון העודף שיעור
 5השנתי המצטבר לתקופה של 

 .  3121/2/415ב  המסתיימותשנים 

שנים שסיומן ביום הראשון של החודש בו  5-שיעור התשואה ל
, כפי (31.7.2116ועד  1.8.2111 מיום)קרי:  פורסם המכרז

שמפורסם באתר פנסיה נט ועפ"י הכללים המפורטים בסעיף 
שלא מפורסמים לצורך החישוב לא ייכללו מסלולים )לחוזר  ב'8

לגביהם נתונים באתר הנ"ל ביחס לתקופה הנ"ל או חלק 
 .(ממנה

 
העודף או הגרעון האקטוארי המצטבר שהוצג בדוחות הכספיים 

, על בחמש השנים שקדמו למועד פרסום מכרז זהשל המציעה 
 אישור של אקטואר הקרן המציעה, אשר יצורף להצעה.פי 
 

34 

"מדד שירות קרנות  –שירות 
שירות מדד מתוך " –פנסיה" 

, "2115שנת קרנות פנסיה ל
 משרד האוצרשפורסם על ידי 

שפורסם ביום  6-9-2116להוראות חוזר גופים מוסדיים בהתאם 
  והתהליך המפורט בנספח א' לחוזר. ,13.3.16

14 

 144  סה"כ:
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 ביטוח מוצרי ./

 
 מחיר איכות

 81% 21% משקל בציון המשוקלל  )מחיר + איכות(

 

 אמות המידה לקביעת ציון המחיר 1./

משקל  אופן קביעת הציון פרמטר
 הציון

עפ"י  –הציון .  71%-בגין ההשלמה לעמיתי קרן ה.ע.ל  ל בש"ח  הפרמיה אובדן כושר עבודה
 לפי הנקוב בטופס ההצעה.  בש"ח  הפרמיה החודשית

15 

 קופות גמל, אובדן כושר עבודה קולקטיבי למבוטחים בביטוחי מנהלים
הפרמיה מהשכר המבוטח בגין הכיסוי עפ"י שיעור  –הציון  , וקרן פנסיה

 .לאובדן כושר עבודה

/7 

הרחבה למבוטחים בקרן הפנסיה להגדרת נכות עיסוקית "מטריה 
 הפרמיה מהשכר המבוטח.שיעור לפי  - הציוןביטוחית". 

1 

לפי שיעור  -הציון  -הרחבה לרכיבי כיסוי נוספים בביטוח א.כ.ע  
 הפרמיה מהשכר המבוטח

1 

השנתיים דמי הניהול  שיעורעפ"י  –הציון  – מנהלים חיוביט יותנתכ ואילך 2113ביטוח מנהלים 
 מהצבירה 

04 

 144  סה"כ:

  מוצרי ביטוחאמות המידה לקביעת ציון האיכות ל  /./

  

 משקל הציון  פרמטר איכותי נבחן  

 , 2111-2115תשואה מצטברת לשנים 
 כפי שמפורסם באתר משרד האוצר  ואילך במסלול הכללי 2114לגבי פוליסות 

25 

כפי   ואילך במסלול הכללי 2114לגבי פוליסות  2111-2115תקופה לשנים   5-מדד שארפ ל
 .שמפורסם באתר משרד האוצר

25 

" על פי פרסום אחרון של משרד 2115ת ביטוח חיים משולב חיסכון לשנת מדד שירו"
 האוצר, אשר קדם למועד פרסום המכרז 

51 

 144 סה"כ:

 74 מזערי  כולל ציון איכות
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 קרן השתלמות .3

 מחיר איכות 

 81% 21% משקל בציון המשוקלל  )מחיר + איכות(

 

   : אמות המידה לקביעת ציון המחיר 3.1

משקל  אופן קביעת הציון פרמטר
 הציון

 שנתיים  דמי ניהולשיעור 
 מצבירה

 111ההצעה בעלת דמי הניהול הנמוכים ביותר תקבל 
נקודות ויתר ההצעות ידורגו באופן יחסי אליה עפ"י 

 P=(A1/A2)*100הנוסחה: 

 כאשר:

P =  להצעה הנבדקת.דמי הניהול ציון 

A1  =כלל במכרז מבין  ושהוצע םהמינימאליי דמי הניהול
 ההצעות שעברו את בדיקת האיכות.

A2  =בהצעה הנוכחית דמי הניהול 
 1.41%  –לא יעלה על  השנתי שיעור דמי הניהול

144 

 144  סה"כ:

 

  איכות: קביעת ציון האמות המידה ל /.3

 משקל הציון פרמטר איכותי נבחן על פי סעיפי הבקשה

 2111-2115לשנים מצטברת תשואה 
כפי שמפורסם באתר  (2115כפי שהיה קיים עד סוף הנ"ל יוצג לגבי מסלול כללי )

 משרד האוצר

41 

 2111-2115 לשניםשנים )בנקודות האחוז(  5-מדד שארפ ל
 נט".-כפי שמפורסם באתר "גמל

61 

 144 סה"כ:
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 ההסדר חברת עבורמידה  אמות 0

 
 מחיר איכות 

 51% 51% משקל בציון המשוקלל  )מחיר + איכות(

 

 :לקביעת ציון המחיראמות מידה  0.1

 משקל הציון פרמטר לניקוד

דמי תפעול לרבות בקרות לעובדים לגביהם מנהל ההסדר משמש כמתפעל בלבד 

שירות )עפ"י ביצוע חודשי( לפי תעודת )לא חתמו על כתב מינוי סוכן( מחיר 

 זהות לעובד

11 

 סיומי עבור )על פי ביצוע חד פעמי בפועל( לפי תעודת זהות לעובד, שירות מחיר

אחד. לעובדים לגביהם מנהל הסדר משמש כמתפעל  לעובד –( 161ט. ) העסקה

 בלבד )לא חתמו על כתב מינוי סוכן(

17 

או שארים בגין עובדים לגביהם מנהל ההסדר משמש  טיפול בתביעות א.כ.ע 

 כמתפעל בלבד )לא חתמו על כתב מינוי סוכן(

17 

 144 סה"כ

 אמות מידה לקביעת ציון האיכות: /.0

 משקל הציון פרמטר לניקוד

 3 )ועד  הסף נאימעבר לנדרש בת (כהגדרתו בתנאי הסף)בעבור כל גוף ציבורי 
את הציון  גופים נוספים יקבל 3מציע לו   .ניקוד ןיינת גופים נוספים(
 . שאר המציעים ינוקדו באופן יחסי. המקסימאלי

1 

שביעות רצון מהשירות של לקוחות )למכבי הזכות לפנות ללקוחות שונים לאו 
זמינות נותני , לעובדשירות , עמידה בלו"ז קא מתוך רשימת הממליצים(:ודו

התאמה בין בקרת , מחשוביותכלים ויכולות , השירות )למעסיק ולעובד(
 .תשלומים מול קליטת הפקדות אצל היצרן

/0 

 מערכת הסליקה של המציע מאפשרת ניהול סליקה כולל תוך
 . ממשק ממוחשב לכלל היצרנים הפנסיונים בשוק

 בכל עת.  באופן מלא ומרוכז למעבידיכולת הצגת הנתונים 
 הציון יינתן בהתאם להתייחסות לקוחות, ממליצים והתרשמות צוות 

  הבדיקה

14 

 14 התרשמות כללית של צוות הבדיקה -ביקור במשרדי חברת ההסדר 

 144 סה"כ

 74  מזעריכולל  איכות ציון

 


