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רופאים מומחים לצורך ייעוץ ובקרה בתחום ניידות
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מכרז מס' מ) 2006 (2046רופא מייעץ לבקרה בניידות
.1

מסמכי המכרז ופרוט תנאי הסף

המוסד לביטוח לאומי מבקש הצעות מרופאים לביצוע בקרה על החלטות הוועדות הרפואיות ,הנערכות ע"י
משרד הבריאות ,על פי הוראות הסכם הניידות.

העבודה כוללת:
•
•
•
•

מתן חוות דעת לצורך הגשת עררים בפני ועדות רפואיות לעררים או ערעורים בפני בתי הדין לעבודה.

מתן חוות דעת בקשר להצמתת ליקויים בניידות.

מתן חוות דעת בקשר להפניית המוגבל בניידות לבדיקה חוזרת.

כל ייעוץ רפואי נוסף שיידרש בקשר לקביעת מוגבלות בניידות לעניין ההסכם כאמור.

יוכלו להגיש הצעות מי שעונים על כל אלה :רופא

 .1בעל רישיון ישראלי לעסוק ברפואה

 .2השולט בשפה העברית על בוריה ובעל ידיעה טובה באנגלית

 .3בעל תעודת מומחה באחד המקצועות הרפואיים הבאים :כירורגיה אורטופדית ,כירורגיה וסקולרית,
נוירולוגיה או רפואה פיזיקלית ושיקום.

 .4בעל ותק של  15שנים לפחות כרופא ,מתוכם ,ניסיון של שמונה שנים לפחות בתחום המומחיות.

 .5בעל יכולת ניתוח גבוהה ,יכולת ביטוי טובה ,יכולת קבלת החלטות תוך הפעלת שיקול דעת עצמאי,
ערנות לפרטים ויסודיות.

 .6בעל יכולת התמודדות עם חוות דעת והערכות מקצועיות של מומחים אחרים.

 .7בעל ביטוח אחריות מקצועית כמפורט בנספח אישור ביטוח המצורף למכרז זה ויהיה חלק מהסכם
אשר ייחתם עם הרופא המייעץ .

.8

יש לצרף אישור תקף על ניהול ספרים ופנקסי חשבונות ומע"מ ורשימות על פי חוק  -עסקאות גופים

.9

התמורה שישלם המוסד ליועץ בעבור יעוץ בששה תיקים תהיה בגובה תעריף השתתפות רופא

ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו .1976

בישיבה של ועדה רפואית שנועדה לדון בארבעה תיקים ,וזאת לפי תעריפים לרופאים המתפרסמים

מזמן לזמן ע"י משרד האוצר ,בחוזר שכר והסכמי עבודה.

עמידה במבחני מיון  -המועמדים ידרשו לעבור מבחני התאמה לפי דרישת המוסד לביטוח לאומי ולהופיע בפני
ועדת קבלה.

אמות מידה לבחירת יועץ
ציון במבחני התאמה .30% -
•
•
•
•

כושר ניתוח ,ביטוי בכתב וכו' )שיבחן במסגרת תיק לדוגמא( .30% -

היות המועמד מנהל מחלקה בפועל )או שפרש מתפקיד כאמור( .10% -
ראיון אישי .30% -

מי שיבחר במכרז יתחייב להיות זמין למתן שירותי יעוץ בהיקף של  30שעות שבועיות ,לפחות.
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למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי:
 .1לא יתקיימו יחסי עובד מעביד בין המוסד לביטוח לאומי לבין היועץ.
 .2המוסד איננו מתחייב לספק לזוכים במכרז ,עבודה בהיקף כלשהו.

 .3המוסד איננו מתחייב לחלק את העבודה בצורה שווה בין כל הרופאים שייבחרו.

 .4ה ַקּבַלה לעבודה תהא בתחילה לתקופת ניסיון בת שמונה חודשים ,שבסופם יוחלט על המשך העסקת

הרופאים שייבחרו במכרז .אף על פי כן רשאי המוסד להפסיק בכל עת ,במהלך ששת החודשים הראשונים,

את עבודת הרופאים הנבחרים.
אופן הגשת ההצעות

 .1את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי ,כתובת.www.btl.gov.il.:
.2

דף הבית :מדור מכרזים.

את ההצעות ,בצירוף קורות חיים ותעודות על השכלה ועל ניסיון ,יש למסור )אישית או באמצעות

שליח( במעטפה סגורה בגודל  ),A4על המעטפה יש לציין את שם המכרז ואת מספרו (.אל תיבת

המכרזים של המוסד לביטוח לאומי ,שדרות וייצמן  13ירושלים ארכיב קומה  2אצל מר יוסי מרציאנו.

 .3המועד האחרון להגשת מועמדות במכרז הוא :יום שלישי  18.11.2008שעה .15.00
המוסד לביטוח לאומי ,לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר מועד זה.
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ה ס כ ם ) -ההסכם כולל שלושה נספחים(
שנערך ונחתם בירושלים ביום___________
בין
המוסד לביטוח לאומי )להלן המוסד( משד' ויצמן  13ירושלים ע"י
סמנכ"ל _________________
מצד אחד
לבין
ד"ר ______________________ )להלן היועץ(
מצד שני

הואיל

והמוסד מעוניין ונוהג לקבל ייעוץ רפואי בתיקי מוגבלים בניידות לעניין ההסכם בדבר

והואיל

והיועץ הינו רופא בעל מומחיות בתחום _________ויש לו ידע וניסיון בקשר לקביעת

גמלאות ניידות;

מוגבלויות לעניין ההסכם האמור ;

והואיל

והמוסד מעוניין לקבל מהיועץ ,והיועץ מוכן לתת למוסד ,יעוץ רפואי בקשר למוגבלויות

והואיל

וההוצאה לעניין הסכם זה מתוקצבת בסעיף  28031003לתקציב המוסד;

לעניין ההסכם האמור;

הותנה והוסכם בין הצדדים:
 .1המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
 .2היועץ מתחייב בזה לתת למוסד ייעוץ בקשר לקביעת מוגבלות בניידות לעניין ההסכם בדבר גמלת ניידות.

לעניין זה "ייעוץ" משמעותו  -ביצוע המפורט בנספח  '1חלק א' ,המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד

ממנו.

 .3א( היועץ מתחייב לעמוד לרשות המוסד לצורך ביצוע הייעוץ בכל עת שיתבקש לכך ע"י המוסד.

ב( היועץ יתעד בכתב את חוות דעתו ותוצאות בדיקתו לגבי כל תיק בצורה ובאופן שיקבע המוסד.
ג( היועץ יחזיר למוסד את התיקים בצרוף חוות דעתו ,בתוך שבעה ימים מיום קבלתם.

ד( בתום כל חודש יגיש היועץ למוסד חשבונית מס בהתאם למספר התיקים שנבדקו על ידו באותו חודש.
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א( בעבור מתן הייעוץ ישלם המוסד ליועץ את התמורה כמפורט להלן ,לפי מספר התיקים שלגביהם יינתן
הייעוץ.

לעניין זה "תיק" משמעותו -כפי המפורט בנספח מס'  1חלק ב' ,המצורף להסכם זה ומהווה חלק
בלתי נפרד ממנו.

ב( התמורה שישלם המוסד ליועץ בעבור יעוץ בששה תיקים תהיה בגובה תעריף השתתפות רופא בישיבה של

ועדה רפואית שנועדה לדון בארבעה תיקים ,וזאת לפי תעריפים לרופאים המתפרסמים מזמן לזמן ע"י משרד

האוצר ,בחוזר שכר והסכמי עבודה .בגין ייעוץ בפחות מששה תיקים ישולם החלק היחסי.

ג( לתשלום יתווסף מע"מ כחוק.

ד( התשלום יבוצע בתוך שלושים יום מיום קבלת חשבונית מס במוסד.

 .5היועץ מתחייב לבצע את התפקידים והמטלות שיוטלו עליו ,כמפורט בנספח מס'  1להסכם חלק א' במסגרת
העסקתו בנאמנות ובמסירות הראויה ולטובת המוסד בלבד ,תוך הימנעות מניגוד עניינים כלשהו בין מניעים

אישיים וזרים ובין מניעי המוסד לביטוח לאומי .הוא מתחייב שלא לקבל טיפול פרטי וכן לא לתת ייעוץ וחוֹות

דעת פרטיות בעניינם של אנשים שלגביהם נתן ייעוץ למוסד על פי הסכם זה  -הכל כמפורט בהתחייבות

המופיעה להלן כנספח מס'  2להסכם זה.

 .6היועץ מתחייב להשלים את מתן הייעוץ בתיקים המגיעים אליו ,תוך שבעה ימי עבודה מיום קבלת התיקים
לידיו.

 .7הצדדים מצהירים ומסכימים בזה כי השירותים על פי הסכם זה יינתנו למזמין ,על פי בקשתו ,ע"י הרופא

המייעץ .הרופא המייעץ יתן את השירותים כקבלן עצמאי ולא כעובד המזמין על כל המשתמע ממעמד זה,
וכי הוא ו/או מי מטעמו לא משתלבים בדרך כלשהי כעובדים במזמין ,וכי אין ולא יתקיימו בינו ו/או בין מי
מטעמו לבין המזמין יחסי עובד מעביד.

כמו כן ,הסכם זה נערך בהתחשב בכך שהרופא משוחרר מחובות החלות על עובדי המזמין מכוח קיום יחסי

עובד מעביד על כל המשתמע מכך.

 .8מוסכם ומוצהר ,כי מעבר לתמורה הנקובה בהסכם זה לא יהיה הרופא ו/או מי מטעמו זכאי לפיצויי פיטורין או
לזכויות סוציאליות או להטבות אחרות כלשהן הניתנות לעובדי המזמין על פי חוק או על פי הסכמים ו/או

הסדרים קיבוציים החלים על העובדים ,וכי בתחשיב התמורה הנקובה בהסכם זה ,נלקחה בחשבון העובדה

שבשל העסקתו כרופא ,התמורה המשולמת לו בגין שירותיו על פי הסכם זה גבוהה מהתמורה המשולמת
לְעובד ,אילו הועסק הקבלן כעובד.

 .9אחריות

הזוכה יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת בגין כל נזק ,איזה שהוא ,בלי יוצא מן הכלל ,לרבות ומבלי לפגוע
בכלליות הנאמר לעיל ,נזקי לשון הרע ,שיגרם למוסד ו/או לעובדיו ו/או שלוחיו ו/או למי שבא מטעמו ו/או

לאשם אחר כלשהו ,בשל מעשה או מחדל של הזוכה ו/או כל מי שבא מטעמו בקשר ובכל הנובע ,במישרין או
בעקיפין מביצוע התחייבויות הזוכה על פי חוזה זה .הזוכה יפצה את המוסד ו/או את הניזוקים לפי המקרה,

בכל דמי הנזק שיגיעו לו/להם .האחריות תקבע לפי מבחן הרופא הסביר .ספק השירות משחרר לחלוטין
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ומראש את המוסד ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי שבא מטעמו מכל אחריות וחבות לכל בגין כל נזק כנ"ל

שאירע כתוצאה מהרישא לסעיף זה ,לכל אדם ,בכל עילה שהיא.
 .10ביטוח

 10.1מבלי לגרוע מהתחייבויות הרופא על-פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי על-פי
כל דין ,מתחייב הרופא לבטח ,לפני תחילת ההסכם ,על חשבונו הוא ,לערוך את הביטוח כמפורט

בנספח אישור על קיום ביטוח המצ"ב כנספח מס'  3ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן" :אישור
על קיום ביטוח"( .גבולות האחריות הנקובים באישור על קיום ביטוח הנם סכומים מינימליים ועל

הרופא יהיה לקבוע סכומים כפי הסיכון.הביטוח הנדרש הינו מינימאלי והרופא ירחיב ויוסיף ביטוח

ככל הנחוץ לשם מניעת הפסד לו ולמוסד לביטוח לאומי.

 10.2ללא צורך בכל דרישה מצד המוסד לביטוח לאומי ,מתחייב הרופא להמציא למוסד לביטוח לאומי,
לא יאוחר משבועיים ימים לפני תחילת ביצוע ההסכם ,את נספח מס'  3להסכם ,כשהוא חתום כדין
על ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל .תנאי זה הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת

פעילות של הרופא בחצרי המוסד לביטוח לאומי .המוסד לביטוח לאומי יהיה רשאי למנוע מן הרופא

את פעילותו במקרה שהאישור כאמור לא הומצא לו במועד שצוין לעיל .כמו כן מתחייב הרופא
להמציא לידי המוסד לביטוח לאומי העתקים מקוריים של פוליסת הביטוח תוך  15יום ממועד
דרישת המוסד לביטוח לאומי.

 14ימים לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור על קיום ביטוח ,ימציא הרופא למוסד לביטוח

לאומי שוב את האישור כשהוא חתום על ידי מבטחיו בסיפא שלו תחת הכותרת " אנו מאשרים כי

תוקף אישור זה מוארך לתקופה ,כדלקמן .":במידה והרופא יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח

או עם סיומה  ,ימציא הרופא למוסד לביטוח לאומי את העתק האישור המקורי כשהוא חתום על ידי

המבטח החדש .תהליך זה יחזור על עצמו כל עוד הסכם זה בתוקפו .הפרה של סעיף זה ,תהווה
הפרה של תנאי מהותי בהסכם.

 10.3מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי הרופא יבטח עצמו בביטוח אחריות מקצועית גם לאחר תום תקופת

ההתקשרות בין הצדדים .ביטוח זה יהיה בתוקף כל עוד קיימת לרופא חבות חוקית בגין השרות
שניתן על ידו.

 10.4מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בהמצאת אישור ביטוח כאמור לעיל ,אין משום מתן פטור כלשהו
לזוכה מאחריותו על פי הסכם זה ,ו/או על פי כל דין ,בין אם חברת הביטוח התחייבה לפצות על
נזקים כאמור ובין אם לאו ,והמצאת אישור ביטוח לידי המוסד לביטוח לאומי כאמור לעיל ,אין בה

כדי להטיל על המוסד לביטוח לאומי אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.

 10.5מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המוסד לביטוח לאומי יהיה רשאי לבדוק את האישור על קיום ביטוח
אך לא יהיה חייב לעשות כך .

 10.6מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המוסד לביטוח לאומי יהיה רשאי לבקש מהרופא לשנות או לתקן את

האישור על קיום ביטוח על מנת להתאימו להתחייבויות על פי המכרז .הבקשה לתיקון או שינוי לא
תהווה אישור לתקינות האישור על קיום ביטוחים ולא תחול עקב כך על המוסד לביטוח לאומי

אחריות כל שהיא.

 10.7מוצהר ומוסכם בין הצדדים ,כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההסכם עקב אי המצאת או אי
הסדרת ביטוח כנדרש  ,ישא הרופא בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב כך.

 10.8הרופא לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים ,לרבות נזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות
העצמית הנקובה בפוליסה.
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 10.9הרופא לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על גבולות האחריות הנקובים בפוליסות.

 10.10הרופא מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המוסד לביטוח לאומי ו/או
הבאים מטעמו בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עפ"י הביטוח הנ"ל ,והוא פוטר בזאת את המוסד לביטוח
לאומי מכל אחריות לנזק כאמור .האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם
לנזק בזדון.

 10.11הרופא לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הביטוח ,לתשלום ההשתתפויות העצמיות ולמילוי כל
החובות המוטלות על המבוטח על-פי תנאי הפוליסה.

 10.12הפר הרופא את הוראות הפוליסה באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות המוסד לביטוח לאומי,
יהא הרופא אחראי לנזקים שייגרמו למוסד לביטוח לאומי באופן מלא ובלעדי ,ולא תהיינה לו

תביעות ו/או טענות ,כספיות או אחרות ,כלפי המוסד לביטוח לאומי ,והוא יהא מנוע מלהעלות כל

טענה כאמור כלפי המוסד לביטוח לאומי.

 10.13לא עמד הרופא בהתחייבותו לפי המפורט לעיל במלואו או בחלקו ,יהיה המוסד לביטוח לאומי זכאי,

אך לא חייב ,לערוך את הביטוח במקומו של הרופא ועל חשבונו ו/או לשלם במקומו כל סכום שהוא,

וזאת מבלי לגרוע מזכותו של המוסד לביטוח לאומי לכל סעד אחר.הזכות לערוך ביטוח במקומו של

הרופא תחול גם במקרה של ביטול הביטוח במהלך תקופת ההסכם .

 .11כדי להסיר ספק מצהיר בזאת הרופא כי העסקתו כרופא עצמאי נעשתה לבקשתו ועל פי רצונו ולאחר
שהביע עניין מיוחד שלא להיות מועסק כעובד אלא כרופא עצמאי.

 .12א(

מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים ,כי היחסים ביניהם לפי הסכם זה ,אינם יוצרים אלא יחס בין מזמין

לקבלן עצמאי המבצע הזמנות ו/או בין מוכר שירותים וקונה שירותים ,ואין לראות בכל זכות הניתנת

על פי הסכם זה למוסד להדריך או להורות ליועץ ,אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה ולא
יהיו ליועץ כל זכויות של עובד המוסד .היועץ לא יהיה זכאי לכל תשלומים ,פיצויים ,או הטבות

אחרות בקשר עם ביצוע הסכם זה או הוראה שניתנה על פיו ,או בקשר עם ביטול או סיום הסכם

זה ,מכל סיבה שהיא ,ואין בהם כדי ליצור בין המוסד לבין היועץ יחסי עובד מעביד.
ב(

יובהר כי פרט לתשלום התעריף כאמור לעיל לא יהיה היועץ זכאי לתשלום כלשהו בגין הייעוץ

כאמור בהסכם זה וכי היועץ לא יהיה זכאי לכל זכות שהיא הניתנת לעובדי המוסד והמוסד לא יהיה

חייב בתשלום כלשהו בגין זכויות סוציאליות כלשהן.
ג(
ד(

המוסד לא ישא בכל תשלום נוסף מעבר לתמורה שלעיל.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי כל תשלומי החובה לרבות מס הכנסה ,ביטוח לאומי ,מע"מ ומס
בריאות וכל תשלום אחר על פי הסכם זה יחולו על היועץ וישולמו על ידו בלבד.

 .13היועץ מתחייב לשמור בסוד ,לא לעשות כל שימוש ,לא להעביר ,לא להודיע ,לא למסור ולא להביא לידיעת
כל אדם מידע שיגיע אליו בקשר או אגב ביצוע הסכם זה.
חובת שמירת הסודיות תחול גם לאחר תום הייעוץ על פי הסכם זה.
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 .14תוקפו של הסכם זה הינו לשלוש שנים מיום __________________ .בתום שלוש השנים יתחדש

ההסכם מאליו לשנה נוספת ואחריה לעוד שנה .זאת בתנאי שהמל"ל לא יודיע לרופא על סיום ההתקשרות
תוך  30יום לפני תום כל תקופה .על אף האמור לעיל ,יהיה רשאי כל צד להפסיקו בכל עת בהודעה בכתב

לצד השני  30יום מראש.

 .15בתי המשפט המוסמכים לדון בכל מחלוקת יהיו בתי המשפט בירושלים.
 .16כתובות הצדדים:

* המוסד לביטוח לאומי ,שדרות וייצמן  13ירושלים
* היועץ _______________________________
דבר דואר רשום שישלח לכתובות שלעיל ייראה כאילו התקבל אצל הצד שאליו נשלח ,תוך  72שעות מיום
המשלוח.

ולראיה באו הצדדים על החתום

המוסד לביטוח לאומי
סמנכ"ל __________________

היועץ הרפואי
_______________________

אישור החשב ___________________
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נספח מס'  1להסכם

חלק א'

תפקידיו של רופא יועץ
•
•
•
•

מתן חוות דעת לצורך הגשת עררים בפני ועדות רפואיות לעררים או ערעורים בפני בתי הדין לעבודה.
מתן חוות דעת בקשר להצמתת ליקויים בניידות.

מתן חוות דעת בקשר להפניית המוגבל בניידות לבדיקה חוזרת.

כל ייעוץ רפואי נוסף שיידרש בקשר לקביעת מוגבלות בניידות לעניין ההסכם כאמור.

כל האמור לעיל כולל בדיקת תיקי מוגבלים בניידות ביחידות ניידות במוסד ,על כל מסמכיהם הרפואיים ,וכן

תיקים נוספים של המוגבלים בניידות ,המתנהלים ביחידות אחרות של המל"ל.

חלק ב'
הגדרת "תיק"

תיק או תיקים של מוגבל בניידות אחד שלגביו נתבקש היועץ לתת ייעוץ ,לרבות תיקים של אותו אדם בענפי
ביטוח אחרים או ביחידות אחרות במוסד ,וכל חומר נוסף ,בין של המוסד או גורם אחר ,בין שהיו בידי היועץ

פעם אחת ובין שהיו בידי היועץ מספר פעמים ,ובלבד שניתנה חוות דעת אחת.
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נספח מס'  2להסכם
התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים
לכבוד

המוסד לביטוח לאומי
שדרות וייצמן 13

ירושלים

הנדון :התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים
הואיל ולפי הסכם מיום _________ בחודש _______ שנת ___________ שבין היועץ

__________________ )להלן המעריך( לבין המוסד לביטוח לאומי )להלן  -המוסד( מקבל
המוסד מהיועץ שירותים בתחום בקרה על תיקי ניידות.

והואיל

והוסבר ליועץ כי במהלך העבודה ו/או בקשר אליה יתכן כי יעסוק ו/או יקבל לחזקתו ו/או יבוא לידיעתו

מידע מסוגים שונים לרבות מידע רפואי ,שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור ,בין בעל  -פה בין בכתב ,בין

ישיר ובין עקיף ,השייך למוסד ו/או הנודע למוסד ו/או לפעילויותיו בכל צורה ואופן ,לרבות ,אך מבלי

לגרוע מכלליות האמור ,נתונים ,מסמכים ודוחות )להלן  -המידע(.
והואיל

והוסבר ליועץ וידוע לו כי גילוי המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף מלבד המוסד ,עלול לגרום

והואיל

וההוצאה לעניין הסכם זה מתוקצבת בסעיף  28031003לתקציב המוסד.

והואיל

והוסבר ליועץ כי במהלך העבודה או בקשר אליה ,יתכן כי יעסוק בבקרה על תיקי נבדקים שטופלו או

למוסד לביטוח לאומי ו/או לצדדים נזק מרובה ועלול להוות עבירה פלילית.

עדין מטופלים על ידו במסגרות אחרות.

אי לזאת ,אני החתום מטה מתחייב כלפיכם כדלקמן:

 .1לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור והנובע מן העבודה או ביצועה.

 .2ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  1לעיל ,הנני מתחייב כי במשך תקופת העבודה או לאחר מכן

ללא הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף וכן לא אוציא מחזקתי את המידע ו/או כל חומר כתוב אחר
ו/או כל חפץ או דבר ,בין ישיר ובין עקיף ,לצד כלשהו.

 .3לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית ,ביטחונית ,נוהלית או אחרת
כדי לקיים את התחייבויותי על פי התחייבות זו.

 .4להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג ,אשר יגרמו לכם

או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרת התחייבותי זו ,וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור
ובגין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.

 .5להחזיר לידכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקבלתי מכם או שייך
לכם שהגיע לחזקתי או לידי עקב ביצוע העבודה או שקבלתי מכל אדם או גוף עקב ביצוע העבודה או

חומר שהכנתי עבורכם .הנני גם מתחייב לא לשמור אצלי עותק כלשהו של חומר כאמור או של מידע.
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 .6שלא לעסוק בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים עם עיסוקי במן

השירותים כאמור לעיל .לפסול את עצמי מלבקר תיק של נבדק שטופל בעבר או עדין מטופל על ידי,

במסגרת אחרת .לא לתת חוֹות דעת פרטיות כתובות לעניין מוגבלויות בניידות.

 .7בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם תהיה
לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית ּכלּפַי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.

 .8התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם.

ולראייה באתי על החתום
היום _______________ בחודש _____________ שנת ____________
הרופא :שם פרטי ומשפחה _________________________

כתובת _______________________ :ת"ז________________ :
חתימה _________________
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נספח מס'  3להסכם
אישור עריכת ביטוחי הרופא
המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז מס' מ)2008(2046
לכבוד

המוסד לביטוח לאומי
__________________
הנדון :אישור על קיום ביטוחים של:
) ח.פ ____________או מס' ת"ז(______________ :
)להלן "הרופא"(
בגין הסכם ל) ....................להלן "ההסכם"(

אנו הח"מ_________________ ,חברה לביטוח בע"מ ,מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו על שם הרופא

את הביטוחים להלן:
.1

ביטוח אחריות מקצועית על פי דין  ,בגבולות אחריות של ) $ 500,000או סכום השווה לכך בשקלים
( לתובע ולתקופת ביטוח של שנה.
בביטוח זה אין כל חריג או סייג בגין  :ייעוץ.חוות דעת .בדיקה.אובדן מידע מכל סוג ותיאור .אי יושר
של עובדים .חריגה מסמכות .אובדן השימוש ועיכוב  .הפרת חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו.
הביטוח מורחב לשפות את המוסד לביטוח לאומי והבאים מטעמו עקב אחריותם למעשה ו/או מחדל
ו/או מקרה נזק שנגרם על ידי הרופא ו/או המועסקים על ידו ו/או הבאים מטעמו.

בהתייחס לביטוח לעיל:
 .1המוסד לביטוח לאומי יהיה רשאי אך לא חייב לדווח אודות מקרים העלולים להוות עילת תביעה
המכוסה על פי הפוליסה הנ"ל וזו תחשב כהודעה של המבוטח.
 .2כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר ,לא יופעל
כלפי המוסד לביטוח לאומי וכלפי מבטחיו ,ולגבי המוסד לביטוח לאומי  ,הביטוח על-פי הפוליסה הנ"ל
הוא "ביטוח ראשוני" ,המזכה אותו במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ,ללא זכות השתתפות בבטוחי
המוסד לביטוח לאומי  ,מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי המוסד לביטוח לאומי להשתתף בנטל
החיוב כאמור בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח ,התשמ"א .1981-ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה
של ביטוח כפל כלפי המוסד לביטוח לאומי וכלפי מבטחיו .
 .3בפוליסה מופיע תנאי ולפיו לא תצומצם ולא תבוטל במשך תקופת הביטוח ,אלא אם תימסר הודעה
כתובה על כך בדואר רשום לידי המוסד לביטוח לאומי לפחות  60יום מראש.
 .4השתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות יחולו על הרופא בלבד.
 .5אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי המוסד לביטוח לאומי עובדיו והבאים מטעמו ולמעט כלפי מי
שגרם לנזק בזדון.
 .6אי קיום תנאי מתנאי הפוליסה על ידי הרופא לא תפגע בזכויות המוסד לביטוח לאומי והבאים מטעמו.
 .7זכויות המוסד לביטוח לאומי והבאים מטעמו לא תיפגענה מחמת אי הודעה על אירוע נזק ו/או איחור
בהגשת תביעה.

אישור זה כפוף לתנאי הפוליסה המקורית וסייגיה עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור לעיל.

בכבוד רב,
__________
תאריך

___________
שם החותם

____________
תפקיד החותם

__________________
חתימת וחותמת המבטח
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ביטוח אחריות מקצועית

מתאריך

עד תאריך

פוליסה מס'

פרטי סוכן הביטוח:
שם _____________; כתובת ________________; טלפון ____________

אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה ,כדלקמן:
רשימת הפוליסות:

מתאריך

עד תאריך

ביטוח אחריות מקצועית

13

חתימה וחותמת חברת הביטוח

 .3פרטי מציע  -דף קשר

לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
ירושלים

מכרז מס' _________________________
נושא ____________________________
שם הרופא ______________________________

רחוב_____________________________________

מספר בית_______________________________

כניסה___________________________________

דירה____________________________________

יישוב____________________________________

מיקוד___________________________________

מספר טלפון_______________________________

מספר טלפון נייד______________________________

מספר פקס________________________________

____________
תאריך

______________
חתימה וחותמת
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