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 -מכבי שירותי בריאות  -
 

 הצעת מחיר  למערכת ממוחשבת ללמידה מרחוק בסביבת "ענן" בקשה ל
 ("הבקשה"-)להלן

 כללי .1

מכבי מעוניינת לקבל הצעות מחיר להקמת ותחזוקת מערכת למידה מרחוק בסביבת "ענן"  1.1
 על בסיס תוכנת מדף המותקנת בארגונים גדולים בארץ ובעולם לאלפי משתמשים.

 .11/1/1/11 עד תאריך waizman_sh@mac.org.il יש לשלוח לשרון ויצמן  את ההצעות 1.1

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

 היצרן.

ברים מכבי רשאית להיפגש עם הספקים השונים )כולם או חלקם( ולדרוש הבהרות, הס 1.1

 והדגמות לפי שיקול דעתה.

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

 

ימים מקבלת הודעה על רצונה של  7על ההסכם לבקשה תוך  וםתתקשר מכבי, יחת וספק עמה 1.1

.  מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות ומכבי להתקשר עמ

 ייחתם.ש

 .ofer@mac.org.ilעופר זיינפלד, :  שאלות בנושאים טכנולוגיים יש להפנות ל 1.7

 מענה .1

יש למלא את הטבלה  ולפרטים הטכניים.מפרטי המערכת המציע יתייחס במענה לכלל  1.1
 המצורפת ולציין עבור כל סעיף האם כלול במוצר או לא כלול. 

תקופת האחריות ל רה הספק מתחייבהפתרון המועדף. בכל מק בחןבהתאם למידע שיועבר י  1.1
במידת הצורך יידרש הספק להציג את יכולות המערכת בפני  .לפחות שנים 1ותחזוקה למשך 

 צוות בדיקה במכבי.

 הצעות להגשת תנאים .3

 .)או בשרתי צד ג'( מציעהפתרון המוצע יהיה בסביבת "ענן" בשרתי ה 1.1

 1222, בארגונים מעל בחו"לאו  יהיה בעל ניסיון ביישומי בסביבת "ענן" בארץ מציעה 1.1

 משתמשים.

(, בפיתוח 1211)מינואר   לפחות האחרונות השנים 3 במהלך מוכח ניסיון בעל להיות מציעה על 1.1

בארגונים גדולים של מעל  (on siteמערכות בארץ של המוצר )בענן או  3 לפחות ויישום של

 .הסף על חהיד האחרונות השנים משלושת מערכות יציג שלא מציע. משתמשים 1222

 להיות בעל ניסיון בהדרכה והטמעה של מערכות למידה. מציעעל ה 1.1
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 קיים מצב תיאור .4

 
. היות וקיים שימוש רב במערכת ועם הזמן הועלו 1222במכבי קיימת מערכת למידה מאז שנת 

צרכים נוספים, נוצר הצורך בשדרוג מערכת הלמידה וזאת על מנת לענות על הצרכים הקיימים 

 בטווח הארוך, את יעדי ההדרכה ומשא"נ בארגון באמצעות המערכת. ,םועל מנת לקד

אשר אינם  רופאים עצמאיםבנוסף עובדים )שכירים ועצמאיים( ו 11,222תשרת מערכת הלמידה 

בעתיד ישנו צפי להרחבת השימוש במערכת לחברות בנות של מכבי, ולספקים  .ברשת מכבי

 חיצוניים אשר נדרשים לעזרי הדרכה.

 התוכנה: מטרות .1

 פרסום חומרי למידה לפי קבוצות משתמשים בארגון  1.1

 סוגים: 1לפי המכילות לומדות, מבדקי ידע ועוד, ניהול סביבות למידה  1.1

  סביבות לימוד חוצות ארגון / סקטור 

  סביבות לימוד מלוות קורסים 

 סביבות לימוד כשירות מקצועית 

 ניהול תיק למידה אישי לעובד 1.1

 (sapמול מערכות חיצוניות )בדגש על  סיםיוצאים ונכנ קיום ממשקים 1.1

, מרחבית, סניפית )מרכז  הפקת דוחות ניהוליים ברמה ארגונית, מחוזית, סקטוריאלית ועובד 1.1

 רפואי(ומנהל ישיר של העובד.

 

 המערכת משתמשי .6

 להלן חלוקת המשתמשים לפי תפקידים:

 רמת שימוש כמות משוערת שיוך ארגוני

משתמש קצה: ביצוע  7,222 -כ מטה מכבי  ומחוזות

לומדות, מילוי משובים,  

 סקרים וכו'.

 משתמש קצה 1122 -כ עצמאייםומטפלים רופאים 

 ניהול קורס 122-כ /מנהל קורסמדריך

 מנהל מערכת   12-כ מחלקת הדרכה

משתמש חברות בנות )במידה 

 ויתווספו(

משתמש קצה: ביצוע  1222-כ

לומדות, מילוי משובים,  

 סקרים וכו'.
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 כללי ותיאור רכיטקטורהא .7

( תוך  ssl ,https, בסביבה ובתקשורת מאובטחת )מציעהמערכת תותקן בסביבת "ענן" בשרתי ה 7.1

 גיבוי תקופתי . הגישה למשתמשי הארגון תבוצע באמצעות האינטרנט .

המערכת תהיה נגישה ללומד מכלל מתקני מכבי, ממתקנים עצמאיים של נותני שירות ומבתי  7.1

 העובדים.

 .: אקספלורר, כרום ופיירפוקסבודה עם דפדפנים מסוגים שוניםמערכת תאפשר עה 7.1

)כגון ניהול הרשאות וסיסמאות, הצפנת סיסמאות המערכת תעמוד בדרישות אבטחת מידע  7.1

 .עפ"י דרישות מכבי שירותי בריאות התקנת מערכות הגנהו ברשת, כתיבה מאובטחת(

 עם מערכות חיצוניות: יםאינטגרציה וניהול ממשקהמערכת תאפשר ביצוע  7.1

 .מסוגים שונים )כולל מדיה וסרטונים( יכולת לקליטת קבצים 7.1.1

 יכולות הוצאה וקבלת נתונים, כלים לבניית ממשקים ולביצוע שינויים בממשקים. 7.1.1

 Online (Stored Procedures/ Triggers, Web Services.)מימוש ממשקי  7.1.1

 .Batchיכולות תזמון והפעלת ממשקי  7.1.1

 .XMLנתונים וקליטת נתונים באמצעות  יכולת העברת 7.1.1

 

 במערכת תהליכים .8

 

 תיאור נושא

הקמת סביבת 

 למידה /קורס

, מספר הקמת סביבת למידה, כולל הזנת מאפייני הסביבה )סוג הסביבה

 (הסביבה וכו'

  

 הקמת קבוצות משתמשים רישום משתמשים

 רישום קבוצת משתמשים לסביבת למידה

 הקמת משתמש/עדכון/מחיקה

 Meta dataרשמה ע"פ קריטריונים מוגדרים מראש )רישום אוטומטי ע"פ ה

 כגון סקטור, מיקום, משרה וכו'(

 שיוך הרשאה למשתמש/קבוצת משתמשים הרשאות

, מספר sapניהול קטלוג קורסים מרכזי כולל  מאפיינים כגון: תיאור, מספר  ניהול קטלוג

 מחזור

 למערכת, כולל אפשרות עדכון ומחיקההעלאת חומרי לימוד   ניהול פריטי למידה
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  למשל: תיאור קצר, תאריך תוקף, ניהול מאפיינים לפריט למידה(

 סוג הפריט(

  או כפריט בפני עצמושיוך פריט לסביבת לימוד/קורס 

 .הגדרת פריטי לימוד כמטלות 

 יצירת תכניות לימוד מתוזמנות עם תלויות בין פריטי הלימוד 

מידה שיתופי )פורום/צ'ט(  ברמת סביבת למידה/קורס יצירת רכיב ל  למידה שיתופית

 קורסים-או חוצה

  אפשרות לשימוש בהרשאות להשתתפות בפורום עבור

 משתמש/קבוצת משתמשים

  אפשרות להגיב על פריט למידה באמצעותLike, comment  לפי

 הרשאה

ניהול תיק אישי 

 לעובד

 ניהול פרטי עובד

 קית(סטאטוס ביצוע )בוצע/לא בוצע/בוצע חל

תיעוד ציונים בסביבת למידה/קורס )כולל ציון משוכלל במידה וקיים ( , 

 אפשרות לציון מפורש )כמותי( ו/או איכותי )עבר/לא עבר(.

 מצבת קורסים לעובד )כולל היסטוריה ועתידי(

 עם שאלות מסוגים שונים יצירת בחינה/מבדק מבדקיםניהול 

 לקבוצות משתמשיםשיוך 

 יםביצוע חוזר של מבדק

ניהול מאגרי שאלות ע"פ נושאים עם יכולת בחירה רנדומלית של שאלות 

 ים.\ממאגר

 ביצוע סקרי שביעות רצון משובים ושאלונים

 משובים לקוקס/מדריך

 משובים לפריט למידה

אפשרות ליצור דוחות ע"פ מחולל שאילתות מובנה והפצתו לשימוש  דוחות

 המשתמשים באופן עצמאי

 אוטומטית ושליחתם למייל אפשרות תזמון דוחות

 ( וידניתMeta dataניהול הצגת והרצת דוחות עפ"י הרשאות  ע"פ מאפיינים )
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 הסבות .9

הפרויקט כולל הסבה של נתוני הלמידה )תיקי למידה של עובדים, פריטי למידה שבוצעו כולל 

 ציונים( במערכת הישנה למערכת החדשה ויתומחר בנפרד.

  כלליות דרישות ./1

  יש למלא את הטבלה  ולפרטים הטכניים. מפרט הדרישותס במענה לכלל המציע יתייח 12.1

 המצורפת בנספח ולציין עבור כל שורה האם נתמך באופן מלא, חלקי או לא נתמך.

 כל הדרישות במפרט הינן חובה מהמציע.  12.1

במידה והתוכנה הקיימת אינה מספקת את כלל הדרישות, על המציע להשלים את הדרישות  12.1

 ם מחתימת החוזה ולציין עלות כוללת לביצוע המפרט במלואו.חודשי 1בתוך 

המערכת תתמוך באפשרות לשינויים עתידיים, ככל האפשר ללא התערבות מתכנת, גמישות:   12.1

 בתהליכים, בהגדרות, בשדות במערכת, בתצוגה וכדומה.

, כך שניתן יהיה להפעילה  webת ממשק המשתמש: התוכנה תהיה מבוססת על אפליקצי 12.1

 וגם בסביבת מרוחקת )בית העובד(. תחנות עבודה בארגוןבן וללא התקנה מקומית. גם מדפדפ

כלי קל ומהיר ללימוד ולשימוש, מסכים מותאמים למשתמש, ניווט : ידידותיות  12.1

 אינטואיטיבי.

 שכנות למערכות ממשקים .11

מערכות הארגוניות באמצעות לינק ללא צורך בהזנת סיסמא הגישה למערכת הלמידה מתוך  11.1

 , עפ"י נהלי אבטחת מידע במכבי( SSOיישום  -ו Active Directory  עם אינטגרציהספת )נו

 .שירותי בריאות

 :SAPממשקים ממערכת ה 11.1

. SAP HR ממשק ממערכתבעובדים יקלטו האישיים של  םנתוני:  ממשק פרטי עובדים 11.1.1

, יועבר בכספת מאובטחת וייקלט אחת בכלל הארגון כולל נתוני עובדיםההממשק  

 :הממשק יכלול את הפרטים הבאים .הלמידהת בתוכנ לילהל

 הערות שדות בממשק ממשק

, מס'  emailמס' עובד, ת.ז, שם, נתונים אישיים

טלפון בעבודה, מס' טלפון בבית, 

תאריך תחילת עבודה,  נייד, 

 ועוד סטטוס העסקה

 

אזור עובדים )מחוז(, תת אזור  נתונים נוספים

בדים עובדים )סניף(, קבוצת עו

)סקטור, תת קבוצת עובדים, 

 ועוד
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יש לאפשר תמיכה  תפקידים נוכחיים, משרות  הצבה ארגונית של עובד

במספר תפקידים  

 לעובד.

 יש לאפשר תמיכה ב  עיסוקים

עיסוקים לפחות  1 –

 לעובד.

   כישורים של עובד

 בלבד. למורשים הלמידהשל נתוני עובדים  במערכת  ידנית התחזוקיצירה ו תתאפשר

רמות  12היררכי  של מכבי )כולל היררכיה של : מבנה ארגוני  SAPמ  מבנה ארגוניממשק  11.1

 לפחות(

רישום משתמשים לסביבות למידה )ממשק לשיוך משתמשים לסביבות - SAPממשק מ  11.1

 (הלמידה הרלבנטיות

כולל התייחסות למאפיינים  מבנה היררכיבקטלוג קורסים )סביבות למידה(  - SAPמ  ממשק 11.1

 מיוחדים )כגון נקודות אקדמאיות(

  קטלוג עיסוקים  -SAPממשק מ  11.1

  קטלוג כישורים  -SAPממשק מ  11.7

 (SAPל LMSלעובד )מוכישורים ממשק הסמכות  -ממשק חוזר 11.1

 .)למשל: התראות ותזכורות לפני יום הדרכה( ממשק לדואר אלקטרוני  11.1

וגמא: קליטת נתוני תיקי לד וכו'(.  xml, csv, xlsקליטת קובץ חיצוני בפורמטים שונים ) 11.12

 למידה של עובדים )נתונים היסטוריים ממערכת הלמידה(.

 

בניית קליטת הממשק ממערכת משאבי אנוש וייצוא נתוני הסמכות ממערכת הלמידה  למערכת 

SAP HR .הינו באחריות המציע כחלק מהצעת המחיר 

 דוחות: .11

 קיום  מאגר דוחות מובנים במוצר. 

 ח על כל ישות במערכת ועל כל נתון אשר מנוהל בבסיס הנתונים/דושאילתההפקת אפשרות ל 

 ע"י משתמש קצה. של המערכת

 קיום מחולל דוחות כרכיב פנימי של המערכת. 

 לפי הרשאה.  ואפשרות לחתכים ומיונים עפ"י בחירת המשתמש בחירת שדות התצוגה בדוח / 

 .הרצת ותצוגת דוחות לפי הרשאה  

  י קבצדוחות המערכת לכלל ייצוא Excel  וPDF. 
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 הספק אחריות .13

 דרישות ההתקנה 11.1

התקנת המערכת בסביבה מאובטחת כאשר התקשורת של עובדי הלקוח לשרתי  11.1.1

 (.https ,sslהחברה תבוצע בפרוטוקול מאובטח )

הספק מתחייב לספק שתי סביבות : סביבת טסט וסביבת ייצור, אשר יהיו זמינות  11.1.1

 ופעילות במהלך חיי המערכת.

 לבצע גיבוי שוטף לכלל נתוני הלקוח ובנוסף גיבוי נוסף ברמה יומיתהספק מתחייב  11.1.1

הספק מתחייב לסודיות מוחלטת בכל הנוגע למידע השמור במאגרי המידע של  11.1.1

 המערכת ומצהיר ומאשר כי המידע היינו זכותו וקניינו של מכבי.

 משק לקליטה ועדכון נתוני עובדים ברמה יומית מתוךבאחריות הספק להפעיל את המ 11.1.1

 כספת מאובטחת שאליה יועברו נתוני העובדים של מכבי.

 

 העלאת סרטונים ולומדות הדרכה 11.1

לדפים/ תוצרי למידה )לומדות, סרטונים, מסמכים וכו'( המערכת תתמוך בהעלאת  11.1.1

 קורסים במערכת והצגתם.

 תוצרי למידה )לומדות, סרטונים, מסמכים וכו'( המערכת תתמוך בהעלאה ישירה של  11.1.1

כספת )לשימוש עבור קבצים גדולים שרחוב הפס אינו מאפשר העלאה  לאתר באמצעות

 ישירה שלהם(.

, (Videocenterהמערכת תתמוך בהצגת סרטונים משרתי וידאו ברשת מכבי )כגון  11.1.1

 .בהתאם לנהלי והנחיות אבטחת מידע במכבי

  streamingהמגיש ישלב הצעה מטעמו, או באמצעות ספק משנה, למתן  שירותי  11.1.1

    טעינה מידית שלתוך תמיכה  ב אודיוחסון הקבצים בשרת ייעודי לואהכוללים 

 .הסרט ללא המתנה

 

 תפעול המערכת והטמעתה 11.1

הספק יסייע בביצוע הגדרות מערכת ובהטמעת תהליכי ההדרכה במערכת המידע  11.1.1

 )נושא זה יבוצע בתשלום נפרד לפי מספר שעות מקסימלי אשר יפורט בסעיף עלויות(

דים לצרכי מכבי שיוזמנו בתשלום מהספק לפי הצעת מחיר למעט פיתוחים מיוח 11.1.1

ויאושרו מראש, מכבי תהיה זכאית לעדכונים שוטפים במערכת ושדרוגים באם יוחלט 

 שהם נחוצים ע"י הספק וניתנים לשאר לקוחות הספק.
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 שלבים הבאים:  1הפרויקט יבוצע  ע"י הספק ב   11.1.1

  , ביצוע הגדרות ארגוניות  סוכםלאפיון שיפיתוח והתאמות בהתאם ביצוע אפיון ,

 -SAPבמערכת,  בניית ממשק יומי לקליטת נתוני עובדים ועדכונם חזרה למערכת ה

חודשים מחתימת החוזה . עלות מקסימלית לשלב זה תיקבע  1תהליך זה יסתיים עד 

 מראש כחלק מההסכם.

 ות המערכת, חודשים לצורך בחינת יכול 1עד  1קורסים, לתקופה של   1-ביצוע  פיילוט ל

 תפעול והטמעה  לפי סוגי יחידות לפני ההרחבה לכלל הארגון. תגיבוש מתודולוגיי

 שסוכמה בשלב קודם.  ההרחבת פריסת המערכת לכלל הארגון בהתאם למתודולוגי

 תהליך זה יכלול סיוע והטמעה פרטנית של הספק בהתאם למסגרת שתסוכם ע"י החברה.

 תיעוד 11.1

( מפורט המכיל את כלל הפעילויות, כפי שצוינו  Gantt) יש לצרף למענה תרשים גאנט   11.1.1

 במסמך זה, ופעילויות נוספות הנדרשות לפי שיקול דעתו של המציע.

כל פיתוח במהלך הקמת המערכת ולאחריו, ילווה במסמכים מסודרים ובתיעוד מלא.  11.1.1

 ניהול הגרסאות יבוצע  על ידי הספק.

 אפיון ומסמכי הדרכה. מסמכי התיעוד יכללו: מסמכי דרישות, מסמכי  11.1.1

במערכת, יש לצרף פריטי למידה )לומדות, סרטונים, מסמכים וכיו"ב( לצורך שילוב  11.1.1

לומדות, המפותחות ע"י ספקי צד ג'.  ם, בדגש עללמענה זה מפרט טכני לקבלת תוצרי

 .1.1, סעיף 1ראה נספח 

מהלך יתועד ויימסר לגורמים הרלוונטיים בכל מידע הנדרש לצורך תפעול המערכת  11.1.1

 שלב האפיון.

 תמיכה בתקלות 11.1

הספק יעמיד לרשות מכבי ללא כל תשלום נוסף ובמסגרת דמי המנוי החודשיים מרכז  11.1.1

 בימי א עד ה .  11:22עד  1:22תמיכה טלפוני אשר יענה לפניות משעה 

הספק יעמיד לרשות מכבי ללא כל תשלום נוסף גישה לפורטל תמיכה וידע לשימוש  11.1.1

 נציגי מכבי.

או פורטל תמיכה(  email)באמצעות יאפשר השארת הודעות  של הספק המרכז תמיכ 11.1.1

מעבר לשעות התמיכה הטלפוניות, כמו כן תסופק תיבת דואר להשארת פניות אשר 

 )לא כולל חגים ומועדים(. שעות 11יענו תוך זמן מקסימלי של 

קן תקלות תוך פרק זמן סביר שלא במקרה של תקלה במערכת הספק מתחייב לת 11.1.1

 ימי עסקים במידת האפשר מעת אישור על קבלת הקריאה. 1מ אוחר י

סביר במקרה של תקלות דחופות, אשר מונעות עבודה במערכת . הספק יספק מענה  11.1.1

 שעות. 1בתוך 

( ITהפנייה למרכז התמיכה תבוצע ע"י צוות הפרויקט במכבי )מחלקת הדרכה וצוות  11.1.1

 ולא כלל משתמשי מכבי.
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 פרטי המציע – 1נספח 
 

 בסוף הטופס. ולחתוםאת כל הפרטים להלן,  למלאדרש המציע נ 

 .המציע רשאי לצרף כל חומר משלים 

 1, יש למלא עבור הספקים הללו את סעיף משנה יבוצע באמצעות ספקייישום המערכת ובמידה 

 .4עד 

 פרטי המציע  1.1

 
  שם:

מעמד משפטי )צורת 
 התאגדות(:

 

 

 כתובת משרדי ההנהלה:
 

 

 טלפונים:
 

 

 לות בתאגיד:הרכב הבע
 

 

 מס' עוסק מורשה:
 

 

  פועל / ת משנת:
  מייצג את יצרן המערכת משנת:

  דואר אלקטרוני:

 מחזור פעילות שנתי :
₪ מיליון  1-12בשנה/ ₪ מיליון  1עד 

 12בשנה/ מעל ₪מיליון  12בשנה/ מעל 
 בשנה₪ מיליון 

 

 
 והמוצרתיאור כללי של המציע  1.1

 
  שם המוצר:

הקשר למוצר שם החברה וסוג 
 )פיתוח עצמי, זיכיון, סוכן(:

 

  חברה בחו"ל )אם רלבנטי(:

תאריך תחילת פעילות המוצר 
 בישראל:

 

שם איש הקשר ופרטים 
 אישיים:

 

מספר שנות הניסיון של הספק 
בתחומים הרלוונטיים למענה 

 )לפרט( :
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 התמחות המציע וניסיון רלבנטי: 1.3

 

 בארץצוות רלבנטי למוצר 
תחים, כמות מנהלי )כמות מפ

 פרויקטים וכו'(:

 

מספר אנשי שירות טכני 
 המועסקים על ידי המציע :

 

שמות אנשי השירות הטכני, 
המועסקים ע"י המציע, 

והעוסקים בתחזוקת המערכת 
 המוצעת ותמיכה מקצועית:

1                ___________________________ . 
1___________________________ . 
1__ ._________________________ 
1___________________________ . 
1___________________________ . 
1___________________________ . 

 
 מכירות 1.4

מספר שנות ניסיון של המציע 
במכירה ובמתן שירותי אחזקה 

 למערכת המוצעת

 

של המוצר בארץ  יישומיםכמות 
 :)יש לפרט חברות/ ארגונים(

 

של המוצר בארץ  יישומיםכמות 
 )יש לפרט חברות/ ארגונים(

 1222לארגונים מעל 
שנמכרו ע"י המציע משתמשים, 

 בשנתיים האחרונות

 כמות יישומים בארץ: 
 
 

 שם החברה, כמות משתמשים:יש לפרט 
1                ___________________________ . 
1___________________________ . 
1_____________ .______________ 
1___________________________ . 
1___________________________ . 
1___________________________ . 

האם קיימים לקוחות מתחום 
 הרפואה בארץ? יש לציין שם.

 

  :ותק של המוצר בארץ
של המוצר  יישומיםכמות 

 :חו"לב
 

  :חו"לותק של המוצר ב
הערות נוספות )במידה 

 קיימות(:ו
 

 
 

 פרטי לקוחות 1.1

, האחרונות מערכת למידה בשנים סיפקנו להלן פירוט לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנו/להם

 :באופן סדיר ונותנים עבורה שירותי פיתוח ותחזוקה
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 :)חברה( שם הלקוח
 

 

ותפקידו  שם איש הקשר
 :בחברה

 

 

 :איש הקשר בפרויקט תפקיד
 

 

 :(emailו טלפון) פרטי קשר
 

 

תיאור כללי של תכולת 
 הפרויקט:

 

  תאריך עלייה לאוויר:
  כמות משתמשים:

 
 שם הלקוח )חברה(:

 
 

שם איש הקשר ותפקידו 
 בחברה:

 

 

 תפקיד איש הקשר בפרויקט:
 

 

 (:emailטלפון ו) פרטי קשר
 

 

תיאור כללי של תכולת 
 הפרויקט:

 

  תאריך עלייה לאוויר:
  כמות משתמשים:

 
 הלקוח )חברה(: שם

 
 

שם איש הקשר ותפקידו 
 בחברה:

 

 

 תפקיד איש הקשר בפרויקט:
 

 

 (:emailטלפון ו) פרטי קשר
 

 

תיאור כללי של תכולת 
 הפרויקט:

 

  תאריך עלייה לאוויר:
  כמות משתמשים:

 
 

 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

 
   :____________________ המציע חתימת

 ________________________ : מתחות
 

 תאריך: ______________________
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 מענה הספק בהקשר לתוכנת למידה -1נספח 
 

 פונקציונאלימענה  1.1

 ת אפשרויות המערכת. גמוכל חומר רלוונטי לצורך  הד ריש לצרף מדריך למשתמש, מסמכי עז

יש לציין האם  -התייחסות הספק בהרחבה  תיאור הדרישה נושא
 .בתוכנת המדףקיים 

 יש לציין עלות ולו"ז מוערך לביצוע. -במידה ולא 
אזורי ליצירת  wizardשימוש  ב קורסים

 קורסיםלמידה / 
 

יצירת 
 תכנים

 :מבדקי ידע

  מבחן אמריקאי כולל רב
ברירה ללא הגבלת כמות 

 מסיחים

 גרירה 

 חלוקת תמונה -פאזל
 לאזורים

 שאלות פתוחות 

 

ניהול מאגר שאלות לסביבת  
, עם לפי נושאים מידה/קורסל

 יכולת בחירה רנדומלית

 

שימוש דינאמי במאגר שאלות בעת  
 ביצוע מבדק לסביבת למידה/קורס

 )אוטומטי בעת ביצוע מבדק(:
 כללי מתוך המאגר 

 עפ"י כמות מנושא במאגר 

 

משובים למשתמש )אנונימי ולא  
 אנונימי(

 

העלאת 
תכנים 
 מסוג:

לומדות מסוגים שונים 
 , גרפים וכו'(HTML5)פלש,

 

מבדקי ידע )מבחן אמריקאי כולל  
רב ברירה ללא הגבלת כמות 

מסיחים, גרירה, חלוקת תמונה 
 לאזורים, שאלות פתוחות(

 

כסרטונים או  שילוב תכנים נוספים 
  :SCORMכלומדות 

  סרטוני סמן(UPK 

,captivate, )'וכו 

 משחקים מתוקשבים 

 מתוקשבות סימולציות 

 ( וורד, מסמכי אופיס
 pdfפאורפוינט, אקסל וכו'( ו

 

ניהול מאגר שאלות לסביבת  
 למידה/קורס

 

שימוש דינאמי במאגר שאלות בעת  
 ביצוע מבדק לסביבת למידה/קורס
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 כלים ללמידה חברתית:  כלים:
 פורומים

 צ'טים
 בלוגים

אפשרות להגיב על המסמכים ) 
Like, comment.) 

 

מנגנון חיווי ואישור על קריאת  
 חומר )קרא וחתום( 

 

 -ניהול נוכחות )בקורס פרונטלי(  
 סימון נוכחות

 

עבור בקשות לרישום  RSSערוצי  
)של משתמש( לעדכונים בסביבת 

 הלימוד

 

שילוב וידאו קונפרנס )מע'  
 חיצונית(

 

ניהול 
הלמידה 
ומשאבי 

 למידה

ניהול קטלוג/ סביבות למידה )כולל 
 תאריכי תוקף(

 

מידה לסביבת למידה ניהול פריטי ל 
)כולל תאריך תוקף, שווי בנקודות 

 וכו'(

 

אפשרות לביצוע חוזר של פריטי  
למידה ומטלות, תוך שמירת 

 ההיסטוריה

 

ניהול תלויות/קדימויות בין פירטי  
 למידה באותה סביבה

 

ניהול תלויות/קדימויות בין פירטי  
 למידה ובין סביבות למידה

 

  למידהשיוך משתמשים לסביבות  

ניהול מאפיינים לסביבת למידה  
לפי צורך )לדוגמא: סטאטוס 

 אישור, גורם מאשר וכו'(

 

משתמש  perמדידת זמנים  
 ליחידות לימוד שונות ללומדה

 

ניהול גרסאות לקורסים / סביבות  
 למידה

 

  ניהול יומני קורס 

  ניהול עלויות לקורסים 

ניהול הסמכות )מאפיין ללומד  
 סמכה בקורס(כבעל ה

 

שולחן 
עבודה 

 למשתמש

( בדף WPניהול תכנים )סגנון 
 / בכל דפי הסביבהכניסה למערכת 

 

ניהול תזכורות ללומד )מול  
outlook) 

 

זימון הדרכות ביומן הלומד  
(calendar) –  'חד כיווני ממע

 outlookהלמידה ל

 

ניהול 
משאבי 
 הדרכה

ניהול מדריכים )כולל כישורים 
 מדריכים(והסמכות ל
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ניהול 
 מערכת

עיצוב טפסים ומשובים בצורה 
ידידותית ע"י משתמש בעל 

, בחירת drag&dropהרשאות )
 סוגי פקדים וכו'(

 

עיצוב שולחן עבודה )"אזור אישי"  
למשתמש(  ע"י משתמש בעל 

 הרשאות/ מנהל מערכת

 

אפשרות לעיצוב  מסך ע"י מנהל   
מערכת )לדוגמא: הדגשת כותרות 

 ו'(וכ

 

עריכת מאפיינים לישויות המערכת  
)לומד/סביבת למידה/פריט מידע 

 וכו'( ע"י מנהל מערכת

 

  שמירת לוג פעילות ברמת משתמש  

אזור אישי/ 
 תיק אישי

מסך עבודה ראשי )שולחן עבודה( 
שיכלול אזורים כגון סביבות 

הלמידה שלי )פעילות(, התזכורות 
 שלי, לוח מודעות ציבורי, חיפוש

 

 drill down  לסביבות למידה שלי- 
הצגת כל פעילות הלמידה לעובד 

)שביצע ועתידיות(, בתוך סביבות 
 הלמידה אליהן הוא משויך

 

  הודעות ותזכורות אישיות 

דוחות למידה אישיים: כגון דוח  
ביצוע מטלות / מבדקים, דוח 

 השתתפות בהדרכות

 

  למידה פעילויות אחר מעקב ביצוע 

ממשק 
 משתמש

כלי ניווט ידידותיים למשתמש, 
 כגון:

שימוש בניווט חופשי ובניווט 
ממשיכים  Aמפעולה  -לינארי )קרי 

  C, ממנה לפעולהBלפעולה 
 וכיו"ב(

סרגל , שימוש בסרגל ניווט עליון
 ניווט ימני וכו'

 טפסים )משובים, טפסי משוב וכו'( מחולל

  מוצרבמובנות גרפיות תבניות קיום  

ימוש בכלים חלונאיים: תמיכה בש 
הגדלה והקטנה של חלקי מסך, 

drill down'היפר קישור וכו , 

 

קיום מרכיבי נגישות: מסך ברור  
וקריא, אפשרות לשינוי גודל של 

טקסט, עזרה בהזנת קלט לשדות 
 קלט.

 

תצוגה גרפית של נתונים על המסך  
באופן ברור וידידותי כגון: כגון 

הבלטת שימוש באייקונים, צבעים, 
 ( וכד'boldשדות )

 

אפשרות לעבודה במקביל על מספר  
 ודפדוףמסכי מערכת במקביל 

ביניהם, תוך אפשרות לחזור 
 (backאחורנית )

 

חיפוש/ 
חיפוש 

 מתקדם

ש בתוך תוצאות החיפוש, לסנן ופיח
 ולמיין תוצאות חיפוש. 

 

 חיפוש מתקדם לפי סוג תוצר)  
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לומדה / וידאו/ מצגת / מסמך 
 וכו'(, לפי תאריך יצירה ועוד.  

שילוב 
מערכות 

משיקות - 
 ממשקים

SAP HR -  ממשק פרטי עובדים
 )הקמת משתמשים ומאפיינים(

 

  מבנה ארגוני 

 SAP HR -  רישום משתמשים
לסביבות למידה )ממשק לשיוך 

משתמשים לסביבות הלמידה 
 (הרלבנטיות

 

 SAP HR -  קטלוג קורסים ממשק
)סביבות למידה( כולל התייחסות 
למאפיינים מיוחדים )כגון נקודות 

 אקדמאיות(

 

 SAP HR -  קטלוג עיסוקים  

 SAP HR - קטלוג כישורים  

כישורים ממשק  -ממשק חוזר 
 LMSהסמכות לעובד )משניתנו ו

 (SAPל

 

ממשק הסמכות  -ממשק חוזר 
 (SAPל LMSלעובד )מים וכישור

 

  ממשק לדואר אלקטרוני 

הודעות 
 והתראות

ניהול הודעות למשתמשים )בדומה 
להודעות בפורטל( אשר יוצגו 

 במקום נגיש כגון מסך הכניסה.

 

אפשרות למשתמש מורשה להוסיף  
 הודעות/ למחוק הודעות.

 

התרעה למשתמש בכניסתו  
למערכת שיש קורסים חדשים 

מטלות שלא סיים  שאליהם נרשם/
 וכו'

 

מנגנון התראות מובנה, כולל תזמון  
והפעלת התראות, ברמת על 

)מערכת(/ רמת משתמש/קבוצת 
 משתמשים )סביבת למידה(

 

  דוחות דוחות

 קיום  מאגר דוחות מובנים במוצר 
 )יש לפרט(

 

קיום מחולל דוחות כרכיב פנימי  
 של המערכת

 

/דוח על כל ישות שאילתההפקת  
ועל כל נתון אשר מנוהל  מערכתב

ע"י  בבסיס הנתונים של המערכת
  .קצה משתמש

 

 שדות בתצוגת הדוח:  
 בחירת שדות שיוצגו בדוחות

ואפשרות לחתכים ומיונים עפ"י 
 / לפי הרשאה בחירת המשתמש

 

בנית דוחות )מהמחולל( בצורה  
קלה ופשוטה תוך הפעלת פונקציות 

מורכבות כגון: מיון, שבירה, 
 ישובים וסיכומים.ח

 

המערכת תאפשר שמירה של דוחות  
 קבועים.
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הפקת דוחות ניהוליים ברמות  
שונות )ארגונית, סקטוריאלית( 

 עפ"י הרשאות

 

כציבורי לשימוש כלל הגדרת דוח  
 המשתמשים.

 

  גרפי למנהליםלוח מחוונים  

יצוא בפורמטים שונים של תוצאות  
 הדוחות

 

הגדרת 
 משתמשים

 SSO )Single Sign -ב תמיכה

On מול ,)AD 

 

 on demandניהול מבנה ארגוני  ) 
בעת כניסת משתמש למערכת, או 

קליטת כלל המבנה הארגוני 
 בתדירות גבוהה(

 

הוספת ועדכון פרופיל הרשאות  
באופן קל ונוח למשתמש על/ מנהל 

 מערכת

 

ניהול משתמשים )מידע כגון מעמד,  
 משרה וכו'( %

 

הוספת משתמשים באופן אפשרות ל 
 ידני ולתקופה מוגבלת

 

שיוך משתמשים וניהול הרשאות  
ברמת חברה )לצורך ניהול למידה 

 בחברות בנות(

 

   

הגדרת 
תפקידים/ 

 הרשאות

 ( כגון:rolesניהול תפקידים )
 צפייה וביצוע  -לומד

 מטלות

  מנהל סביבת  -מנחה
למידה )עריכת פרטי 

 למידה בסביבת לימוד(

 יר /מחוזי/ארצי מנהל יש- 
בביצועי עובדים צפייה 

 דוחות ו )כפיפים ישירות(

 מומחה תוכן 

 מאשרר 
 (adminמנהל מערכת )

 

 

רולים  ניהול הרשאות לפי 
פרמטרים ברשומת  המבוססים על 

 האב של עובד מכבי 
לדוגמא הרשאות לפי מחוז גאוגרפי 

 של עובד
הרשאות לפי סוג עובד )עצמאי, 

תפקיד שכיר(, הרשאות לפי 
וקבוצות תפקיד )הרשאות 

 לרופאים, הרשאות למנהלים(
רק בעל הרשאה מתאימה לאותו 

פרמטרים יוכל להפיק דוחות 
 ולצפות בנתונים לאותה אוכלוסיה
משתמש )עבור הרשאות מיוחדות 

 (usernameלפי 

 

דרישות 
 נוספות

   SCROOMתמיכה בפרוטוקול 
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קליטת קובץ חיצוני בפורמטים  
 וכו'(.  xml, csv, xlsשונים )

לדוגמא: רישום משתמשים 
נתונים היסטוריים , לסביבת למידה

  של עובדים וכו' תיקי למידה -

 

   

 

 

 

 

 

 מענה טכני 1.1

 התייחסות הספק בהרחבה נושא

  סביבת עבודה בעברית

)בעת זמני תגובה 
לשימוש אלפי 

משתמשים העובדים 
 (בו"ז

 

  שפות וכלי פיתוח

  בסיס הנתונים

ג הדפדפן או רכיבי סו
client -הנדרשים ב   

 

קיום ממשק רספונסיבי 
למכשירים סלולאריים/ 

 מכשירי כף יד

 )יש לציין האם קיים בתוכנת המדף. במידה ולא יש לציין עלות ולו"ז מוערך לביצוע(.

 ע(.)יש לציין האם קיים בתוכנת המדף. במידה ולא יש לציין עלות ולו"ז מוערך לביצו קיום אפליקציה

יהול הרשאות נ
, וסיסמאות  

 הצפנת סיסמאות ברשת

. יש ענן)יש לפרט את מנגנוני אבטחת המידע ה במערכת במידה והכלי מותקן בסביבת 

 לפרט את מנגנון ההרשאות במערכת עצמה(.

 
  מערכות הגנה

לוגים: תיעוד כניסות 
משתמשים למערכת 

)איזה משתמש מאיזו 
תחנה( נכנס )מתי ( 

עד למערכת ומו
 התנתקות.

 

  

 מפרט לומדות 1.3

  מפרט טכני לקבלת תוצרי לומדות
  .יש לצרף מדריך למשתמש, מסמכי עזר וכל חומר רלוונטי לצורך  הדגמת אפשרויות המערכת 
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 אבטחת מידע 1.4

פרטים  תכונה

)יש לסמן 

 בעיגול(

)תיאור הפריט  למילוי ע"י הספק דרישות המכרז

 והערות נוספות(

משתמשים  .1
 והרשאות

הוי אישי וחד זי .1.1
ערכי באמצעות 

שם משתמש 
וסיסמא בכל 

 גישה למערכת 
הרשאות גישה יינתנו 

 וינוהלו ע"פ תפקיד

 משתמשים והרשאות .1 יש/אין
זיהוי אישי וחד  .1.1

 ערכי:
נדרש אישור  .1.1.1

 עמידה בדרישה.
יש לספק פירוט  .1.1.1

 מדיניות הסיסמאות.
 הרשאות גישה: .1.1

נדרשת התייחסות הספק 
 לנושא ניהול ההרשאות.

 

עה בכניסה הוד .1
למערכת בסביבת 

 הטסט
בכניסה למערכת בסביבת 

הטסט  נדרש כי למשתמש 

תוצג הודעה על סביבת 

 המערכת.

הודעה בכניסה  .1 יש/אין
 למערכת

לציין בצוע/אי  .1.1
 בצוע.

 בצוע יהווה יתרון. .1.1
 

 

תיעוד פעילות  .3
פעילות : משתמשים

משתמשים תתועד 
בלוג . נדרש אישור כי 

 מבוצע.
גים עמידה במדיניות הלו

של מכבי )המצורפת בזה( 

 תהווה יתרון. 

תיעוד פעילות  .3 יש/אין
נדרש   משתמשים:

 אישור כי מבוצע בפועל.
נדרש פירוט עמידה/אי 

עמידה בסעיפי מדיניות 

 הלוגים של מכבי.

 

 ארכיטקטורה .4
קישור לרשתות חיצוניות 

. הקישור יוגן או אינטרנט

באמצעים המקובלים 

 בקישורים מסוג זה.

 רכיטקטורה:א .4 יש/אין
נדרש פירוט כיצד  .4.1

מבוצעת ההגנה 
בקישור לרשתות 
חיצוניות לרבות 
 רשת האינטרנט.

 

 

 אירועי אבטחת מידע .1
אירוע  של מקרה בכל

 אבטחת מידע או חשד

שבו  מידע אבטחת לאירוע

נחשף או קיים חשד 

שנחשף שלא כדין מידע על 

לדווח  יש עובדי מכבי,

 וזאת כך על למכבי במידי

 פעולה לכל במקביל

 ע"פ לנקוט שנדרש הספק

 אירועי אבטחת מידע: .1 יש/אין
נדרש אישור  .1.1

הספק כי מופעל 
אצלו נוהל מוסדר 
לדיווח על אירועי 

 אבטחת מידע.
נדרש אישור הספק כי יפעל 

 בהתאם לאמור בסעיף זה.
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 .דין

 תקופת התקשרות .6
בכל מקרה של סיום 

ההתקשרות בין הצדדים, 

מכל סיבה שהיא, מתחייב 

להעביר לרשות  הזוכה

מכבי )ככל הניתן ובמידת 

האפשר( את המידע על 

עובדי מכבי האגור 

במערכותיו. אם וככל 

שהזוכה אינו מחויב על פי 

דין למחוק את המידע 

הנ"ל, וככל שמידע על 

עובדי מכבי נשאר 

במערכות המידע של 

הזוכה לאחר תום תקופת 

ההתקשרות, מתחייב 

הזוכה להמשיך ולנקוט 

צעי אבטחת את אותם אמ

המידע והגנת הפרטיות 

כנדרש בחוק ובתקנות 

פי -להגנת הפרטיות ועל

ההנחיות התקפות על 

פיהן הזוכה פועל כל עוד 

הוא ממשיך לעסוק 

 בפעילותו

   

 סעיפי יתרון .7
ביצוע באופן שוטף של 

סקרי אבטחת 

מידע/מבדקי חדירה 

לתהליכי העבודה ולמערך 

טכנולוגיית המידע 

המשרת את הספק 

ליכי העבודה נשוא בתה

מכרז זה: אם כן, תדירות 

ביצועם ומתי בוצעו בפעם 

 האחרונה?

בצוע  סעיפי יתרון: .6 יש/אין
סקרי אבטחת מידע 

 .ומבדקי חדירה

 
במידה ומבצע סקרים 

ומבדקי חדירה, הספק יציג 

 המידע המבוקש.
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 תשתיות 1.1

ות )שרתים, בסיס נתונים, במידה ומותקן בתוך הארגון יש לפרט את התשתיות הטכניות הנדרש

 עמדות עבודה ורכיבים שיש להתקין על תחנות העבודה(

הנדרשים  clientבמידה ומותקן אצל הספק והגישה דרך האינטרנט יש לציין את סוג הדפדפן או רכיבי 

 בתחנת המשתמש ברמת המשתמש או מינהלן המערכת.

 ת תכנות, גירסאות(יש לציין פרטים טכניים וטכנולוגיים לגבי האפליקציה )שפ

 

 

 

 

 

 

 עלויות -3נספח 

  עלויות הכלים, רישיונות ופיתוח3.1

 הערות עלות סוג עלות

 הקמה עלות
  

 עלות אפיון

יש לפרט חסם עליון  
לכמות ש"ע מוערכת 

 ותעריף לש"ע

 עלות יישום )כולל פיתוחים נדרשים(

יש לפרט חסם עליון  
לכמות ש"ע מוערכת 

 ותעריף לש"ע

 תוח ממשקיםעלות פי

יש לפרט חסם עליון  
לכמות ש"ע מוערכת 

 ותעריף לש"ע

 (אדמין)ברמת  משתמשיםעלות הדרכת 
 ומשתמשי מפתח

יש לפרט חסם עליון  
לכמות ש"ע מוערכת 

 ותעריף לש"ע

 שנתיים עלות רישוי/דמי מנוי
  

 לשנה משתמשים 11,222-עלות רישיונות ל
 תמיכהו שרתים, גיבוייםתחזוקת הכוללת 

  

 122עלות נוספת עבור חברת בת )עד 
 משתמשים(

  

 1,222עלות נוספת עבור חברת בת )עד 
 משתמשים(

  

   של המוצרגרסאות עדכניות 

 יש לציין תקופת אחריות
  

 עלויות נוספות
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עבור   לשנהעלות אחסון  - streamingשירותי 

10G 

  

עלות תעבורה לשנה  - streamingשירותי 

122GB 

  

   אחר )פרט(

 

 עלויות נוספות  3.1

 הערות עלות סוג עלות

   קטמנהל פרוי -תעריפי שעות עבודה

   מנתח מערכות -תעריפי שעות עבודה

   מתכנת/תוכניתן -תעריפי שעות עבודה

   הדרכה  -תעריפי שעות עבודה

   הטמעה -תעריפי שעות עבודה 

   אחר )יש לפרט(
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 תאריך : ________

 הסכם

 

 

(. "הספק" -ין מכבי שרותי בריאות, להלן מכבי לבין ____________ח.פ. __________ )להלןב

 .("המערכת" ו/או "השירותים" –)להלן  מערכת ממוחשבת ללמידה מרחוק בסביבת "ענן"לאספקת 
 

 

 

 תקופת ההסכם .1

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

 "[.ההסכם

תקופות  נוספות בנות שנה כל  1 –למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ב  1.1

 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  1.1

יום מראש. במקרה זה תשלם מכבי לחברה את  12בכתב ידי משלוח הודעה -שהיא, וזאת על

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

 הסכומים ששולמו עבור התקופה שלאחר מועד הפסקת ההתקשרות.

 

 תמורה .2

רשימת המוצרים והשירותים המסופקים על ידי החברה למכבי ומחיריהם יהיו כמפורט  1.1

 להסכם זה. כנספח א'בהצעת הספק המצ"ב 

הנפקת במועד  היציג התמורה בשקלים תחושב על פי שער החליפין –מחירים הנקובים במט"ח  1.1
 הזמנה.ה

 

היה והספק יזכה בבקשה של החשב הכללי לאספקת נשוא ההסכם במהלך תקופת ההתקשרות  1.1

שר עם הספק הזוכה, על עם מכבי , תעמוד למכבי הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתק

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

 ההתקשרות עם החשב הכללי.

 

 תנאי תשלום .3

יום מיום הוצאת החשבונית  11התמורה תשולם כנגד חשבונית מס בתנאי תשלום של שוטף +  1.1

 כביואישור קבלת המערכת ע"י מנהל מחלקת תשתיות מחשוב במ

  אישור עפ"י חוק עסקאות גופים צבורים )אכיפת ניהול חשבונות( הספק יציג בפני מכבי  1.1

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

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

 ם לחוק.למע"מ בהתא
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 מערכתאספקת ה .4

נספח  -הקריטריונים המצוינים בהצעת הספק לפי המערכת מתחייב לספק למכבי את  ספקה 4.1
, ולעמוד בכל הדרישותידי מכבי והספק, -להסכם ומסמך האפיון שיוגדר במשותף עלא' 

 התעריפים ולוחות הזמנים כנדרש בהסכם זה ובנספחיו.

 

ידי נציג -על ת הזמנה ממוחשבת חתומה ומאושרתבאמצעו תבוצע יםרותיהשהמערכת והזמנת  4.1
 . מורשה מטעם מכבי

  

 הדרכה ותמיכה מקצועית .5
 

המערכת בכל הנוגע להפעלת ולתחזוקת המיועדים להפעיל את מכבי ידריך את עובדי  ספקה 1.1
 תותקן המערכת. בו במתקן מכביההדרכה תנתן  . Administratorהמערכת ברמת 

 
תמצית ,  היצרןהפעלה מלאה ותיעוד שיטות עבודה מטעם ות המערכת ספריספק עם  ספקה 1.1

 קובץ הוראות הפעלה אלקטרוני יועבר לרכש במכבי.הוראות הפעלה ואחזקה בעברית.  

 
 הממערכת, בתחזוקתה ובשיטות העבודה, לפייתן תמיכה מקצועית שוטפת בהפעלת  ספקה 1.1

 . הצורך או לפי פניה של מכבי
 

 שרותי תמיכה ואחזקה  .6

ד לרשות מכבי ללא כל תשלום נוסף ובמסגרת דמי המנוי החודשיים מרכז תמיכה הספק יעמי 1.1
 בימי א עד ה .  11:22עד  1:22טלפוני אשר יענה לפניות משעה 

הספק יעמיד לרשות מכבי ללא כל תשלום נוסף גישה לפורטל תמיכה וידע לשימוש נציגי  1.1.1

 מכבי.

 
או פורטל תמיכה( מעבר  emailמרכז תמיכה של הספק יאפשר השארת הודעות )באמצעות  1.1

לשעות התמיכה הטלפוניות, כמו כן תסופק תיבת דואר להשארת פניות אשר יענו תוך זמן 
 )לא כולל חגים ומועדים(.  שעות 11מקסימלי של 

 
 1במקרה של תקלה במערכת הספק מתחייב לתקן תקלות תוך פרק זמן סביר שלא יאוחר מ  1.1

 על קבלת הקריאה.ימי עסקים במידת האפשר מעת אישור 

 
 1במקרה של תקלות דחופות, אשר מונעות עבודה במערכת . הספק יספק מענה סביר בתוך  1.4

 שעות.
 

( ולא כלל ITהפנייה למרכז התמיכה תבוצע ע"י צוות הפרויקט במכבי )מחלקת הדרכה וצוות  1.1
 משתמשי מכבי.
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 זכויות קנין רוחני .7

וכי אין כל מניעה חוקית או  ערכתהפצת המ מצהיר כי הוא בעל הזכויות לשיווק ו/או הספק 1.1

משום  ערכתלמכבי וכי אין באספקת המ המערכתאחרת המונעת ממנו לספק בכל דרך את 

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

, ערכתמידי גורם כלשהו בגין הפרת זכויות וטענות של צד שלישי ב-היה ותתבע מכבי על 1.1

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

 שכזו.

 

 מועסקי הספק .8

והשירותים למכבי  מערכתהספק מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת ה 1.1

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

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 1.1

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

 ו/או מתן שרות למכבי. ערכתאספקת המ

מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם יקבע על  הספק 1.1

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

 

 אנשי קשר .9

 הקשר הישיר עם הספק.להיות איש      מכבי ממנה בזאת את  1.1

 הספק ממנה בזאת את ____________ להיות איש הקשר הישיר עם מכבי. 1.1

 

 הסבת הסכם .11

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 .11

אובדן ו/או פגיעה ו/או הפסד, לגוף ו/או לרכוש, לרבות נזק  לבדו אחראי לכל נזק ו/או הספק 11.1

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 אספקת המוצרים ו/או מתן השירותים, כמפורט ומוגדר 

   בהסכם זה. 
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ות את מכבי ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה של מי מתחייב לפצות ו/או לשפ הספק 11.1

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

ו/או מי מטעמו ו/או בשמו, על פי  הספקשייגרמו להן כתוצאה מאירוע שהינו באחריותו של 

 הסכם זה או על פי כל דין.

 

 

 ת סודיות ואבטחת מידעשמירפרסום  .12

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

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

, לפני תחילתה או תקשרותאו אגב ביצוע ההסכם או מתן השירות, תוך תקופת הה

 לאחר סיומה.

 111ר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף הזוכה מצהי 11.1

 .1177-לחוק העונשין, התשל"ז

כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר  11.1

 שלה, כפופים לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 :דרישות לסודיות 11.4

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

 דיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכןלשמור על סו 11.4.1

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

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

הזוכה  תיופיננסי וכיו"ב נתונים, אשר יגיעו לידיעתו במסגרת ביצוע התחייבו

 .("המידע" :האמור במסמכי הסכם זה )להלןפי -על

, אלא למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא 11.4.1

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

 לאישור שניתן.

לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה  11.4.1

עובדי הזוכה, שכל ולדאוג לכך המורשים לכך,  הזוכה ילמידע אך ורק לעובד

פי -לע והתחייבויותינותני שירותים והמועסקים על ידו ומטעמו לצורך ביצוע 

כלפי הזוכה )בכל ו על כתב התחייבות אישי לשמירת סודיות מההסכם יחת

המחייב אותם לעמוד בהתחייבויות הזוכה לשמירת סודיות , בנוסח עת(

)בהתאם לדרישה מפורשת ולנוסח  מכביזה, וכן כלפי  המפורטות בהסכם

 . ידי מכבי(-שיומצא על

אחראי כלפי מכבי למילוי הזוכה יהא מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי 
 י עובדיו ו/או הפועלים מטעמו או עבורו.יד-להאמור ע

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: 11.4.4



26 
 

ובדיו ו/או נותני השירות ו/או בידי ע הזוכה מידע שהיה בידי 11.4.4.1

שלא עקב הפרת  מטעמו טרם ההתקשרות בהסכם זה

 ;התחייבות לשמירת סודיות

מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות  11.4.4.1

 ;לשמירת סודיות

מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות  11.4.4.1

 הזוכה. לסודיות של

פי צו מרשות שיפוטית -עלאו  פי דין-למידע שחובה לגלותו ע 11.4.4.4

ובלבד שהזוכה הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו  ,מוסמכת

 כאמור, ואפשר לה להתגונן מפניו.

כל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי הוא מסכים שולו ידוע כי  11.4.1

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

לרבות מידע אשר  ,חשף גם למידע רגיש ביותריהוא ישייתכן ו וידוע לכי  11.4.1

התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים  וקיימת לגבי

גילויו לאחרים או שימוש בו שלא אשר שלישיים לשמור עליו בסודיות, ו

לצורך ביצוע ההסכם עלול לגרום למכבי נזקים והפסדים ולהפרת התחייבות 

מודע לכך שהמידע הינו חלק מנכסיה ה הזוככי , ומידע בסודיותהלשמירת 

 של מכבי.

א מודע הוידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, וכי  11.4.1

לסנקציות האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם( להן 

)אך לא פר הוראות אלו, לרבות הוא או מי מעובדיו מי מטעמו יצפוי אם הוא 

ותקנותיו, חוק זכויות  1111-גנת הפרטיות, התשמ"אחוק הרק( הוראות 

 רלבנטי נוסף.וכל דין , 1111-תשנ"וההחולה, 

 :דרישות אבטחת מידע 11.1

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

וכפי  )באם מצוינות(במכרז  המצויות מידע אבטחת דרישות בכל לעמוד 11.1.1

 .כרזהמ לנושא הרלוונטיות רגולטוריות בהתאם לדרישות לעת מעת שיעודכנו

 מידע אבטחת סיכוני מבדק תהא רשאית לבצע מכבי ההטמעה, משלב כחלק 11.1.1

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

 האבטחה בסיכוני לטפל מתחייב הזוכה .וחיצוניים פנימיים ממשקים חדירה

 ורגולציה. חוק, תקן בדרישות מכבי עמידת המטרפדים

 למשפט הרשות והנחיות ותקנותיו הפרטיות הגנת חוק את יקיים הספק 11.1.1

 ואבטחת הפרטיות הגנת לעניין הבריאות משרד ודרישות ומידע טכנולוגיה

 מכרז נשוא העבודה ולתהליכי המידע טכנולוגיית למערך הרלוונטיות, המידע

 זה
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 וטכנולוגיית המידע מערך פירוט את ההסכם חתימת במעמד יציג הזוכה 11.1.4

. זה מכרז נשוא, הזוכה של העבודה תהליכי את המשרתים ואבטחתם המידע

 .ממנו נפרד בלתי חלק ומהווה להסכם כנספח יצורף המסמך

ימים לפחות, לערוך אצל הזוכה  1מכבי תהא רשאית, בכל עת בהודעה של  11.1.1

)בחצריו ו/או בהתקשרות מרחוק(, ביקורת ובקרות בכל נושאי אבטחת 

פי -ם לביצוע התחייבויות הזוכה עלמידע, שמירת סודיות ופרטיות הנוגעי

האמור בהסכם זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור ביקורות על אמצעים 

פיזיים ו/או אלקטרוניים ו/או לוגיים, מהימנות עובדים, בדיקות חוסן 

 הליקויים את לתקן מתחייב הזוכה)מבדקי חדירה מבוקרים( וכיו"ב. 

 .הממצא של החומרה לרמת המותאם זמנים בלוח שיימצאו

 

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

 

 שונות .13

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

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

דרישה לתשלום נוסף בגין התקופה הקודמת להסכם זה. מוסכם כי היתרה של מכבי בספרי 

 11.11.1211החברה עבור שירותים וטובין שסופקו על ידה למכבי במישרין ובעקיפין עד תאריך 

 ₪. 2עומדת על 

 

מ, לכל התאגידים/חברות בקבוצת מכבי, לרבות, אך לא רק: אסותא מרכזיים רפואיים בע" 11.1

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

ערכת אחזקות בע"מ, אגודת מכבי מגן, מכבי יזמות וכד' תהא שמורה הזכות לרכוש את המ

 מהספק על פי המחירים, ושאר תנאי ההסכם הקבועים בהסכם זה.  והשירותים

 

, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהספק עשוי להיות הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי 11.1

 אחרת, מכל סכום שיגיע לספק ממכבי. חב לה מתוך ההתקשרות נשוא ההסכם או מהתקשרות 

הספק מתחייב, כי במידה ויפסיק לייצג את היצרן או במידה והייצוג ישלל ממנו, מכל סיבה  11.4
זה, תהא מכבי רשאית להפסיק את שהיא, יודיע הספק למכבי מיד כשיוודע לו על כך. במקרה 

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

 

כתובות הצדדים הן כמפורט להלן. כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר רשום על ידי צד  11.1

 1ילו התקבלה על ידי הצד אליו נשלחה תוך למשנהו על פי הכתובת כמפורט לעיל, תחשב כא

 בעת המסירה בפועל. -ימים מיום המשלוח, ובמקרה בו נמסרה ביד 

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

 

 כתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים: 11.1

         מכבי: 11.1.1

         הספק: 11.1.1
 

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום : 

 
 
 
 
 

                                                   _______________   _______________ 
 הספק             מכבי שרותי בריאות                                                                         

 
    שם מלא של החותם:       
     
     חותמת:        
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