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 הגשה תהליך .0

 כללי 0.1

( להקמת מאגר נתונים מובנים ושאינם "הבקשה" – )להלן הצעהמסמך זה מהווה בקשה לקבלת 

 .מכבי שרותי בריאותעבור ( "המיזם" – )להלן Big Dataבטכנולוגיות  שומיםיופיתוח ימובנים 

שותף אסטרטגי, ובמיזם כר מכבי שרותי בריאותמובילים, שיראו בבקשה זו מיועדת לספקים 

-בכלל, ובתחום ה Big Data-לחדשנות ולפיתוח הדור הבא של אפליקציות ומוצרים בתחום ה

Healthcare .בפרט 

 לו"ז 0.2

 מועד ההגשה 0.2.1
מיום ראשון,  לא יאוחר  מכבי שרותי בריאותח לושלש לי (העהצ)להלן  מענה לבקשה זו

 .waizman_sh@mac.org.il כתובתל 201507.05.

 .PDFבפורמט  תהיהההצעה 

 הבהרות 0.2.2
לכתובת  201520.04.מיום רביעי,  שאלות יש להעביר בכתב לא יאוחר

attias_a@mac.org.il  

 כל מקבלי הבקשה.לתפוצת  תפורסמנה, מוקדם ככל האפשרלשאלות שובות ת

 תוקף ההצעה 0.2.3
 יום ממועד ההגשה. 90 תוקף ההצעה יהיה

 ההצעה 0.3

 מבנה 0.3.1
יהיה תואם ככל הניתן למבנה הבקשה, ויכלול תקציר מנהלים, המתמצת את מבנה ההצעה 

  גדרות בסעיף , כפי שמוהתייחסות לשתי התצורות המבוקשותההצעה, כולל 
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 צורותת

 אופן המענה 0.3.2
 4עד  1)פרקים  לכל סעיף בבקשה להתייחס( מתבקשת מציעה)להלן  הצעהחברה המגישה 

 :באחת מן הדרכים הבאות, במסמך זה(

 אורים, תרשימים וכיוצ"בימענה מלא ומפורט, לרבות ת

 אורים, תרשימים וכיוצ"בימענה מלא ומפורט, לרבות ת 

  מענה המביע הענות מלאה / חלקית / אי הענות לנדרש. במקרה של מענה, שאינו
אם ישנן  –, ולהציע חלופות הןהסכמה מלאה יש לציין את ההסתייגויות, הסיבות ל

 כאלו.

  מכבי שרותי הצהרה כי 'לא נדרשת התייחסות', כאשר מדובר במידע אותו מעמידה
 מציעה.לרשות ה בריאות

הנושא את אותו מספר במקרה של פרוט רב ניתן להפנות מסעיף ההצעה הרלוונטי לנספח 
 .סעיף

 חלופות 0.3.3
במקרה כזה, יש לכל תצורה.  עד שתי חלופותלהציע  –עפ"י שיקול דעתה  –מוזמנת  המציעה

 .על המציעה לפרט את היתרונות והחסרונות של כל חלופה, ואת החלופה המועדפת

 שפה 0.3.4
 יהיו בשפה העברית בלבד. –על כל מרכיביה ונספחיה  –ההצעה 

לחלקים אלו הכרה, וההתייחסות  יקבלולא  –שלא בשפה העברית  ,ממנה יםהצעה או חלק
 כאילו לא הוגשו.תהיה 

 תתכננה שתי חריגות מהאמור לעיל:

  של מועמדיםקורות חיים 

 מקוריים מפרטים טכניים 

 השקעה של המציעה 0.3.5

במגזר הבריאות, רואה  Big Data-יים בארץ ובעולם בתחום הלאור הניסיון המועט הק
במיזם כר לחדשנות, למחקר ופיתוח. תוצרי המיזם יאפשרו הרחבה  מכבי שרותי בריאות

( לכלל לקוחותיה, ובפרט המיישמתמשמעותית של הצעות הערך של המציעה שתבחר )להלן 
 לאלו במגזר הבריאות.

 

מכבי שרותי מעמידה המקצועי, ומאגרי הנתונים ש לאור האמור לעיל, ולאור הניסיון
במיזם שותפות בינה לבין המיישמת,  מכבי שרותי בריאותלרשות המיזם רואה  בריאות

 ומבקשת את השתתפות המיישמת בעלויות המיזם.

 פרסום, שמירת סודיות 0.4

חרת מלבד לעשות בהם כל שימוש למטרה א, ואין מכבי שרותי בריאותבקשה זו שייכים לפרטי 
 הכנת הצעה.

יחויבו לחתום על שמירת  -אם יהיו כאלו  –, עובדיה, כל קבלני המשנה שלה ועובדיהם מיישמתה
 סודיות. 
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למען הסר ספק, חתימה על הצהרת סודיות היא תנאי מקדים לתחילת עבודה של כל אחד 
 מהמועמדים מטעם המיישמת.

 שי קשראנ 0.5

 מכבי שרותי בריאותאנשי קשר ב 0.5.1

  אטיאסאלין 

attias_a@mac.org.il 
 0545-366 282טלפון: 

 גיא לוי 

Guy_levy@mac.org.il 
 050-788 0000טלפון: 
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 אנשי קשר אצל המציעה 0.5.2
אנשי קשר, המוסמכים לתת מענה לשאלות והבהרות הקשורות המציעה תציין בהצעתה 

 .דוא"ל וטלפון עם אנשי הקשר יכללופרטי ההתקשרות . בבחינת ההצעה

 המציעה.כאילו ניתן מטעם ל איש קשר המופיע ברשימה זו יהיה מחייב, מענה ש

 הבא השלב 0.6

אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל  מכבי שרותי בריאות 0.6.1
 הצעה שהיא.

את הזכות לזמן חלק  מכבי שרותי בריאותלאחר קבלת ההצעות שומרת לעצמה  0.6.2
 פני צוות בדיקה.מובנה באופן מהמציעות להצגת הצעתן ב

לנהל מו"מ עם הספק המוביל ולסכם את פרטי העסקה בשילוב מכבי שומרת לה הזכות  0.6.3
 היצרן.

 נספח ג': חוזהב תתקשר מכבי, תחתומנה על ההסכם המצורף ה אחת או יותר עמןמציע 0.6.4
ימים מקבלת הודעה על רצונה של מכבי להתקשר עמן. מסמכי הבקשה וההצעות  15תוך 

 סכם שייחתם.היהוו חלק בלתי נפרד מה
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 המציעה .1

 מידע כללי 1.1

  שם

  מספר עוסק מורשה

 ]צורת התאגדות[ מעמד משפטי

  פעיל משנת

 Big Data-בתחום ה פעיל

 משנת

 

  כתובת משרדי ההנהלה

  הרכב הבעלות

מייצג את יצרני הרכיבים 

 המוצעים משנת

1. 

2. 

... 

  תאור כללי

  

  

  

  

  

  

 

 ניסיון 1.2

 פרויקטים 1.2.1
המבוקש, מבחינת  המיזםהמציעה תפרט את ניסיונה בישום והטמעה של פתרון מסוג 

(, שבוצעו על !שלושה פרויקטים )בלבדנתן לי. הפרוט ימורכבות, מתודולוגיה וטכנולוגיה
 לפי הפרוט הבא:בזמן האחרון, ידה, והגיעו לידי גמר, 
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  שם הפרוייקט

  לקוח

  כתובת הלקוח

 ]עדיפות תנתן לפרוייקטים שבוצעו בישראל[ מדינה בה בוצע הפרוייקט

 שותף ספק משנה       ספק ראשי        בפרוייקט מעמד המציעה

 [מיזם]עדיפות תנתן לפרוייקטים בסדר גודל דומה ל משך

  מועד סיום

 סיום באיחור סיום בזמן    התכנון  סיום לפני   עמידה בלו"ז

  תקציב בח"א

 חריגה בתקציב עמידה בתקציב    מתחת לתקציב     עמידה בתקציב

טכנולוגיות בשימוש 

 להצעהשרלוונטיות 

 [תטכנולוגי יכולתבסעיף רשימה מופיע בעדיפות תנתן ל]

אופי המערכת ומאפיינים 

 להצעהרלוונטיים 

 תקליני תאפליקטיבייכולת בסעיפים  רשימותמופיע בעדיפות תנתן ל]

 [תאחר תאפליקטיבייכולת ו

 

 

 

 

 

 

 שם, תפקיד וטלפון אצל הלקוח איש קשרפרטי 

 

 ממליצים 1.2.2
 המיזםפתרון מסוג  משוימש ,המציעה תספק פרטי קשר לשלושה לקוחות ממליצים

 המבוקש, מבחינת מורכבות, מתודולוגיה וטכנולוגיה.

 
  שם הלקוח

  איש קשר

  תפקיד איש הקשר

  טלפון

  משך השרות שניתן

  תקציב השרות שניתן בח"א

  תאור השרות שניתן
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 תטכנולוגי יכולת 1.2.3
המציעה תפרט את ניסיונה )או את ניסיון קבלני המשנה שלה ושותפיה העסקיים( בשימוש 

 בתחומים הבאים:, להצעהבטכנולוגיות שרלוונטיות 

 ניתוח טקסט בשפה העברית 

 ניתוח תמונה 

 Stream Analysis 

מקובלים, וכן מה רמת  Benchmarksהפרוט יכלול התייחסות לביצועים שהושגו, לפי 
 הביצועים הצפויה במיזם, בהתאם לקונפיגורציה המוצעת על ידי המציעה. 

 תקליני תאפליקטיבייכולת  1.2.4

 Real Time-בתחום ה להצעהשומים שרלוונטיים יהמציעה תפרט את ניסיונה בי

Evidence Medicineבטיפול במבוטחים, ובהיבטי ניהול מחלות. , בהיבטי קבלת החלטות 

 

 תאחר תאפליקטיבייכולת  1.2.5
 , בתחומים הבאים:להצעהשומים שרלוונטיים יהמציעה תפרט את ניסיונה בי

 שיווק 

 שרות 

 כספים 

 תפעול ולוגיסטיקה 

 אבטחת מידע 

 מכבי שרותי בריאותהתאמה ל 1.2.6
קיימים או כאלו הראויים לבחינה,  שומיםיישני  לפחותסיונה, המציעה תציע יעל סמך נ

 . המיזםיהיה ליישם במסגרת בתחום הקליני, שאפשר 

 תפרט:ישומים המוצעים, וימציעה תתאר את כל אחד מהה

  המוצע שוםיהימוטיבציה לבחינת  –רקע 

  ים ומאפיינים חיוניים נדרשיםמאגרי נתונ –מידע נדרש 

  לפי  -קריטריונים להצלחהBest Practices  במגזר המוכח ו/או ניסיון-Healthcare. 

 כוח אדםפוטנציאל  1.2.7
 המציעה תפרט את כמות נושאי המשרות בתפקידים הבאים: 

 כלל העוסקים בתחום ה-Big Dataומתוכם , 

 Data Scientists 

 עוסקים במגזר הרפואי, לפי תפקידים 
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 מועמדים 1.2.8
 :ם הבאיםתפקידיכל אחד מההמציעה תציע, ותצרף קו"ח של לפחות שני מועמדים ל

  מטעם המציעה המיזםמנהל 

  המיזםמנהל הפיתוח של 

 Data Scientist של המיזם 
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 מצב קיים .2

 הלקוח 2.1

יה בגודלה בישראל, ומונה למעלה משני מיליון יקופת החולים השנהינה מכבי שרותי בריאות
 מבוטחים. 

, וכיום פועלת בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, עותומאנית, כאגודה 1941הקופה נוסדה בשנת 
שרותי בריאות מאחת מקופות החולים, בהתאם לבחירתו. שיעור לפיו כל תושב ישראל זכאי לקבל 

 דמי הביטוח נקבע בחוק, ונגבה על ידי המוסד לביטוח לאומי, ביחס להכנסה של המבוטח.

רותים רפואיים, טכנולוגיות רפואיות ותרופות, שיש ירותים, הקבוע בחוק, כולל רשימה של שיסל הש
נם או בעלות נמוכה. בנוסף, נגבית השתתפות עצמית לספק למבוטח, בהתאם לצורך הרפואי, בחי

 רותים כגון ביקור אצל רופא פרטי או מומחה.יעבור ש

שאינם  ,רשאית ואף מציעה למבוטחיה חבילות שרותי בריאות נוספים )שב"נ( מכבי שרותי בריאות
-ת, אך כרפואה משלימה, בחירת רופא מנתח ועוד. אין חובה לרכוש את חבילו כגוןכלולים בסל, 

 .עושים כןטחים ומהמב 85%

, ובהם מרפאות, ופרוסה בסניפים ברחבי הארץרופאים,  7,000-מעסיקה כ מכבי שרותי בריאות
מהגדולות במזרח  -המעבדה המרכזית  - מגה לאבהומרכזי רפואה דחופה.  מכוני בדיקות, מעבדות

חזית חולשת על מגוון רחב של תחומים רפואיים ומאפשרת מתן שירות למבוטחים ב התיכון,
 סטנדרטים מהגבוהים בעולם.הטכנולוגיה וב

רשת בתי החולים הפרטיים הגדולה בישראל,  – אסותאהינה הבעלים של   מכבי שרותי בריאות
 המספקים מגוון רחב של שרותי בריאות למבוטחי כל קופות החולים.

רשת בתי מרקחת המכבדים גם מרשמי  – מכבי פארםפעילה ומנהלת את מ  רותי בריאותמכבי ש

קו ' הכולל CAREרופאים פרטיים של המבוטחים ובתי חולים, ומקדמים את המותג הפרטי 'מכבי 
מוצרי בריאות בתחום תוספי תזונה, ויטמינים, תרופות ללא מרשם, אביזרים רפואיים ומוצרים 

 .קוסמטיים-דרמו

 :ינה חלק מ'קבוצת מכבי שרותי בריאות' הכוללת גם את הגופים הבאיםה  כבי שרותי בריאותמ

 רשת דיור מוגן ומחלקות סיעודיות לגיל השלישי – בית בלב 

 רשת מרפאות שיניים למבוטחי כל קופות החולים – מכבי דנט 

 המנוהלת ע"י מכבי יזמות וניהול בע"מ( רשת סניפי אופטיקה – מכבי ממבט ראשון( 

 ע"ר( –)בבעלות ובניהול קרן מכבי  רשת מרפאות רפואה משלימה – מכבי טבעי 

 אגף מערכות מידע 2.1.1
מוביל בתחום מערכות המידע והתקשורת מכבי שרותי בריאותבהמידע אגף מערכות 

ורך ויישומן לצ חלוץ באיתור טכנולוגיות מתקדמותהינו האגף  במערכת הבריאות בישראל.
 .שיפור השירות הרפואי והמנהלי

טחת מידע, תקשורת מחלקות העוסקות בתחומי פיתוח, תשתיות, אב 8 -אגף בנוי מה

 .עובדים בעלי מומחיות וניסיון רב שנים 300-כ ומונה BI-אבטחת איכות ו
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 ערכים מוספים נוספים 2.1.2

2.1.2.1 Maccabitech 

 Medical-בתחום ה וות אנשי מקצועפועל צ מכבי שרותי בריאותב

Informatics ם בביצוע חקר מסד חודיים ורבי שנייבעל ניסיון ומומחיות י
מכבי מבוטחי  2,000,000-יות של למעלה מרפואהרשומות המבוסס  ,נתוניםה

 . שרותי בריאות

להבנה ולשיפור השרות הרפואי  מביאות שמבצע הצוות ,תוצאות המחקרים
רותי חקר נתונים רפואיים אצל לקוחות ילשבסיס  יםומהוהניתן למבוטחים, ו

 נוספים ברחבי העולם.

2.1.2.2 erck & COM. 

לבין  Merckף פעולה בין ענקית התרופות לפני כשנה וחצי נחתם הסכם שיתו
זהו  שיתוף הפעולה לביצוע מחקרים מבוססי נתונים. מכבי שרותי בריאות

 ם חברה מחוץ לגבולות ארצות הברית.העולמית ע Merckהיחיד של 

רשומות רפואיות של מיליוני מבוטחים על פני למעלה  המידע )הכוללתזמינות 
רק לקופות החולים במדינת ופייני הא -יחודי י(, מגוון הנושאים השנה 20-מ

על  יםנפרשהפעולה שיתופי יוצרים  Maccabitech-ומקצועיות צוות ה  - ישראל
 להצלחה רבה. יםמספר תחומים טיפוליים, וזוכפני 

2.1.2.3 HMORN 

חברה גם בקונסורציום של קופות חולים אמריקאיות,  מכבי שרותי בריאות
ת בתחומי חקר שמטרתו לקיים שיתופי פעולה בין יחידות המחקר של הקופו

גנומיקה, כמו גם השמנת יתר, עיבוד שפות טבעיות הסרטן, בריאות הנפש ו
 .נושאים רבים נוספיםו

היא החברה היחידה מחוץ לגבולות  מכבי שרותי בריאותגם בהתקשרות זו 
 .בקונסורציוםמאגר הנתונים השני בגודלו ובעלת ארצות הברית, 

 אביב תל אוניברסיטת 2.1.2.4

תחומי, שמקימה -הרב Big Data-בהקמת מאגר השותפה מכבי שרותי בריאות
 אוניברסיטת תל אביב. בימים אלו 

שיתוף אנשי תוך  ,כלכלה(כגון רפואה והמאגר יאפשר מחקר של תחומים רבים )
 ועוד(. , מנהל עסקיםשלל התמחויות )מדעי המחשב, סוציולוגיהאקדמיה מ

 בעלי עניין 2.1.3

את  מכבי שרותי בריאותב Big Dataלאור חשיבות הנושא, כולל צוות ההיגוי בנושא 
 המשתתפים הבאים:

  מנהלת מחלקת מידע ומטה  –גברת רחל מרוםIT 

  מנהלת  –פרופ' ורדה שלוMaccabitechאפידמיולוגיה וחקר נתונים , 

  מנהל אבטחת מידע – בועז ירושלמימר 

 ממונה על מדיניות אבטחת מידע –ריון מר אלעד ש 

http://www.merck.com/index.html
http://www.merck.com/index.html
http://www.hmoresearchnetwork.org/en/
http://www.hmoresearchnetwork.org/en/
http://english.tau.ac.il/
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  ראש צוות בסיסי נתונים –מר שאול חלילי 

  מנהל ה –מר ירון אלמולי-BI 

  ראש צוות  –מר גיא לויBIמידע ניהולי 

  יועצת חיצונית, חברת שטראוס אסטרטגיה –גברת אלין אטיאס 

 מאגרים 2.2

 להלן רשימה של בסיסי הנתונים והמאגרים המרכזיים.

אינה כוללת , ומכבי שרותי בריאותבהנתונים למען הסר ספק, רשימה זו אינה מכילה את כל מקורות 
של גודל המיזם לאפשר הערכה  הרשימה מטרתשימוש. עניין ומאגרים חיצוניים שעשוי להיות בהם 

 גידול.המגמות לפי לפי היקפי וסוגי הנתונים העיקריים בעת הנוכחית ו

 מערכות תפעוליות 2.2.1

 ניהול המבוטחים –וגביה  ותחבר 2.2.1.1

 1992משנת  2.5T, בנפח DB400בסיס נתונים 

 זימון תורים 2.2.1.2

 2004משנת  1.2T, בנפח DB400בסיס נתונים 

 ייבויותחהת 2.2.1.3

 1998משנת  1T, בנפח DB400בסיס נתונים 

 החזרים

 50G, בנפח DB400בסיס נתונים 

 רוקחות 2.2.1.4

 1998משנת  1.7T, בנפח DB400בסיס נתונים 

 עוד וניהול רשומות רפואיותית –קליקס  2.2.1.5

משנת  1Tוגם קובץ בינארי בנפח  2.5Tבנפח  SQL Server 2008 R2בסיס נתונים 
1994 

 מעבדות 2.2.1.6

, ובדיקות מיוחדות 1990משנת  3.5Tבנפח  DB400בדיקות כלליות בבסיס נתונים 

 300Gבנפח  Oracleבבסיס נתונים 

 דימות  2.2.1.7

 180Gבנפח  SQL Server 2008 R2בסיס נתונים 

 ניהול תורים 2.2.1.8

 160Gבנפח  SQL Server 2012בסיס נתונים 

 ערוצים  2.2.2

  בסניפים - שירות פרונטלי 2.2.2.1
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2.2.2.2 On Line גישה למבוטחים ופעולות בשרות עצמי – וסלולר 

 , בסניפיםטחים למידע ופעולות בשרות עצמיוגישה למב –מכבילי  2.2.2.3

2.2.3 MRDB 

 1994משנת  1.5T, בנפח SQL Server 2008 R2בבסיס נתונים   תיק רפואי מרכזי

2.2.4 SAP 

2.2.4.1 FI 

2.2.4.2 CO 

2.2.4.3 MM 

2.2.4.4 HCM 

2.2.4.5 PM 

2.2.4.6 RE 

, בעומק 3Tכולל של  , בנפחSQL Server 2012כל המודולים הנ"ל בבסיס הנתונים 
 .15%-ל 12%. קצב גידול שנתי נע בין שנים 10-ל 3בין נע סטורי שיה

2.2.4.7 BW 

 . טעינה בתדירות יומית.2012משנת  3T, בנפח SQL Server 2012בסיס נתונים 

2.2.5 Dynamicsicrosoft M 

 מש"ריות 2.2.5.1

 רותים מקווניםיש 2.2.5.2

 אחיות 2.2.5.3

 SQL Server( בבסיס נתונים מלבד הנ"ל )קיימים מודולים קטנים נוספים CRM-כלל ה

 2004משנת  400Gבנפח  2012

 מחסן הנתונים 2.2.6

 SQL Server 2014בסיס נתונים 

 תמונות 2.2.7

2.2.7.1 CT 

 2003משנת  60Tבנפח  DICOMפורמט 

לקובץ( בממוצע לבדיקה, ביחס  0.53Mקבצים )בנפח  800בדיקות ליום בממוצע,  500
 1:3דחיסה 

2.2.7.2 MRI 

 2007משנת  40Tבנפח  DICOMפורמט 

לקובץ( בממוצע לבדיקה, ביחס  0.3Mקבצים )בנפח  800בדיקות ליום בממוצע,  120
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 1:3דחיסה 

2.2.7.3 CR 

 2003משנת  10Tבנפח  DICOMפורמט 

לקובץ( בממוצע לבדיקה, ביחס  3Mקבצים )בנפח  5, בדיקות ליום בממוצע 200
 1:2דחיסה 

2.2.7.4 US 

 2003משנת  20Tבנפח  DICOMפורמט 

לקובץ( בממוצע לבדיקה, ביחס  0.2Mקבצים )בנפח  30בדיקות ליום בממוצע,  800
 1:2דחיסה 

2.2.7.5 NM 

 2004משנת  15Tבנפח  DICOMפורמט 

לקובץ( בממוצע לבדיקה, ביחס  0.1Mקבצים )בנפח  50בדיקות ליום בממוצע,  220
 1:4דחיסה 

2.2.7.6 MG 

 2007משנת  40Tבנפח  DICOMפורמט 

לקובץ( בממוצע לבדיקה, ביחס  50Mקבצים )בנפח  4בדיקות ליום בממוצע,  700
 1:2דחיסה 

2.2.7.7 Cardiology 

 11Tבנפח  PACSפורמט 

2.2.7.8 Radiology 

 56.5Tבנפח  PACSפורמט 

 ארכיב 2.2.8

משנת  PDF .785Gבפורמט  ומבוטחים ייםחיצונ ספקיםמומסמכים סיכומים אבחנות, 

 )ארבע עשר מיליון מסמכים( 1T – 2015)עשרה מיליון מסמכים(. צפי לשנת  2014

 טלפוניה 2.2.9

 מרכזיה 2.2.9.1

 הקלטות 2.2.9.2
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 מיזםה .3

 תכולה 3.1

 :להלן( 3.1.5עד  3.1.1, וליווי לשלב חמישי )סעיפים ארבעה שלבים עיקרייםמימוש המיזם יכלול 

 התקנות וקונפיגורציה 3.1.1

 טעינות 3.1.2

 בניית מודל סמנטי 3.1.3
 

מאגר ארגוני מבוסס תשתית מכבי שרותי בריאותברשות יהיה  הראשוניםבסוף שלושת השלבים 

 . Big Data)פיזית ו/או וירטואלית( המאפשרת חקירה טכנית וסמנטית של 

השלמת כל שנים לאחר  3גם בשלב המיזם, ולפחות  מכבי שרותי בריאותישמש את  המאגר הארגוני
בתחומי השיווק,  ישומיםילנים והמידע הזמין , ולכן יכיל את מירב פוטנציאל הנתושלבי המיזם

 כמו גם התחום הקליני. והאבטחה השרות, הכספים, התפעול, הלוגיסטיקה

 המציעה תפרט כיצד יענה המאגר על הקריטריונים הבאים:

  תוך יכולת העשרה סמנטית נתונים, באחסון מקומי או בדומה לומגוון סוגי לגישה נוחה ,
 של הנתונים להקלת הגישה.

  מן המאגר ואליואיתור, המרה, עיבוד ותעבורת נתונים 

  תזמון תהליכים, לפי מורשים,  בקרת גישהלנתונים,  ובכלל זה מנגנוני ריענוןתפעול ושליטה

 ( ויכולת תאימות רגולטיבית.lineage)מעקב 

  באופן מדגמי או מלאשקיפותשיתוף בין אנליסטים ובבתחקור ,. 

 שומיםימימוש שני י 3.1.4

3.1.4.1 Churn 

קציות שלהם בתוך אזיהוי מאפיינים לנטישה בנתוני המבוטחים ועל פי האינטר
 מכבי שרותי בריאותומחוץ ל

 שום נוסף בתחום התפעול ו/או הרכשיי 3.1.4.2

בר קיימא  ROIהמציעה מוזמנת להמליץ על העדפתה, על בסיס ניסיונה בהשגת 
 בתחומים אלו.

( של תוצאות שני Productionמימוש ביצור )מכבי שרותי בריאותיהיו ברשות  הרביעישלב הבסוף 
 שומים.יהי

. השלבים הבאיםלמימוש אינה תנאי מקדים למען הסר ספק, השלמת שלושת השלבים הראשונים 
קצב וסדר טעינת המאגרים ובניית המודל הסמנטי יושפעו התקנות, ההיפך הוא הנכון: יתכן כי ה

 השלבים הרביעי והחמישי.מדרישות המידע של 

 שומים קלינייםיבפיתוח י Maccabitechי צוות ליוו 3.1.5
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 צורותת 3.2

 התצורות, להתייחסות המציעה יהיו:

 I - On Premises 

 מכבי שרותי בריאותשל  Data Center-פתרון במסגרת ה

 II – Bare Metal 
 מכבי שרותי בריאותבשימושה הבלעדי של שתשתיתו תהיה ענן 

 

 :להלן, המציעה תצורותבכל אחת מה

 רתותרשים התקנות חומרה ותקש ציגת 3.2.1

 תפרט דרישות טכניות בהיבטי שטח, חשמל וכל היבט פיזי אחר 3.2.2

 , ככל האפשרOPEN SOURCEעל כלי תבסס  3.2.3

, במקרים בהם מוצעים כלי לכלים המוצעים תציין המציעה תקני התקשרות צד שלישי 3.2.4

Proprietyעיף חסו לפחות לכל סוגי הנתונים המפורטים בסי. תקני ההתקשרות יתי
 מאגרים

 תפרט את תקני אבטחת המידע, שעל פיהן היא עובדת 3.2.5

מוְבנים שאינם ו מובנים תפרט את דרכי הזיהוי למידע רגיש, במיוחד בנתונים 3.2.6

(UNSTRUCTUREDכגון טקסט ,) חד ערכי -או זיהוי חד חופשי בשפה העברית
 חודיים בתמונה. יכתוצאה ממאפיינים י

תפרט את שיטות האנונימיזציה לנתונים ומידע מזהה של מבוטחים השמורים במאגרים  3.2.7

 (UNSTRUCTUREDמובנים ושאינם מוְבנים )

 שרידות המערכת ומנגנוני הטיפול בכשליםעמידות ותפרט את  3.2.8

 SLAפול בתקלות, כולל תפרט את מנגנוני הטי 3.2.9

 המציעה: IIבתצורה 

 ההצפנה ו/או הערבול בהן תשתמש תקניתפרט את  3.2.10

חד במקרים בהם הנתונים מוחזקים מחוץ ותפרט את אמצעי האכיפה הזמינים, במי 3.2.11
ו/או נציגי מכבי שרותי בריאותלביקורת, מצד לשטחי מדינה ישראל, כולל נגישות פיזית 

 רגולציה

למען הסר ספק, ערבול ומיסוך נתונים נדרשים בשתי התצורות על מנת לתמוך במקרים בהם חוקרי 
 .במאגרצד שלישי עושים שימוש 
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 שיטה 3.3

 אחריות 3.3.1
אם יהיו  –המציעה תישא באחריות כוללת לביצוע המיזם, כולל אחריות על קבלני משנה 

 כאלו.

 מתודולוגיה 3.3.2
העבודה במיזם תבוצע בהתאם לסטנדרטים מקובלים בענף המחשוב בארץ ובעולם, 

ת ימתודולגי .מכבי שרותי בריאותהמקובלים בובהתאם לשיטות, תבניות ותהליכי העבודה 
תקציר ': אנספח בהפיתוח והתחזוקה זו מבוססת נוהל מפת"ח, ותמצית שלה ניתן למצוא 

  .נוהל פיתוח ותחזוקת מערכות

להחשף לנהלים המפורטים, והמחייבים כתנאי  המיישמתבסמוך למועד ההתקשרות תוזמן 
 מקדים לתחילת העבודה.

 .הנחיות אבטחת המידעעיקרי גם  יםצורפמ נספח ב': עקרונות אבטחת מידעב

 לו"ז 3.4

שום ארבעת השלבים, על פי ניסיונה, ובהתאם ליכולות, ולרכיבים יהמציעה תציג תכנית עבודה לי
 המוצעים בהצעה.

 הבאים: הערסליםתכנית העבודה תכלול לפחות את 

  תיחום והכנתSystem Requirements Review –  הכרה מעמיקה התארגנות תוך כדי
בשלב זה . מכבי שרותי בריאותשל של סטנדרטי העבודה המקובלים באגף מערכות מידע 

 .תוגדר גם תוכנית עבודה מפורטת של המיזם

 התקנות 

 הראשונים  שומיםיליים בהתאם לתעדוף הנגזר מהנתונים הדרוש – שינוע/אינדוקס נתונים
 מאגרים. ההערכות יתבססו על היקפי הנתונים המפורטים בסעיף למימוש שנבחרו

  בניית שכבה סמנטית -הקמת המודל 

  ים( ואלגוריתמיקהשומייחקר, בניית( 

  בתהליכי העבודה ו/או במחסן בסביבות היצור, הנגשה ושילוב תוצרים  –פיתוח / העשרה
 הנתונים הקיים

  וכנה והשפעתו על הקונפיגורציה של מאגר דרוג ת( ש1בשני היבטים: )  – תחזוקהפעילות

Big Data שומים כתוצאה מהתעדכנות י( רענונים של י2; )הספציפיים שומיםיוהי הארגוני
 הנתונים.

  ה ליצור של כל רכיבילשנה ממועד העלי –אחריות 

 מדדים להצלחה 3.5

 ארגוני Big Dataמאגר  3.5.1
 המציעה ו/או עודכנו בשלב המו"מ. ביצועים, כפי שהוצעו על ידיוב עמידה בלוחות הזמנים
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 שומיםיי 3.5.2
ינם מתבססים על א שומיםימימוש שני יל הקיימים כיום, מנגנוני העבודהבמצב הקיים 

למצב הקיים ו/או כפי שיקבע  50%לפיכך, המציעה תשיג שיפור של לפחות  ניתוח סטטיסטי.
 בשלב המו"מ.

3.6 Knowledge Transfer 

בהיבטים  אותמכבי שרותי בריהמציעה תפרט את השיטות שבהן תנקוט, להעברת ידע לאנשי 
 הטכניים והאפליקטיביים:

 הדרכות, לומדות וכיוצ"ב כגון באמצעים פורמאליים 

 כגון פורמאליים-באמצעים א OJT וכיוצ"ב 
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 מורהת .4

 עלויות הערכת 4.1

העלויות בהצעה יכסו הוצאות ישירות ועקיפות של המציעה, ובכלל זה נסיעות, אש"ל,  4.1.1
 צרכי משרד, תקשורת, תרגום והדפסה.

 יכללו מיסים, למעט מע"מ.העלויות  4.1.2

ע"י הרלבנטית מיום הוצאת החשבונית ואישור אבן הדרך  66תנאי התשלום הינם שוטף + 4.1.3

 .ITמנהלת מחלקת מידע ומטה 

 העלויות יפורטו בשקלים חדשים ויוצגו בטבלה הבאה: 4.1.4

 מחיר   

 
 תוכנה* *חומרה פירוט אבן דרך

 כ"א

** 

על חשבון 

 *המציעה**

ה 
תצור

I
 

      . התקנות1א

      טעינות. 1ב

      . בניית המודל1ג

      לשנה . אחריות1ד

      שנתית . תחזוקה1ה

C
h

u
rn

 

. הצגת 1ו

תוצאות 

 ישימות

  

   

. העברה 1ז

ליצור 

ותפעול 

 שוטף

  

   

 . אחריות1ח

 לשנה
  

   

. 1ט

 תחזוקה

 שנתית

  

   

מלץ
מו

סף 
ם נו

שו
י

 

. הצגת 1י

תוצאות 

 ישימות

  

   

. 1יא

העברה 

ליצור 

ותפעול 

 שוטף

  

   



-  20 - 
 

. 1יב

 אחריות

 לשנה

  

   

. 1יג

 תחזוקה

 שנתית

  

   

ה 
תצור

II
 

      . התקנות2א

      טעינות. 2ב

      . בניית המודל2ג

      לשנה . אחריות2ד

      שנתית . תחזוקה2ה

C
h

u
rn

 

. הצגת 2ו

תוצאות 

 ישימות

  

   

. העברה 2ז

ליצור 

ותפעול 

 שוטף

  

   

. 2ח

 אחריות

 לשנה

  

   

. 2ט

 תחזוקה

 שנתית

  

   

מלץ
מו

סף 
ם נו

שו
י

 

. הצגת 2י

תוצאות 

 ישימות

  

   

. 2יא

העברה 

ליצור 

ותפעול 

 שוטף

  

   

. 2יב

 אחריות

 לשנה

  

   

. 2יג

 תחזוקה

 שנתית
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 וחומרה פרוט תוכנה כמפורט בשורות המתאימות בטבלה בסעיף 

   כוח אדםשעות פרוט עלויות המציעה בלבד, כמפורט בסעיף 

 השקעה של המציעהבסעיף  בהתאם לבקשה 

של ההשקעה הנדרשת, כך שחריגה  הערכהבגלל אופיו של המיזם המבוקש, נדרשת כאמור  4.1.5
 התנאים הבאים:כל בהתקיים  מיישמתלעיל תחשב סבירה, ותשולם ל עלויות הערכתמ

 ים הראשוניםמעלות ההערכה עבור שלושת השלב 10%החריגה לא תעלה על  4.1.5.1
 תכולה, כפי שמוגדרים בסעיף והשלב החמישי

מעלות ההערכה עבור השלב הרביעי, כפי שמוגדר  %25החריגה לא תעלה על  4.1.5.2
 תכולהבסעיף 

 ולא בדיעבד בסמוך להתהוותה,נתנו יהודעה על כל חריגה והסבר י 4.1.5.3

 וחומרה פרוט תוכנה 4.2

 :עלויות הערכת בטבלה בסעיף סתכם לשורות המתאימותחייב להחומרה בטבלה להלן ו פרוט תוכנה

 

 

 פריט שלב
 

 כמות

תשתיתי / 

 אפליקטיבי

סטנדרטי 

/ נדרש 

פיתוח 

 מותאם

Open 

Source \ 

Propriety 

 עלות

א'
ה 

חלופ
 

       .1א

...       

       

ה ב'
חלופ

 

        .2א

...       

 

       

 כוח אדםשעות פרוט  4.3

 הערכתבטבלה בסעיף  חייב להסתכם לשורות המתאימותבטבלה להלן  פרוט שעות כוח אדם
 :עלויות

 

 עלות שעות תפקיד שלב 

א'
ה 

חלופ
 

    .1א

...    

    

ה 
ב'חלופ

 

    .2א

...    
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 דרישות מהלקוח 4.4

 שעות עבודה 4.4.1
לפי סוגי משרות, באופן  מכבי שרותי בריאותמהמציעה תפרט את היקף העבודה הנדרש 

  .מיזםשלא יפחת משתי משרות מלאות בכל שלב משלבי ה

בעת הערכת ההצעה, עלות העבודה הנדרשת תתווסף לעלות העבודה של למען הסר ספק, 
 המציעה.

 שעות תפקיד* שלב 

א'
ה 

חלופ
 

   .1א

...   

   

ה ב'
חלופ

   .2א 

...   

   

 

  המציעה להתחשב בעובדה, שאין לעובדים שיצוותו , על מכבי שרותי בריאותבהקצאת המשימות לעובדי

 Knowledge Transferמסוג זה. מטרות שילוב משרות אלו הן, בין השאר, לשיפור  מיזםניסיון קודם ב
 הטכניים והמגזריים.בהיבטים  מכבי שרותי בריאותולניצול ההכרות והניסיון של עובדי 

 חומרה ותוכנה 4.4.2
מעבר לאלו מכבי שרותי בריאותוחומרה נדרשים מהמציעה תפרט אלו רכיבי תוכנה 

 וחומרה פרוט תוכנהעל ידי המציעה, ופורטו בסעיף שיסופקו 

 תנאי עבודה 4.4.3
מספקים נדרשים לעובדיה, ובכלל, לביצוע הכרחיים ורותים יתפרט ציוד, תנאים ושהמציעה 

 מעבר למוגדר בסעיפים לעיל. מיזםה

 מכבי שרותי בריאותלמען הסר ספק, העבודה תבוצע באתר 

 מחירון 4.5

 –הרשימה תכלול . מיזםישום היהמציעה תפרט את התעריפים לכל התפקידים הנדרשים לדעתה ל
 את כל התפקידים המופיעים בתוכנית העבודה המוצעת. –לפחות 

 העלויות יפורטו בשקלים, ללא מע"מ ויוצגו בטבלה הבאה:

 תעריף לשעה תפקיד
 תעריף חודשי 

 (נטו שעות עבודה 187)

   מנהל פרוייקט

   מנהל פיתוח

Data Scientist   

...   
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 תקציר נוהל פיתוח ותחזוקת מערכות': אנספח 

 מתודולוגיית פיתוח ותחזוקת מערכות המוטמעת באגף מבוססת על שני ממדים והקשר ביניהם:

 אוסף מוגדר של נושאים המגדיר את המערכת – עץ המערכת

 אוסף השלבים המרכיבים את תהליך הפיתוח  והתחזוקה – מחזור החיים

 עץ המערכת

למערכת ישנה התייחסות לחמישה נושאים  במסגרת שלבי תכנון, פיתוח והטמעת מערכת חדשה או גרסה חדשה
 ברמת פרוט הנגזרת מסטטוס הפרויקט:

 יעדים

פרוט הנושאים: נציגי המשתמשים, יעדים ומטרות של המערכת, בעיות שהמערכת באה 

לפתור, קשר המערכת לנושאים ארגוניים או עסקיים רלוונטיים, קשר לתוכנית עבודה, 

 אופק הזמן לפיתוח המערכת.בחינת ישימות, עלות  ותועלת והגדרת 

 יישום

פרוט הפונקציונאליות של המערכת: מאפיינים כללים של המערכת, תיחום חיצוני של 

המערכת, תיחום פנימי של המערכת, ממשק המשתמש, תהליכים מחשוביים, דוחו"ת 

 המערכת, אבטחת מידע, נפחים, עומסים ובצועים, ממשקי המערכת.

 טכנולוגיה
שורת, תוכנות תשתית ותוכנות מדף רלוונטיות: חומרה מרכזית, מערכת פרוט חומרה, תק

 הפעלה, כלי פיתוח ותחזוקה, בסיס נתונים ותקשורת.

 מימוש

 הגדרות מעשיות למימוש המערכת הן בשלבי הפיתוח והן בשלבי התפעול והתחזוקה.

עול בתוך כך מפורטים הנושאים העקריים הבאים: תוכנית עבודה למימוש המערכת, תפ

 שוטף של המערכת, שירות ותחזוקה, חוסן ואמינות. 

 עלות
הגדרת עליות פיתוח, תפעול ותחזוקה: עלות הקמת המערכת, עלות שוטפת, עלויות כוללת 

 ופריסה.

 דגשים נוספים
פרוט הנושאים: ישימות ועלות תועלת, ניתוח סיכונים, ניתוח חלופות, אמידת עלויות, 

 סקרים, בדיקות מערכת

 

 מחזור החיים

מחזור החיים להלן עקרוני ומהווה מסגרת לתהליך פיתוח ותחזוקת מערכת. המחזור מותאם ומשתנה ע"פ 
 מאפייני הפרויקט.

 יזום

סיכום פגישת התנעה באגף, מסמך ייזום, מצגת לסקר ייזום, סיכום סקר תוצרים: 

  ייזום

 

 הגדרת דרישות
מצגת לסקר הגדרת דרישות, סיכום , RFPמסמך הגדרת דרישות, מסמכי תוצרים: 

 סקר הגדרת דרישות, מסמכי בחינת חלופות ובחירת ספק

 איפיון

היינו  נכתב כאשר הפרויקט כולל מספר יחידות מסירה,)מסמך אפיון על תוצרים: 

מסמך אפיון, מצגת לסקר (, הפונקציונאליות של המערכת ממומשת במספר שלבים

  אפיון, סיכום סקר אפיון

 מסמכי בדיקות יחידה ובדיקות מערכת תוצרים:  ופיתוחעיצוב 

 בדיקות מערכת
מסמכי תכנון ובצוע בדיקות, מצגת לסקר בדיקות מערכת, סיכום סקר תוצרים: 

  בדיקות מערכת
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 התקנה והרצה

המערכת לפעולה בסביבת הייצור לאחר תכנון ובצוע מסודרים של בדיקות קבלה, 

 עברה לייצורהדרכה והטמעה, הסבות נתונים וה

רשימת תיוג להתקנה והרצה, מצגת לסקר התקנה והרצה, סיכום סקר התקנה תוצרים: 

  והרצה

 

שלבי מחזור החיים הנ"ל הינם טוריים, ובעקבות כל שלב מתבצע סקר המציג את תוצאות השלב שהסתיים, מציג 
 את השלב הבא לביצוע ומאפשר מעבר לשלב זה.

 החיים )מודל המטריצה(הקשר בין עץ המערכת למחזור 

שילוב עץ המערכת עם מחזור החיים מאפשר הקפדה על מבנה )עץ המערכת( קבוע והוספת / מיקוד תכנים חדשים 
 ועדכניים ככל שמחזור חיי הפיתוח מתקדם

 עץ מערכת

 מחזור חיים

 ייזום
הגדרת 

 דרישות

 אפיון על 

 מפורט/ 

עיצוב 

 ופיתוח

בדיקות 

 מערכת

התקנה 

 והרצה

תפעול 

 ותחזוקה

 השלמה השלמה מפורט יעדים

 

  עוקב עוקב

 עוקב עוקב מפורט רשימה כללי יישום

 עוקב עוקב מפורט חלופות חלופות טכנולוגיה

 עוקב עוקב מפורט חלופות חלופות מימוש

 עוקב עוקב השלמה השלמה מסגרת עלות

 

החיים נקבע על פי ארבעה מאפיינים של תהליך העבודה הנדרש ע"פ מאפייני הפרויקט בחתך שלבי מחזור 
 הפרויקט:

 הפרויקט סוג - 1

 הפרויקט במימוש מעורבים גורמים - 2

 הפרויקט היקף - 3

 הפיתוח מהות - 4

 במערכת המעוגנים המפורטים, העבודה בנהלי בהרחבה שמופיעה כפי ואפקטיבית יעילה עבודה מאפשרת ההתאמה

 במחוזות עבודה ובהוראות האגפית,  האכות ניהול

 ניהול סיכונים

 ניהול סיכונים מתבצע לאורך כל מחזור החיים של הפרויקט
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 נספח ב': עקרונות אבטחת מידע

 ארכיטקטורה .1

נן יהשבשימוש הספק מערכות הפעלה בעת תחילת אספקת השירות נשוא הסכם זה, נדרש אישור כי  .1.1
הספק יציין מהי מערכת ההפעלה  היצרן.ברישיון, ניתנות לעדכון ותחזוקה ומעודכנות בפועל ע"פ הוראות 

 שבה נעשה שימוש.
 על שרתי המערכת להיות מוקשחים בסטנדרטים המקובלים בשוק. .1.2
וגן באמצעים המקובלים , הספק יאשר כי הקישור מקישור לרשתות חיצוניות או אינטרנטבמידה וקיים  .1.3

 ויפרט באלו אמצעים נעשה שימוש. בקישורים מסוג זה
טלי באמצעות כספות מאובטחות אל איש הקשר הממונה ילבין מכבי תתבצע באופן דיג התקשורת בין הספק .1.4

 מטעם הספק.

 משתמשים והרשאות .2

 .מערכתזיהוי אישי וחד ערכי באמצעות שם משתמש וסיסמא בכל גישה להספק יאשר כי נעשה שימוש ב .2.1
  ADמערכותהספק יפרט את מדיניות הסיסמאות או לחלופין הזדהות למערכת תהיה מבוססת על 

 הארגוניות.
 ע"פ תפקיד/הצורך לדעת.הספק יאשר כי למערכת ישנה יכולת לאכוף הרשאות גישה במערכת  .2.2

 עוד פעילות משתמשיםית .3

מבוצע. הספק יפרט מה נרשם ללוג ובאלו דרש אישור כי נתתועד בלוג. למול המערכת פעילות משתמשים  .3.1
 מצבים.

 יה על ידי מכבי.יעל הלוג להיות זמין לצפ .3.2

 צפנהה .4

 על המערכת לתמוך בהצפנת הנתונים הנשמרים במערכת  .4.1

 על הספק לתאר את תהליך ההצפנה ולתהליך הגנה על מפתחות ההצפנה  .4.2

 אנונימיזציה: .4.3

על הספק לתאר את יכולות אנונמיזציה במערכת לרבות מידע שאינו מובנה כדוגמת תמונה / טקסט  .4.3.1

 חופשי 

 המיושמת במערכת  על הספק לתאר את רמת האנונמיזציה .4.3.2

 שימוש בממשק ציבורי במסגרת תהליכי העבודה .5

הספק יציין האם נדרש שיהיה מוצפן ברמת הצפנה המקובלת בשוק.  ,ממשק ציבוריאם נעשה שימוש ב .5.1

נעשה/לא נעשה שימוש בממשק ציבורי. במידה וכן, מהם הממשקים בהם נעשה שימוש וכיצד ממומשת בהם 
 ההגנה על הממשק/המידע בממשק. 

 הסמכות .6

( או לתקן אבטחת מידע למגזר הבריאות 27001הספק יצהיר במידה והנו מוסמך לתקן אבטחת מידע ) .6.1
 ה הראשונה ותאריך מבדק אחרון.(. בנוסף, תאריך בצוע ההסמכ27799)

הספק יאשר האם מבצע באופן סדיר סקרי אבטחת מידע/מבדקי חדירה מבוקרים למערכות המידע שבהן  .6.2
 נעשה שימוש על ידו.
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 נספח ג': חוזה

 

 תאריך : ________

  הסכם

 

 

להקמת מאגר ( "הספק" :להלן) ח.פ. __________לבין ____________ "( מכבי" :להלן)בין מכבי שרותי בריאות 

 Big Dataשומים בטכנולוגיות ינתונים מובנים ושאינם מובנים ופיתוח י

 

 ההסכם תקופת .1

 

 .("להלן: "תקופת ההסכםממועד חתימתו שנים  3למשך הסכם זה יעמוד בתוקף  1.1

 זהיםפעם, בתנאים כל שנה ב תקופות נוספות בנות  2 -ב ההסכם למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת  1.2
  .מיטיבים עם מכבי. תנאים מיטיבים כפופים להסכמת הספקאו 

בשינויים המחויבים( יהיו בתוקף גם בתקופות האחריות/השירות שלאחר תום תקופת )כל תנאי ההסכם  1.3
 ההתקשרות כמוגדר בהסכם.

 , מכבי תהא רשאית להביא הסכם זה לידי סיום, בכל שלב ומכל סיבה1.2 -ו 1.1בסעיפים  על אף האמור לעיל 1.4
את הסכומים  ספקיום מראש. במקרה זה תשלם מכבי ל 60ידי משלוח הודעה בכתב -שהיא, וזאת על

חזיר למכבי את הסכומים ששולמו עבור י ספקשהתחייבה לשלם עד למועד שבו הופסקה ההתקשרות, או ה
 .התקופה שלאחר מועד הפסקת ההתקשרות

, מתחייב הזוכה להעביר לרשות מכבי )ככל בכל מקרה של סיום ההתקשרות בין הצדדים, מכל סיבה שהיא 1.5
הניתן ובמידת האפשר( את המידע על מבוטחי מכבי האגור במערכותיו. אם וככל שהזוכה אינו מחויב על פי דין 
למחוק את המידע הנ"ל, וככל שמידע על מבוטחי מכבי נשאר במערכות המידע של הזוכה לאחר תום תקופת 

לנקוט את אותם אמצעי אבטחת המידע והגנת הפרטיות כנדרש בחוק ההתקשרות, מתחייב הזוכה להמשיך ו
 פי ההנחיות התקפות על פיהן הזוכה פועל כל עוד הוא ממשיך לעסוק בפעילותו.-ובתקנות להגנת הפרטיות ועל

 

 תמורה .2

 

 המצ"ב הצעת הספקיהיו כמפורט בומחיריהם למכבי  ספקהמסופקים על ידי הרשימת המוצרים והשירותים  2.1
 להסכם זה. א'כנספח 

עבור כל מערכת אשר תסיים את תקופת אחריותה שמורה למכבי הזכות לרכוש עבורה שרותי תחזוקה  2.2
 במחירים אשר לא יעלו על הנקוב בנספח א'.

התמורה כוללת את אספקת המערכת למתקני מכבי, התקנתה, הדרכה ותחזוקה במשך    ___  חודשי אחריות  2.3

 6כמפורט להלן בסעיף   SLA, עדכוני גרסאות ותמיכה בתנאי ובכלל זה תיקוני תקלות, שדרוגים

היה והספק יזכה בבקשה של החשב הכללי לאספקת נשוא ההסכם במהלך תקופת    ההתקשרות עם מכבי,  2.4
תעמוד למכבי הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתקשר עם הספק הזוכה על בסיס המחירים בהם זכה 

 עם החשב הכללי ועד סיום ההתקשרות עם החשב הכללי. בחשב הכללי, מתחילת התקשרותו
 

 



-  27 - 
 

 תנאי תשלום .3

 

  יום ממועד הפקת החשבונית.  66 התמורה תשולם כנגד חשבונית מס בתנאי תשלום של  שוטף + 3.1

 .רבעוניבאופן תשלום בגין תחזוקה ורישוי ישולם ה 3.2

למזמין אלא אם מכבי תנחה החשבונית בצירוף תעודת משלוח חתומה ע"י המקבל ובציון שמו המלא תוגש  3.3
 אחרת.

 .על הספק לציין את מס' הזמנת הרכש ע"ג התעודה/ חשבונית 3.4

המעיד  1976 – בוריים )אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ויאישור עפ"י חוק עסקאות גופים צהספק יציג בפני מכבי  3.5
נוהג לדווח לפקיד  הואכי פטור מניהול זה, על  או מע"מעל ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק 

 בהתאם לחוק. למע"מ ועסקאותי וכן נוהג לדווח על  והשומה על הכנסותי
 

 ים/המערכת/השירותיםאספקת המוצר .4

 

להסכם  נספח א' -הקריטריונים המצוינים בהצעת הספק לפי המערכת מתחייב לספק למכבי את  ספקה 4.1
התעריפים ולוחות הזמנים כנדרש , ולעמוד בכל הדרישותידי מכבי והספק, -ומסמך האפיון שיוגדר במשותף על

 בהסכם זה ובנספחיו.

ידי נציג מורשה מטעם -על באמצעות הזמנה ממוחשבת חתומה ומאושרת תבוצע יםרותיהשהמערכת והזמנת  4.2
 . מכבי

בלבד ולא יושארו  המוצרים למכבי יהיו בהתאם לשעות הפעילות של כל אתר, וימסרו לכל אתר מזמיןאספקת  4.3
 בכל מקום אחר, ולרבות יחידות אחרות במכבי.

 תהווה אישור ל"מסירה" .חתומה . תעודת משלוח מקבל על תעודת משלוחהיחתים את  ספקה 4.4

 .להמשיך לספק שרות גם בשעת חרוםהספק מתחייב  4.5
 

 הדרכה ותמיכה מקצועית .5
 

הספק ידריך את עובדי מכבי המיועדים להפעיל את המערכת בכל הנוגע להפעלת ולתחזוקת המערכת ברמת  5.1

Administrator.ההדרכה תנתן במתקן מכבי בו תותקן המערכת  . 

הספק יספק עם המערכת ספרות הפעלה מלאה ותיעוד שיטות עבודה מטעם היצרן , תמצית הוראות הפעלה  5.2
 ראות הפעלה אלקטרוני יועבר לרכש במכבי.ואחזקה בעברית.  קובץ הו

הספק יתן תמיכה מקצועית שוטפת בהפעלת הממערכת, בתחזוקתה ובשיטות העבודה, לפי הצורך או לפי פניה  5.3
 של מכבי. 

 

 אחריות ושירות תחזוקה  .6

 

הספק מתחייב לספק, ללא תשלום נוסף, שירותי תחזוקה למערכת למשך תקופה של _____ שנים, ממועד  6.1
(. מוסכם כי התמורה בגין שירות התחזוקה בתקופת "תקופת האחריות"הקבלה של המערכת )להלן: 

 האחריות כלולה במחיר המערכת.
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שמורה למכבי האופציה לרכוש מהספק שירותי תחזוקה שנתית באתר הלקוח ובכלל תקופת האחריות, בתום   6.2
"תקופת התחזוקה כמפורט להלן )להלן:   SLAזה תיקוני תקלות, שדרוגים, עדכוני גרסאות ותמיכה בתנאי 

 .(בתשלום"

 .(NBD)זמן תגובה לקריאות שירות ותחזוקה: יום העבודה הבא  6.3

טיפול בתקלה או השירות . במידה וה17:00 - 8:00ה, בין השעות -בימים א ספקהידי -שירותי התחזוקה יינתנו על 6.4
 לא תחויב בתוספת כל שהיא בעבור שעות שמעבר למפורט לעיל. מכבי בשעות אלה, לא יסתיים 

במקרה של תקלה אשר תוגדר ע"י מכבי כקריטית, ובכלל זה )אך לא רק( תקלה משביתה או הגורמת להפרעה  6.5
 שעות בכל שעות היממה,  4פעלת המערכות של מכבי שרותי בריאות , נדרש זמן תגובה של עד מהותית ביכולת ה

 .השנה ימות כל במשך

הספק מתחייב במסגרת ההסכם לבצע, ללא תמורה נוספת, את כל עדכוני התוכנה  הדרושים על מנת לשמור על   6.6
 רמת התוכנה המתקדמת ביותר, הקיימת נכון לאותו זמן למערכת.

מתחייב להחזיק בכל תקופת ההתקשרות צוות עובדי שירות ותחזוקה הבקיאים בתחזוקת המערכת הספק  6.7
 פי הסכם זה.-נשוא ההסכם, ובעלי הכישורים הנדרשים לצורך מילוי התחייבויות הספק על

הספק מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה, תוך שימוש בשיטות עבודה בטוחות, בצוות עובדים  6.8
 ציוד תקין.מיומן וב

שנים לפחות  7הספק מתחייב להיות מסוגל לספק שירותי אחזקה לציוד , לרבות אספקת חלקי חילוף משך  6.9
 .ממועד אספקתו למכבי

 קנסות .7

 

 לפיצוי מוסכם כלהלן: לא מילא הספק הזוכה את התחייבויותיו הבאות בהתאם לדרישות, זכאית מכבי,  7.1

 קנס חריגה דרישה הנושא

מעלות ההזמנה בגין כל  2% פיגור באספקה  מועד אספקה
 יום פיגור.

מעלות ההזמנה בגין כל  10% אי עמידה במפרט  מפרט המוצר
חריגה, זאת מעבר להחלפת 

 המוצר בחדש שעומד במפרט

שקלים חדשים בגין כל  100 פיגור בזמן תגובה  מענה לקריאת שרות
יום פיגור עבור תקלה שאינה 

עבור תקלה  500משביתה, 
 משביתה

 

 ות.ריגמכבי תשקול הפעלת הסעיף בהתאם לסוג החריגה ותדירות הח 7.2

פי סעיף זה הינם פיצויים מוסכמים וגביית הסכומים תעשה בלא צורך בהוכחת נזק. הקנסות -הפיצויים על 7.3
 מהחשבונות השוטפים.  יקוזזו על ידי מכבי 
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 קנין רוחני זכויות .8
 

מצהיר כי הוא בעל הזכויות לשיווק ו/או הפצת התוכנות/מוצרים  וכי אין כל מניעה חוקית או אחרת  הספק 8.1
המונעת ממנו לספק בכל דרך את התוכנות/מוצרים למכבי וכי אין באספקת התוכנות/מוצרים משום הפרת 

 פטנט ו/או פגיעה כלשהי בזכויות של חברה ו/או גוף לרבות אדם אחר כלשהו.

ידי גורם כלשהו בגין הפרת זכויות וטענות של צד שלישי בתוכנות/מוצרים, מתחייב -מכבי על היה ותתבע 8.2
 לשפות לאלתר את מכבי בגין כל הוצאה שתיגרם לחברה כתוצאה מתביעה שכזו. הספק

כל הפיתוחים הייחודיים אשר יבוצעו במסגרת הסכם זה עבור מכבי בהתאם לדרישותיה, יהיו רכושה של מכבי  8.3
ין המלאה לגבי פיתוחים אלו. הספק ימסור בסיום הפיתוח את קוד יריאות ולמכבי תהה זכות הקנשרותי ב

 למכבי והוא יהיה שייך למכבי. DLL -המקור של ה
 

 מועסקי הספק .9

 

מכבי ייחשבו לכל צורך ל המוצרים/תוכנותמצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת הספק  9.1
באופן  יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו על ידו כעובדיו או שלוחיו ולא

 תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם. , על חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול האחריות לגבי בלעדי

 שייגרם לרכוש נזק או ,גופני נזק ,מוות מטעמו בגין שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא ספקה 8.2

אספקת המוצרים/תוכנות  ו/או מתן  בעת שאירע מנזק או מתאונה כתוצאה ,בעקיפין ובין במישרין בין ,להם
 שרות למכבי.

, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם יקבע על ידי רשות מכבימתחייב לפצות ו/או לשפות את  ספקה 8.3
 רק זה.פהר בהוראות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או העובדתי שונים מהמוצ

 

 אנשי קשר .10
 

 .עם  הספקלהיות איש הקשר הישיר  ___________מכבי ממנה בזאת את  __ 10.1

 מכבי.עם  להיות איש הקשר הישיר  _______הספק ממנה בזאת את  _____ 10.2
 שם: ___________________  טלפון:_________________________

 :_______________________    EMAILסלולרי:_________________  

 

 הסבת הסכם .11
או את החובות הנובעות ממנו, אלא בכפוף  ,הספק איננו רשאי למסור, או להעביר לאחר, את זכויותיו על פי ההסכם

 לאישור מראש ובכתב של מכבי.

 

 אחריות וביטוח  .12

 

, ממועד תחילת הסכם פי כל דין-פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הספק על 12.1
זה או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, מתחייב הספק לערוך ולקיים על חשבונו בחברת 
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ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים ב"אישור עריכת 
ו/או  ק""ביטוחי הספביטוחים" המסומן כנספח להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן: 

פי ההסכם, לרבות כל הארכה שלו, ולעניין -(, וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על"הביטוחים"
ביטוח חבות מוצר וביטוח אחריות מקצועית למשך כל תקופה נוספת לאחר תום תקופת ההתקשרות 

 )שלוש( שנים מתום תקופת ההתקשרות. 3-ועד לתום תקופת ההתיישנות, אך לא פחות מ

סכומי הביטוח הנקובים בנספח הינם בש"ח, וניתן להמירם לסכומים בדולר ארה"ב, בתנאי מובהר, כי 
 .שלא יפחתו מהערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום עריכת ההסכם

הספק מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין היתר, לשלם  12.2
לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הספק תחודשנה מעת לעת, לפי את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, 

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

 העצמיות הנקובים בביטוחי הספק.

לא צורך בכל דרישה מצד מכבי, מתחייב הספק להמציא למכבי, לא יאוחר מיום אחד לפני מועד ל 12.3
חתימת הסכם זה, אישור בדבר עריכת ביטוחי הספק כאמור לעיל בהתאם לנוסח "אישור עריכת 
ביטוחים", כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. הספק מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת 

כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על הביטוחים 
 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על-ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של הספק על

ידי הספק כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל -בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על 12.4
ותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את הספק מחובתו שהיא מהתחייבוי

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

ככל שתקופת ביטוחי הספק תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה, מתחייב הספק  12.5

לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופת  12.312י מכבי אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף להפקיד ביד
 פי ההסכם.-ביטוח נוספת ולמשך כל תקופת ההתקשרות על

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

לעיל  12.5ו/או  12.312.3ידי הספק כנדרש בסעיפים -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על 12.6
תחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את מכבי, בין היתר, בעיכוב כל תשלום המגיע לזוכה לפי 

 הסכם זה.

 .1970-אאין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת למכבי לפי חוק החוזים )תרופות(, התשל"

ידי הספק כאמור -מכבי תהא רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על 12.7
לעיל, והספק מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים 

 Error! Reference source notפי סעיף -את הביטוחים נשוא האישור להתחייבויותיו על

found.  זה. הספק מצהיר ומתחייב, כי זכויות מכבי לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט
לעיל אינן מטילות על מכבי ו/או מי מטעמה כל חובה ו/או כל אחריות לגבי הביטוחים נשוא אישור 

ביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא עריכת ה
פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט -פי הסכם זה ו/או על-המוטלת על הספק על

 לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדקו אישורי עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

ידי מכבי, וכי -ורש, על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך עלביטוחי הספק יכללו תנאי מפ 12.8
המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי. כמו כן, יתחייב המבטח שהפוליסות 
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 30לא תצומצמנה ולא תבוטלנה, אלא אם תימסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי מכבי לפחות 
 )שלושים( יום מראש.

יכללו סעיף, לפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על הספק, לרבות אי מתן הודעה  ביטוחי הספק 12.9
ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות, לא יפגעו בזכויותיה של מכבי לקבלת 

 שיפוי. 

ד מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר הספק, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנג 12.10
מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שארע לרכושו ו/או הנובע מנזק לרכושו, והוא פוטר את מכבי ו/או 
מי מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור. פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בכוונת זדון. הספק 

ויות שיבוב מתחייב, כי ככל שערך ביטוח רכוש )לרבות נזק תוצאתי(, תכלולנה הפוליסות ויתור על זכ
כלפי מכבי ומי מטעמה )אך למעט כלפי מי שגרם נזק בכוונת זדון(, והספק מתחייב לפעול למיצוי 

 פי הפוליסות.-זכויותיו על

הספק מתחייב, כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן השירותים נשוא חוזה  12.11
בלני המשנה יתחייבו לערוך ולקיים את זה, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו ק

זה, על כל תנאיהם, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם הספק או  12הביטוחים המפורטים בסעיף 
זה. לחלופין, רשאי הספק לכלול את קבלני המשנה  12פי המוגדר בסעיף -לתקופה מאוחרת יותר על

 בשם המבוטח בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט לעיל. 

וסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, למעט ביטוח אחריות מקצועית, לא יהיו נחותים מ 12.12
 מהנוסח הידוע כביט הרלוונטי למועד עריכת הביטוח או כל נוסח אחר שיחליף אותם.

 

 פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע 13

 

אדם, כל ידיעה בקשר עם ביצוע הספק מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל  13.2
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.

-לחוק העונשין, התשל"ז 118הספק מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  13.3
1977. 

כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה, כפופים לקבלת  13.4
 אישורה מראש ובכתב של מכבי.

13.5  

 :דרישות לסודיות 13.6
 הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס לכל מידע על ושל  13.6.1
מבוטחיה, שיטות עבודתה, נתוניה הכספיים, מידע על ספקיה, מידע רפואי, מידע מכבי, עובדיה, 

ניהולי, מידע עסקי, מידע פיננסי וכיו"ב נתונים, אשר יגיעו לידיעתו במסגרת ביצוע התחייבויות 
 (."המידע"פי האמור במסמכי הסכם זה )להלן: -על ספקה

ובכל זמן שהוא, אלא אם קיבל אישור ספציפי, למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא  13.6.2
 לכל נושא בנפרד, בכתב, מאת מכבי ובהתאם לאישור שניתן.

 ספקלעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך ורק לעובדי ה 13.6.3
צורך , נותני שירותים והמועסקים על ידו ומטעמו לספקהמורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי ה

 ספקפי ההסכם יחתמו על כתב התחייבות אישי לשמירת סודיות כלפי ה-ביצוע התחייבויותיו על
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לשמירת סודיות המפורטות בהסכם זה,  ספק)בכל עת(, בנוסח המחייב אותם לעמוד בהתחייבויות ה
ידי מכבי(. מובהר בזאת, למען הסר -וכן כלפי מכבי )בהתאם לדרישה מפורשת ולנוסח שיומצא על

 ידי עובדיו ו/או הפועלים מטעמו או עבורו.-יהא אחראי כלפי מכבי למילוי האמור על ספקפק, כי הס

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: 13.6.4

מידע שהיה בידי הספק ו/או בידי עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו טרם ההתקשרות  13.6.4.1
 בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות;

 שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות; מידע 13.6.4.2

 .ספקמידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של ה 13.6.4.3

הודיע  ספקפי צו מרשות שיפוטית מוסמכת, ובלבד שה-פי דין או על-מידע שחובה לגלותו על 13.6.4.4
 ונן מפניו.למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה להתג

לא יהא רשאי  ספקכי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי ה 13.6.5
 לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.

כי ידוע לו שייתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת לגביו התחייבות  13.6.6
צדדים שלישיים לשמור עליו בסודיות, ואשר גילויו לאחרים או מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי 

שימוש בו שלא לצורך ביצוע ההסכם עלול לגרום למכבי נזקים והפסדים ולהפרת התחייבות 
 מודע לכך שהמידע הינו חלק מנכסיה של מכבי. ספקלשמירת המידע בסודיות, וכי ה

דיות, והוא מודע לסנקציות האזרחיות כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסו 13.6.7
והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם( להן הוא צפוי אם הוא או מי מעובדיו מי מטעמו יפר 

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

 :אבטחת מידע דרישות 13.6.8
 הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:

בהתאם  לעת מעת וכפי שיעודכנו במכרז )באם מצוינות( המצויות מידע אבטחת דרישות בכל לעמוד 13.6.8.1
 המכרז. לנושא הרלוונטיות רגולטוריות לדרישות

 מוגבל לא כולל )אך מידע אבטחת סיכוני מבדק תהא רשאית לבצע מכבי ההטמעה, משלב כחלק 13.6.8.2
 הספק פנימיים וחיצוניים. ממשקים חדירה ומבדק ברשת, ביישום, מידע אבטחת סיכוני ל(בחינת
 ורגולציה. חוק, תקן מכבי בדרישות עמידת המטרפדים האבטחה בסיכוני לטפל מתחייב

הספק יקיים את חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו והנחיות הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע ודרישות  13.6.8.3
ת הפרטיות ואבטחת המידע, הרלוונטיות למערך טכנולוגיית המידע משרד הבריאות לעניין הגנ

 ולתהליכי העבודה נשוא מכרז זה.

ימים לפחות, לערוך אצל הספק )בחצריו ו/או בהתקשרות  3מכבי תהא רשאית, בכל עת בהודעה של  13.6.8.4
מרחוק(, ביקורת ובקרות בכל נושאי אבטחת מידע, שמירת סודיות ופרטיות הנוגעים לביצוע 

פי האמור בהסכם זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור ביקורות על אמצעים -יבויות הספק עלהתחי
פיזיים ו/או אלקטרוניים ו/או לוגיים, מהימנות עובדים, בדיקות חוסן )מבדקי חדירה מבוקרים( 

מתחייב לתקן את הליקויים שיימצאו בלוח זמנים המותאם לרמת החומרה של  ספקהוכיו"ב. 
 הממצא.

 

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

  



-  33 - 
 

 שונות 14

 

הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, ולה בלבד, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהספק עשוי להיות חב  14.1
 לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, מכל סכום שיגיע לספק ממכבי.

 הספק מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו על ידי מכבי לספק את השרות אינה בלעדית. 14.2

הספק מתחייב, כי במידה ויפסיק לייצג את היצרן או במידה והייצוג ישלל ממנו, מכל סיבה שהיא, יודיע  14.3
שרות עם הספק, הספק למכבי מיד כשיוודע לו על כך. במקרה זה, תהא מכבי רשאית להפסיק את ההתק

 והספק מתחייב לשתף פעולה עם הספק החדש איתו תתקשר מכבי ולמסור לו את כל המידע הטכני הדרוש.

, בית בלב בע"מ: אסותא מרכזיים רפואיים בע"מ, לרבות, אך לא רקלכל התאגידים/חברות בקבוצת מכבי,  14.4
מכבי מכבי מגן, אגודת זקות בע"מ, אח מכבי, בע"מ קאר-מכבי טבעי, מכביו קרן מכביעמותת , בע"מ מכבידנט

ההסכם הקבועים תנאי , ושאר על פי המחירים את המוצרים מהספקשמורה הזכות לרכוש  אתה יזמות וכד'
 בהסכם זה. 

, תוך חודש מהודעת מכבי על רצונה בכך ולכל המסרים שמכבי B2Bלדרישת מכבי הספק יתחבר לשירותי   14.5
 עובדת עם מכבי ובמימון הספק.תחליט להפעיל, זאת מול החברה אשר 

 ,נת של חשבונית מרכזת בליווי קובץ ממוחשבוהספק יערך תוך שלושה חודשים לעבודה במתכ ,לדרישת מכבי 14.6
 .במבנה שתגדיר מכבי

הספק מתחייב, כי השירותים ו/או המוצרים המוצעים על ידו לא נרכשו, במישרין או בעקיפין, ממדינות  14.7
רותים יאיראן לבנון וסוריה(. כמו כן, מתחייב הספק להצהיר אם המוצרים / שפי חוק )-שהסחר עמן אסור על

 מיובאים ממדינות להן אין קשרים דיפלומטיים עם מדינת ישראל.

הצדדים מצהירים בזאת, כי הסכם זה ממצה את כל הנושאים, ההתחייבויות והסכומים שהיו פתוחים בין  14.8
כי לא תהיה להם כל טענה או דרישה לתשלום נוסף בגין , עובר למועד חתימת ההסכם, והספקמכבי לבין 

התקופה הקודמת להסכם זה. מוסכם כי היתרה של מכבי בספרי החברה עבור שירותים וטובין שסופקו על 
 .₪ 0עומדת על  31.12.2014ידה למכבי במישרין ובעקיפין עד תאריך  

לח בדואר רשום על ידי צד למשנהו על פי כל הודעה בקשר להסכם זה שתש .להלןכתובות הצדדים הן כמפורט  14.9
ימים מיום המשלוח, ובמקרה בו  3הכתובת כמפורט לעיל, תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד אליו נשלחה תוך 

 . בעת המסירה בפועל -נמסרה ביד 

 68125תל אביב,  27רח' המרד  –מכבי שירותי בריאות  14.10
        רח'  -                              הספק

 כתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים: 14.11

         מכבי: 14.11.1

         הספק: 14.11.2
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום : 
 

 

               _______________                                     _______________ 

   הספק                מכבי שרותי בריאות                                                    

 

    שם מלא של החותם:      

     חותמת:   



-  34 - 
 

 אישור עריכת ביטוחי הספק נספח

     
 תאריך:_____________ 

 לכבוד

 ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/ו תאגידים שלובים מכבי שירותי בריאות

 "(מכבי" )להלן ביחד ולחוד:

 

 הנדון: אישור עריכת ביטוחים

"(  הספקמאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ________________ )להלן: "הננו 
עם בהסכם  לרבות בקשר עם מתן שירותי _______________________ וכן כל השירותים הנלווים בקשר

ם _______ "( וזאת לתקופה המתחילה ביוההסכם" -" והשירותיםשנערך ביניכם לבין הספק )להלן בהתאמה: "
 "(.תקופת הביטוחומסתיימת ביום _______ )להלן: "

 

ביטוח חבות הספק כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת הנזיקין )נוסח  -ביטוח חבות מעבידים .1
ד , בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עוב1980 -חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

לאירוע ובסה"כ   ₪ 6,000,000כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחריות של  
לתקופת הביטוח. הביטוח יורחב לשפות את מכבי עובדיה ומנהלי במקרה ויקבע כי נושאים  ₪ 20,000,000

 בחובות מעביד כלפי מי מעובדי הספק.

 __________________פוליסה מספר  

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

לאירוע ובסה"כ   ₪ 6,000,000מו, בגבול אחריות של במסגרת מתן השירותים על ידי הספק ו/או הפועלים מטע
לתקופת הביטוח. הפוליסה תורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו 
וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. רכוש 

חשבו כרכוש צד שלישי, ויבוטל כל חריג בגין רכוש מכבי באחריות או בפיקוח או בשליטת מכבי ו/או עובדיה יי
 הספק.

 __________________פוליסה מספר 

בקשר עם ו/או  , לרבות נזק גרר, בגין נזק גוף ו/או רכוש דין יעפ" הספקאחריותו של  כיסוי  -חבות מוצר טוחיב .3
של בגבול אחריות "( המוצרים)להלן:" ו/או הבאים מטעמו הספק י"עמשווק, מסופק מטופל,  המיוצר, עקב מוצר

הפוליסה מורחבת לכסות גם נזק הנובע  טוח.הבילתקופת  כלתביעה ובסה" __  ₪ 4,000,000___________
מכבי ת לשפות אורחב מהביטוח כאמור ישירות מעבודה שביצע המבוטח ואשר אינה "מוצר" כהגדרתו בפוליסה 

הספק ו/או בשל אחריות אשר תוטל עליהם בקשר לנזקים שנגרמו בקשר עם למעשי ו/או מחדלי  השל אחריותב
ו/או עקב המוצרים, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד 

יום תחילת פעילות הספק רטרואקטיבית מ תחולה. בביטוח המפורט לעיל הפוליסה תהא בעלת מיחידי המבוטח
 .ההסכם, אך לא לפני ___________החלה בטרם נחתם  זאתשבנדון, גם אם פעילות  השירותיםבקשר עם 

 נזקים גילוי תקופת תחול בפוליסה כי מוסכם, כלשהי מסיבה יחודש לא או יבוטל בחברתנו שהביטוח במקרה
 בתקופת שיארע אירוע וכל בחברתנו הביטוח תוקף פג וב מהמועד נוספים חודשים 6 למשך, מוארכת ותביעות
 נמסרה עליו כאירוע ועניין נושא לכל ייחשב, המוארכת הגילוי תקופת במהלך הודעה תימסר ושעליו הביטוח
. הגדרת המוצרים על פי הפוליסה מורחבת לכלול גם: הדרכה, תמיכה מקצועית, הביטוח תקופת במהלך ההודעה

 תוכנה )לפי העניין .שירותי תחזוקה, ועדכוני 

 __________________פוליסה מספר  

המבטח את חבות הספק בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי ו/או הפרת חובה מקצועית  -ביטוח אחריות מקצועית .4
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ו/או טעות שמקורה ברשלנות, מחדל או השמטה של הספק ו/או עובדיו ו/או מנהליו וכל הפועלים מטעמו, אשר 
תוך כדי ו/או עקב מתן השירותים ו/או במהלכם ו/או במסגרתם בגבול אחריות ארע 

לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח מורחב לשפות את מכבי בגין _ ₪  4,000,000של___________
אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח 

 ערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח אך למעט חבות מכבי כלפי הספק. כאילו נ

הביטוח הניתן בסעיף זה חופשי מכל סייג ואו מגבלה בדבר: אובדן מסמכים, אבדן שימוש, איחור או עיכוב בביצוע  
לב.  כן  השירותים )שהינם "מקרה ביטוח"(, פגיעה במוניטין וכן חריגה מסמכות ופגיעה בפרטיות שנעשו בתום

 יורחב הביטוח לכסות את אחריותו של הספק בגין אי יושר עובדים.

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

לא לפני ____________ . במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם כי בפוליסות 
חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל  6תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך 

וי המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגיל
 כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח.

 __________________פוליסה מספר  

 כללי 

 הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל.  .5

במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י מכבי ו/או מי מטעמה בביטוחים המפורטים לעיל מצוין  .6
 וכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי ו/או מי מטעמה.

אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או ישונו לרעה מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח מבלי  .7
 יום מראש. 30ה על כך בדואר רשום שניתנה למכבי הודע

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, )למעט בטוח אחריות מקצועית( לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע  .8
 כ"ביט" במהדורתו הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו או כל נוסח אחר שיחליף אותם.

 

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

         

 בכבוד רב        

 ___________חברה לביטוח בע"מ

 על ידי ____________________

 )ם החותם ותפקידוש(       
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	0. תהליך הגשה
	0.1 כללי

	מסמך זה מהווה בקשה לקבלת הצעה (להלן – "הבקשה") להקמת מאגר נתונים מובנים ושאינם מובנים ופיתוח יישומים בטכנולוגיות Big Data (להלן – "המיזם") עבור מכבי שרותי בריאות.
	בקשה זו מיועדת לספקים מובילים, שיראו במכבי שרותי בריאותשותף אסטרטגי, ובמיזם כר לחדשנות ולפיתוח הדור הבא של אפליקציות ומוצרים בתחום ה-Big Data בכלל, ובתחום ה-Healthcare בפרט.
	0.2 לו"ז
	0.2.1 מועד ההגשה


	מענה לבקשה זו (להלן הצעה) יש לשלוח למכבי שרותי בריאות לא יאוחר  מיום ראשון, 07.05.2015 לכתובת waizman_sh@mac.org.il.
	ההצעה תהיה בפורמט PDF.
	0.2.2 הבהרות

	שאלות יש להעביר בכתב לא יאוחר מיום רביעי, 20.04.2015 לכתובת attias_a@mac.org.il
	תשובות לשאלות תפורסמנה, מוקדם ככל האפשר לתפוצת כל מקבלי הבקשה.
	0.2.3 תוקף ההצעה

	תוקף ההצעה יהיה 90 יום ממועד ההגשה.
	0.3 ההצעה
	0.3.1 מבנה


	מבנה ההצעה יהיה תואם ככל הניתן למבנה הבקשה, ויכלול תקציר מנהלים, המתמצת את ההצעה, כולל התייחסות לשתי התצורות המבוקשות, כפי שמוגדרות בסעיף
	תצורות
	0.3.2 אופן המענה

	חברה המגישה הצעה (להלן מציעה) מתבקשת להתייחס לכל סעיף בבקשה (פרקים 1 עד 4 במסמך זה), באחת מן הדרכים הבאות:
	מענה מלא ומפורט, לרבות תיאורים, תרשימים וכיוצ"ב
	 מענה מלא ומפורט, לרבות תיאורים, תרשימים וכיוצ"ב
	 מענה המביע הענות מלאה / חלקית / אי הענות לנדרש. במקרה של מענה, שאינו הסכמה מלאה יש לציין את ההסתייגויות, הסיבות להן, ולהציע חלופות – אם ישנן כאלו.
	 הצהרה כי 'לא נדרשת התייחסות', כאשר מדובר במידע אותו מעמידה מכבי שרותי בריאות לרשות המציעה.
	 הצהרה כי 'לא נדרשת התייחסות', כאשר מדובר במידע אותו מעמידה מכבי שרותי בריאות לרשות המציעה.
	 הצהרה כי 'לא נדרשת התייחסות', כאשר מדובר במידע אותו מעמידה מכבי שרותי בריאות לרשות המציעה.
	במקרה של פרוט רב ניתן להפנות מסעיף ההצעה הרלוונטי לנספח הנושא את אותו מספר סעיף.
	0.3.3 חלופות

	המציעה מוזמנת – עפ"י שיקול דעתה – להציע עד שתי חלופות לכל תצורה. במקרה כזה, יש לפרט את היתרונות והחסרונות של כל חלופה, ואת החלופה המועדפת על המציעה.
	0.3.4 שפה

	ההצעה – על כל מרכיביה ונספחיה – יהיו בשפה העברית בלבד.
	הצעה או חלקים ממנה, שלא בשפה העברית – לא יקבלו הכרה, וההתייחסות לחלקים אלו תהיה כאילו לא הוגשו.
	תתכננה שתי חריגות מהאמור לעיל:
	 קורות חיים של מועמדים
	 מפרטים טכניים מקוריים
	0.3.5 השקעה של המציעה

	לאור הניסיון המועט הקיים בארץ ובעולם בתחום ה-Big Data במגזר הבריאות, רואה מכבי שרותי בריאות במיזם כר לחדשנות, למחקר ופיתוח. תוצרי המיזם יאפשרו הרחבה משמעותית של הצעות הערך של המציעה שתבחר (להלן המיישמת) לכלל לקוחותיה, ובפרט לאלו במגזר הבריאות.
	לאור האמור לעיל, ולאור הניסיון המקצועי, ומאגרי הנתונים שמעמידה מכבי שרותי בריאות לרשות המיזם רואה מכבי שרותי בריאות במיזם שותפות בינה לבין המיישמת, ומבקשת את השתתפות המיישמת בעלויות המיזם.
	0.4 פרסום, שמירת סודיות

	פרטי בקשה זו שייכים למכבי שרותי בריאות, ואין לעשות בהם כל שימוש למטרה אחרת מלבד הכנת הצעה.
	המיישמת, עובדיה, כל קבלני המשנה שלה ועובדיהם – אם יהיו כאלו - יחויבו לחתום על שמירת סודיות.
	למען הסר ספק, חתימה על הצהרת סודיות היא תנאי מקדים לתחילת עבודה של כל אחד מהמועמדים מטעם המיישמת.
	0.5 אנשי קשר
	0.5.1 אנשי קשר במכבי שרותי בריאות


	 אלין אטיאס attias_a@mac.org.il טלפון: 282 0545-366
	 גיא לוי Guy_levy@mac.org.il טלפון: 0000 050-788
	0.5.2 אנשי קשר אצל המציעה

	המציעה תציין בהצעתה אנשי קשר, המוסמכים לתת מענה לשאלות והבהרות הקשורות בבחינת ההצעה. פרטי ההתקשרות עם אנשי הקשר יכללו דוא"ל וטלפון.
	מענה של איש קשר המופיע ברשימה זו יהיה מחייב, כאילו ניתן מטעם המציעה.
	0.6 השלב הבא
	0.6.1 מכבי שרותי בריאות אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא.
	0.6.2 לאחר קבלת ההצעות שומרת לעצמה מכבי שרותי בריאות את הזכות לזמן חלק מהמציעות להצגת הצעתן באופן מובנה בפני צוות בדיקה.
	0.6.3 מכבי שומרת לה הזכות לנהל מו"מ עם הספק המוביל ולסכם את פרטי העסקה בשילוב היצרן.
	0.6.4 מציעה אחת או יותר עמן תתקשר מכבי, תחתומנה על ההסכם המצורף בנספח ג': חוזה תוך 15 ימים מקבלת הודעה על רצונה של מכבי להתקשר עמן. מסמכי הבקשה וההצעות יהוו חלק בלתי נפרד מההסכם שייחתם.


	1. המציעה
	1
	1.1 מידע כללי
	1.2 ניסיון
	1.2.1 פרויקטים


	המציעה תפרט את ניסיונה בישום והטמעה של פתרון מסוג המיזם המבוקש, מבחינת מורכבות, מתודולוגיה וטכנולוגיה. הפרוט יינתן לשלושה פרויקטים (בלבד!), שבוצעו על ידה, והגיעו לידי גמר, בזמן האחרון, לפי הפרוט הבא:
	1.2.2 ממליצים

	המציעה תספק פרטי קשר לשלושה לקוחות ממליצים, שמימשו פתרון מסוג המיזם המבוקש, מבחינת מורכבות, מתודולוגיה וטכנולוגיה.
	1.2.3 יכולת טכנולוגית

	המציעה תפרט את ניסיונה (או את ניסיון קבלני המשנה שלה ושותפיה העסקיים) בשימוש בטכנולוגיות שרלוונטיות להצעה, בתחומים הבאים:
	 ניתוח טקסט בשפה העברית
	 ניתוח תמונה
	 Stream Analysis
	הפרוט יכלול התייחסות לביצועים שהושגו, לפי Benchmarks מקובלים, וכן מה רמת הביצועים הצפויה במיזם, בהתאם לקונפיגורציה המוצעת על ידי המציעה.
	1.2.4 יכולת אפליקטיבית קלינית

	המציעה תפרט את ניסיונה ביישומים שרלוונטיים להצעה בתחום ה-Real Time Evidence Medicine, בהיבטי קבלת החלטות בטיפול במבוטחים, ובהיבטי ניהול מחלות.
	1.2.5 יכולת אפליקטיבית אחרת

	המציעה תפרט את ניסיונה ביישומים שרלוונטיים להצעה, בתחומים הבאים:
	 שיווק
	 שרות
	 כספים
	 תפעול ולוגיסטיקה
	 אבטחת מידע
	1.2.6 התאמה למכבי שרותי בריאות

	על סמך ניסיונה, המציעה תציע לפחות שני יישומים קיימים או כאלו הראויים לבחינה, בתחום הקליני, שאפשר יהיה ליישם במסגרת המיזם.
	המציעה תתאר את כל אחד מהיישומים המוצעים, ותפרט:
	 רקע – מוטיבציה לבחינת היישום המוצע
	 מידע נדרש – מאגרי נתונים ומאפיינים חיוניים נדרשים
	 קריטריונים להצלחה - לפי Best Practices ו/או ניסיון מוכח במגזר ה-Healthcare.
	1.2.7 פוטנציאל כוח אדם

	המציעה תפרט את כמות נושאי המשרות בתפקידים הבאים:
	 כלל העוסקים בתחום ה-Big Data, ומתוכם
	 Data Scientists
	 עוסקים במגזר הרפואי, לפי תפקידים
	1.2.8 מועמדים

	המציעה תציע, ותצרף קו"ח של לפחות שני מועמדים לכל אחד מהתפקידים הבאים:
	 מנהל המיזם מטעם המציעה
	 מנהל הפיתוח של המיזם
	 Data Scientist של המיזם
	2. מצב קיים
	2
	2.1 הלקוח

	מכבי שרותי בריאותהינה קופת החולים השנייה בגודלה בישראל, ומונה למעלה משני מיליון מבוטחים.
	הקופה נוסדה בשנת 1941, כאגודה עותומאנית, וכיום פועלת בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, לפיו כל תושב ישראל זכאי לקבל שרותי בריאות מאחת מקופות החולים, בהתאם לבחירתו. שיעור דמי הביטוח נקבע בחוק, ונגבה על ידי המוסד לביטוח לאומי, ביחס להכנסה של המבוטח.
	סל השירותים, הקבוע בחוק, כולל רשימה של שירותים רפואיים, טכנולוגיות רפואיות ותרופות, שיש לספק למבוטח, בהתאם לצורך הרפואי, בחינם או בעלות נמוכה. בנוסף, נגבית השתתפות עצמית עבור שירותים כגון ביקור אצל רופא פרטי או מומחה.
	מכבי שרותי בריאות רשאית ואף מציעה למבוטחיה חבילות שרותי בריאות נוספים (שב"נ), שאינם כלולים בסל, כגון רפואה משלימה, בחירת רופא מנתח ועוד. אין חובה לרכוש את חבילות, אך כ-85% מהמבוטחים עושים כן.
	מכבי שרותי בריאות מעסיקה כ-7,000 רופאים, ופרוסה בסניפים ברחבי הארץ, ובהם מרפאות, מכוני בדיקות, מעבדות ומרכזי רפואה דחופה. המגה לאב - המעבדה המרכזית - מהגדולות במזרח התיכון, חולשת על מגוון רחב של תחומים רפואיים ומאפשרת מתן שירות למבוטחים בחזית הטכנולוג...
	מכבי שרותי בריאות  הינה הבעלים של אסותא – רשת בתי החולים הפרטיים הגדולה בישראל, המספקים מגוון רחב של שרותי בריאות למבוטחי כל קופות החולים.
	מכבי שרותי בריאות  מפעילה ומנהלת את מכבי פארם – רשת בתי מרקחת המכבדים גם מרשמי רופאים פרטיים של המבוטחים ובתי חולים, ומקדמים את המותג הפרטי 'מכבי CARE' הכולל קו מוצרי בריאות בתחום תוספי תזונה, ויטמינים, תרופות ללא מרשם, אביזרים רפואיים ומוצרים דרמו-קו...
	מכבי שרותי בריאות  הינה חלק מ'קבוצת מכבי שרותי בריאות' הכוללת גם את הגופים הבאים:
	 בית בלב – רשת דיור מוגן ומחלקות סיעודיות לגיל השלישי
	 מכבי דנט – רשת מרפאות שיניים למבוטחי כל קופות החולים
	 מכבי ממבט ראשון – רשת סניפי אופטיקה (המנוהלת ע"י מכבי יזמות וניהול בע"מ)
	 מכבי טבעי – רשת מרפאות רפואה משלימה (בבעלות ובניהול קרן מכבי – ע"ר)
	2.1.1 אגף מערכות מידע

	אגף מערכות המידע במכבי שרותי בריאותמוביל בתחום מערכות המידע והתקשורת במערכת הבריאות בישראל. האגף הינו חלוץ באיתור טכנולוגיות מתקדמות ויישומן לצורך שיפור השירות הרפואי והמנהלי.
	האגף בנוי מ- 8 מחלקות העוסקות בתחומי פיתוח, תשתיות, אבטחת מידע, תקשורת אבטחת איכות ו-BI ומונה כ-300 עובדים בעלי מומחיות וניסיון רב שנים.
	2.1.2 ערכים מוספים נוספים
	2.1.2.1 Maccabitech


	במכבי שרותי בריאות פועל צוות אנשי מקצוע בתחום ה-Medical Informatics בעל ניסיון ומומחיות ייחודיים ורבי שנים בביצוע חקר מסד הנתונים, מבוסס הרשומות הרפואיות של למעלה מ-2,000,000 מבוטחי מכבי שרותי בריאות.
	תוצאות המחקרים, שמבצע הצוות מביאות להבנה ולשיפור השרות הרפואי הניתן למבוטחים, ומהווים בסיס לשירותי חקר נתונים רפואיים אצל לקוחות נוספים ברחבי העולם.
	2.1.2.2 Merck & CO.

	לפני כשנה וחצי נחתם הסכם שיתוף פעולה בין ענקית התרופות Merck לבין מכבי שרותי בריאותלביצוע מחקרים מבוססי נתונים. זהו  שיתוף הפעולה היחיד של Merck העולמית עם חברה מחוץ לגבולות ארצות הברית.
	זמינות המידע (הכוללת רשומות רפואיות של מיליוני מבוטחים על פני למעלה מ-20 שנה), מגוון הנושאים הייחודי - האופייני רק לקופות החולים במדינת ישראל -  ומקצועיות צוות ה-Maccabitech יוצרים שיתופי פעולה הנפרשים על פני מספר תחומים טיפוליים, וזוכים להצלחה רבה.
	2.1.2.3 HMORN

	מכבי שרותי בריאות חברה גם בקונסורציום של קופות חולים אמריקאיות, שמטרתו לקיים שיתופי פעולה בין יחידות המחקר של הקופות בתחומי חקר הסרטן, בריאות הנפש וגנומיקה, כמו גם השמנת יתר, עיבוד שפות טבעיות ונושאים רבים נוספים.
	גם בהתקשרות זו מכבי שרותי בריאות היא החברה היחידה מחוץ לגבולות ארצות הברית, ובעלת מאגר הנתונים השני בגודלו בקונסורציום.
	2.1.2.4 אוניברסיטת תל אביב

	מכבי שרותי בריאותשותפה בהקמת מאגר ה-Big Data הרב-תחומי, שמקימה בימים אלו אוניברסיטת תל אביב.
	המאגר יאפשר מחקר של תחומים רבים (כגון רפואה וכלכלה), תוך שיתוף אנשי אקדמיה משלל התמחויות (מדעי המחשב, סוציולוגיה, מנהל עסקים ועוד).
	2.1.3 בעלי עניין

	לאור חשיבות הנושא, כולל צוות ההיגוי בנושא Big Data במכבי שרותי בריאות את המשתתפים הבאים:
	 גברת רחל מרום – מנהלת מחלקת מידע ומטה IT
	 פרופ' ורדה שלו – מנהלת Maccabitech, אפידמיולוגיה וחקר נתונים
	 מר בועז ירושלמי – מנהל אבטחת מידע
	 מר אלעד שריון – ממונה על מדיניות אבטחת מידע
	 מר שאול חלילי – ראש צוות בסיסי נתונים
	 מר ירון אלמולי – מנהל ה-BI
	 מר גיא לוי – ראש צוות BIמידע ניהולי
	 גברת אלין אטיאס – יועצת חיצונית, חברת שטראוס אסטרטגיה
	2.2 מאגרים

	להלן רשימה של בסיסי הנתונים והמאגרים המרכזיים.
	למען הסר ספק, רשימה זו אינה מכילה את כל מקורות הנתונים במכבי שרותי בריאות, ואינה כוללת מאגרים חיצוניים שעשוי להיות בהם עניין ושימוש. מטרת הרשימה לאפשר הערכה של גודל המיזם לפי היקפי וסוגי הנתונים העיקריים בעת הנוכחית ולפי מגמות הגידול.
	2.2.1 מערכות תפעוליות
	2.2.1.1 חברות וגביה – ניהול המבוטחים


	בסיס נתונים DB400, בנפח 2.5T משנת 1992
	2.2.1.2 זימון תורים

	בסיס נתונים DB400, בנפח 1.2T משנת 2004
	2.2.1.3 התחייבויות

	בסיס נתונים DB400, בנפח 1T משנת 1998
	החזרים בסיס נתונים DB400, בנפח 50G
	2.2.1.4 רוקחות

	בסיס נתונים DB400, בנפח 1.7T משנת 1998
	2.2.1.5 קליקס – תיעוד וניהול רשומות רפואיות

	בסיס נתונים SQL Server 2008 R2 בנפח 2.5T וגם קובץ בינארי בנפח 1T משנת 1994
	2.2.1.6 מעבדות

	בדיקות כלליות בבסיס נתונים DB400 בנפח 3.5T משנת 1990, ובדיקות מיוחדות בבסיס נתונים Oracle בנפח 300G
	2.2.1.7 דימות

	בסיס נתונים SQL Server 2008 R2 בנפח 180G
	2.2.1.8 ניהול תורים

	בסיס נתונים SQL Server 2012 בנפח 160G
	2.2.2 ערוצים
	2.2.2.1 שירות פרונטלי - בסניפים
	2.2.2.2 On Line וסלולר – גישה למבוטחים ופעולות בשרות עצמי
	2.2.2.3 מכבילי – גישה למבוטחים למידע ופעולות בשרות עצמי, בסניפים

	2.2.3 MRDB

	תיק רפואי מרכזי  בבסיס נתונים SQL Server 2008 R2, בנפח 1.5T משנת 1994
	2.2.4 SAP
	2.2.4.1 FI
	2.2.4.2 CO
	2.2.4.3 MM
	2.2.4.4 HCM
	2.2.4.5 PM
	2.2.4.6 RE


	כל המודולים הנ"ל בבסיס הנתונים SQL Server 2012, בנפח כולל של 3T, בעומק היסטורי שנע בין 3 ל-10 שנים. קצב גידול שנתי נע בין 12% ל-15%.
	2.2.4.7 BW

	בסיס נתונים SQL Server 2012, בנפח 3T משנת 2012. טעינה בתדירות יומית.
	2.2.5 Microsoft Dynamics
	2.2.5.1 מש"ריות
	2.2.5.2 שירותים מקוונים
	2.2.5.3 אחיות


	כלל ה-CRM (קיימים מודולים קטנים נוספים מלבד הנ"ל) בבסיס נתונים SQL Server 2012 בנפח 400G משנת 2004
	2.2.6 מחסן הנתונים

	בסיס נתונים SQL Server 2014
	2.2.7 תמונות
	2.2.7.1 CT


	פורמט DICOM בנפח 60T משנת 2003
	500 בדיקות ליום בממוצע, 800 קבצים (בנפח 0.53M לקובץ) בממוצע לבדיקה, ביחס דחיסה 1:3
	2.2.7.2 MRI

	פורמט DICOM בנפח 40T משנת 2007
	120 בדיקות ליום בממוצע, 800 קבצים (בנפח 0.3M לקובץ) בממוצע לבדיקה, ביחס דחיסה 1:3
	2.2.7.3 CR

	פורמט DICOM בנפח 10T משנת 2003
	200 בדיקות ליום בממוצע, 5 קבצים (בנפח 3M לקובץ) בממוצע לבדיקה, ביחס דחיסה 1:2
	2.2.7.4 US

	פורמט DICOM בנפח 20T משנת 2003
	800 בדיקות ליום בממוצע, 30 קבצים (בנפח 0.2M לקובץ) בממוצע לבדיקה, ביחס דחיסה 1:2
	2.2.7.5 NM

	פורמט DICOM בנפח 15T משנת 2004
	220 בדיקות ליום בממוצע, 50 קבצים (בנפח 0.1M לקובץ) בממוצע לבדיקה, ביחס דחיסה 1:4
	2.2.7.6 MG

	פורמט DICOM בנפח 40T משנת 2007
	700 בדיקות ליום בממוצע, 4 קבצים (בנפח 50M לקובץ) בממוצע לבדיקה, ביחס דחיסה 1:2
	2.2.7.7 Cardiology

	פורמט PACS בנפח 11T
	2.2.7.8 Radiology

	פורמט PACS בנפח 56.5T
	2.2.8 ארכיב

	אבחנות, סיכומים ומסמכים מספקים חיצוניים ומבוטחים בפורמט PDF. 785G משנת 2014 (עשרה מיליון מסמכים). צפי לשנת 2015 – 1T (ארבע עשר מיליון מסמכים)
	2.2.9 טלפוניה
	2.2.9.1 מרכזיה
	2.2.9.2 הקלטות


	3. המיזם
	3
	3.1 תכולה

	המיזם יכלול מימוש ארבעה שלבים עיקריים, וליווי לשלב חמישי (סעיפים 3.1.1 עד 3.1.5 להלן):
	3.1.1 התקנות וקונפיגורציה
	3.1.2 טעינות
	3.1.3 בניית מודל סמנטי

	בסוף שלושת השלבים הראשונים יהיה ברשות מכבי שרותי בריאותמאגר ארגוני מבוסס תשתית (פיזית ו/או וירטואלית) המאפשרת חקירה טכנית וסמנטית של Big Data.
	המאגר הארגוני ישמש את מכבי שרותי בריאות גם בשלב המיזם, ולפחות 3 שנים לאחר השלמת כל שלבי המיזם, ולכן יכיל את מירב פוטנציאל הנתונים והמידע הזמין ליישומים בתחומי השיווק, השרות, הכספים, התפעול, הלוגיסטיקה והאבטחה כמו גם התחום הקליני.
	המציעה תפרט כיצד יענה המאגר על הקריטריונים הבאים:
	 גישה נוחה למגוון סוגי נתונים, באחסון מקומי או בדומה לו, תוך יכולת העשרה סמנטית של הנתונים להקלת הגישה.
	 איתור, המרה, עיבוד ותעבורת נתונים מן המאגר ואליו
	 תפעול ושליטה ובכלל זה מנגנוני ריענון לנתונים, בקרת גישה לפי מורשים, תזמון תהליכים, מעקב (lineage) ויכולת תאימות רגולטיבית.
	 תחקור בשיתוף בין אנליסטים ובשקיפות, באופן מדגמי או מלא.
	3.1.4 מימוש שני יישומים
	3.1.4.1 Churn


	זיהוי מאפיינים לנטישה בנתוני המבוטחים ועל פי האינטראקציות שלהם בתוך ומחוץ למכבי שרותי בריאות
	3.1.4.2 יישום נוסף בתחום התפעול ו/או הרכש

	המציעה מוזמנת להמליץ על העדפתה, על בסיס ניסיונה בהשגת ROI בר קיימא בתחומים אלו.
	בסוף השלב הרביעי יהיו ברשות מכבי שרותי בריאותמימוש ביצור (Production) של תוצאות שני היישומים.
	למען הסר ספק, השלמת שלושת השלבים הראשונים אינה תנאי מקדים למימוש השלבים הבאים. ההיפך הוא הנכון: יתכן כי ההתקנות, קצב וסדר טעינת המאגרים ובניית המודל הסמנטי יושפעו מדרישות המידע של השלבים הרביעי והחמישי.
	3.1.5 ליווי צוות Maccabitech בפיתוח יישומים קליניים
	3.2 תצורות

	התצורות, להתייחסות המציעה יהיו:
	 I - On Premises פתרון במסגרת ה-Data Center של מכבי שרותי בריאות
	 II – Bare Metal ענן שתשתיתו תהיה בשימושה הבלעדי של מכבי שרותי בריאות
	בכל אחת מהתצורות להלן, המציעה:
	3.2.1 תציג תרשים התקנות חומרה ותקשורת
	3.2.2 תפרט דרישות טכניות בהיבטי שטח, חשמל וכל היבט פיזי אחר
	3.2.3 תבסס על כלי OPEN SOURCE, ככל האפשר
	3.2.4 תציין המציעה תקני התקשרות צד שלישי לכלים המוצעים, במקרים בהם מוצעים כלי Propriety. תקני ההתקשרות יתייחסו לפחות לכל סוגי הנתונים המפורטים בסעיף מאגרים
	3.2.5 תפרט את תקני אבטחת המידע, שעל פיהן היא עובדת
	3.2.6 תפרט את דרכי הזיהוי למידע רגיש, במיוחד בנתונים מובנים ושאינם מובְנים (UNSTRUCTURED), כגון טקסט חופשי בשפה העברית או זיהוי חד-חד ערכי כתוצאה ממאפיינים ייחודיים בתמונה.
	3.2.7 תפרט את שיטות האנונימיזציה לנתונים ומידע מזהה של מבוטחים השמורים במאגרים מובנים ושאינם מובְנים (UNSTRUCTURED)
	3.2.8 תפרט את עמידות ושרידות המערכת ומנגנוני הטיפול בכשלים
	3.2.9 תפרט את מנגנוני הטיפול בתקלות, כולל SLA

	בתצורה II המציעה:
	3.2.10 תפרט את תקני ההצפנה ו/או הערבול בהן תשתמש
	3.2.11 תפרט את אמצעי האכיפה הזמינים, במיוחד במקרים בהם הנתונים מוחזקים מחוץ לשטחי מדינה ישראל, כולל נגישות פיזית לביקורת, מצד מכבי שרותי בריאותו/או נציגי רגולציה

	למען הסר ספק, ערבול ומיסוך נתונים נדרשים בשתי התצורות על מנת לתמוך במקרים בהם חוקרי צד שלישי עושים שימוש במאגר.
	3.3 שיטה
	3.3.1 אחריות


	המציעה תישא באחריות כוללת לביצוע המיזם, כולל אחריות על קבלני משנה – אם יהיו כאלו.
	3.3.2 מתודולוגיה

	העבודה במיזם תבוצע בהתאם לסטנדרטים מקובלים בענף המחשוב בארץ ובעולם, ובהתאם לשיטות, תבניות ותהליכי העבודה המקובלים במכבי שרותי בריאות. מתודולגיית הפיתוח והתחזוקה זו מבוססת נוהל מפת"ח, ותמצית שלה ניתן למצוא בנספח א': תקציר נוהל פיתוח ותחזוקת מערכות.
	בסמוך למועד ההתקשרות תוזמן המיישמת להחשף לנהלים המפורטים, והמחייבים כתנאי מקדים לתחילת העבודה.
	בנספח ב': עקרונות אבטחת מידע מצורפים גם עיקרי הנחיות אבטחת המידע.
	3.4 לו"ז

	המציעה תציג תכנית עבודה ליישום ארבעת השלבים, על פי ניסיונה, ובהתאם ליכולות, ולרכיבים המוצעים בהצעה.
	תכנית העבודה תכלול לפחות את הערסלים הבאים:
	 תיחום והכנת System Requirements Review – התארגנות תוך כדי הכרה מעמיקה של סטנדרטי העבודה המקובלים באגף מערכות מידע של מכבי שרותי בריאות. בשלב זה תוגדר גם תוכנית עבודה מפורטת של המיזם.
	 התקנות
	 שינוע/אינדוקס נתונים – בהתאם לתעדוף הנגזר מהנתונים הדרושים ליישומים הראשונים שנבחרו למימוש. ההערכות יתבססו על היקפי הנתונים המפורטים בסעיף מאגרים
	 הקמת המודל - בניית שכבה סמנטית
	 חקר, בניית יישומ(ים) ואלגוריתמיקה
	 פיתוח / העשרה – הנגשה ושילוב תוצרים בסביבות היצור, בתהליכי העבודה ו/או במחסן הנתונים הקיים
	 פעילות תחזוקה –  בשני היבטים: (1) שדרוג תוכנה והשפעתו על הקונפיגורציה של מאגר Big Data הארגוני והיישומים הספציפיים; (2) רענונים של יישומים כתוצאה מהתעדכנות הנתונים.
	 אחריות – לשנה ממועד העלייה ליצור של כל רכיב
	3.5 מדדים להצלחה
	3.5.1 מאגר Big Data ארגוני


	עמידה בלוחות הזמנים ובביצועים, כפי שהוצעו על ידי המציעה ו/או עודכנו בשלב המו"מ.
	3.5.2 יישומים

	במצב הקיים כיום, מנגנוני העבודה הקיימים למימוש שני יישומים אינם מתבססים על ניתוח סטטיסטי. לפיכך, המציעה תשיג שיפור של לפחות 50% למצב הקיים ו/או כפי שיקבע בשלב המו"מ.
	3.6 Knowledge Transfer

	המציעה תפרט את השיטות שבהן תנקוט, להעברת ידע לאנשי מכבי שרותי בריאות בהיבטים הטכניים והאפליקטיביים:
	 באמצעים פורמאליים כגון הדרכות, לומדות וכיוצ"ב
	 באמצעים א-פורמאליים כגון OJT וכיוצ"ב
	4. תמורה
	4
	4.1 הערכת עלויות
	4.1.1 העלויות בהצעה יכסו הוצאות ישירות ועקיפות של המציעה, ובכלל זה נסיעות, אש"ל, צרכי משרד, תקשורת, תרגום והדפסה.
	4.1.2 העלויות יכללו מיסים, למעט מע"מ.
	4.1.3 תנאי התשלום הינם שוטף +66 מיום הוצאת החשבונית ואישור אבן הדרך הרלבנטית ע"י מנהלת מחלקת מידע ומטה IT.
	4.1.4 העלויות יפורטו בשקלים חדשים ויוצגו בטבלה הבאה:


	( כמפורט בשורות המתאימות בטבלה בסעיף פרוט תוכנה וחומרה
	((  עלויות המציעה בלבד, כמפורט בסעיף פרוט שעות כוח אדם
	((( בהתאם לבקשה בסעיף השקעה של המציעה
	4.1.5 בגלל אופיו של המיזם המבוקש, נדרשת כאמור הערכה של ההשקעה הנדרשת, כך שחריגה מהערכת עלויות לעיל תחשב סבירה, ותשולם למיישמת בהתקיים כל התנאים הבאים:
	4.1.5.1 החריגה לא תעלה על 10% מעלות ההערכה עבור שלושת השלבים הראשונים והשלב החמישי, כפי שמוגדרים בסעיף תכולה
	4.1.5.2 החריגה לא תעלה על 25% מעלות ההערכה עבור השלב הרביעי, כפי שמוגדר בסעיף תכולה
	4.1.5.3 הודעה על כל חריגה והסבר יינתנו בסמוך להתהוותה, ולא בדיעבד

	4.2 פרוט תוכנה וחומרה

	פרוט תוכנה וחומרה בטבלה להלן חייב להסתכם לשורות המתאימות בטבלה בסעיף הערכת עלויות:
	4.3 פרוט שעות כוח אדם

	פרוט שעות כוח אדם בטבלה להלן חייב להסתכם לשורות המתאימות בטבלה בסעיף הערכת עלויות:
	4.4 דרישות מהלקוח
	4.4.1 שעות עבודה


	המציעה תפרט את היקף העבודה הנדרש ממכבי שרותי בריאות לפי סוגי משרות, באופן שלא יפחת משתי משרות מלאות בכל שלב משלבי המיזם.
	למען הסר ספק, בעת הערכת ההצעה, עלות העבודה הנדרשת תתווסף לעלות העבודה של המציעה.
	( בהקצאת המשימות לעובדי מכבי שרותי בריאות, על המציעה להתחשב בעובדה, שאין לעובדים שיצוותו ניסיון קודם במיזם מסוג זה. מטרות שילוב משרות אלו הן, בין השאר, לשיפור Knowledge Transfer ולניצול ההכרות והניסיון של עובדי מכבי שרותי בריאות בהיבטים הטכניים והמגזר...
	4.4.2 חומרה ותוכנה

	המציעה תפרט אלו רכיבי תוכנה וחומרה נדרשים ממכבי שרותי בריאותמעבר לאלו שיסופקו על ידי המציעה, ופורטו בסעיף פרוט תוכנה וחומרה
	4.4.3 תנאי עבודה

	המציעה תפרט ציוד, תנאים ושירותים הכרחיים ומספקים נדרשים לעובדיה, ובכלל, לביצוע המיזם מעבר למוגדר בסעיפים לעיל.
	למען הסר ספק, העבודה תבוצע באתר מכבי שרותי בריאות
	4.5 מחירון

	המציעה תפרט את התעריפים לכל התפקידים הנדרשים לדעתה ליישום המיזם. הרשימה תכלול – לפחות – את כל התפקידים המופיעים בתוכנית העבודה המוצעת.
	העלויות יפורטו בשקלים, ללא מע"מ ויוצגו בטבלה הבאה:
	נספח א': תקציר נוהל פיתוח ותחזוקת מערכות
	מתודולוגיית פיתוח ותחזוקת מערכות המוטמעת באגף מבוססת על שני ממדים והקשר ביניהם:
	עץ המערכת – אוסף מוגדר של נושאים המגדיר את המערכת
	מחזור החיים – אוסף השלבים המרכיבים את תהליך הפיתוח  והתחזוקה
	עץ המערכת
	במסגרת שלבי תכנון, פיתוח והטמעת מערכת חדשה או גרסה חדשה למערכת ישנה התייחסות לחמישה נושאים ברמת פרוט הנגזרת מסטטוס הפרויקט:
	מחזור החיים
	מחזור החיים להלן עקרוני ומהווה מסגרת לתהליך פיתוח ותחזוקת מערכת. המחזור מותאם ומשתנה ע"פ מאפייני הפרויקט.
	שלבי מחזור החיים הנ"ל הינם טוריים, ובעקבות כל שלב מתבצע סקר המציג את תוצאות השלב שהסתיים, מציג את השלב הבא לביצוע ומאפשר מעבר לשלב זה.
	הקשר בין עץ המערכת למחזור החיים (מודל המטריצה)
	שילוב עץ המערכת עם מחזור החיים מאפשר הקפדה על מבנה (עץ המערכת) קבוע והוספת / מיקוד תכנים חדשים ועדכניים ככל שמחזור חיי הפיתוח מתקדם
	תהליך העבודה הנדרש ע"פ מאפייני הפרויקט בחתך שלבי מחזור החיים נקבע על פי ארבעה מאפיינים של הפרויקט:
	1 - סוג הפרויקט
	2 - גורמים מעורבים במימוש הפרויקט
	3 - היקף הפרויקט
	4 - מהות הפיתוח
	ההתאמה מאפשרת עבודה יעילה ואפקטיבית כפי שמופיעה בהרחבה בנהלי העבודה המפורטים, המעוגנים במערכת ניהול האכות  האגפית, ובהוראות עבודה במחוזות
	ניהול סיכונים
	ניהול סיכונים מתבצע לאורך כל מחזור החיים של הפרויקט
	נספח ב': עקרונות אבטחת מידע
	נספח ג': חוזה
	תאריך : ________
	הסכם
	בין מכבי שרותי בריאות (להלן: "מכבי")  לבין ____________ח.פ. __________ (להלן: "הספק") להקמת מאגר נתונים מובנים ושאינם מובנים ופיתוח יישומים בטכנולוגיות Big Data
	6.2  בתום תקופת האחריות, שמורה למכבי האופציה לרכוש מהספק שירותי תחזוקה שנתית באתר הלקוח ובכלל זה תיקוני תקלות, שדרוגים, עדכוני גרסאות ותמיכה בתנאי SLA  כמפורט להלן (להלן: "תקופת התחזוקה בתשלום").
	8.2 הספק יהא אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שפועל מטעמו בגין מוות, נזק גופני, או נזק לרכוש שייגרם להם, בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה מתאונה או מנזק שאירע בעת אספקת המוצרים/תוכנות  ו/או מתן שרות למכבי.
	8.3 הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם יקבע על ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה.
	שם: ___________________  טלפון:_________________________
	סלולרי:_________________  EMAIL:_______________________
	הספק איננו רשאי למסור, או להעביר לאחר, את זכויותיו על פי ההסכם, או את החובות הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.
	מובהר, כי סכומי הביטוח הנקובים בנספח הינם בש"ח, וניתן להמירם לסכומים בדולר ארה"ב, בתנאי שלא יפחתו מהערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום עריכת ההסכם.
	הספק                              - רח'
	_______________                                     _______________
	מכבי שרותי בריאות                                                     הספק
	שם מלא של החותם:
	חותמת:
	נספח אישור עריכת ביטוחי הספק
	תאריך:_____________
	לכבוד
	מכבי שירותי בריאות ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/ו תאגידים שלובים
	(להלן ביחד ולחוד: "מכבי")
	הנדון: אישור עריכת ביטוחים
	הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ________________ (להלן: "הספק")  לרבות בקשר עם מתן שירותי _______________________ וכן כל השירותים הנלווים בקשר עם בהסכם שנערך ביניכם לבין הספק (להלן בהתאמה: "השירותים" ו- "ההסכם") וזאת לתקופה ה...
	פוליסה מספר __________________
	פוליסה מספר __________________
	הביטוח הניתן בסעיף זה חופשי מכל סייג ואו מגבלה בדבר: אובדן מסמכים, אבדן שימוש, איחור או עיכוב בביצוע השירותים (שהינם "מקרה ביטוח"), פגיעה במוניטין וכן חריגה מסמכות ופגיעה בפרטיות שנעשו בתום לב.  כן יורחב הביטוח לכסות את אחריותו של הספק בגין אי יושר ע...
	הננו מאשרים בזאת, כי אם ניתנו שירותים כלשהם על ידי הספק למכבי לפני חתימת ההסכם יחול הביטוח לפי הפוליסה הנ"ל למפרע ממועד תחילת מתן השירותים כאמור, אף אם חל מועד זה לפני מועד תחילת הפוליסה, אך לא לפני ____________ . במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יח...
	פוליסה מספר __________________
	כללי
	בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעיל.
	בכבוד רב
	___________חברה לביטוח בע"מ
	על ידי ____________________
	)שם החותם ותפקידו(

