
 
  

 מחלקת רכש ציוד וחומרים                                   

 
 
 

  למתן פתרונות בדיקת נגישות לאתרים ואפליקציותבקשה להצעת מחיר 
 "הבקשה"( –)להלן 

 
 כללי .1
 

גוף מומחה למתן מ( מעוניינת לקבל הצעות מחיר "מכבי" -מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1

 בבקשה.  כמפורט, ואפליקציותפתרונות בדיקת נגישות לאתרים 

 waizman_sh@mac.org.il את ההצעות יש לשלוח אל שרון ויצמן לדוא"ל:   .1.2

 .18.06.2017 עד לתאריך 

 ההצעות המיטביות. 2הזכות לנהל מו"מ עם  אתמכבי שומרת  .1.3

 מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא.  .1.4

הצעה זו אינה מבטלת את זכותה של מכבי להמשיך התקשרויות קודמות, בהתאם לשיקול  .1.5

דעתה הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע הציע את הצעתו במסגרת בקשה זו על מנת 

מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמים עמו, לרבות מימוש לבטל ו/או לשנות ו/או לגרוע 

 אופציות ככל שהן קיימות.

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

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

 ההתקשרות שייחתם.

 katz_anat@mac.org.ilלענת כץ שאלות בנושאים טכנולוגיים יש להפנות  .1.7

 

 השירות המבוקש .2
 

 כללי

  -ביניהם, ילמכבי מספר ערוצי הפצה בעולם הדיגיטל

 מדריך השירותים 

  מכבי אונליין –אתר הפעולות 

 אתר האינטרנט השיווקי 

  אפליקציית מכבי, אפליקציית מכביקידס ואפליקציית הריון. –אפליקציות סלולריות 

 .ועוד מערכות פריפריאליות נוספות 

 

שירותי בדיקת נגישות לאתרים ואפליקציות, החל משלב אפיון הקונספט  מכבישייתן לאנו פונים אל ספק 

 ועד לבדיקת הפיתוחים שבוצעו.
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בצע את הבדיקות על מנת להעניק למכבי בסוף לובעל יכולת בעל ניסיון רלוונטי, הספק צריך להיות 

 . בהתאם למתחייב על פי החוק ,התהליך "הצהרת נגישות"

 

 להלן הדגשים: 

  בהבנת תקן הנגישות הן למומחיות-web והן למובייל ברמות השונות. 

 סביבת בדיקות אצל הספק הכוללת את כל העזרים לבדיקה. 

 גדוליםופרויקטים ליווי מקצועי של ארגונים ניסיון ו.  

 

 הנחיות למענה 

  סיוןיוהוכחת נ רשימת לקוחותיש להציג. 

 שעתיתלות ע.  

 דוגמת דוח נגישות המועבר לארגון. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 טופס ההצעה )מהווה את נספח א' להסכם(: .3
 

 .                                                                                       המציע:  .3.1



 

 רות:ילקוחות מרכזיים לש .3.2
 

 טלפון איש קשר חברה

   

   

   

 
 

 

 :עלות השירות .3.3

 

 השירות
 עלות לשעת עבודה 

 ()לא כולל מע"מ₪ 

פתרונות בדיקת נגישות לאתרים 

 ואפליקציות

 

 

 

 

 הערות: .3.4

 

 .המחירים אינם כוללים מע"מ 

 + מיום הוצאת החשבונית 65תנאי התשלום הינם שוטף 

  ימים 90 -ההצעהתוקף 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 מפרט דרישות אבטחת מידע ליועץ שאליו מועבר מסווג של מכבי מידע והוא ייאגר אצלו במחשבו הנייד

 
 :ISO 27001לתקן אבטחת מידע  המוסמךיועץ  .1



 המעידה כי הסמכתו תקפה.יצרף צילום תעודת ההסמכה  .1.1

במידה ועושה שימוש בענן כחלק מהשרות נשוא הסכם זה )וגם אם למטרת גיבוי בלבד(, נדרש לענות  .1.2
 להלן(. 2.3רק על שאלון הענן )ראה סעיף 

יתחייב לשמר את הסמכתו במהלך תקופת ההסכם ובכל תקופת הארכה ולהודיע לממונה אבטחת  .1.3
 מכבי על אי הארכתו או שההסמכה נשללה ממנו.המידע ב

 ן אבטחת מידע הנ"ל יספק מענה למפרטי אבטחת המידע הבאים:לתק מוסמךשאינו  יועץ .2

 תאר במסמך את הנושאים הבאים: .2.1

 מענה הספק נושא

 תהליכי עבודה .1

תאר בקצרה מהי דרך איסוף ושמירת המידע של מכבי בשירות  .1.1
נשוא ההסכם. מהם הרכיבים הטכנולוגיים בהם נעשה שימוש 

בנוסף על היועץ יעביר מסמך ) וכיו"ב(. DOK)כדוגמת, מחשב נייד, סמרטפון, 
 ( מענה לשאלון

 טיפול במחשב )תחזוקה, טיפול בתקלות, שדרוג וכיו"ב(: .1.2
מתבצעת הגישה למחשב היועץ במידה ומבוצע מי מבצע וכיצד 

 ע"י צדדים שלישיים.

 

 שאלון המתייחס למערכות המחשוב של היועץ:  .2.2

 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 מערכת ההפעלה במחשב  .1

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

 לא מאשר    /מאשר    

 ( במחשבי היועץAV)= Antivirusתוכנת  .2

המתעדכנת בצורה שוטפת  -AVאשר כי מותקנת תוכנת ה .2.1
 במערכות היועץ. 

 מאשר    /    לא מאשר

 Firewall =(FW)תוכנת   .3

 במערכות היועץ. -FWאשר כי מותקנת תוכנת ה .3.1
 מאשר    /    לא מאשר

 הגנה על מידע .4

 להלן:בחר את משתי האפשרויות  .4.1
 

, דיסקים פנימיים(. ניתן DOKהצפנת מצעי האחסון ) .4.1.1
 לבצוע באמצעות מערכת ההפעלה.

 מאשר    /    לא מאשר / 
 אין שימוש במערכות ניידות

 הצפנת קבצי המידע המכילים מידע של מכבי בלבד. .4.1.2
 מאשר    /    לא מאשר

 אשר כי הגישה למחשב מוגנת באמצעות סיסמה. .4.2
 מאשרמאשר    /    לא 

סיסמאות הגישה למחשב יהיו מוצפנות, דהיינו, סיסמאות  .4.3
 הגישה למחשב לא יישמרו בצורה גלויה על המחשב.

 מאשר    /    לא מאשר

 אבטחה פיזית .5



 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

אין לאפשר לגורם בלתי מורשה ובכלל זה בני משפחה, חברים  .5.1
וכיו"ב גישה למידע של מכבי האגור במחשב, והנך פועל 

 בהתאם לכך.

 /     לא מאשר מאשר    

בעת היעדרות מהבית, יש לוודא כי המחשב לא נותר גלוי,  .5.2
 והנך פועל בהתאם לכך.

 מאשר     /     לא מאשר

בעת ניוד המחשב מחוץ לבית אין להשאיר את המחשב ללא  .5.3
פיקוח ובכלל זה אין להשאירו ללא פיקוח ברכב, והנך פועל 

 בהתאם לכך.

 מאשר     /     לא מאשר

 שימוש בענן   .6

האם נעשה שימוש  בענן למטרת מתן השירות נשוא הסכם זה  .6.1
 )כולו או מקצתו(. מענה "כן", יש לענות לשאלון הבא.

 כן  /  לא

 

 

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

 בעיגול(מענה היועץ )לסמן  נושא
 הכרחי לרשום מענה

 שימוש בשירותי ענן   .1

 רמת השימוש בענן: .1.1
 

 כל השירות מסופק בענן 

  .חלק מהשירות מסופק בענן

 פרט: 

__________________ 

 הגדרת סוג השירות אשר יועבר לענן: .1.2
 
 (          תוכנה כשירות ענןSoftware as a Service - SaaS.) 

 (    פלטפורמה כשירות ענןPlatform as a Service - PaaS.) 

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

 סמן סוג השירות
SaaS 
PaaS 
IaaS 

 :שם ומיקום השרתים .1.3
 

 .שם ספק שירות הענן 

 

 

 

  מיקום שרתי שרות הענן )מדינה/יבשת( שבהם יימצא

 המידע של מכבי.

 
 

 :שם ספק שירות הענן 
 

__________________ 
 

 :שם המדינה/יבשת 
__________________ 

 ארכיטקטורה .2

אשר כי הסביבה שהוקצתה לשירות על בסיס ההסכם  .2.1
 מאשר     /     לא מאשר



 בעיגול(מענה היועץ )לסמן  נושא
 הכרחי לרשום מענה

 מופרדת מלקוחות אחרים של ספק שירות הענן.

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

 שירותי הענןהסמכה לתקנים של ספק  .3

/  27001אבטחת מידע  ניתקאחד ממוסמך להענן אשר כי ספק  .3.1
 וציין לאלו מהם. 27018/  27017

 מאשר     /     לא מאשר
__________________ 

    __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 תאריך : ________

  הסכם

 



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

 (השירותים""–)להלן  פתרונות בדיקת נגישות לאתרים ואפליקציותלמתן 
 

 

 תקופת ההסכם .1

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

 .("תקשרותהה

 כל אחת שנהספות בנות נו תקופות 2 -בההתקשרות למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת  1.2

 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 שהיא,  1.3

את הסכומים  ספק. במקרה זה תשלם מכבי ליום מראש 30דעה בכתב ידי משלוח הו-וזאת על

חזיר למכבי את הסכומים ששולמו י ספקשהתחייבה לשלם עד למועד שבו הופסקה ההתקשרות, או ה

 עבור התקופה שלאחר מועד הפסקת ההתקשרות.

 

 תמורה .2

המצ"ב  בהצעת הספק המסופקים על ידי החברה למכבי ומחיריהם יהיו כמפורט  רותיםיוהשרשימת  2.1

 להסכם זה. כנספח א'

והוא כולל כל הוצאות מכל מין וסוג שיהיו את כל עלויות השירותים  בנספח א' כולל המחיר הנקוב 2.2

הוצאות משרדיות  השתתפות בפגישות, הוצאות נסיעה, רכב, טלפונים, אך לא רק,לרבות  ספק,ל

 . וכיו"ב

היה והספק יזכה בבקשה של החשב הכללי לאספקת נשוא ההסכם במהלך תקופת ההתקשרות עם  2.3

למכבי הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתקשר עם הספק הזוכה על בסיס מכבי, תעמוד 

המחירים בהם זכה בחשב הכללי, מתחילת התקשרותו עם החשב הכללי ועד סיום ההתקשרות עם 

 .החשב הכללי

 

 תנאי תשלום .3

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

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

המעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ או טור מניהול זה, על כי  1976

 עסקאותיו למע"מ בהתאם לחוק.  הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו וכן נוהג לדווח על

  ת השירותהזמנ .4

 השרות תבוצע באמצעות הזמנה ממוחשבת חתומה ומאושרת. הזמנת 

 

 

   

 זכויות קנין רוחני .5



וכי אין כל מניעה חוקית או אחרת  למתן השירותיםמצהיר כי הוא בעל הזכויות  הספק 5.1

משום הפרת  שירותלמכבי  וכי אין באספקת ה השירותהמונעת ממנו לספק בכל דרך את 

 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, מתחייב -היה ותתבע מכבי על 5.2

 כתוצאה  מתביעה שכזו. מכבילשפות לאלתר את מכבי בגין כל הוצאה שתיגרם ל הספק

כל  וכאמור מהווה רכוש מכבי והיא רשאית לעשות ב תיםשירומוסכם כי כל תוצר של ה 5.3

 והן לאחריה.זה  הסכםשימוש ללא הגבלה הן בתקופת 

 

 מועסקי הספק .6

למכבי ייחשבו  השירותיםהספק מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת  6.1

ן או לכל צורך כעובדיו או שלוחיו ולא יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרי

 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 6.2

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 6.3

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

 

 אנשי קשר .7

 להיות איש הקשר הישיר עם  הספק.ענת כץ מכבי ממנה בזאת את   7.1

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

 

 הסבת הסכם .8

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

 הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.

 

 אחריות .9

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

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

ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או בקשר עם ייצור ו/או אספקת המוצרים  ו/או מתן 

   כם זה. השירותים, כמפורט ומוגדר בהס

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

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

ו/או מי מטעמו ו/או   הספקמי מהם(, שייגרמו להן כתוצאה מאירוע שהינו באחריותו של 

 הסכם זה או על פי כל דין.בשמו, על פי 

 



 ואבטחת מידע פרסום, שמירת סודיות .10

מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה  ספקה 10.1

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

 ביצוע ההסכם או מתן השירות, תוך תקופת ההתקשרות, לפני תחילתה או לאחר סיומה.

לחוק  118ות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייב ספקה 10.2

 .1977-העונשין, התשל"ז

כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה,  10.3

 כפופים לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 דרישות לסודיות: 10.4

 מצהיר ומתחייב כדלקמן: ספקה

שנכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע  10.4.1

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

מידע על ספקיה, מידע רפואי, מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע פיננסי וכיו"ב 

פי האמור -נתונים, אשר יגיעו לידיעתו במסגרת ביצוע התחייבויות הזוכה על

 "המידע"(. במסמכי הסכם זה )להלן:

למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא, אלא אם  10.4.2

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

לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך  10.4.3

, נותני שירותים ספקלכך שכל עובדי ה ורק לעובדי הזוכה המורשים לכך, ולדאוג

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

כתב התחייבות אישי לשמירת סודיות כלפי הזוכה )בכל עת(, בנוסח המחייב אותם 

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

 ידי מכבי(. -ישה מפורשת ולנוסח שיומצא על)בהתאם לדר

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

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

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: 10.4.4

ו/או בידי עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו  ספקמידע שהיה בידי ה 10.4.4.1

טרם ההתקשרות בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת 

 סודיות;

מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת  10.4.4.2

 סודיות;

מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של  10.4.4.3

 הזוכה.

 פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת,-פי דין או על-מידע שחובה לגלותו על 10.4.4.4

הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה  ספקובלבד שה

 להתגונן מפניו.



 ספקכי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי ה 10.4.5

 לא יהא רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.

מידע אשר קיימת כי ידוע לו שייתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות  10.4.6

לגביו התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור 

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

לגרום למכבי נזקים והפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת המידע בסודיות, וכי 

 ה של מכבי.הזוכה מודע לכך שהמידע הינו חלק מנכסי

כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא מודע  10.4.7

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

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

, 1996-ו, חוק זכויות החולה, התשנ"וותקנותי 1981-חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

 וכל דין רלבנטי נוסף.

הספק יחתום על הצהרה על היעדר ניגוד עניינים והתחייבות לשמירה על סודיות . המצ"ב  10.5

 כנספח להסכם.

 :דרישות אבטחת מידע 10.6

 מצהיר ומתחייב כדלקמן: הספק

אבטחת לספק שרות תוך שהוא מקיים אבטחת מידע כפי שהצהיר עליה במענה למפרט  10.6.1
 רגולטוריות בהתאם לדרישות מעת לעת מידע המצורף כנספח להסכם, וכפי שיעודכנו

 ההסכם. לנושא הרלוונטיות

כי יקיים את חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו והנחיות הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע  10.6.2
 הרלוונטיות למערך טכנולוגיית המידע ולתהליכי העבודה נשוא מכרז זה.

במידה והמידע של מכבי שנאגר אצל הספק כתוצאה מהסכם זה נגיש לגורמי צד ג'  10.6.3
מטעמו, או ייהפך לכזה במהלך תקופת ההסכם עם מכבי, הוא מתחייב לקבוע בהסכמים 
שהוא עורך אתם חובת מימוש אבטחת המידע והגנת פרטיות כשם שהוא עצמו נדרש 

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

להודיע למנהל אבטחת המידע של מכבי על כל אירוע/חשד לאירוע אבטחת מידע שבו  10.6.4
קיים חשד לחשיפת מידע או נחשף מידע של מכבי לגורמים שאינם מורשים, וזאת בטווח 
זמן סביר מרגע איתורו ע"י הספק. סעיף זה תקף גם לגורמי צד ג' מטעם הספק 

יים לנושא וגם לאחר תום ההסכם במידה ומידע של מכבי נותר במערכות הספק הרלוונט
 או אצל גורמי צד ג' מטעמו.

ימים לפחות, לערוך אצל הספק )בחצריו  3כי מכבי תהא רשאית, בכל עת בהודעה של  10.6.5
ו/או בהתקשרות מרחוק(, ביקורת ובקרות בכל נושאי אבטחת מידע, שמירת סודיות 

פי האמור בהסכם זה, ומבלי לגרוע -צוע התחייבויות הספק עלופרטיות הנוגעים לבי
ביקורות על אמצעים פיזיים ו/או אלקטרוניים ו/או לוגיים, מהימנות  -מכלליות האמור 

עובדים, בדיקות חוסן )מבדקי חדירה מבוקרים( וכיו"ב. הספק מתחייב לתקן את 
א, ככל שהם הליקויים שיימצאו בלוח זמנים המותאם לרמת החומרה של הממצ

 רלוונטיים, לדעתה של מכבי, לביצוע השירותים נשוא ההסכם.

זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף  .Error! Reference source not foundסעיף  10.7
 דית של ההסכם.עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסו

 

 שונות .11

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

שהיו פתוחים בין מכבי לבין הספק, עובר למועד חתימת ההסכם, וכי לא תהיה להם כל 



טענה או דרישה לתשלום נוסף בגין התקופה הקודמת להסכם זה. מוסכם כי היתרה של 

ן שסופקו על ידה למכבי במישרין ובעקיפין עד מכבי בספרי החברה עבור שירותים וטובי

 ₪. 0עומדת על  31.12.2016תאריך  

 

כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר רשום על  .להלןכתובות הצדדים הן כמפורט  11.2

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

 .בעת המסירה בפועל -רה בו נמסרה ביד ימים מיום המשלוח, ובמק 3נשלחה תוך 

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

        רח'  -                              הספק
 

הספק מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו על ידי מכבי לספק את  11.3

רשאית, בכל עת, להתיר גם אינה הרשאה בלעדית, וכי מכבי תהא למכבי  יםרותישה

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

 כתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים: 11.4

         מכבי: 11.4.1

         הספק: 11.4.2
 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום : 

 
 

 

 

_______________                                               _______________ 

   הספק      מכבי שרותי בריאות                                                         

 

    שם מלא של החותם:      
 

     חותמת:  



           לכבוד
 מכבי שירותי בריאות

 
 

 שלום רב,
 

 הצהרה על היעדר ניגוד עניינים
 

 הואיל ומיום _______ אני קשור עמכם בהסכם למתן שירותים מקצועיים  .1
 

 "(.ההסכם)להלן: " רישוי תוכנהבתחום 
 
מבלי לגרוע מהתחייבויותיי בהסכם, אני הח"מ מצהיר בזאת כי אין לי באופן ישיר  .2

ו/ או עקיף, לרבות באמצעות קרובי משפחה, בעלות, שליטה, שותפות, מעורבות, 
ולת השפעה על קבלת החלטות, מכל סוג שהוא, בעסק ו/או בשירות ייעוץ ו/או יכ

מכל סוג שהוא, ו/או אצל כל אדם )לרבות תאגיד (, אשר ענייני או עניינם של 
 קרובי משפחתי בו, נוגד או עלול להיות נוגד את ענייני "מכבי שירותי בריאות".

 
ל קרוב משפחתי, או כמו כן, הנני מתחייב בזאת להודיע על כל שינוי במצבי, או ש .3

של אדם אחר הפועל מטעמי, העלול לגרום לניגוד עניינים בין הארגון וביני. ברור 
לי כי מסירת פרטים בלתי נכונים או בלתי שלמים תיחשב כהצהרה כוזבת, על כל 

 המשתמע מכך.
 

ידוע לי כי במקרה ויתגלה ניגוד עניינים ביני לבין מכבי שירותי בריאות, תהא  .4
ת להפסיק את ההתקשרות עמי לאלתר ולדרוש ממני פיצוי ושיפוי מכבי זכאי

 בהתאם.
 
 
 

        שם פרטי                שם משפחה 
  

         חתימת היועץ                תאריך  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 אריך: ___________ת                    לכבוד                                                                                
 מכבי שירותי בריאות 

 אביב -, תל 27רחוב המרד  
 "( מכבי)להלן: "

 
 

 התחייבות לשמירה על סודיות
 
 

אני החתום/ה מטה  __________________ , ת"ז ___________ , מצהיר/ה ומתחייב/ת 
 בזאת כדלקמן :

 
 
"(, והנני פועל/ת במכבי החברה)להלן: "הנני עובד/ת של חברת _______________ בע"מ  .1

בתחום רישוי במסגרת הסכם שנחתם בין מכבי לבין החברה למתן שירותי ייעוץ 
 . מייקרוסופט וליווי מקצועי ועסקי במכרז ו/או במו"מ

 
הנני יודע/ת כי לצורך מתן השירותים למכבי כעובד החברה, תהא לי גישה למידע     מסוגים  .2

ועה וברורה לי רגישותו המיוחדת של המידע והצורך בשמירה קפדנית על שונים. כמו כן יד
 חסיונו ועל הנזק הכבד שעשוי להגרם למכבי עקב חשיפתו על ידי על כל המשתמע מכך.

 
וש .      הנני מצהיר/ה ומאשר/ת כי הובהר לי כי המידע שייחשף בפני ו/או יועבר לידי הינו רכ3

שאוכל  או שייחשף בפני מטרתו אך ורק על מנת מכבי, וכי המידע שיועבר אלי ו/
 להשתמש בו לצורך ביצוע התחייבויותיה של החברה עפ"י ההסכם. 

 
הנני מתחייב/ת לשמור בסודיות מוחלטת את המידע שיגיע אלי מתוקף מתן השירותים   .4

למכבי וכן הנני מתחייב/ת שלא להחזיק ברשותי ולא לעשות כל שימוש, בין במישרין ובין 
בעקיפין, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בכל מידע באשר הוא שיגיע לידי תוך כדי ו/או 

קשור למכבי ו/או לקבוצת מכבי ו/או לכל הגורמים עקב מתן השירותים למכבי וה
הקשורים עמה שיגיע לידי ו/או לידיעתי כאמור שלא לצרכי ביצוע התחייבותה של החברה 

 על פי ההסכם. 
 
מידע אשר אינו  –מובהר ומוצהר כי "מידע" לעניין כתב התחייבות זה הינו בין היתר  .5

י לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל מידע מפורסם ו/או אינו נחלת הכלל, לרבות אך מבל
המתייחס לקשריה המסחריים של מכבי עם ספקים ו/או יצרנים של המוצרים אותם 

 מפיצה החברה עבור מכבי.
 
הנני מתחייב/ת לשמור על כל המסמכים שאקבל ממכבי לצורך מתן השירותים, ולא  .6

 להשאיר בידי כל עותק ממסמכים אלה בכל פורמט כלשהו. 
 
הובא לידיעתי כי הפרת ההתחייבויות הנ"ל או אי קיומן במלואן, מהווה עבירה  .7

 .1981 -פלילית ועוולה אזרחית על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א   
 
הנני מודע/ת ומבין/ה, כי מסירת מידע שהגיע אלי עקב ביצוע ההסכם, לאדם שלא היה  . 8

פעילותי במסגרת ההסכם, מהווה מוסמך לקבלו,  או שימוש במידע שלא לצורך ביצוע 
 שדינה שנת מאסר. 1977-לחוק העונשין התשל"ז 118עבירה פלילית לפי סעיף  

 
לעיל, כמפורט במסמך זה, תעמודנה בתוקפן גם לאחר תום מתן השירותים  יהתחייבויותי .9

 מטעמה של החברה למכבי, ולתקופה בלתי מוגבלת.
 

  :ולראיה באתי על החתום 
 
 

                                                                                                
  __   ש ם    ה ע ו ב ד / ת: _________________               ח ת י מ ה : ___________        
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