
   
  

 מחלקת רכש ציוד וחומרים                                   

 
 

  

  SOC (security operation center) ניטור ובקרה שרותיל בקשה להצעת מחיר
 ("הבקשה"-)להלן מרחוק מנוהל

 

 כללי .1

   SOC ובקרהניטור מחיר לשרותי   ( מעונינת לקבל הצעות"מכבי" -מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1

  ( , כמפורט בבקשה."המוצרים והשרותים" -)להלן מנוהל מרחוק 

 ,24/7בזמינות מומחים מוקד אבטחת מידע זמין המושתת על אנאליסטים הנו  השירות הנדרש .1.2

 .ותחקור אירועי אבטחת מידע וסייבר , התראותלזיהוי

 .2017.0360.  עד waizman_sh@mac.org.il   לדוא"ל שרון ויצמן את ההצעות יש לשלוח אל   .1.3

 .תר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיאמכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביו .1.4

 .מכבי שומרת לעצמה הזכות לנהל מו"מ עם שתי ההצעות המיטביות .1.5

ימים מקבלת הודעה על  7על ההסכם המצורף לבקשה תוך  וםתתקשר מכבי, יחת וספק עמ .1.6

פרד מהסכם נ.  מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק בלתי ורצונה של מכבי להתקשר עמ

 ההתקשרות שייחתם.

 מכבי שומרת לעצמה את הזכות לבקר במשרדי הספק כדי לבחון את השרות המוצע. .1.7

 הבחינהתהליך  .2

 :הבאיםההצעה תיבחן על בסיס הקריטריונים 

 .מחיר כולל עבור כל הדרישות המוגדרות בבקשה -עלות  .2.1

 ,מומחיםה צוות ו , העבודה השירותיםאת יציבות כלכלית, יכולת לספק  -הספק כחברה  .2.2

 .הנדרשיםלמתן השירותים 

בסביבות עבודה  , למכבי אצל לקוחות בסדר גודל דומהאספקת שירותים דומים בניסיון  .2.3

 .של אלפי משתמשים

 .איכות הפתרון המוצע, איכות המוצר ואיכות שירותי הספק –איכות  .2.4
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 השרות מטרות .3

ימים  7שעות  24בזמינות וסייבר מתן מענה בזמן אמת לתחקור אירועי אבטחת מידע   .3.1

 בשבוע.

 לרבות, כולל יכולת תגובה מידית במקרה של אירוע אמתה ,בזמן אמתמתן התראות  .3.2

 .האירוע בידוד לשם מיידי ליישום המלצות

 תמונה כללית על מצב אבטחת המידע לממונה אבטחת מידע של מכבי.  מתן .3.3

 מפרט המבוקשה .4

זיהוי  ,מרחוק מנוהל   SOC של  הובקר ניטור לשירותימבקשת  לקבל הצעות  מכבי .4.1

כולל  ,(  (IRTספק שירותי תגובהולותחקור אירועי אבטחת מידע וסייבר  ,ניהולהתראותה

 מוגדר לטיפול והתמודדות עם אירועים.   SLA תוך מכביהגעה לאתר 

 ללא ,במכביהקיימת  למערכת מרחוק  חיבור תשתיתלרשת מכבי יהיה מבוסס על  החיבור

  . מכבי מרשת לוגים הוצאת

 מרחוק תוגדר ע"י מכבי. המאובטח החיבור הגדרת

  :המוטמעת ופועלת במכבי  הינה   SIEM-ה מערכת

 Security Analitics -  SA    של חברתRSA   10.6.01, גרסה 

 .חוקים ותרחישים שהוגדרו 100 -וכ ווחותמד מערכות 60 -ומכילה כ עילהפ המערכת

 .יומיות התראות 100 -כ מספקת המערכת

 פירוט השרות הנדרש

 כולל מרכז ניהול אירועי אבטחת מידע וסייבר במיקור חוץ. השרות 

 :השירות פירוטלהלן  

 )התראות( על אירועי זמן אמת הכוללים:הגדרת תרחישים   .4.1.1

 הגדרת הלוגיקה לתרחיש .4.1.1.1

 הגדרת חומרת האירוע .4.1.1.2

 הגדרת נוהל תגובה וטיפול באירוע .4.1.1.3

 של הארגון ממונה אבטחת מידע אישור נוהל תגובה לאירוע מול  .4.1.1.4
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 :למכבידוחות שישלחו   .4.1.2

 דוח תחקור מפורט לגבי כל אירוע .4.1.2.1

  ח סיכום אירועים יומידו .4.1.2.2

 מהותייםה םהאירועימנהלים( המרכז את כלל דוח שבועי ) חדו .4.1.2.3

 רבעוניסיכום אירועים דוח  .4.1.2.4

 ח מגמותדו .4.1.2.5

  SIEM -של מערכת ה Consoleחיבור ל  - יטור המערכת הקיימת היום בארגון נ .4.1.3

וניטור , 10.6.01, גרסה   RSAשל חברת    Security Analitics -  SA: הקיימת

 .באופן רציףמסכי המערכת 

 פרואקטיביות לזיהוי מגמות וניסיונות של תקיפה על הארגון.ביצוע פעולות  .4.1.4

 אפיון תרחישי אמת והגדרת נוהל תגובה בהתבסס על צורכי הארגון, רגולציה  .4.1.5

 .תרחישים 25 של חבילה – ואבטחת מידע

 .אירועיםלגבי  SMS -וב email -בלקבוצה מוגדרת במכבי הודעות  שליחת .4.1.6

/  תאמות לאירועיםגדרות והלשם ביצוע הבמכבי,  SIEM -ה עם צוותישירה  עבודה .4.1.7

 התראות.

טיפול באירועי אבטחת ליווי ל במכבי IT עבודה ישירה עם צוות אבטחת מידע ב .4.1.8

 .עד לסגירת האירוע מידע

עם  וקבעיש פי נוהלי התגובה לע יעבדוצוות אנאליסטים מיומנים אשר זמינות  .4.1.9

  .מכבי

     לרבות: תחקור   ים,אודות האירוע מודיעיןף איסווחקור אירועים בזמן אמת ת .4.1.10

תחקור מול מנועי   , Black Listמקור התקיפה, יעדי התקיפה, בדיקה מול רשימות 

 כד'ו URL Blacklist Categories ,File Reputationהלבנה, 

 .בחודש קבצים 5 -כניתוח קבצים חשודים, כפי שיועברו ממכבי מעת לעת,  .4.1.11

  :(Incident Response Team)  בשטח ותבלהתער תגובה/  התערבותצוות   .4.1.12

עד בזמן תגובה של  למתקן מכבי בעת אירוע, להובלה וסיוע בעת אירוע הגעה פיסית

 .מזיהוי הארוע שעות  3
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ללא תשלום  הצעה חבילתב כלולות בשנה ההתערבות צוות פעילותשעות  24 עד

 בפועל. ת עבודהותחוייב מכבי לפי שע זו, פעילות כלל שלשעות  24 - מעבר ל  .נוסף

 .הגעה פיסית למתקן מכבי ארוע לתחקור אירועים: Forensicsשירותי  .4.1.13

 -במערכת ה ומידע הקיים  Dashboardsניטור שוטף של אירועים בהתבסס על  .4.1.14

SIEM  ,ותוניסיון זיהוי של אנומאלישל מכבי. 

 .ומתן המלצות ניטור וזיהוי מגמות  .4.1.15

וניסיון  SOC -מודיעין כללי המתקבל במוקד הגורמי השוואת התראות מול  .4.1.16

 .מגמה על דפוס התקפה בחינה של 

התראות לגבי התארגנויות למתקפות בישראל ומתן מידע פרואקטיבי והעברת  .4.1.17

 .המלצות התגוננות

 העברת המידע בין הספק למכבי והפוך יתבצע בתווך מאובטח )כספת וירטואלית .4.1.18

 .(או בדרך מאובטחת אחרת שתאושר ע"י מכבי

 

 רישות מהספקד .4.2

 המאפשר גישה למורשים עם מנגנון חדר נעול באופן קבוע יהיה ב  SOC -מוקד ה .4.2.1

 .ביומטרי זיהוי המתבסס על 

 .תצולם באופן קבוע SOC -והפעילות בחדר ה SOC -ה למוקדהגישה  .4.2.2

תאופשר למורשים המקושרים למערכות מכבי, הגישה אל מחשבי האנאליסטים  .4.2.3

)לדוגמא   Two Factor Authenticationבלבד ותחייב הזדהות באמצעות 

Certificate   ו- Token). 

 . ימים בשבוע 7 ביממהשעות  24ספק מענה היה מאוייש ברציפות ויי SOC -המוקד  .4.2.4

 SOC , 24*7 -נדרשת זמינות טלפונית של מוקד ה  .4.2.5

בכל מומחים באבטחת מידע וסייבר, אנאליסטים המנוהל יועסקו  SOC -במוקד ה .4.2.6

 .שעות הפעילות של המוקד )לרבות שישי / שבת / חגים וכו'(

 .ות לעובדיו כולל חתימה על שמירת סודיותנבצע בדיקת מהימיספק ה .4.2.7
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כל ב  ביממהשעות  24( זמין IR - Incident Responseצוות תגובה )יחזיק  הספק .4.2.8

 3של עד   SLA בו נדרש להגיע לאתר לטובת תחקור אירוע., למקרה ימות השבוע

 שעות מתחילת הארוע .

גונים ארב פעיליםלקוחות  3 -מנוהל, לפחות ל SOCאספקת שירות של  –נסיון   .4.2.9

במהלך השנה , )יש לציין את כמות המשתמשים בארגון( בסדר גודל של מכבי

המנוהל, כולל שם  SOC -יש לספק פירוט והמלצות לגבי שירות ה  האחרונה.

 הארגונים מקבלי השירות, שם איש קשר, תפקידו ומס' טלפון להתקשרות. 

לפרט את מקורות המידע המודיעיני בהם עושה הספק שימוש פנימי לצרכי יש  .4.2.10

 4.1.10ף , בהתאם לסעיSOC -תפעול ה

במערכת ניהול קריאות, כולל תיעוד אצל הספק האירועים והקריאות  ינוהלו  .4.2.11

  .לפחות לשנתייםוישמרו 

 המתארים טיפול וניהול  של ארועי אבטחת מידע     use cases 3נידרש לספק  .4.2.12

 וסייבר שטפלו ע"י הספק.    

 

 יתרון יהוו אשר דרישות .4.3

 .מנוהל לארגון ממגזר הבריאות SOC  ימתן שירות .4.3.1

 .פואי רבארגון   SIEMמערכת ותחזוקת נסיון בהקמת  .4.3.2

 .SOCמעבר לאספקת שירותי  Cyber -מומחיות בתחומי אבטחת מידע ו .4.3.3

 

 

 

  boaz@mac.org.il שאלות בנושאים טכנולוגיים יש להפנות  לבועז ירושלמי 
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 טופס ההצעה )מהווה את נספח א' להסכם(: .5
 

 .                                                                           התאגיד המציע: 

 
 

 

 

 

 לא לשיקלול –אופציונלי לרכש מכבי 

 

 

 

 

 

 

 לא כולל מע"מ)₪/$(,  מחיר יחידת מידה פירוט מס'

 כלל השירות  - מנוהל SOCשירות  .1

 הנדרש בבל"מ זה

  חודשיתעלות 

 לא כולל מע"מ)₪/$(,  מחיר יחידת מידה פירוט מס'

 שעת עבודה איש צוות אנליסטים  .2

 )שירות אופציונאלי למכבי(

  עלות שעה

 (IR)שעת עבודה צוות התערבות  .3

 שעות 24 -באתר מכבי, מעבר ל

 הכלולות בהצעה 

 )שירות אופציונאלי למכבי(

  עלות שעה

 25 -אפיון תרחישי תגובה, מעבר ל .4

 התרחישים הכלולים בחבילה 

 עלות לתרחיש

 

 

 5 -ניתוח קבצים חשודים, מעבר ל .5

 קבצים מידי חודש

 עלות לקובץ

 

 

 מעקב אחר אירוע חשוד  .6

 מעבר  (Malware)בדיקת 

 מיקרים בשנה 5ל 

  עלות מקרה נוסף
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 על הצעת המחיר לכלול: .6

 שם הספק .6.1

 . 4 בסעיף, כפי שרשומים מענה מפורט לדרישות השירות  .6.2

 לקוחות  בישראל. 3 -המנוהל ,  לפחות ל SOC -השרות והמלצות לגבי  פירוט .6.2.1

המנוהל, כולל שם הארגונים  SOC -יש לספק פירוט והמלצות לגבי שירות ה 

 מקבלי השירות, שם איש קשר, תפקידו ומס' טלפון להתקשרות. 

 שור תאגידאי .6.2.2

ור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול איש .6.2.3

 1976 –חשבונות ותשלום חובות מס(, תשל"ו 

 הערות

 .המחירים אינם כוללים מע"מ 

  ימים 90 -ההצעהתוקף 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

 8 

 
 
 

 או שאוגר למכבי שירותים למציע מידע אבטחת דרישות
 מכבי של מסווג למידע גישה מקבל

 
 

 (:ISO 27799ו/או  ISO 27001) מידעלתקן אבטחת  המוסמך מציע .1

 .תקפה הסמכתו כי המעידהגשת הצעתו צילום תעודת/תעודות ההסמכה  בעתיצרף  .1.1

 הענן שאלון על רק לענות נדרש, זה"מ בל נשוא מהשרות כחלק בענן שימוש ועושה במידה .1.2
 (. להלן 2.3 סעיף)ראה 

 לממונה ולהודיע הארכה תקופת ובכל ההסכם תקופת במהלך הסמכתו את לשמר יתחייב .1.3
 .ממנו נשללה שהסמכתו או הסמכתו הארכת אי על במכבי המידע אבטחת

 .יהווה יתרון( ISO 27799או  ISO 27001) מידע אבטחת לתקן המוסמך מציע .1.4

 

 חייב( בעת הגשת ההצעה ISO 27799ו/או  ISO 27001אבטחת מידע ) לתקן מוסמך שאינו מציע .2
 על כל שאלוני אבטחת מידע שלהלן, הגשת המענה הכרחי בעת הגשת ההצעה ובמצורף לה. לענות

 

 :הבאים הנושאים את במסמך תאר .2.1

 

 המציע מענה נושא

 עבודה  תהליכי .1

זרימת המידע )איסוף ושמירת המידע המסווג( בשירות.  מהי .1.1
מהם הרכיבים הטכנולוגיים בהם נעשה שימוש ומהו נתיב 

 על בנוסף) מסמך יעביר המציע .המידע העברות
 ( לשאלון מענה

 שלישיים צדדים"י ע המציע למערכות הגישה מתבצעת כיצד .1.2
 שוטף ותפעול בתקלות/טיפול מערכת/שדרוג תחזוקה למטרות

 (.קיימים שאלו)ככל 

 

 המתייחס למערכות המחשוב של המציע:  שאלון .2.2

 

 (בעיגול)לסמן  המציע מענה נושא

 ההפעלה במחשב  מערכת .1

כי מערכת ההפעלה פועלת ברישיון מהיצרן, ברת עדכון  אשר .1.1
 ותעודכן במהלך תקופת ההסכם ע"פ הנחיות יצרנה. 

 מאשר לא/        מאשר

 ( במחשבי הספק AV)= Antivirus תוכנת .2

המתעדכנת בצורה שוטפת  -AVה תוכנת מותקנת כי אשר .2.1
 במערכות המציע. 

 מאשר לא/        מאשר

 Firewall =(FW )  תוכנת .3
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 (בעיגול)לסמן  המציע מענה נושא

 מאשר לא/        מאשר במערכות המציע. -FWה תוכנת מותקנת כי אשר .3.1

  ניידות במערכות מידע שמירת .4

/רכיב נייד במחשב ידך על שימוש שייעשה וככל אם כי אשר .4.1
 יהיה ויימצא שייאגר המידע, זה הסכם נשוא בשירותים נייד

 .מוצפן

 /    לא מאשר /     מאשר

 ניידות במערכות שימוש אין

 .הסעיפים בתתי למצוין בהתאם בניקוד המזכה סעיף המציע/אפליקציית מערכת .5

  הזדהות .5.1

 שם באמצעות הזדהות נדרשת למידע בגישה כי אשר .5.1.1
 .אישיים וסיסמא משתמש

 מאשר לא/          מאשר

 סיסמא מורכבות אוכפת הסיסמאות מדיניות כי אשר .5.1.2
 (.מספרים)אותיות / 

 /     לא מאשר      מאשר

 תאריך קביעת אוכפת הסיסמאות מדיניות כי אשר .5.1.3
 המשתמש"י ע יזומה החלפה ויכולת לסיסמא תפוגה
 .עצמו

 /     לא מאשר      מאשר

 משתמש נעילת אוכפת הסיסמאות מדיניות כי אשר .5.1.4
 .להתחברות כושלים ניסיונות מספר לאחר

 /     לא מאשר      מאשר

 משתמשים והרשאות  ניהול .5.2

 גישה הרשאות באמצעות מוגן למידע הגישה כי אשר .5.2.1
 מתאימות

 מאשר לא/          מאשר

 

/גריעת הוספת של מנוהל תהליך ישנו כי אשר .5.2.2
 .מהמערכת משתמשים

 

 
 

 מאשר לא/          מאשר

 (מדוע)הסבר  רלוונטי לא
______________________ 

 משתמש  ממשק .5.3

 ציתות מפני מוגן למערכת הגישה ממשק כי אשר .5.3.1
 .מורשים בלתי גורמים ומפני"י ע מידע ושינויי

 מאשר לא/          מאשר

 ולוגים  חיווים .5.4

 מאשר לא/          מאשר .בלוג תיעוד קיים למידע בגישה כי אשר .5.4.1

 (מדוע)הסבר  רלוונטי לא
______________________ 

 מאשר לא/          מאשר כי הלוג ניתן יהיה לצפייה ע"י מכבי.  אשר .5.4.2

  מסווג מידע העברת .6

 מאשר לא/          מאשר .מוצפנת בצורה תעשה מסווג מידע העברת כי אשר .6.1

 הדואר באמצעות לשלוח איסור שקיים לך ידוע כי אשר .6.2
 לא בתווך מסווג מידע לחשוף ובכך  מסווג מידע האלקטרוני

 מאשר לא/          מאשר
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 (בעיגול)לסמן  המציע מענה נושא
 .מוגן

  גיבויים .7

מגובה כחלק מההתקשרות ומוגן מפני  מכביאשר כי מידע של  .7.1
 גישה של גורמים בלתי מורשים.

 מאשר לא/          מאשר

 ומבדקי חדירה  סקרים .8

/רב שנתי תכנון"פ ע מידע אבטחת סקרי מבוצעים כי אשר .8.1
 .ניהולית בקרה תוך מטופלים והממצאים שנתי

 מאשר לא/          מאשר

 בענן  שימוש .9

 זה הסכם נשוא השירות מתן למטרת בענן  שימוש נעשה האם .9.1
 (.מקצתו או)כולו 

 לא/    כן

 

 השירות מתן למטרתספק שירותי הענן )יש לענות רק במידה ונעשה שימוש בענן  שאלון .2.3
 ( בחלקו או כולו, זה הסכם נשוא

 (בעיגול)לסמן  הספק מענה נושא
 מענה לרשום הכרחי

 בשירותי ענן   שימוש .1

 :בענן השימוש רמת .1.1
 

 בענן מסופק השירות כל 

 מהשירות מסופק בענן.  חלק

 פרט: 

__________________ 

__________________ 

 :לענן יועבר אשר השירות סוג הגדרה .1.2

 
 ענן כשירות תוכנה (Software as a Service - SaaS.) 

 ענן כשירות פלטפורמה(Platform as a Service - PaaS.) 

 ענן כשירות תשתיות(Infrastructure as a Service - IaaS.) 

 השירות סוג סמן

SaaS 
 

PaaS 
 

IaaS 

 :השרתים ומיקום שם .1.3

 

 הענן שירות ספק שם. 

 

 

 

 יימצא שבהם)מדינה/יבשת(  בענן השרות שרתי מיקום 

 .המטופלים של המידע

 
 הענן שירות ספק שם: 

__________________ 
__________________ 

 
 
 
 

 יבשת:המדינה שם/ 
__________________ 
__________________ 

 ארכיטקטורה .2

 ההסכם בסיס על לשירות שהוקצתה הסביבה כי אשר .2.1
 .הענן שירות ספק של אחרים מלקוחות מופרדת

 מאשר לא/          מאשר
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 (בעיגול)לסמן  הספק מענה נושא
 מענה לרשום הכרחי

 מאשר לא/          מאשר .מוצפנת בצורה בענן הנשמר המידע כי אשר .2.2

 הסמכה לתקנים ובצוע מבדקים של ספק שירותי הענן .3

/  27001אבטחת מידע  ניתקמ אחדמוסמך ל הענןאשר כי ספק  .3.1
 וציין לאלו מהם. 27018/  27017

 מאשר לא/          מאשר

__________________ 
__________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.
 

 שם מגיש ההצעה : __________________   

      חותמת: 

 חתימת המציע: ____________________    

       תאריך: 
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 תאריך : ________

  הסכם

 

 

 .("הספק" -להלן)לבין __________ח.פ. __________  ("מכבי" – להלן)בין מכבי שרותי בריאות, 

 .("המוצרים והשירותים" – להלן) מנוהל מרחוק   SOCשרותי ניטור ובקרה ל
 

 

 תקופת ההסכם .1

להלן: )החל מיום _________ועד יום  _________למשך שנה הסכם זה יעמוד בתוקף  1.1

 .("תקשרותתקופת הה"

כל  שנהספות בנות נו תקופות 3 -ההתקשרות בלמכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת  1.2

 אחת בתנאים זהים או מיטיבים עם מכבי )תנאים מיטיבים בכפוף להסכמת הספק(. 

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

ברה את . במקרה זה תשלם מכבי לחיום מראש 30דעה בכתב ידי משלוח הו-שהיא, וזאת על

הסכומים שהתחייבה לשלם עד למועד שבו הופסקה ההתקשרות, או החברה תחזיר למכבי 

 את הסכומים ששולמו עבור התקופה שלאחר מועד הפסקת ההתקשרות.

)ככל הניתן  ספקבכל מקרה של סיום ההתקשרות בין הצדדים, מכל סיבה שהיא, יפעל ה 1.4

 אגור במערכותיו. מכבי ההמסווג של ובמידת האפשר( למחוק את המידע 

לאחר תום תקופת  ספקמכבי נשאר במערכות המידע של המסווג של מידע ש וככל אם 1.5

אבטחת המידע הגנת סייבר ולהמשיך ולנקוט את אותם אמצעי  ספקההתקשרות, מתחייב ה

 על כל עוד הוא ממשיך לעסוק בפעילותו. הוא פופי ההנחיות התקפות על פיהן -על

' ג לצד הועבר מכבימסווג של במידה ומידע  ספקלעיל תקף גם למערכות צד ג' מטעם ה האמור 1.6

 .זה מהסכם כחלק

 

 תמורה .2

המסופקים על ידי החברה למכבי  ומחיריהם יהיו כמפורט  רותיםיהמוצרים והשרשימת  2.1

 להסכם זה. 'בכנספח המצ"ב  בהצעת הספק 

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

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

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

 .הכללי ועד סיום ההתקשרות עם החשב הכללי

 

 תנאי תשלום .3

מיום הוצאת  יום  65של  שוטף + התמורה תשולם כנגד חשבונית מס בתנאי תשלום  3.1

 החשבונית.

בוריים )אכיפת ניהול חשבונות( יצאישור עפ"י חוק עסקאות גופים הספק יציג בפני מכבי  3.2

המעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ או טור  1976 –תשל"ו 
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עסקאותיו   ן נוהג לדווח עלמניהול זה, על כי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו וכ

 למע"מ בהתאם לחוק.

  

 זכויות קנין רוחני .4

מצהיר כי הוא בעל הזכויות לשיווק ו/או הפצת המוצרים וכי אין כל מניעה חוקית או  הספק 4.1

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 אדם אחר  כלשהו. 

לשהו בגין הפרת זכויות וטענות של צד שלישי במוצרים, ידי גורם כ-היה ותתבע מכבי על 4.2

לשפות לאלתר את מכבי בגין כל הוצאה שתיגרם לחברה כתוצאה  מתביעה  הספקמתחייב 

 שכזו.

 

 מועסקי הספק .5

 והשרותים הספק מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת המוצרים 5.1

ולא יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, למכבי ייחשבו לכל צורך כעובדיו או שלוחיו 

במישרין או בעקיפין, ויועסקו על ידו באופן בלעדי, על חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול 

 האחריות לגבי  תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.

 נזק או ,גופני נזק ,מוות מטעמו בגין שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא הספק 5.2

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

 אספקת המוצרים ו/או מתן שרות למכבי.

מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם יקבע  הספק 5.3

.על ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה

  

 אנשי קשר .6

 להיות איש הקשר הישיר עם  הספק.בועז ירושלמי  מכבי ממנה בזאת את   6.1

 הספק ממנה בזאת את  ____________ להיות איש הקשר הישיר עם  מכבי. 6.2

 

 הסבת הסכם .7

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

 לאישור מראש ובכתב של מכבי.הנובעות ממנו, אלא בכפוף 

 

 אחריות .8

לבדו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או הפסד, לגוף ו/או לרכוש, לרבות נזק  הספק 8.1

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

 מוגדר בהסכם זה. , כמפורט ושירותיםלצד שלישי כלשהו עקב ו/או בקשר עם אספקת 

  

מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה  הספק 8.2

הראשונה של מי מהן, בגין כל נזק ו/או הוצאה, )לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין 
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תביעה שתוגש כנגד מי מהם(, שייגרמו להן כתוצאה מאירוע שהינו באחריותו של 

 ו/או מי מטעמו ו/או בשמו, על פי הסכם זה או על פי כל דין.  הספק

 

 ואבטחת מידע פרסום, שמירת סודיות .9

הזוכה מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל  9.1

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

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

 תחילתה או לאחר סיומה.

הזוכה מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  9.2

 .1977-לחוק העונשין, התשל"ז 118

כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר  9.3

 ובכתב של מכבי.שלה, כפופים לקבלת אישורה מראש 

 דרישות לסודיות: 9.4

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן  9.4.1

ביחס לכל מידע על ושל מכבי, עובדיה, מבוטחיה, שיטות עבודתה, נתוניה 

הכספיים, מידע על ספקיה, מידע רפואי, מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע 

וכיו"ב נתונים, אשר יגיעו לידיעתו במסגרת ביצוע התחייבויות  פיננסי

 פי האמור במסמכי הסכם זה )להלן: "המידע"(.-הזוכה על

למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא,  9.4.2

אלא אם קיבל אישור ספציפי, לכל נושא בנפרד, בכתב, מאת מכבי 

 ובהתאם לאישור שניתן.

ת כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה לעשות א 9.4.3

למידע אך ורק לעובדי הזוכה המורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי 

הזוכה, נותני שירותים והמועסקים על ידו ומטעמו לצורך ביצוע 

פי ההסכם יחתמו על כתב התחייבות אישי לשמירת -התחייבויותיו על

בנוסח המחייב אותם לעמוד בהתחייבויות סודיות כלפי הזוכה )בכל עת(, 

הזוכה לשמירת סודיות המפורטות בהסכם זה, וכן כלפי מכבי )בהתאם 

 ידי מכבי(. -לדרישה מפורשת ולנוסח שיומצא על

מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי הזוכה יהא אחראי כלפי מכבי למילוי 

 ידי עובדיו ו/או הפועלים מטעמו או עבורו.-האמור על

 מירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על:חובת ש 9.4.4

מידע שהיה בידי הזוכה ו/או בידי עובדיו ו/או נותני השירות  9.4.4.1

מטעמו טרם ההתקשרות בהסכם זה שלא עקב הפרת 

 התחייבות לשמירת סודיות;

מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות  9.4.4.2

 לשמירת סודיות;
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א בגין הפרת התחייבות מידע שהוא או הפך נחלת הכלל של 9.4.4.3

 לסודיות של הזוכה.

פי צו מרשות שיפוטית -פי דין או על-מידע שחובה לגלותו על 9.4.4.4

מוסמכת, ובלבד שהזוכה הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו 

 כאמור, ואפשר לה להתגונן מפניו.

כי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי,  9.4.5

אי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע וכי הזוכה לא יהא רש

 ההסכם.

כי ידוע לו שייתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר  9.4.6

קיימת לגביו התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים 

שלישיים לשמור עליו בסודיות, ואשר גילויו לאחרים או שימוש בו שלא 

רום למכבי נזקים והפסדים ולהפרת לצורך ביצוע ההסכם עלול לג

התחייבות לשמירת המידע בסודיות, וכי הזוכה מודע לכך שהמידע הינו 

 חלק מנכסיה של מכבי.

כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא  9.4.7

מודע לסנקציות האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת 

א או מי מעובדיו מי מטעמו יפר הוראות ההסכם( להן הוא צפוי אם הו

 1981-אלו, לרבות )אך לא רק( הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

 , וכל דין רלבנטי נוסף.1996-ותקנותיו, חוק זכויות החולה, התשנ"ו

 דרישות אבטחת מידע: 9.5

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

במענה לספק שרות תוך שהוא מקיים אבטחת מידע כפי שהצהיר עליה  9.5.1

 לעת מעת למפרט אבטחת מידע המצורף כנספח להסכם, וכפי שיעודכנו

 בל"מ. לנושא הרלוונטיות רגולטוריות בהתאם לדרישות

כתוצאה מהסכם זה זוכה שנאגר אצל הבמידה והמידע המסווג של מכבי  9.5.2

הפך לכזה במהלך תקופת ההסכם עם ינגיש לגורמי צד ג' מטעמו, או י

הגנת מכבי, הוא מתחייב לקבוע בהסכמים שהוא עורך אתם חובת מימוש 

אבטחת המידע מתאימים, כשם שהוא עצמו נדרש לקיימם. בפרט סייבר ו

 כאשר ספקיו עושים הם עצמם שימוש בצד ג' ובפרט בספקי שירותי ענן.

 אבטחת סיכוני מבדק תהא רשאית לבצע מכבי ההטמעה, משלב כחלק 9.5.3

 ברשת, ביישום, מידע אבטחת סיכוני ל( בחינת מוגבל לא כולל )אך מידע

 לטפל מתחייב הזוכה פנימיים וחיצוניים. ממשקים חדירה ומבדק

 חוק, תקן מכבי בדרישות עמידת המטרפדים האבטחה בסיכוני

 ורגולציה.   

9.5.4  

על כל אירוע/חשד לאירוע להודיע למנהל אבטחת המידע של מכבי  9.5.5

 מסווג שלשבו קיים חשד לחשיפת מידע או נחשף מידע  אבטחת מידע

בטווח זמן סביר מרגע איתורו ע"י וזאת לגורמים שאינם מורשים, מכבי 
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הרלוונטיים לנושא  זוכה. סעיף זה תקף גם לגורמי צד ג' מטעם ההזוכה

מסווג של מכבי נותר במערכות וגם לאחר תום ההסכם במידה ומידע 

  ורמי צד ג' מטעמו.או אצל ג הזוכה

9.5.6  

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

 

 שונות .10

, תהיה זכות לקזז כל חיוב ולה בלבדהצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי,  10.1

כספי שהספק עשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, 

 סכום שיגיע לספק ממכבי. מכל

הצדדים מצהירים בזאת, כי הסכם זה ממצה את כל הנושאים, ההתחייבויות  10.2

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 

החברה עבור שירותים וטובין שסופקו על זה. מוסכם כי היתרה של מכבי בספרי 

 .₪ 0עומדת על  31.12.2015ידה למכבי במישרין ובעקיפין עד תאריך  

: אסותא מרכזיים לרבות, אך לא רקלכל התאגידים/חברות בקבוצת מכבי,  10.3

מכבי טבעי, ו קרן מכביעמותת , בע"מ , מכבידנטבית בלב בע"מרפואיים בע"מ, 

 אתה מכבי יזמות וכד'מכבי מגן, אגודת אחזקות בע"מ,  מכבי, בע"מ קאר-מכבי

ההסכם תנאי , ושאר על פי המחירים את המוצרים מהספקשמורה הזכות לרכוש 

 .בהסכם זההקבועים 

 
, תוך חודש מהודעת מכבי על רצונה B2Bלדרישת מכבי הספק יתחבר לשירותי   10.4

עובדת עם מכבי בכך ולכל המסרים שמכבי תחליט להפעיל, זאת מול החברה אשר 

 ובמימון הספק.

 
כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר  .להלןכתובות הצדדים הן כמפורט  10.5

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

בעת  -ימים מיום המשלוח, ובמקרה בו נמסרה ביד  3ידי הצד אליו נשלחה תוך 

 .המסירה בפועל

 68125תל אביב,  27רח' המרד  –י בריאות מכבי שירות

       רח'  -                              הספק
 

הספק מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו על ידי מכבי לספק  10.6

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

 דומה ו/או מקביל עבור מכבי.גם לאחרים להפעיל ולקיים שירות 

 כתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים: 10.7

         מכבי: 10.7.1

         הספק: 10.7.2
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 ולראיה באו הצדדים על החתום : 

 
 

 

 

 

 

_______________                                               _______________ 

   הספק      מכבי שרותי בריאות                                                         

    שם מלא של החותם:     
 

    חותמת: 
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