
 
 -מכבי שירותי בריאות  -

 

 MFT (Managed File Transfer)לבחינת כלי  RFPמסמך 

 :כללי .1

עבור רכישה "מכבי"( מעוניינת לקבל הצעות מחיר  -מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1

 בבקשה.  ,  כמפורטMFTותחזוקה של כלי 

   waizman_sh@mac.org.ilאת ההצעות יש לשלוח אל שרון ויצמן לדוא"ל:   .1.1

 .92/92/9912עד לתאריך  

מכבי שומרת לה הזכות לנהל מו"מ עם הספק המוביל ולסכם את פרטי העסקה  .1.1

 בשילוב היצרן.

מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה  .1.1

 שהיא. 

ימים מקבלת הודעה  7ספקים עמם תתקשר מכבי, יחתמו על ההסכם לבקשה תוך  .1.1

על רצונה של מכבי להתקשר עמם.  מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק בלתי 

 פרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.נ

   Lebhardt_z@mac.org.il    יים יש להפנות לצחי לבארדשאלות בנושאים טכנולוג .1.1

 

 :RFPתהליך בחינה של  .9

 :ההצעה תיבחן על בסיס הקריטריונים הבאים .1.1

עבור כל הדרישות המצורפות כולל פיננסיים הכוללים מחיר תנאים  - לותע .1.1.1

 במסמך זה.

וצוות  ,יכולת לספק חומרה, תוכנהגודל, יציבות כלכלית,  - הספק כחברה .1.1.1

 מומחים למתן השירותים המתוארים מסמך זה.

אלפי משתמשים פנימיים גדולים )הטמעה מוצלחת אצל לקוחות  - ניסיון .1.1.1

השירות  הכוללת את  (,ומאות אלפי לקוחות/משתמשי אינטרנט מזדמנים

 ך זה, במיוחד בארץ.ממוצר המתואר במסהו

 מתן רמת איכות גבוה למוצר ושירותי החברה. - איכות .1.1.1

יכולת עבודה ביחד עם לקוחות, הבנת צרכי הארגון  - ספק לקוחקשרי  .1.1.1

 ומתן שירות מותאם.
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 הדרישה .3

של קבצים בצורה מוצפנת  לקליטה/העברה Managed File Transfer MFT) ) מערכת 

אפליקציות  Webהמערכת תשמש להעברת קבצים מיישומי אינטרנט ) אובטחת.מו

 סלולריות וכד'( המשרתות את מבוטחי מכבי, לתוך הארגון.

שיסופק כחלק מהפתרון, ליישומי האינטרנט  APIמשק בצורה שקופה ע"י המערכת תת

 . Sandbox McAfeeעצמם ולמוצר 

 

 ארכיטקטורה
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 :מפרט טכני של הדרישות .2

 הערות חשיבות דרישה מס'

 הצפנת הקבצים  4.1

4.1.1 
עם פרוטוקול  Idle  של הקבצים בשרת עצמו, בזמן ההצפנ

 AES256הצפנה של לפחות 
 חובה

 

  

 סריקה 4.2

4.2.1 
של  Advanced Threat Analysisיכולת התממשקות למוצר 

McAfee  באמצעותAPI .בצורה מוצפנת 
  חובה

4.2.2 

יכולת העברת קבצים )תהליך המשך( על פי סטטוס סריקה 
יכנס לארגון, קובץ לא תקין יעבור למיקום )קובץ תקין בלבד 

 .מלוכלך כנדרש
  חובה

  חובה לא ניתן יהיה לגשת לקובץ טרם לבדיקתו ואישורו כתקין 4.2.3

4.2.4 
  חובה הקובץ אשר עובר לסריקה יעבור מוצפן

4.2.5 

לא יעשה שימוש בקובץ בתוך הארגון , לפני שעבר בדיקה עם 
  חובה מוצרי ההלבנה.

 

 Auditing -בקרה ו 4.3

 

4.3.1 
מור עבור כל קובץ, נתונים מלאים על פעולות לשעל המערכת 

 המידע השונות שבוצעו על הקובץ )קריאה, עדכון, כתיבה(.
  חובה

4.3.2 

רישום כל פעולות שבוצעו על השרת, יש לוודא שכל פעולה 
ולא  רת לדוגמא מחיקת קובץ, תרשם בשרתשמבצעים על הש

 יהיה ניתן לגשת לקבצים ללא תיעודם.
  חובה

4.3.3 

על המערכת לאפשר הפרדת "בעלי תפקידים" מלאה בין 
 המשתמשים השונים במערכת. ישנה הפרדה מלאה בין 

לבין הרשאות הצפייה  (Administrators) התפעול הרשאות 
 במידע עצמו

  חובה

4.3.4 

יכול לבצע פעולות  - מנהל המערכת התפעולי
אדמיניסטרטיביות  כגון גיבוי הקבצים )בצורתם המוצפנת(, 

ניהול משתמשים וכדומה, אך אינו יכול לראות את תוכן 
 המידע

  חובה

4.3.5 

Auditor פעולות אפשרות לצפייה בלבד אודות – /מבקר
שנעשו על המערכת )בצורה אינטראקטיבית או באמצעות 

 דוח"ות(.
  חובה
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 ניטור/לוגים/דו"חות 4.2

 

4.4.1 
המערכת צריכה לאפשר שליחת התראות על מצב השרת 

 .SNMPבפרוטוקול 
  חובה

4.4.2 
על המערכת להכריח רישום של כל פעולת גישה למידע 

 .Syslogשנעשית בשרת, ולייצא אותם בפרוטוקול 
  חובה

4.4.4 

מהשרת יש לאפשר ניטור של קובץ שעובר בהצלחה או כשלום 
  חובה הייעודי לתוך הארגון.

4.4.5 

על המערכת להכריח רישום של כל פעולת גישה למידע 
 שנעשית בשרת ואפשרות להוצאת דוחות על פעולות אלו.

 , EXCELאת הרישום יש לייצא למערכות שונות בפורמט 

 וכו'  Database-ל

  חובה

 
 

 ממשקים 4.5

 

  חובה ממשקי גישה לקבציםעל הטכנולוגייה לתמוך במגוון  4.5.1

  חובה Webאו  Clientקובץ מסוים ע"י לפעולות ידניות על ממשק  4.5.2

4.5.3 

ממשק אוטומטי אשר יוכל להעביר את הקבצים לפי חוקיות 
, כל תקופת זמן מסויימת ו / או מיד לאחר קבלת מוגדרת

 קובץ.
  חובה

4.5.4 
  חובה הקובץ. יכולת הגבלה של העלאת קבצים עפ"י סוג וגודל

4.5.5 
  חובה .Place Holdersיכולת הגבלה של העלאת קבצים עפ"י 
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4.6 API 

 

 חובה להגביל העלאת קבצים לא ישירה לא מבוקרת. APIעל ה  1.1.1
 

4.6.2 
לאפשר עבודה עם מאפיינים של הקובץ כדי לאפשר  APIעל ה 

 חובה ולהחליט תהליכי המשך.

 

4.6.3 
 חובה .APIיש לספק תיעוד מלא של עבודה עם 

 

4.6.4 
 חובה על הקובץ לעלות מוצפן.

 

4.6.5 
 חובה על הקובץ לעלות בצ'אנקים.

 

4.6.6 

על האפליקציה להזדהות מול המערכת בצורה מאובטחת 
 חובה וללא חשיפה הססמה.

 

4.6.7 
  חובה לאפליקציה תהיינה הרשאות מינימליות ככל הניתן.

4.6.8 
 חובה לאפשר מספר פרוייקטים מקבילים. API -על תשתית ה

 

 

 הזדהות 4.7

 

4.7.1 

כל גישה שהמערכת תאפשר לקבצים צריכה להיות רק לאחר 
 חובה בדיקת הזדהות למערכת.

 

4.7.2 

כל רכיב שניגש למערכת ואו לקובץ צריך להזדהות לפני , 
 הזדהות כוללת עבור הגורמים הבאים:

 Auditors 

 Administrators. 

 .ממשקים שמבצעים העברות אוטומטיות של קבצים 

 .משתמשי קצה 

 API – .באמצעות הצפנת הסיסמה וניהולה 

 תמיכה ב- SSO  ע"יHTTP Headers. 

 חובה
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 :דרישות הטמעה ואינטגרציה .5

 ., אינטגרציה ובדיקה של המערכות, הפעלההתקנה מלאה .1.1

 מינימום זמן השבתה.ההטמעה תתבצע באופן מדורג תוך  .1.1

תתבצע החל  הפעלת המערכות בסביבת הייצור, אשר דורשת השבתת המערכות, .1.1

 .:::11מהשעה 

 לנציגי מערכות מידע של מכבי, (Administrator)הדרכה ברמת מנהל מערכת  .1.1

יש צורך במדריך ברמת מומחה בעל ניסיון רב בהטמעת ימים.  1בהיקף של עד 

בטחת מידע של מכבי, תוכן ההדרכה יאושר ביחד המוצר, ההדרכה תינתן לצוות א

 עם מכבי. 

לנציגי  שיסופק,  API -ה לפתחים במערכות המידע של מכבי, אודות ממשק ההדרכ .1.1

יש צורך במדריך ברמת מומחה בעל ימים.  1בהיקף של עד  מערכות מידע של מכבי,

 תוכן ההדרכה יאושר ביחד עם מכבי.  ון רב בהטמעת המוצר,ניסי

 תיעוד מלא למערכת.אספקת  .1.1

 

 :דרישות תחזוקה ותמיכה .6

 הכלולה בהצעה זו, לתקופת תחזוקה הכלולים בהצעה זומיכה לכלל המוצרים ת .1.1

 .מיום האספקה בפועל

 .השדרוגיםעדכונים ושדרוגי גרסאות שוטפות, ותמיכה בהתקנת קבלת  .1.1

  SLAחת קריאות במרכז התמיכה של היצרן, לפי הפורט בסעיף קבלת תמיכה ופתי .1.1

 תמיכה וסיוע בהפעלת המערכת. .1.1

 

 :מהספק (SLA)זמן תגובה נדרש  .7

עד יום העבודה ישראל, בשעות עבודה מיכה טלפונית לפי ת  - לתקלות רגילות .7.1

  NBD)הבא )

מידה והבעיה לא נפתרת תהיה אפשרות לנציג מכבי להעלות את רמת ב .7.1

 החומרה.

של מכבי שרותי  יםשירותות או תקלות הפוגעות באופן מהותי בלתקלות משבית .7.1

שעות בכל שעות  1של בריאות, כהגדרת מכבי שרותי בריאות, נדרש זמן תגובה 

יש להציג צוות בישראל שמסוגל להגיע  (.7*11היממה, שבעה ימים בשבוע )

במידת הצורך, ועפ"י דרישת מכבי, על הצוות  לאתר מכבי בבעיה מסוג זה.

 בישראל להגיע לאתר הלקוח
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על הספק להחזיק מלאי המיועד באופן בלעדי למקרים בהם תידרש החלפה של  .7.1

הציוד, עקב תקלה משביתה )או כזו הפוגעת באופן מהותי בשירות המסופק ע"י 

 (. SLA-ל בכפוףהמוצר(, אשר לא ניתן לפתור באופן מיידי )

 

 

 :הפתרון דרישת מספק .8

 על הספק להיות בעל הסמכה של יצרן המערכת להתקנה, הטמעה ותחזוקה של   .1.1

 . הכלי 

 יכולת על הספק להוכיח קיום קשרי עבודה עם יצרן המערכת )פתיחת תקלות,  .1.1

 שינויים, עדכונים וכד'(. 

 התקנות  1של המוצר המוצע, לפחות על ניסיון בהתקנה על הספק להיות ב .1.1

פנימיים, קצה  , המשרתות אלפי משתמשיישראלב בארגונים גדולים ומורכבים

 /משתמשי אינטרנט מזדמניםומאות אלפי לקוחות

 יש להעביר שמות ממליצים ופרטי התקשרות עם ממליצים כאמור. 

 

יש לציין את כוח האדם המוצע לפרויקט זה ולפרט את ניסיונו בהתקנה  .1.1

במערכות גדולות ומורכבות עם מאות אלפי  MFTואינטגרציה  של מוצרי 

 משתמשי אינטרנט מזדמנים

 

  הנדרש SLA -יש לפרט את היערכות הספק להתמודדות עם ה .1.1

 
כחלק מבדיקת ההצעות, מכבי שומרת את הזכות לבקש מהמציעים לבצע  .1.1

( במערכת המחשוב של מכבי, POCבדיקת ישימות למערכת המוצעת על ידם )

 ועל  חשבון המציע.לשימוש מוגבל בזמן, 

 

 :על הצעת המחיר לכלול .2

 הוספת שירותים ותפעול שוטף  עבור Professional Services -יש להציע עלות ל .1.1

לא כולל טיפול  , מעבר לתכולת העבודה המפורטת בבקשה.MFTשל מוצרי 

 בתקלות
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 :מחיר ותנאי תשלום .19

 בש"ח או בדולר ארה"ב.ההצעה  .1.:1

 המחירים אינם כוללים מע"מ. .1.:1

 מיום הוצאת החשבונית. 11 תנאי התשלום הינם שוטף + .1.:1

 ימים. :1 -תוקף ההצעה .1.:1

 

 טופס ההצעה .11

 

 מטבע מחיר דרישה

   MFT -מוצר העלות 

   והדרכות אינטגרציה, עלות הטמעה

   כמפורט SLA, כולל שנה ראשונה –עלות תחזוקה שנתית 

   SLAשנה שניה ואילך, כולל  –עלות תחזוקה שנתית 

המוגדר בבקשה.  SOW -, מעבר לתחולת ה Professional Servicesעלות 

 עלות לשעה
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 תאריך : ________

 הסכם

 

 

 -בין מכבי שרותי בריאות, להלן מכבי לבין ____________ח.פ. __________ )להלן

 (."המוצרים והשירותים" –)להלן MFTפתרון (. לאספקת והטמעת "הספק"
 

 

 

 תקופת ההסכם .1

תקופת יעמוד בתוקף החל מיום _________ועד יום _________]להלן: "הסכם זה  1.1

 "[.ההסכם

תקופות  נוספות בנות  1 –למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ב  1.2

שנה כל אחת, בתנאים זהים או מיטיבים עם מכבי )תנאים מיטיבים בכפוף להסכמת 

 הספק(. 

יא הסכם זה לידי סיום, בכל שלב ומכל על אף האמור לעיל, מכבי תהא רשאית להב 1.3

יום מראש. במקרה זה תשלם מכבי  :1ידי משלוח הודעה בכתב -סיבה שהיא, וזאת על

לחברה את הסכומים שהתחייבה לשלם עד למועד שבו הופסקה ההתקשרות, או 

החברה תחזיר למכבי את הסכומים ששולמו עבור התקופה שלאחר מועד הפסקת 

 ההתקשרות.

 

 תמורה .2

רשימת המוצרים והשירותים המסופקים על ידי החברה למכבי ומחיריהם יהיו  2.1

 להסכם זה. כנספח א'כמפורט בהצעת הספק המצ"ב 

היה והספק יזכה בבקשה של החשב הכללי לאספקת נשוא ההסכם במהלך תקופת  2.2

ההתקשרות עם מכבי , תעמוד למכבי הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתקשר עם 

הזוכה, על בסיס המחירים בהם זכה בחשב הכללי, מתחילת התקשרותו עם הספק 

 .החשב הכללי ועד סיום ההתקשרות עם החשב הכללי

 

 תנאי תשלום .3

יום מיום הוצאת  11התמורה תשולם כנגד חשבונית מס בתנאי תשלום של שוטף +  3.1

 החשבונית ואישור קבלת המערכת ע"י מנהל מחלקת תשתיות מחשוב במכבי

ים )אכיפת ניהול חשבונות( ישור עפ"י חוק עסקאות גופים צבוראיג בפני מכבי הספק יצ 3.2

המעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ  1171 –תשל"ו   

או פטור מניהול זה, על כי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו וכן נוהג לדווח 

 על עסקאותיו למע"מ בהתאם לחוק.
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 הזמנה ואספקת המוצרים .4

הזמנת הציוד והשירות תבוצע באמצעות הזמנה ממוחשבת חתומה ומאושרת. הספק  4.1

יחתים את מקבל הציוד והשרות במכבי על תעודת המשלוח. תעודת משלוח חתומה 

 תהווה אישור לקבלת הציוד והשרות על ידי המקבל.

 אתרי מכבי.המחיר הנקוב בנספח א' כולל עלויות הובלה, אספקה והתקנה ב 4.2

  

 שרותי תמיכה ואחזקה  .5

שירותי התמיכה והתחזוקה יינתנו בשרות טלפוני ו/או באמצעות תקשורת מחשבים  5.1

ו/או באתר מכבי, בהתאם לאופי הפניה ותוך הפעלת שיקול דעת מקצועי של הספק 

בשיתוף מכבי, ויכללו טיפול תמיכה ופתרון תקלות, טיפול בבאגים, אספקה והתקנה 

 ומהדורות חדשות של התוכנה, ללא תשלום נוסף.של גרסאות 

 –)להלן בשעות העבודה בזמן ישראל. בימים א' עד ה',  יינתנושירותי התחזוקה  5.2

(, הספק יעמיד מוקד טלפוני מאויש לקבלת קריאות שרות משך "שעות העבודה"

 שעות העבודה.

 NBDלכל היותר  אות שירות הינו עד יום עבודה אחד,זמני התגובה לקרי 5.2.1

שירות התחזוקה כולל עבודה רצופה עד לתיקון מלא של התקלה. הספק יעשה  5.2.2

כמיטב יכולתו כדי לתקן את התקלה במהירות האפשרית, ובמידת הצורך, יספק 

 פתרונות ביניים עד לתיקון התקלה באופן סופי ומוחלט.

במקרה של כשל המפריע לתפקוד שוטף של מערכות בארגון, יתבצעו פעולות מיידיות  5.2.3

 צופות להשבת המערכת לתפקוד מלא ותקין.ור

 במידה והבעיה לא נפתרת תהיה אפשרות לנציג מכבי להעלות את רמת החומרה

לתקלות משביתות או תקלות הפוגעות באופן מהותי בשירותים של מכבי שרותי  5.2.4

שעות בכל שעות  1בריאות, כהגדרת מכבי שרותי בריאות, נדרש זמן תגובה של 

 (. 7*11שבוע )היממה, שבעה ימים ב

 

 זכויות קנין רוחני .6

מצהיר כי הוא בעל הזכויות לשיווק ו/או הפצת המוצרים וכי אין כל מניעה  הספק 6.1

חוקית או אחרת המונעת ממנו לספק בכל דרך את המוצרים למכבי וכי אין באספקת 

המוצרים משום הפרת פטנט ו/או פגיעה כלשהי בזכויות של חברה ו/או גוף לרבות 

 לשהו. אדם אחר כ

ידי גורם כלשהו בגין הפרת זכויות וטענות של צד שלישי -היה ותתבע מכבי על 6.2

לשפות לאלתר את מכבי בגין כל הוצאה שתיגרם לחברה  הספקבמוצרים, מתחייב 

 כתוצאה מתביעה שכזו.
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 מועסקי הספק

הספק מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת המוצרים  6.3

והשירותים למכבי ייחשבו לכל צורך כעובדיו או שלוחיו ולא יחשבו כעובדיה או 

שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו על ידו באופן בלעדי, על חשבונו הוא 

 בעות מיחסיו עימם.בלבד, ועליו תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנו

 ,גופני נזק ,מוות מטעמו בגין שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא הספק 6.4

 מנזק או מתאונה כתוצאה ,בעקיפין ובין במישרין בין ,להם לרכוש שייגרם נזק  או

 שאירע בעת אספקת המוצרים ו/או מתן שרות למכבי.

מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם  הספק 6.5

יקבע על ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או העובדתי שונים מהמוצהר 

  בהוראות פרק זה.

 

 אנשי קשר .7

 מכבי ממנה בזאת את אבירם אגמון  להיות איש הקשר הישיר עם הספק. 7.1

 להיות איש הקשר הישיר עם מכבי. הספק ממנה בזאת את ____________ 7.2

 

 הסבת הסכם .8

הספק איננו רשאי למסור, או להעביר לאחר, את זכויותיו על פי ההסכם, או את החובות 

 הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.

 

 אחריות .9

לבדו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או הפסד, לגוף ו/או לרכוש,  הספק 9.1

לרבות נזק תוצאתי מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, שיגרמו למכבי ו/או למי מטעמה 

ו/או למבוטחיה ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או בקשר עם ייצור ו/או אספקת 

   ם זה. המוצרים ו/או מתן השירותים, כמפורט ומוגדר בהסכ

מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה  הספק 9.2

הראשונה של מי מהן, בגין כל נזק ו/או הוצאה, )לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין 

תביעה שתוגש כנגד מי מהם(, שייגרמו להן כתוצאה מאירוע שהינו באחריותו של 

 כם זה או על פי כל דין.ו/או מי מטעמו ו/או בשמו, על פי הס הספק
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 פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע .11

מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל  ספקה 11.1

ידיעה בקשר עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או במהלך 

או אגב ביצוע ההסכם או מתן השירות, תוך תקופת ההתקשרות, לפני תחילתה או 

 לאחר סיומה.

 111ות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייב ספקה 11.2

 .1177-לחוק העונשין, התשל"ז

כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר  11.3

 שלה, כפופים לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 דרישות לסודיות: 11.4

 מצהיר ומתחייב כדלקמן: ספקה

נכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס לכל לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע ש 11.4.1

מידע על ושל מכבי, עובדיה, מבוטחיה, שיטות עבודתה, נתוניה הכספיים, מידע על 

ספקיה, מידע רפואי, מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע פיננסי וכיו"ב נתונים, אשר 

פי האמור במסמכי הסכם זה -יגיעו לידיעתו במסגרת ביצוע התחייבויות הזוכה על

 "המידע"(.)להלן: 

למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא, אלא אם  11.4.2

 קיבל אישור ספציפי, לכל נושא בנפרד, בכתב, מאת מכבי ובהתאם לאישור שניתן.

לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך  11.4.3

המורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי הזוכה, נותני שירותים  ספקורק לעובדי ה

פי ההסכם יחתמו על -והמועסקים על ידו ומטעמו לצורך ביצוע התחייבויותיו על

)בכל עת(, בנוסח המחייב אותם  ספקכתב התחייבות אישי לשמירת סודיות כלפי ה

כלפי מכבי לשמירת סודיות המפורטות בהסכם זה, וכן  ספקלעמוד בהתחייבויות ה

 ידי מכבי(. -)בהתאם לדרישה מפורשת ולנוסח שיומצא על

-יהא אחראי כלפי מכבי למילוי האמור על ספקמובהר בזאת, למען הסר ספק, כי ה 11.4.4

 ידי עובדיו ו/או הפועלים מטעמו או עבורו.

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: 11.4.5

נותני השירות מטעמו טרם ו/או בידי עובדיו ו/או  ספקמידע שהיה בידי ה 11.4.5.1

 ההתקשרות בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות;

 מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות; 11.4.5.2

 .ספקמידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של ה 11.4.5.3

מרשות שיפוטית מוסמכת, ובלבד פי צו -פי דין או על-מידע שחובה לגלותו על 11.4.5.4

 .הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה להתגונן מפניו ספקשה
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לא  ספקכי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי ה 11.4.6

 יהא רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.

ידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת לגביו כי ידוע לו שייתכן והוא ייחשף גם למ 11.4.7

התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור עליו 

בסודיות, ואשר גילויו לאחרים או שימוש בו שלא לצורך ביצוע ההסכם עלול לגרום 

מודע ספקלמכבי נזקים והפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת המידע בסודיות, וכי ה

 המידע הינו חלק מנכסיה של מכבי.לכך ש

כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא מודע  11.4.8

לסנקציות האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם( להן הוא צפוי 

אם הוא או מי מעובדיו מי מטעמו יפר הוראות אלו, לרבות )אך לא רק( הוראות חוק 

, וכל 6991-וותקנותיו, חוק זכויות החולה, התשנ" 1111-התשמ"א הגנת הפרטיות,

 דין רלבנטי נוסף.

 דרישות אבטחת מידע: 11.5

 מצהיר ומתחייב כדלקמן: ספקה

 לדרישות בהתאם לעת מעת מתעדכנותהלעמוד בדרישות אבטחת המידע  11.5.1

 .RFP - ה לנושא הרלוונטיות רגולטוריות

 לא)אך  כולל מידע אבטחת סיכוני מבדק לבצע רשאית מכבי, ההטמעה משלב כחלק 11.5.2

 לממשקים חדירה ומבדק, ברשת, ביישום מידע אבטחת סיכוני בחינת( ל מוגבל

 מכבי עמידת המטרפדים האבטחה בסיכוני לטפל מתחייב ספקה. וחיצוניים פנימיים

 .ורגולציה תקן, חוק בדרישות

 
הפרתו מהווה הפרה סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר 

 יסודית של ההסכם.

 

 שונות .11

הצדדים מצהירים בזאת, כי הסכם זה ממצה את כל הנושאים, ההתחייבויות  11.1

והסכומים שהיו פתוחים בין מכבי לבין הספק, עובר למועד חתימת ההסכם, וכי לא 

תהיה להם כל טענה או דרישה לתשלום נוסף בגין התקופה הקודמת להסכם זה. 

רה של מכבי בספרי החברה עבור שירותים וטובין שסופקו על ידה מוסכם כי הית

 ₪. :עומדת על  11.11.1:11למכבי במישרין ובעקיפין עד תאריך 

 

לכל התאגידים/חברות בקבוצת מכבי, לרבות, אך לא רק: אסותא מרכזיים רפואיים  11.2

קאר -בע"מ, בית בלב בע"מ, מכבידנט בע"מ, עמותת קרן מכבי ומכבי טבעי, מכבי

בע"מ, מכבי אחזקות בע"מ, אגודת מכבי מגן, מכבי יזמות וכד' תהא שמורה הזכות 
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לרכוש את המוצרים מהספק על פי המחירים, ושאר תנאי ההסכם הקבועים בהסכם 

 זה. 

 

הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהספק            11.3

אחרת, מכל סכום  נשוא ההסכם או מהתקשרות  עשוי להיות חב לה מתוך ההתקשרות

 שיגיע לספק ממכבי.

 
הספק מתחייב, כי במידה ויפסיק לייצג את היצרן או במידה והייצוג ישלל ממנו, מכל  11.4

סיבה שהיא, יודיע הספק למכבי מיד כשיוודע לו על כך. במקרה זה, תהא מכבי רשאית 
פעולה עם הספק החדש להפסיק את ההתקשרות עם הספק, והספק מתחייב לשתף 

 איתו תתקשר מכבי ולמסור לו את כל המידע הטכני הדרוש.

 

 
הספק מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו על ידי מכבי לספק את  11.5

הציוד / שרות אינה הרשאה בלעדית, וכי מכבי תהא רשאית, בכל עת, להתיר גם 

 בור מכבי.לאחרים להפעיל ולקיים שירות דומה ו/או מקביל ע

כתובות הצדדים הן כמפורט להלן. כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר רשום  11.6

על ידי צד למשנהו על פי הכתובת כמפורט לעיל, תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד 

בעת המסירה  -ימים מיום המשלוח, ובמקרה בו נמסרה ביד  1אליו נשלחה תוך 

 בפועל.

 11111תל אביב,  17 רח' המרד –מכבי שירותי בריאות 

       רח'  -                              הספק

 

 כתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים: 11.7

         מכבי: 11.7.1

         הספק: 11.7.2
 

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום : 

 
 
 
 
 

                                                   _______________   _______________ 
 הספק             מכבי שרותי בריאות                                                                         

 
    שם מלא של החותם:       
     
     חותמת:        


