
 -מכבי שירותי בריאות  -
 

 
 SAPלביצוע סקר אבטחת מידע מערכת בקשה להצעת מחיר 

 "הבקשה"(-)להלן
 
 

 כללי .1

לביצוע סקר מחיר ( מעונינת לקבל הצעות "מכבי" -מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1

 בבקשה.  ( כמפורט"השרות" -)להלן  SAPת אבטחת מידע במערכ

: שלוח אל שרון ויצמן לדוא"להמצורף ולמלא בטופס ההצעה את ההצעות יש ל  .1.2

   waizman_sh@mac.org.il18/6/2017 יךעד לתאר 

 ולסכם את פרטי העסקה. המוביל מכבי שומרת לה הזכות לנהל מו"מ עם הספק .1.3

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

ימים מקבלת  7על ההסכם המצורף לבקשה תוך  םותתקשר מכבי, יחת וספק עמ .1.5
.  מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק והודעה על רצונה של מכבי להתקשר עמ

 בלתי מפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.

 הבחינהתהליך  .2

 :ההצעה תיבחן על בסיס הקריטריונים הבאים

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

 למכבי. אצל לקוחות בסדר גודל דומה  SAPבביצוע סקרקודם ניסיון  .2.2

 SAPת ובמערכ סקרהצעת מחיר לביצוע המפרט  המבוקש ל .3

    רקע הדרישה      

 בעל מספר  SAP ECC 6.7מבוסס על מערכת  ERPתשתית  תמוטמעבמכבי  .3.1
 מודולים:

3.2.  HCM 

3.3. ICM 

3.4. FI 

3.5. CO 

3.6. MM 

3.7. PM 

3.8. RE 

3.9. CTL 

  SAP 7.4ופורטל  BW 7.4   וכן מערכת מחסן נתונים מסוג

 .עמדים לגיוס במכביואת כלל משתמשי מכבי וכן מהמערכת  משרתת כיום 

 .SQL 2012 של , ובסיס נתונים windows 2012תשתיות המערכת הן שרתי 
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 אור העבודהית .4

כלל סיכוני אבטחת המידע קבלת תמונה אבטחתית של  -סקר אבטחת מידע  .4.1
    ת כולל סקירה של הנושאים הבאים:הקיימים במערכ

 ארכיטקטורה  .4.2

 בחינת ארכיטקטורת המערכת  .4.2.1

 בחינת ארכיטקטורת המערכת אל מול מערכת הגיוס החיצונית  .4.2.2

 בחינת הפרדת סביבות עבודה של המערכת  .4.2.3

 לייצור  )טרנספורטים(קידומים  .4.2.3.1

 גזירות נתונים לסביבות נמוכות  .4.2.3.2

 שרתים .4.3

 SAPע"פ המלצות בחינת הקשחת השרתים של המערכת  .4.3.1

 מסדי נתונים  .4.4

 בחינת אופן שמירת המידע בבסיסי הנתונים  .4.4.1

 SAPע"פ המלצות בחינת הקשחת מסדי הנתונים של המערכת  .4.4.2

 ממשקים: .4.5

 בחינת ממשקי משתמשים  .4.5.1

לרבות בין אפליקציות ה   משיקותממשקים מול מערכות תשתית הבחינת  .4.5.2

SAP הבדיקה תהיה מצד ה ,SAP 

 בחינת ממשקים מול בסיסי הנתונים  .4.5.3

 הזדהות והרשאות משתמשים  .4.6

 בחינת תהליך הזדהות משתמשים למערכת  .4.6.1

 בחינת תהליך מתן/גריעת  הרשאות במערכת  .4.6.2

 בחינת ייצוא מידע מהמערכת  .4.6.3

 בחינת עקיפת מנגנוני הרשאות הקיימות במערכת  .4.6.4

 בחינת ביצוע פעולות רגישות במערכת  .4.6.5

 בחינת משתמשים גנריים במערכת  .4.6.6

 בחינת משתמשים וסיסמאות ברירות מחדל במערכת  .4.6.7

 תיעוד ורישום  .4.7

 בחינת לוגים ונתיב בקרה במערכת  .4.7.1

 בחינת יכולת מחיקת לוגים במערכת  .4.7.2

 ניהול ותחזוקה  .4.8

 OSSבחינת גישה מרחוק של הספק  .4.8.1
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 מתודולוגית הבדיקה    .5

יבוצע באמצעות קריאת מסמכים, איסוף מידע באמצעות תשאול גורמים הסקר  .5.1
 רלוונטיים למערך, בדיקה ויזואלית ובדיקה בפועל )ידנית או ממוחשבת(.

 שלבי ביצוע הסקר: .6

ייזום: הבנת השירותים העסקיים של המערכת, מבנה המערך על רכיביו  –שלב א'  .6.1

 אופן הפעלת היישומים. השונים, ממשקים למערכות אחרות, בעלי תפקידים, 

ייזום: הבנת השירותים העסקיים של המערכת, מבנה המערך על רכיביו  –שלב א'  .6.2

 השונים, ממשקים למערכות אחרות, בעלי תפקידים, אופן הפעלת היישומים. 

הספק ירכז את שמות הגורמים במכבי שיענו על השאלות הכנות לביצוע:  –שלב ב'  .6.3

למנהל אבטחת המידע של  ריימס. מידע זה הםהתמחויותיבמהלך הסקר, לפי סוגי 

 מכבי לאישור לפני תחילת הסקר

איסוף תשובות לשאלות: בשלב זה יבוצע הסקר בפועל ע"פ מתודולוגיה  –שלב ג'  .6.4

 המחולקת לנושאים הנבדקים בפרק תיאור העבודה

דרת ניתוח הסיכונים:  מיפוי האיומים והסיכונים באופן שיאפשר את הג –שלב ד'  .6.5

דרגות: נמוך, בינוני וגבוה, בהתייחס לסיכונים השיוריים, הסבירות  3רמתם לפי 

 למימוש הסיכון וכן רמת השפעת הסיכון 

המלצות לטיפול בסיכונים: המלצות ליישום באופן שיאפשר לצמצם את –שלב ה'  .6.6

 הסיכוי למימוש החשיפה או לבטלו לחלוטין.

ריכוז הממצאים: הגשת דוח טיוטה המיועד בעיקרו לצורך קבלת תגובת  –שלב ו'  .6.7

 הגורמים בארגון לגבי מבנה המערך וממצאים שהתגלו.

ביצוע פגישת תיקוף עם : והשלמת הדוח המסכם הממצאים תיקוף -שלב ז' .6.8

 הגורמים הרלוונטיים בסקר, בהתאם לכך הוצאת דוח סופי.

 

 מיקום הבדיקה   .7

 מכבי הבדיקה תתבצע באתרי

  תוצרים .8

 

, WORDבסיום הסקר יוגש דו"ח בחינה מסכם בפורמט  להלן פרוט מבנה הדו"ח: .8.1
הנותן מענה לדרג הנהלה ודרג טכני הנדרש ליישם בפועל את הממצאים, בהתאם 

 לתבנית הדוחות שתועבר ע"י מכבי. 

8.2.  

  מבוא. –חלק ראשון 

  תמצית מנהלים הכוללת גם את ריכוז הממצאים העיקריים  –חלק שני

 וההמלצות.

  אור המערכת.ית –חלק שלישי 

  פרוט הבדיקות, הממצאים וההמלצות. –חלק רביעי 
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 לביצוע הסקר נדרש: .8.3

  ,זמינות גורמים רלוונטיים הקשורים לרכיבי המחשוב במערך, תפעול המערך

 משנה רלוונטיים.פיתוח מודולים רלוונטיים, משתמשים, ספקי 

 .גישה למסמכים רלוונטיים דוגמת מסמכי תיעוד של המערך ורכיביו 

 ממצאים חריגים והמלצות ביצוע דחופות ידווחו ללקוח באופן מיידי. .8.4

 
 

 לוח זמנים .9

 לביצוע הפעילות מכבי ביצוע  העבודה תוך  חודש   מיום  קבלת  אישור   תחילת

 או  עפ"י כל סיכום אחר שיושג ביננו.       

 לא יאוחר משבועיים ממועד סיום מכבי  ןח תהיה זמינה לעיו”טיוטת הדו

 הפעילות בפועל.

       

 ערות:ה .10

 .המחירים אינם כוללים מע"מ 

 + מיום הוצאת החשבונית 66 תנאי התשלום הינם שוטף. 

  ימים 90 -ההצעהתוקף. 

 
  

  boaz@mac.org.il:  בועז ירושלמיבכל שאלה מקצועית ניתן לפנות 
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 טופס ההצעה )מהווה את נספח א' להסכם(: .11

 
 

 .                                                                           התאגיד המציע: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 לא כולל מע"מ()₪,  SAPמחיר כולל לסקר  פירוט

 ביצוע סקר אבטחת מידע 

 למערכת סאפ  במכבי 

 כמתואר  במפרט המבוקש 
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 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

 

 לענות 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.

 

 :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 בתקלותטיפול /מערכתשדרוג /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

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

  ניידות במערכות מידע שמירת .4
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 (בעיגול)לסמן  המציע מענה נושא

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 המציעאפליקציית /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

 .מוגן

 מאשר לא/          מאשר

  גיבויים .7
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 (בעיגול)לסמן  המציע מענה נושא

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

 

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

 (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

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

 שירותי הענןהסמכה לתקנים ובצוע מבדקים של ספק  .3
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 (בעיגול)לסמן  הספק מענה נושא
 מענה לרשום הכרחי

/  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

 

 

 -להלן)לבין ____________ח.פ. __________   ("מכבי" -להלן)בין מכבי שרותי בריאות, 
 .("השירות" -להלן) SAP לביצוע סקר אבטחת מידע מערכת (הספק"

 

 

 

 

 ההסכםתקופת  .1

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

 "[.תקופת ההסכם"

 על אף האמור לעיל, מכבי תהא רשאית להביא הסכם זה לידי סיום, בכל שלב ומכל 1.2

. במקרה זה תשלם מכבי יום מראש 30דעה בכתב ידי משלוח הו-סיבה שהיא, וזאת על

 ספקלשלם עד למועד שבו הופסקה ההתקשרות, או ה את הסכומים שהתחייבהספק ל

 זיר למכבי את הסכומים ששולמו עבור התקופה שלאחר מועד הפסקת ההתקשרות.יח

 

 תמורה .2

בקשה בלמכבי ומחיריהם יהיו כמפורט ספק המסופקים על ידי ה רותיםירשימת הש 2.1

 להסכם זה. מצורפיםה הצעת הספק להצעת מחיר וב

 

 תנאי תשלום .3

מיום הוצאת  יום  66כנגד חשבונית מס בתנאי תשלום של  שוטף +  התמורה תשולם 3.1

 החשבונית.

בוריים )אכיפת ניהול יאישור עפ"י חוק עסקאות גופים צהספק יציג בפני מכבי  3.2

המעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה  1976 –תשל"ו  חשבונות(

 וחוק מע"מ או פטור מניהול זה, על כי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו וכן

 עסקאותיו למע"מ בהתאם לחוק. נוהג לדווח על 

 

 זכויות קנין רוחני .4

י אין כל מניעה וכ למתן השירותים והתוצריםמצהיר כי הוא בעל הזכויות  הספק 4.1

למכבי  וכי אין באספקת  תוצריםחוקית או אחרת המונעת ממנו לספק בכל דרך את ה

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

 אדם אחר  כלשהו. 

ידי גורם כלשהו בגין הפרת זכויות וטענות של צד שלישי -היה ותתבע מכבי על 4.2

לשפות לאלתר את מכבי בגין כל הוצאה שתיגרם לחברה  הספקייב במוצרים, מתח

 כתוצאה  מתביעה שכזו.

למען הסר ספק, התוצרים שיופקו במהלך מתן השירות במסגרת הסכם זה, הינם  4.3

 רכושה של מכבי.

 



11 
 

 11 

 מועסקי הספק .5

למכבי  שירותהספק מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת ה 5.1

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

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

 האחריות לגבי  תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.

 ,גופני נזק ,מוות בגיןמטעמו  שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא הספק 5.2

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

 בעת אספקת המוצרים ו/או מתן שרות למכבי.  שאירע

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

יקבע 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

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

 

 הסבת הסכם .7

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 .8

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

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

ו/או למבוטחיה ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או בקשר עם מתן השירותים, כמפורט 

   ומוגדר בהסכם זה. 

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

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

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

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

 

 סודיות .9

הספק 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 במהלך 

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

 לאחר סיומה.

 118פרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף הספק מצהיר, כי ידוע לו שה 9.2

 .1977-לחוק העונשין, התשל"ז

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

 שלה, כפופים לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.
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 :דרישות לסודיות 9.4

 הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:

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

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

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

זה פי האמור במסמכי הסכם -על ספקיגיעו לידיעתו במסגרת ביצוע התחייבויות ה

 (."המידע")להלן: 

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

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

לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך  9.4.3

, נותני שירותים ספק, ולדאוג לכך שכל עובדי ההמורשים לכך ספקורק לעובדי ה

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

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

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

ידי מכבי(. מובהר בזאת, למען הסר -תאם לדרישה מפורשת ולנוסח שיומצא על)בה

ידי עובדיו ו/או הפועלים -יהא אחראי כלפי מכבי למילוי האמור על ספקספק, כי ה

 מטעמו או עבורו.

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: 9.4.4

טעמו טרם או בידי עובדיו ו/או נותני השירות מהספק ו/מידע שהיה בידי  9.4.4.1

 ההתקשרות בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות;

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

 .ספקמידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של ה 9.4.4.3

מכת, ובלבד פי צו מרשות שיפוטית מוס-פי דין או על-מידע שחובה לגלותו על 9.4.4.4

 הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה להתגונן מפניו. ספקשה

לא  ספקכי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי ה 9.4.5

 יהא רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.

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

התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור עליו 

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

 ספקלמכבי נזקים והפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת המידע בסודיות, וכי ה

 מנכסיה של מכבי.מודע לכך שהמידע הינו חלק 

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

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 חוק 

, וכל 1996-קנותיו, חוק זכויות החולה, התשנ"וות 1981-הגנת הפרטיות, התשמ"א

 דין רלבנטי נוסף.

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה 
 יסודית של ההסכם.
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 שונות .10

    הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהזוכה        10.1

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

 שיגיע לזוכה ממכבי.

 

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 

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

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

 ₪. 0עומדת על  31.12.2016למכבי במישרין ובעקיפין עד תאריך  

 
הספק מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו על ידי מכבי לספק את  10.3

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

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

כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר רשום  .להלןכתובות הצדדים הן כמפורט  10.4

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

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

 .בפועל

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

       רח'  -                              הספק

 

 כתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים: 10.5

      מכבי: 10.5.1

      הספק: 10.5.2

 

 

 

 

 

 

                    

   ספקה           מכבי שרותי בריאות                                                                
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