
    

 מחלקת רכש ציוד וחומרים                                   

 

 

אספקת  ,שירות סקרים דיגיטאליים רציפיםבקשה להצעת מחיר לאספקת 

 ("הבקשה" –)להלן .                            עבור הסקריםושליחת דואר אלקטרוני  סמסים

 

 כללי .1

סקרים  ילאספקת שירות( מעוניינת לקבל הצעות "מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1

עבור הסקרים.  ושליחת דואר אלקטרוני אספקת סמסיםהכוליים דיגיטאליים רציפים 

 (, כמפורט בבקשה."המוצרים והשירותים" –)להלן 

וח אל רועי גואטה לדואר לשללמלא על גבי טופס ההצעה המצורף ואת ההצעות יש  .1.1

 .08/05/2016עד יום  gueta_r@mac.org.ilאלקטרוני 

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

 יפסלו.הצעות שלא עומדות בסף איכותי נדרש  .1.1

היות מציע בעל ההצעה הכלכלית המיטבית אינו מבטיח את זכייתו. זכייה תוכרז לאחר  .1.1

  שקלול המחיר והאיכות כפי שתחליט מכבי.

 מכבי שומרת לעצמה הזכות לנהל מו"מ עם שתי ההצעות המיטביות. .1.1

בהתאם  הצעה זו אינה מבטלת את זכותה של מכבי להמשיך התקשרויות קודמות .1.1

עם מציע, ואין בעובדה שמציע הציע את הצעתו במסגרת בקשה  בלעדיתה הלשיקול דע

, עמוזו על מנת לבטל ו/או לשנות ו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמים 

 לרבות מימוש אופציות ככל שהן קיימות.

ימים מקבלת  7ספקים עימם תתקשר מכבי, יחתמו על ההסכם המצורף לבקשה תוך  .1.1

מכבי להתקשר עימם. מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק  הודעה על רצונה של

 בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.
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 מפרט
 כל הדרישות במפרט הינן דרישות הכרחיות אלא אם צוין אחרת

 כללי .1

לבחינת חוויית , רציפים דיגיטאליים מכבי שירותי בריאות מעוניינת לבצע סקרים .1.1

 .חברי מכביהשירות של 

באמצעות סמס ו/או כלינק שאלונים אינטרנטיים הנשלחים  ע"יהסקרים יבוצעו  .1.1

 מהסמארטפון. /או דוא"ל, למענה ממחשב נייח ו

 .היא חובה ,בסמארטפוןשל השאלון למענה התאמה לפיכך, 

שנות ניסיון מוכח בתחום הסקרים הדיגיטליים  4על הספק להיות בעל לפחות  .1.1

 באמצעות טלפונים חכמים למענה באינטרנט. 

 . נשוא מפרט זהעבודה דומה עם חברות גדולות בתחום ניסיון  .1.1

על הספק להיות בעל היכולת והאמצעים לספק את "המוצרים והשירותים" כפי  .1.1

בעצמו ולא על ידי קבלני משנה. למעט, אספקת הסמסים  ,שהוגדרו בבל"מ זה

וכל זאת כמוגדר במסמכי  והאימיילים בהם יורשה הספק להשתמש בקבלני משנה

יהיו בקבלני משנה  הספק בהם השתמששירותים ה. האחריות והתשלום עבור הבל"מ

 על הספק ועליו בלבד.  

של סקירה מערכת לתוך  המועמדים לסקירהתהליך אוטומטי יקלוט את קובץ  .1.1

איסוף הנתונים. כלומר, נדרשת אפשרות טכנולוגית  ויניע את תהליךדיגיטלית 

"למשוך" באופן אוטומטי מאגרים לסקירה מכספת וירטואלית ולביצוע הסקרים 

 באופן שוטף.

רציפים והעברת נתוני הגלם למערכת ם דיגיטאליים סקרי עצלבנדרש מהספק  .1.1

 . ה צד ג', דרך חברממוחשבת שברשות מכבי

, במקביל רשימות מבקשי הסרה מהסקרים למכבי ריהעבלנהל ו, לנדרש מהספק .1.1

פם לרשימה אליה לא נשלחים סקרי דוא"ל ירם אצל ספק הסמס ובמקביל להוסילהס

 .ברמת מערכת הספק

של לתפוצת דוא"ל מוגדרת מראש  יםחריג יםעל משובח התראות ולשל, נדרש מהספק .1.1

רשימת  .על פי הגדרת מכבי על המשוב הנסקרעם סיום מענה בעלי תפקידים במכבי, 

חלק מקבלים את המייל לטיפול  –לפי היררכיה שתקבע ע"י מכבי בעלי התפקידים 

 וחלק לידיעה.

הדרישה היא גם לעדכון שוטף של מקבלי ההתראות, לפי השינויים של בעלי 

יחידה, שם יחידה, שם אחת לשבוע ויכיל: קוד התפקידים שיועברו ממכבי, בקובץ 

היחידה, דוא"ל מנהל היחידה, דוא"ל של נמענים נוספים להתראות. בקובץ  מנהל

 .את תאריך העדכון יהיה שדה אשר יציג



 

תיאור כל ) .2וסקר  1סקרים רציפים, להלן סקר שני סוגים של  ,מהספק לספקנדרש  .1.11

 יפורט בהמשך(.סקר 

יקבע חלון זמן למענה שלאחריו לא ניתן י)סמס או דוא"ל( לכל סוג סקר וערוץ שליחה  .1.11

 לענות יותר על הסקר.

חבר מכבי שירצה בכך יוכל בכל זמן, גם לאחר סיום חלון הזמן  –למען הסר ספק  .1.11

 למענה, לבקש הסרה מהסקרים. 

הספק יעמיד לטובת המועמדים לסקירה, המקבלים את הסקרים, בכל אחד  .1.11

לא לקבל לבקש )מהערוצים )סמס ו/או דוא"ל( אפשרות לבצע "הסרה" מהסקרים 

 :(יותר סקרים

בסמס באופן הבא: משלוח הודעת "הסר" תעשה למספר וירטואלי  .1.11.1

שיירכש ע"י הספק. מספר כזה שחיוב חבר מכבי השולח סמס למספר זה 

 היה כלול במסגרת חבילת סמס רגילה.י

 בדוא"ל ע"י לינק ייעודי למבקשי הסרה. .1.11.2

, קובץ אקסל של כל הנסקרים שהגיבו דרך הכספת שבועאחת ל, למכבי הספק יעביר .1.11

בהודעת סמס למספר המיועד להסרה וכל הנסקרים שמילאו את השאלון האינטרנטי 

 להסרה.

ל של הנסקר וכן את טקסט ההודעה הקובץ יכיל את מספר הטלפון ו/או כתובת דוא"

 ששלח )לפעמים לא מבקש הסרה(.

למען הסר ספק, כל העברת מידע בין מכבי לספק ומהספק למכבי, הכולל מידע על  .1.11

 .תחברים, יתבצע אך ורק באמצעות הכספת הווירטואלי

וניהול  יםהספק יהיה אחראי גם לספק את שירות שליחת הסמס ,כחלק מהשירות .1.11

לניהול ובקרה על השליחה של יהיה אחראי השליחה מול ספק הסמסים. לפיכך 

לפחות של סמסים שמגיעים ליעד, תיעוד  09%שמירה על אחוז של הסמסים, כולל: 

נסקרים  -הסיבות של אי הגעה ליעד והסרת מבקשי הסרה ברמת ספק הסמס 

 ,'הפסק' ,'עצור' ,'סוםח' ,'הסר' :הבאים מהטקסטים אחד  את-SMS   ב שיחזירו

 ספק ידי  על אוטומטי באופן יחסמו  ' block', 'stop', 'cancel', 'pause ' ,'בטל'

 ע"י מכבי.  ספציפי באופן החסימה לביטול עד SMS - ה הודעות

 לפיכך, הצעת הספק צריכה לכלול גם פירוט לגבי עלות לסמס, לפי הפירוט הבא:

)כולל  תווים 111הודעות סמס הינו  בשתימספר התווים המקסימלי  .1.11.1

 .רווחים(

 (.MACCABI) תווים באנגלית 11שם שולח ההודעה יכול להכיל עד  .1.11.2



 

משלוח הודעת "הסר" תעשה למספר וירטואלי )של בזק( שיירכש ע"י  .1.11.1

הספק. מספר כזה שחיוב חבר מכבי השולח סמס למספר זה יהיה כלול 

 .במסגרת חבילת סמס רגילה

לא להשתמש ש , בכל רגע נתון,בי שומרת לעצמה את הזכותלמען הסר ספק, מכ .1.11

 בשירותי ספק הסמס של הספק המציע ולעבוד ישירות עם ספק סמס של מכבי.

וניהול  המייליםלספק את שירות שליחת כחלק מהשירות, הספק יהיה אחראי גם  .1.11

. לפיכך יהיה אחראי לניהול ובקרה על השליחה של המייליםהשליחה מול ספק 

לא ייכנסו שהמיילים יגיעו ליעדם לתיבת הדוא"ל אליה נשלחו וכולל:  מיילים,ה

 למייל ספאם.

 שם שולח הדוא"ל יהיה "מכבי שירותי בריאות"כמו כן, 

 

שאלונים דומיין של הספק )להלינקים ל, לתת מענה למגזר החרדי. נדרש מהספק .1.11

"ל( צריכים הן אם נשלחים בסמס והן אם נשלחים לכתובת דוא -האינטרנטיים 

 ושל אתרוג יעיל או דומיהם.ישה וללא חסימה של אינטרנט רימון, נתיב עם ג תלהיו

 הבאה:בתדירות בשנה, חברים  למאות אלפיהשאלונים נשלחים נכון להיום  .1.11

לסקר בסמס בלבד  –בימים ראשון עד חמישי כולל  ,יומיתתדירות  .1.29.1

 (.1)סקר 

 בממוצע. 1% -אחוז המענה כ

לסקר שנשלח תחילה בסמס + תזכורת למי שלא ענו , חודשיתתדירות  .1.29.2

אם ענו חלקית לא מקבלים תזכורת( בדוא"ל, וזאת לאחר הסרת ) כלל

  (.2)סקר  מבקשי ההסרה

 בממוצע 5% -אחוז המענה כ

)העברת בסיס  המידע שייאסף יועבר ישירות למערכת ממוחשבת שברשות מכבי .1.11

אשר תציג את השאלונים , ומעלה( 2914בגרסת  SQLSERVERנתונים מסוג 

יידרש להתאים את מנגנוני העברת הנתונים  ספקתנתח את הממצאים. הו הפרטניים

 למערכת הממוחשבת ואת מבנה הקבצים להגדרות שיועברו ע"י מכבי. 

המידע שייאסף ייבנה בפורמט שייקבע ע"י מכבי ויאפשר למכבי לקרוא את הנתונים  .1.11

 הזוכה. פק תמש בהם גם בתום ההתקשרות עם הסולהש

למכבי שמורה הזכות לערוך שינויים בתכולה ובהגדרת הסקרים, כגון: מספר  .1.11

תדירות הסקירה השוטפת )יומי, דו שבועי, , היחידות הנסקרות, נושא הסקרים

להגדיל או לצמצם את , להוסיף ולגרוע יחידות נותנות שירותשבועי, חודשי וכד'(, 

, לשנות את חלון הזמן ות שאלוניםבחודש ובשנה, לשנ המועמדים לסקירההיקף 

 ולשנות את מבנה הקבצים שמועברים באמצעות המערכת הממוחשבת.  למענה



 

כל המידע שייאסף הנו קניינה הבלעדי של מכבי. שימוש בנתונים מחוץ למכבי אסור  .1.11

כל שימוש בנתונים מעבר למפורט במפרט שלהלן, מחייב אישור  בתכלית האיסור. 

 מחקר במטה מכבי.למראש ובכתב של המחלקה להערכה ו

 

 

 הסקירה .1

 וניהול מכסות גודל המדגם 1.1

 : 1סקר  2.1.1

 (מרכז רפואייחידה )משובים מלאים ל 29 -היעד הוא לקבל בממוצע כ

 סה"כ לשנה למכבי. 22,999 -לשנה. כ יחידהל 249סה"כ  -לחודש, וכ

מועמדים לסקירה בחודש  199 -בממוצע לכלפיכך, נשלחים השאלונים 

 מועמדים לסקירה בחודש. 19,999סה"כ  -, ולכיחידהל

 :2סקר  2.1.2

 -משובים מלאים ליחידה )מרחב( לחודש, וכ 59 -היעד הוא לקבל כ

 סה"כ לשנה למכבי. 22,999 -ליחידה לשנה. כ 199סה"כ 

מועמדים לסקירה בחודש  1999 -יכך, נשלחים השאלונים בממוצע לכלפ

 מועמדים לסקירה בחודש. 15,999סה"כ  -ליחידה, ולכ

בפועל קיימת שונות בכמות המשובים שיתקבלו בשל אחוז היענות  2.1.1

שונה בין היחידות השונות ובשל הפוטנציאל המקורי )כמות המועמדים 

 לסקירה(.

, במטרה להשיג את יעדי הסקירה המוגדרים תמכסונדרש מנגנון של ניהול  2.1.4

סקירה מפוזרת גם נדרש לאפשר (. המנגנון 19%ומאידך לא לחרוג מהם )עד 

 של ימי החודש והשנה לשמירה על תקיפות הנתונים. 

והתראה  1בסקר יתבצע באופן שוטף, כולל התראה שבועית ניהול המכסות  2.1.5

 סקרים. 9עם  יחידותעל  2חודשית בסקר 

ספטמבר מכבי תעביר לשנה קדימה הגדרה של ימים ללא סקירה  כל חודש 2.1.1

על הספק  בפועל, הכספת נטענת בקבצים ריקים בימים אלו. בשל חגים.

 לבצע בקרה כי אין סקירה בימים אלו.

לאחר קבלת רשימת התאריכים ללא סקירה על כל חודש ספטמבר  2.1.7

 לבצע הערכה האם יש צורך בשינוי המכסות כגון:הספק 

מצריך  –דש מסוים יש מס' ימים  ללא סקירה בסוף החודש . בחו1

לשנות את המנגנון לניהול המכסות באותו החודש כך שבמהלך החודש 

  ייסקרו יותר סקרים להגעה למכסה.

בהתאם למספר  והמכסות לשנות את המנגנוןבכל חודש יבחן הצורך . 2

 במהלך סקירה ללא ימים של והימצאות, הקטן של ימי הסקירה בחודש



 

 החודש בסוף/או ו

 

 יסוף הנתוניםא 1.1

 את שליפת המועמדים לסקירה וכוללרציף ובתהליך אוטומטי וא איסוף הנתונים ה

, בדיקת צינון ומסרבים, שליחת הסקר, ניהול ע"י מנגנון מכסות חודשי, מהכספת

המסרבים העברת נתוני שליחת התראות על בסיס התשובות, קליטת התשובות ו

)ישירות למכבי ו/או דרך ספק צד  למערכת ממוחשבת שברשות מכביהגלם ונתוני 

 ג'(.

 .תעשה לאורך כל השנה, החל מחודש ינואר ועד חודש דצמברהסקירה  2.2.1

 :1סקר  2.2.2

 .תדירות יומיתאינטרנטי במענה על שאלון לינק לשליחת הודעת סמס + 

 בסקר זה השאלה הראשונה היא שאלת סינון.

הודעה בה ניתן על השאלון והוא מקבל  לענותמסיים ה זו מי שמסונן בשאל

 את שם היחידה )מרכז רפואי( מתחלף. לשתול 

 :2סקר  2.2.1

 בשלב ראשון, שליחת הודעת סמס + לינק למענה על שאלון אינטרנטי. 

בשלב שני, לאחר יומיים, שליחת מייל לדוא"ל + לינק למענה על שאלון 

)אם ענו חלקית לא רק לחברים שלא ענו כלל בשלב הראשון  –אינטרנטי 

או שלא קיבלו את הסקר בסמס )אין מספר נייד מעודכן במכבי מקבלים( 

 אבל יש כתובת דוא"ל מעודכנת(. 

השליחה בשלב השני )תזכורת( תעשה רק לאחר שהספק הסיר את מבקשי 

 ההסרה.

 תדירות חודשית.

מספרים  שאינםלמען הסר ספק משלוח הסמסים הוא רק למספרי ניידים  2.2.4

 כשרים.

לא חוזרים  1יוגדר 'צינון' של המועמדים לסקירה בכל סקר. כרגע בסקר  2.2.5

לא חוזרים במהלך שנה  2לאותו מועמד במשך חודשיים או יותר. בסקר 

 לפחות לאותו מועמד.

 על הספק לאסוף, לנהל ולהעביר את המידע לגבי המסרבים למכבי:כאמור  2.2.1

העברה למכבי אחת לשבוע באמצעות הכספת את  2.2.1.1

 .רה מרשימת התפוצה של הסקריםמבקשי ההס

הרשימה תכלול פרטי החבר + את כל הטקסט שרשמו  2.2.1.2

 בהודעה/סמס )את כל המלל החופשי שרשמו(.



 

אפשרות ההסרה של מבקשי ההסרה לא מוגבלת בזמן  2.2.1.1

 לסקר שהמענה אחרי גם הסרה לבצע יוכלו תמיד)

 .(הסתיים

המשיבים, הן המערכת של הספק תשמור ותעביר למכבי את התשובות של  2.2.7

של שאלונים מלאים והן של שאלונים חלקיים. כלומר, גם במקרים בהם 

 המשיב השיב רק על חלק מהשאלות ולא על כולן.

למען הסר ספק, שמירת התשובות תהיה מהשאלה הראשונה עליה ענה  2.2.2

 המשיב ולא רק אחרי שעבר מסך/עמוד. 

  שפות: 2.2.0

 מכבי.תרגום השאלונים וההודעות הנלוות באחריות 

 .יישלחו בעברית או בערביתהודעות הסמס  2.2.0.1

+ שורה בגוף המייל לכל שפה המיילים יישלחו בעברית  2.2.0.2

 נוספת, לפי הצורך.

, אנגלית ערבית, בשפות עברית, רוסיתיוצגו השאלונים  2.2.0.1

  (.לפי הצורך וצרפתית )כולם או חלקם

כולל הרכיבים הקבועים במערכת המוצגים למשיב  2.2.0.4

יוצגו בשפה בה בחר  –לדוגמא 'כפתור' מעבר עמוד 

 המשיב לענות.

יכולת לשינוי שפת המענה למשיב על השאלון תהיה ה 2.2.0.5

 .)לאחר שכבר החל לענות על השאלון( בכל רגע נתון

לשאלונים האינטרנטיים יהיו 'כשרים' כך שלא ייחסמו ע"י הלינקים  2.2.19

  אינטרנט רימון או אתרוג יעיל או דומיהם. 

 יוכל להתחרט ולשנותהמשיב  – אחורה בשאלוןהמשיבים יוכלו לחזור  2.2.11

 תשובה גם לאחר שעבר 'מסך'/עמוד.

מזוהה ללא הצגת פרטים מזהים של השאלונים תהיה מנוהלת והשליחה  2.2.12

  גון שם או מספר נייד( בשאלון.של המשיבים )כ

 מועדי השליחה: 2.2.11

 בבוקר. 11:99בשעה  –לפי תדירות השליחה וערוץ השליחה 

עדכון הכספת במאגרים לסקירה יבוצע עד השעה לפי תדירות השליחה, 

 ע"י מכבי. 95:99

 : /ימים ללא סקירהלא תהיה שליחה 2.2.14

 .בימי שישי ושבת 2.2.14.1



 

 בערב. 10:99 ואחריבבוקר  92:99לפני  2.2.14.2

לפי רשימה שתשלח  –בחגים ומועדים של כל הדתות  2.2.14.1

 עבור השנה העוקבת. ספטמברכל שנה בחודש 

 

 הסקרים יישלחו אל חברי מכבי לפי מאגר ובאופן הבא: 2.2.15

 בעלי מספר סמס יחידות במכבי

 )שאינו מספר כשר( 

 בעלי כתובת דוא"ל

 כולן או חלקן

כפי שיוגדר בכל תקופה 

 של חצי שנה/ שנה

 למענהחלון זמן 

 יומיים

-אפשרות להסרה

 תמיד

 חלון זמן למענה

 ימים 1 

-אפשרות להסרה

 תמיד

 

 העברת נתוני הגלם 1.1

 דרך חברה צד ג'. למערכת ממוחשבת שברשות מכבי 2.1.1

 יכללו את נתוני המאגר + התשובות על הסקר. ני הגלם נתו 2.1.2

נתוני הגלם יכללו שאלונים מלאים ושאלונים חלקיים )המשיב לא ענה על  2.1.1

המערכת תשמור את כל  השאלות/ לא לחץ על סיים/ לא יצא מהשאלון(.כך 

 תשובות המשיב גם אם לא סיים לענות על השאלון.

 העברת מידע על הנסקרים ו/או המסרבים ישירות למכבי. 2.1.4

בקרה אוטומטית, בכל העברה של קובץ נתונים, באמצעות דוח  2.1.5

שמשווה את כמות המשובים שייצאו מהספק המציע עם כמות 

 המשובים שנקלטו במערכת הממוחשבת

אחת לחודש בקרה אנושית על כל הסקרים שנאספו במהלך החודש אצל  2.1.1

 המציע, נקלטו במערכת צד ג' ונקלטו במכבי.

 סוגי הקבצים שיועברו: 2.1.7

 

תדירות  מה הוא כולל סוג קובץ

העברתו 

למכבי/ נציג 

 מטעמה

  יומיקובץ תשובות 

 1לסקר 
מלאים  –התשובות של כל המשיבים 

 או חלקיים, שפג תוקף הקישור שלהם.

 בכל יום

 



 

 קובץ תשובות חודשי

 2לסקר 

)כולל  נתוני המאגרלתשובות יצורפו 

קוד מזהה ייחודי למרואיין(, כפי 

 שהועברו ע"  מכבי.

 בכל חודש

 

  מגעיםקובץ 

 נשלח לאאו  שנשלח ,רשימת החברים

 חיווי סטאטוס, תוך אליהם סקר

בקובץ: ענו, לא ענו, לא נשלח, ענה 

 .כולל מספר מזהה במכבי . חלקית

מכבי על פי שיקול דעתה תבצע הסרה 

של חברים מהמאגר לסקירה בהתאם 

 לסטאטוס שלהם )נסקר וכד'(

 פעם בשבוע

מכבי תסיר מהמאגרים את  –סרבן" " קובץ מסרבים

, בסמס או המסרבים להשיב על סקרים

 באופן גורף.בדוא"ל, 

 פעם בשבוע

 

. מבנה הקבצים שיועברו צריך CSVהקבצים יועברו בפורמט  2.1.2

להיות תואם למבנה שייקבע ע"י מכבי או מי מטעמה. מכבי רשאית 

 לבצע שינויים במבנה הקבצים במהלך תקופת הסקירה.

למכבי שמורה הזכות להגדיל את תכיפות העברת הנתונים בהתאם  2.1.0

 לצרכיה, באופן קבוע או באופן זמני. 

למכבי אין צורך במערכת תצוגת נתונים נוספת הקיימת אצל  2.1.19

 הספק.

 למפרט. 1מבנה הקבצים מצורף בנספח  2.1.11

 

 שאלונים  1.1

 (.בכל השפות הרלוונטיותהשאלונים יימסרו לספק ע"י מכבי ) 2.4.1

 .שאלון ייחודי המותאם לו -סוג סקר לכל  2.4.2

 שאלות. 19השאלונים לא יעלו על  2.4.1

והיקף השאלונים מפעם לפעם, למכבי שמורה הזכות לשנות את תוכן  2.4.4

במועד שתבחר. באם כמות השאלות תגדל או תקטן באופן שישנה את 

 מדרגת המחיר, שינוי יבוצע כאמור.

באם יבוצע שינוי בשאלון בשפה העברית, הספק אחראי על יישום השינוי  2.4.5

 גם בשאלונים בשפות האחרות )התרגום יועבר ע"י מכבי(.



 

ע"י הספק ת שאלה או הזזת שאלה( יבוצע שינוי מהותי בשאלון )כמו הוספ 2.4.1

ימי עבודה. שינויים קלים, כמו נוסח השאלה, יבוצעו תוך יום  2-1תוך 

 עבודה בודד.

 הלינק למילוי שאלון ע"י משתמשי הקצה יהיה לינק מאובטח. 2.4.7

 

  הסקרים הדיגיטאליים של המציעתהליך בניית השאלונים במערכת  1.1

בניית השאלונים במערכת תתבסס על השאלונים המיוצאים ממערכת  2.5.1

הסקרים הממוחשבת שברשות מכבי ותותאם להגדרות השאלונים במערכת 

 שמות המשתנים, פורמט הצגת שאלה פתוחה וכיוב'. –

מספור השאלות יוגדר ע"י מכבי ולא באופן אוטומטי ע"י המערכת, על מנת  2.5.2

 התואם הגדרות קודמות.לאפשר קבלת קובץ נתונים במבנה 

ישלח טסטים לביצוע הסקרים בערוצי השליחה לאחר בניית השאלון הספק  2.5.1

השונים )סמס ודוא"ל( למאגר פנימי שיתקבל ממכבי. ויקבל את אישור 

מכבי לתקינות השאלון. כנ"ל לאחר כל שינוי בסקר, כגון בשאלון, ביחידות 

 הנסקרות ועוד.

)לכל משתתפי הטסטים בצי דמי של הספק יעביר למכבי או למי מטעמה ק 2.5.4

שאלון(, שיכללו את כל ההתניות בשאלון. הסקר יתחיל רק לאחר אישור 

 תקינות הקליטה של קבצי הדמי במערכת הממוחשבת של מכבי. 

טסטים יבוצעו גם לאחר שינוי בשאלון קיים והסקר יתחיל רק לאחר  2.5.5

 אישור תקינות ע"י מכבי.

 

ומסכי פתיחה ו/או  ובמילוי הסקר רות לסקרעיצוב הנראות של השאלונים, הע 1.1

 סיום

לבחירת מכבי לגבי כל שאלה האם היא שאלת חובה או לא )תמיד תהיה  2.1.1

 שאלת חובה אחת לפחות בשאלון(.

 לוגו מכבי ו/או לוגו ייעודי לסקר בעיצוב מכבי יופיע בכל עמוד/מסך מענה. 2.1.2

לי פונט לפי יכולת ל"משחק" במרווחים, עיצוב של צבעים, סוגי פונט וגוד 2.1.1

 .מכבי דרישת

 יוצגו ללא מספור.והתשובות השאלות  2.1.4

תכנות השאלון במערכת הממוחשבת עם השאלון מכבי תעביר הנחיות לגבי  2.1.5

יופיעו יחד באותו עמוד ואיזה איזה שאלות לדוגמא התניות/דילוגים או 

 לא.



 

 :ניסוח ההערות לסקר ע"י מכבי 2.1.1

חובה, למילוי שגוי )לדוגמא כגון לשאלת הערות בעת מילוי הסקר הן לגבי 

 גיל לא הגיוני( וכד'.

 הן לגבי ההערות הבאות לסקר: 

 .אותו מילאו שכבר לסקר כניסה טקסט 2.1.1.1

 .למענה הזמן חלון בסיום לסקר כניסה טקסט 2.1.1.2

 .עם סיום המענה סיום הודעת 2.1.1.1

כולל האפשרות  –הודעה למי שמסוננים מהסקר  2.1.1.4

 יחידה מתחלף.לשתול שם 

 מסכי פתיחה ו/או סיום: 2.1.7

 אפשרות לטקסט ו/או תמונה. –בניסוח ועיצוב מכבי 

 

 מבנה השאלון האינטרנטי: 1.1

 אפשרות ליותר מתשובה אחת פתוחה בשאלה. 2.7.1

התשובה/תשובות פתוחות )לא רק אפשרות לקבוע את המיקום של  2.7.2

 בסוף(.

בבחירה של תשובות מרשימה נפתחת, ברירת המחדל תהיה מלל  2.7.1

שתופיע התשובה  שאומר "בחר/י את התשובה המתאימה" ולא

  הראשונה.

 .תווים לפחות בשאלה 4999אפשרות למלל פתוח של  2.7.4

 

 )סמארטפון( מוביילשל השאלון למענה מההתאמה  1.1

 אפשרות למספר שאלות בעמוד 2.2.1

 לדוגמא  שאלות דירוגאפשרות לסוגים שונים של שאלות,  2.2.2

התאמה מלאה כולל אפשרויות להגדרות לדוגמא הגבלה בריבוי  2.2.1

 תשובות מרשימה(  1תשובות )למשל לבחור עד 

 

 מנגנון המאפשר שליחה בנפחים גדולים ומונע את כניסת המיילים לתיקיית ספאם 1.1

למערכת חייב להיות מנגנון שמנהל את השליחה באמצעות הדוא"ל כך שגם בשליחת 

מועמדים לסקירה הם לא ייכנסו לתיקיית הספאם בתיבת הסקרים לכמות גדולה של 



 

 הדואר האלקטרוני של משתמש הקצה.

 

 בדחיפה וניהול קובץ ההתראות התראותשליחת  1.11

על שאלונים לפי  , בתהליך אוטומטי,ההתראות יישלחו במייל 2.19.1

 הגדרת מכבי.

 לבעלי תפקידים במכבי, לטיפול ולידיעה. 2.19.2

 באחריות מכבי.ניסוח הטקסט במייל המלווה להתראות  2.19.1

 ההתראות כוללות לינק לצפייה בשאלון המלא. 2.19.4

 , ולינק מאובטחרק ממחשבי מכבי –האפשרות לכניסה ללינק  2.19.5

אפשרות לכלול בהתראות חיווי מסוים לפי הגדרת מכבי על בסיס  2.19.1

המענה בשאלון, לדוגמא: האם החבר מילא בשאלון שהוא מעוניין שנציג 

 של מכבי יחזור אליו. 

ההתראות של בעלי התפקידים פעם בשבוע. באחריות הספק עדכון קובץ  2.19.7

 ימי עבודה. 1לבצע את השינויים תוך 

באחריות הספק לבצע בקרה שהמיילים של ההתראות שנשלחו, הגיעו  2.19.2

 ולעדכן את מכבי בהתאם.  –ליעד )לדוגמא הגיע לתיבת מייל חסומה( 

 

 דרישות תפעול 1.11

 למידע הנאסף פעם ביום לפחות. גיבויים 2.11.1

 :המערכת השבתת 2.11.2

 בתיאום עם מכבי. –מכוונת/ יזומה בהשבתה  2.11.2.1

. כולל מכביעדכון מיידי של  -מכוונת/ תקלות בהשבתה לא  2.11.2.2

 משוב לגבי מהות התקלה והצפי עד לתיקונה.

למשתמשי קצה הן בסמארטפון והן תמיכה בדפדפנים שונים  2.11.1

 במחשב נייח. 

 

 :למכבי אישי שוטף ותפעול פרויקט מנהלמינוי  1.11

 .להעמיד לרשות מכבי מנהל/ת פרויקט אחדעל הספק  2.12.1



 

מנהל הפרויקט ישמש כאיש קשר זמין ויטפל, באופן שוטף, בכל  2.12.2

ההיבטים הנוגעים לסקירה ויעמוד בקשר שוטף עם מכבי או עם מי 

 מטעמה.

 מנהל הפרויקט יקיים ישיבה שבועית עם נציג מכבי, במשרדי מכבי. 2.12.1

לל זה קליטת מנהל הפרויקט ילווה את כל שלבי הסקירה, ובכ 2.12.4

השאלונים והמכסות למערכת, העברת הקבצים, ניהול ומעקב 

שוטפים אחר המכסות, הצפת בעיות במאגרים ותקלות בתהליך 

הסקירה ודיווח שוטף למכבי ו/או לגורם שלישי מטעמה. מנהל 

הפרויקט יהיה אחראי על העברת הקבצים והדוחות במבנה 

 ובתדירות שהוגדרו במפרט. 

 יהיה אחראי על הכספת הדיגיטלית.מנהל הפרויקט  2.12.5

על הספק לדווח למכבי בכתב על היעדרויות צפויות של מנהל  2.12.1

 הפרויקט או על החלפתו. 

במקרה של היעדרות העולה על חמישה ימי עבודה, ימונה מ"מ  2.12.7

 למנהל הפרויקט, אשר יאושר ע"י מכבי. 

למכבי שמורה הזכות לדרוש החלפתו של מנהל/ת פרויקט לאלתר,  2.12.2

ספק הזוכה להחליפו לשביעות רצונה של מכבי תוך שבועיים ועל ה

 מרגע הדרישה.

 

 תהליכי עדכון ובקרה 1.11

 9על  ותשעומדהיחידות כל המציע יעדכן את מכבי על  –כמויות סקירה  2.11.1

, בכל יום שני (2( ובחודש החולף )בסקר 1)בסקר  החולףמשובים בשבוע 

 .12:99ועד השעה 

בתאריכים  ,ריקיםבמקרים בהם מתקבלים קבצי מועמדים לסקירה  2.11.2

 המציעבאחריות  – ”השונים מהתאריכים שהוגדרו "לא לסקירה

 .על מצבים כאלולמכבי להודיע 

 לבדוק ולעדכן את מכבי. המציעבאחריות  -SMSעיכוב בהפצת  2.11.1

במערכת יש לעדכן את  /שדרוגיםבמקרה של עדכונים -עדכוני מערכות  2.11.4

ת החברה צד ג' )האחראית על המערכת שקולטת את הנתונים מכבי וא

 .ולהגביר בקרות בכל השלביםהגולמיים למכבי( 



 

 את  המפרט אקסל ח"דו, לרבעוןבאחריות המציע להעביר למכבי אחת  2.11.5

נשלחו, כולל ש ההודעות כלל תוךגיעו ליעדן מהסמס ש הודעות אחוז

 הסיבות לאי הגעה ליעד.

באחריות המציע להעביר למכבי דיווח חודשי )בראשון לחודש על  2.11.1

החודש הקודם(, ברמת יחידה על כמויות השאלונים שנשלחו 

  למועמדים לסקירה ועל כמויות המשובים שנאספו.

 קבצי המועמדים לסקירה 1.11

 חברי מכביקובץ נפרד הכולל את רשימת בתהליך אוטומטי מועבר  סקרלכל 

, )בסלולר ובדוא"ל( , פרטי ההתקשרות עמומספר מזהה לחברהקובץ כולל . לדגימה

 .פרטי מחוז מכבי, מרחב מכבי ומרכז רפואי

ישירות ע"י , CSV, בפורמט ע"י מכביבמבנה קבוע, כפי שייקבע  ויועבר בציםהק

למכבי שמורה הזכות לבצע שינויים  .מכבי או ע"י גורם שלישי שיוגדר ע"י מכבי

שדות, שינוי סוג שדה(. הספק יידרש לבצע התאמות  במבנה הקובץ )למשל, הוספת

 בהתאם ללא עלות נוספת.

 שמירה על חיסיון הנתונים .1

וכן בין הספק לגורם , בין הספק למכבי, ספקבין הבין מכבי להעברת קבצים כל  1.1

תעשה רק  ובין גורם שלישי מטעם מכבי לבין הספק,   שלישי מטעם מכבי

יהיה אחראי על שיעבוד עם מכבי פרויקט ת. מנהל הות דיגיטליובאמצעות כספ

 הכספת.

וכן  "התחייבות לשמירה על סודיות במסגרת מחקריםטופס "על  הספק יחתום 1.1

 על טפסי התחייבות לשמירה על סודיות בתחום אבטחת מידע ושימוש בכספות.

כל המידע שייאסף הוא קניינה הבלעדי של מכבי. שימוש בנתונים מחוץ למכבי  1.1

, מותנה מול גורמים שונים בתוך מכביאסור בתכלית האיסור. שימוש בנתונים 

 בקבלת אישור בכתב ממנהל/ת המחלקה להערכה ומחקר.

 יתרונות: .1

 ניסיון קודם עם מכבי בסקרים דיגיטליים. 1.1

והתאמה לצרכים המשתנים של מכבי בסקירה גמישות בבקשות לפיתוח: מענה  1.1

על הדיגיטאלית כחלק משדרוג גרסאות. במקרים ייחודיים כפיתוח ייעודי. 

 הספק לפרט את מידת הגמישות שביכולתו להציע.

 מערכתהממשק בין  -מכבי סמס של ממשק לשליחה באמצעות ספק אפשרות ל 1.1

 .של מכבי  SMSלבין מערכת שליחת ה  של המציע 

 להגברת אחוזי המענה. -לשאלה בגוף המייל כחלק מהשאלון אפשרות  1.1



 

אפשרות מעבר בין שפות לבחירת המשיב, בכל זמן בעת מילוי השאלון )ולא רק  1.1

  בחירה מראש לפני התחלת המענה(.

 

 טופס ההצעה )מהווה את נספח א' להסכם(: .1

 

 .                                                                                       התאגיד המציע:  1.1

 

 .__                                                                                           : שם השירות 1.1

 

 לקוחות מרכזיים למוצר /שרות: 1.1

 

ותק במכירת  חברה

 המוצר /שרות

 טלפון איש קשר

    

    

    

 

 למלא בכתב ידאין  -מחיר המוצר/השירות 1.1

 

 בסיס

 פריט
עלות בש"ח ללא 

 מע"מ.

, הכוללת שירות מלא, תפעול שוטף, 1עבור סקר חודשית  עלות
   והכל כפי שמוגדר במפרט. 

, הכוללת שירות מלא, תפעול שוטף, 1עבור סקר חודשית  עלות
   והכל כפי שמוגדר במפרט. 

 

 

 תוספות

 עלות בש"ח ללא מע"מ. פריט

 
  

. מחד חודשי לדו 1עבור סקר  תדירות הסקירההגדלת 
   חודשי

. מחד חודשי לחד 1הגדלת תדירות הסקירה עבור סקר 
   שבועי.

   נוספים, מעבר למפורט במפרט. פיתוח דוחות

עבודה נוספות מעבר לתפעול שוטף. עלות שעות 
    לשעה.

 



 

 SMSהודעות 

 

 כמות 
מחיר להודעה ללא מע"מ 

 בש"ח 

0-500,000   

500,000-1,000,000   

1,000,000-1,500,000   

1,500,000-2,000,000   

    ומעלה - 2,000,000

 

 :_____________________תקופת הערכות נדרשת לשם תחילת אספקות 1.1

 

 אחריות ושירות 1.1

 של  תחזוקה ושדרוגים, ללא חיוב, לתקופההמחיר כולל אחריות, שירות  5.1.1

 ההסכם והאופציות. 

 

 

 

 הערות 1.1

 המחירים אינם כוללים מע"מ.  

 ספרות אחרי הנקודה. 2-אין להציע מחיר עם יותר מ 

 בלבד. ניתן להציע הצעות בש"ח 

  ימים. 09ההצעה תוקף 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  1נספח א'

 מבנה קבצים מועמדים ומגעים

 . מבנה קובץ מועמדים1

 .קובץ זה מועבר ממכבי לספק וכולל את פרטי הנסקרים 

  למכון האיסוף יהיו רק העמודות הקשורות לסקירה.העמודות שנשלחות 

 :פרטי הקובץ 

  CustomersYYYYMMDD שם: 

o YYYYMMDDהתאריך הוא התאריך בו מייצרים את הקובץ= 

o  Customers=(שם הפרויקט )נושא הסקר 

תאריך: סימן מפריד: פסיק  ANSIקידוד:  או אקסל  CSV סוג:

 DD.MM.YYYY 

  פורמט- CSV 

 (לא סופי) הקובץמבנה דוגמא ל: 

 הערות סוג עמודה  נתון

 מזהה יחודי   נומרטור מבוטח

    מחוז

מזהה תחום סקירה, לדוגמא סקר    קוד יחידה

 אחיות

    קוד מרכז רפואי

    תיאור מרכז רפואי

 לדוגמא תאריך ביקור   תאריך אירוע

    שפה לסקירה

    מגדר

    גיל

    טלפונים

    כתובת הסניף

לדוגמא המקום הפיזי בו ביקר    כתובת מתקן

 המבוטח

 

 



 

 . מבנה קובץ מגעים1

  וכולל את סטאטוס הסקירה למכביקובץ זה מועבר מהספק 

 הקובץ מהווה טריגר להפעלה אוטומטית של תהליך הפקת קובץ מועמדים עדכני 

  פורמט- CSV 

 לא סופי( מבנה הקובץדוגמא ל(: 

 

 הערות מבנה השדה שם השדה

   נומרטור חבר

ענה, סירב, ענה חלקית, ביקש   סטאטוס סקירה

 להסיר וכו'

   תאריך סקירה



 

 2א'נספח 

 מפרט ומענה אבטחת מידע

 במעמד הגשת ההצעה אלא אם צוין אחרת הכרחי –דרישות אבטחת מידע  .א

 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 מערכת ההפעלה במחשב  .1

 win7  ,win8ציין מהי מערכת ההפעלה במחשב )לדוגמא:  .1.1

 וכדומה(, כולל גרסה

 

 אשר כי מערכת ההפעלה פועלת ברישיון מהיצרן .1.2

 

אשר כי מע"ה מעודכנת, ניתנת לעדכון ותעודכן במהלך תקופת  .1.1

 ההסכם. 

 

 

 לפרט: ____________

 

 

 מאשר    /    לא מאשר

 

 מאשר    /    לא מאשר

 ( במחשבי הספקAV)= Antivirusתוכנת  .2

מותקנת במחשב הספק )לדוגמא:   AVציין איזה תוכנת .2.1

Norton  ,McAfee .)וכדומה 

 

 פעילה במחשבי הספק. -AVאשר כי תוכנת ה  .2.2

 

מתעדכנת בצורה שוטפת במחשבי  -AVאשר כי תוכנת ה  .2.1

 הספק. 

 

 

 לפרט: ____________

 

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 מאשר     /     לא מאשר 

 Firewall =(FW)תוכנת   .1

מותקנת במחשב/ברשת )לדוגמא:   FWציין איזה תוכנת .1.1

Check point.)כחלק ממערכת ההפעלה, וכדומה , 

 

 מופעלת במחשבי/רשת הספק.  -FWאשר כי תוכנת ה .1.2

 

 

 לפרט: ____________

 

 

 מאשר     /     לא מאשר

 הזדהות  .4

, דוחות, ומידע גולמי אשר כי בגישה למידע על חברי מכבי .4.1

 נדרשת הזדהות באמצעות שם משתמש וסיסמא.

 

  .אשר כי תהליך הזיהוי הינו אישי וחד ערכי .4.2

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 

 מאשר     /     לא מאשר

 הרשאות  .5

הנשמר , דוחות, ומידע גולמי אשר כי המידע על חברי מכבי .5.1

 מתאימות.במערכות הספק מוגן באמצעות הרשאות גישה 

 

 

 מאשר     /     לא מאשר

 חיווים ולוגים  .6

אשר כי קיים תיעוד בלוג של פעולות משתמשים במידע על  .6.1

 , דוחות, ומידע גולמיחברי מכבי

  

 

 מאשר     /     לא מאשר

 החלפת מידע על חברי מכבי עם מכבי  .7

דרך אשר כי החלפת מידע על חברי מכבי עם מכבי תעשה  .1.1

 כספות דיגיטליות של מכבי 

 

 מאשר     /     לא מאשר



 

 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 ממשק למערכת  .8

למערכת למילוי שאלון יהיה בצורה מוצפנת בעזרת  הממשק .8.1

 תעודה דיגיטלית מאושרת 

 

 מאשר     /     לא מאשר

 שימוש בענן   .9

האם נעשה שימוש  בענן למטרת מתן השירות נשוא  .9.1

 מכרז זה )כולו או מקצתו(.

 

 

באם התשובה היא כן )גם אם השימוש בענן הנו לצורך  .9.2

גיבוי הנתונים בלבד(, הנך נדרש לענות על השאלון 

 הנוסף המיועד לכך(. 

 

 כן  /  לא

 

 

 

 מצורף / לא רלוונטי

 

 

דרישות אבטחת מידע מספק שירותים לחברי מכבי העושה שימוש בשירותי ענן למטרת מתן 

 בחלקו(השירות נשוא מכרז זה )כולו או 

 

 במעמד הגשת ההצעה אלא אם צוין אחרת הכרחי –דרישות אבטחת מידע  .ב

 

 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 שימוש בשירותי ענן   .11

 

 :הגדרה סוג השירות אשר יועבר לענן .11.1

 ( תוכנה כשירות ענןSoftware as a Service - SaaS.) 

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

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

 

 :רמת השימוש בענן .11.2

 

 .כל השירות מסופק בענן 

 

 .חלק מהשירות מסופק בענן 

 

 

 

 

 

 ציין סוג השירות

SaaS 

PaaS 

IaaS 

 

 ציין רמת השימוש בענן:

 כל השירות מסופק בענן .1

 

 חלק מהשירות מסופק בענן .1

 פרט:     

__________________ 

__________________ 

__________________ 

 ארכיטקטורה .11

אשר כי הסביבה שהוקצתה לשירות על בסיס ההסכם  .11.1

 מופרדת מלקוחות אחרים של ספק שירות הענן.

 

אשר כי הסביבה שהוקצתה לשירות על בסיס ההסכם  .11.2

מוגנת באמצעי הגנה מקובלים כנגד סיכוני סייבר 

 .Firewall ,IPS ,WAF ,AVכדוגמת: 

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 
 מאשר     /     לא מאשר

 פרט אופן ההגנה: 

_____________________ 

_____________________ 



 

 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 

 

 

אשר כי ממשק הגישה למערכת בענן מוגן מפני ציתות  .11.1

 ושינויי מידע ע"י ומפני גורמים בלתי מורשים.

 

 

 

 מאשר     /     לא מאשר

 פרט אופן ההגנה: 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 הזדהות  .12

נדרשת הזדהות  על חברי מכביאשר כי בגישה למידע  .12.1

 באמצעות שם משתמש וסיסמא.

 

 אשר כי תהליך הזיהוי לסביבת מכבי הינו אישי וחד ערכי.  .12.2

 

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 

 מאשר     /     לא מאשר

 הרשאות  .11

הנשמר במערכות ספק  על חברי מכביאשר כי גישה למידע  .11.1

שירות הענן מתאפשרת רק באמצעות הרשאות גישה 

 מתאימות.

 

 

 מאשר     /     לא מאשר

 חיווים ולוגים  .14

אשר כי קיים תיעוד בלוג של פעולות משתמשים ברשומות  .14.1

 .על חברי מכביהכוללות מידע 

 

אשר כי קיים תיעוד בלוג של פעולות הנוגעות לשינויים  .14.2

, הגדרות תקשורת, Active Directoryבהגדרות המערכת: 

וקונפיגורציה של השרתים, ככל שרלוונטי לסוג שירות הענן 

 נשוא ההסכם.

 

 אשר כי לוג המערכת מכיל את זהות המבצע )שם משתמש(. .14.1

 

ה )תאריך, אשר כי לוג המערכת מכיל את זמן ביצוע הפעול .14.4

 (.שעה

 

אשר כי לספק )אתו מכבי חותמת את ההסכם( תהיה גישה  .14.5

 ללוגים שמייצר ספק שירות הענן.

  

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 

  



 

 יתרון שיהוודרישות איכות למענה הספק  .ג

 

מענה הספק )לסמן  נושא

 בעיגול(

  במערכת הספק מדיניות סיסמאות .1

 אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת מינימום לאורך סיסמא. .1.1

 

אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת מורכבות סיסמא )אותיות /  .1.2

 מספרים(.

 

אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת קביעת תאריך תפוגה  .1.1

 ע"י המשתמש עצמו. לסיסמא ויכולת החלפה יזומה

 

אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת מניעת חזרה על סיסמאות  .1.4

 קודמות.

 

אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת נעילת משתמש לאחר מספר  .1.5

 ניסיונות כושלים להתחברות.

 

כי מדיניות הסיסמאות אוכפת שחרור מושהה בזמן נעילת  אשר .1.6

 המשתמש.

  

סיסמא ראשונית למשתמש כי מדיניות הסיסמאות אוכפת  אשר .1.7

 חדש.

  

כי מדיניות הסיסמאות אוכפת מספר ימים מינימאלי בין  אשר .1.8

 החלפת סיסמא אחת לאחרת. 

 

 

 

 מאשר     /     לא מאשר 

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 

 מאשר     /     לא מאשר

  

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 

 מאשר     /     לא מאשר 

 

 

 מאשר     /     לא מאשר 

 

 

 מאשר     /     לא מאשר

  במערכת הספק ניהול משתמשים .2

אשר כי ישנו תהליך מנוהל של הוספת/גריעת משתמשים  .2.1

 מהמערכת במועד קרוב להתרחשות בפועל.

 

 . אשר כי ישנו תהליך בקרה תקופתי על משתמשים והרשאותיהם .2.2

 

מטעם ספק שירותי הענן לא תהיה גישה  אשר כי למשתמשים .2.1

 למידע של חברי מכבי ו/או כל מידע רגיש אחר.

 

אשר כי משתמשים מטעם ספק שרותי הענן חותמים על הסכמי  .2.4

 שמירה על סודיות.

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 

  מאשר     /     לא מאשר

 
 

 מאשר     /     לא מאשר

 
 מאשר     /     לא מאשר

 



 

מענה הספק )לסמן  נושא

 בעיגול(

 במערכת הספק ולוגיםחיווים  .1

 

אשר כי לוג המערכת מכיל את סוג הפעולה )צפייה/ יצירת/ עדכון  .1.1

 רשומה(.

 

 אשר כי לוג המערכת מכיל את תוצאת הפעולה )הצלחה/ כישלון(.  .1.2

 

  אשר כי כלל הלוגים ניתנים לצפייה ע"י מכבי. .1.1

 

 

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 לא מאשרמאשר     /     

 של תוכנת הסקרים  פיתוח מאובטח .4

פיתוחים ושינויים נערכים תוך שימוש במתודולוגיה של  אשר כי .4.1

 (.SDLCפיתוח מאובטח )

 
 מאשר     /     לא מאשר

 גיבויים .5

מידע של חברי מכבי במערך הגיבוי, מוגן אשר כי מידע של  .5.1

 .מפני גישה בלתי מורשית.

 אשר כי תקינות הגיבויים נבדקת באופן שוטף.  .5.2

 
 מאשר     /     לא מאשר

 

 מאשר     /     לא מאשר

 ספק שירותי הענןהסמכה לתקנים ובצוע מבדקים של  .6

 

 .11771אשר כי הספק מוסמך לתקן אבטחת מידע  .6.1

 

Cloud Control Matrix (CCM )אשר כי הספק ענה למטריצת  .6.2

Consensus Assessments Initiative (CAIQ )ו/או לשאלון 

 .CSA -של ארגון ה

 

 במידה וכן מהי רמת העדכניות שלו

 

 

 ומבקשים לקבל את המענה. 

 

 

 :STARאשר כי לספק יש הסמכת  .6.1

    Security Trust and Assurance Registry                 

 

 

אשר כי הספק מבצע סקרי אבטחת מידע ומבדקי חדירות  .6.4

ת הרלוונטיות לשירות נשוא הסכם זה באופן למערכות ולתשתיו

 שוטף.

אשר כי תינתן למכבי האפשרות לבצע ביקורות תקופתיות ומבדקי  .6.5

 חדירה למערכות ותשתיות הרלוונטיות עבורה.

 

 

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 

 

 פרט רמת העדכניות: 

___________________ 

 

 מצורףמצורף     /     לא 

 

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 

 /  מאשר     /     לא מאשר 

 לא רלוונטי

 

 

 



 

 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

 

 

 שם מגיש ההצעה :__________________   חותמת: ______________________        

 

תאריך:  חתימת המציע: ____________________   

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 הסכם

 

 

 -להלן ) ח.פ. __________לבין ____________ ("מכבי" - להלן)בין מכבי שרותי בריאות 

 (."הספק"

 

 

 ההסכם תקופת .1

ועד _________________  החל מיום שנתייםלמשך הסכם זה יעמוד בתוקף  .1.1

 .("תקופת ההסכם" - להלן)יום  _________

תקופות נוספות בנות   1 -למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם  ב .1.2

שנה בכל פעם, בתנאים זהים או מיטיבים עם מכבי. תנאים מיטיבים כפופים 

 להסכמת הספק. 

כולם או חלקם,  -מכבי שומרת לעצמה הזכות להאריך את ההסכם עם הזוכים

פציה ולשביעות הרצון מהמוצרים והכל בהתאם להצעתם לתקופת האו

 והשירותים אשר סיפקו עד כה.

כל תנאי ההסכם )בשינויים המחויבים( יהיו בתוקף גם בתקופות  .1.1

 האחריות/השירות שלאחר תום תקופת ההתקשרות כמוגדר בהסכם.

, מכבי תהא רשאית להביא הסכם זה 1.2 –ו  1.1בסעיפים  על אף האמור לעיל .1.4

יום  19ידי משלוח הודעה בכתב -לידי סיום, בכל שלב ומכל סיבה שהיא, וזאת על

את הסכומים שהתחייבה לשלם עד למועד  ספקמראש. במקרה זה תשלם מכבי ל

חזיר למכבי את הסכומים ששולמו עבור י ספקשבו הופסקה ההתקשרות, או ה

 .תקשרותהתקופה שלאחר מועד הפסקת הה

מקרה של סיום ההתקשרות בין הצדדים, מכל סיבה שהיא, מתחייב הזוכה  בכל .1.5

 מכבי חברילהעביר לרשות מכבי )ככל הניתן ובמידת האפשר( את המידע על 

ו/או במערכות צד ג' בהן נאגר מידע על חברי מכבי עקב  במערכותיו האגור

דין למחוק את המידע על פי  מחויב אינו שהזוכה וככל אם. יישומו של הסכם זה

ו/או נשאר במערכות המידע של הזוכה  מכבי חבריהנ"ל, וככל שמידע על 

 הזוכה מתחייב, ההתקשרות תקופת תום לאחרבמערכות צד ג' )כאמור לעיל( 

 בחוק כנדרש הפרטיות והגנת המידע אבטחת אמצעי אותם את ולנקוט להמשיך

 עוד כל פועל הזוכה פיהן על התקפות ההנחיותפי -ועל הפרטיות להגנת ובתקנות

 .בפעילותו לעסוק ממשיך הוא

 

 תמורה .1

יהיו כמפורט ומחיריהם  המוצרים המסופקים על ידי החברה למכבי רשימת  .2.1

 להסכם זה. כנספח א' במחירונים המצ"ב

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

תקופת 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.

 

 וםתנאי תשל .1

 יום.  11 התמורה תשולם כנגד חשבונית מס בתנאי תשלום של  שוטף + .1.1

 התשלום בגין תחזוקה ורישוי ישולם באופן רבעוני. .1.2

 .על הספק לציין את מס' מק"ט מכבי ומס' הזמנת הרכש ע"ג החשבונית .1.1

אישור עפ"י חוק עסקאות גופים צבוריים )אכיפת ניהול הספק יציג בפני מכבי  .1.4

המעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס  1071 – חשבונות( תשל"ו

נוהג לדווח לפקיד השומה על  הואפטור מניהול זה, על כי  או מע"מהכנסה וחוק 

 בהתאם לחוק. למע"מ ווכן נוהג לדווח על עסקאותי והכנסותי

 

 יםאספקת המוצר .1

במשך כל תקופת ההסכם את המוצרים באופן סדיר למכבי מתחייב לספק  הספק .4.1

 . כמוגדר במפרטושוטף, 

 ,ע"י הספק בהתאם לקבוע בהסכם זה בכל תחום מדינת ישראל ןיינתהשרות  .4.2

 .לרבות  שטחי יו"ש ורמת הגולן

 הספק מתחייב להמשיך לספק שרות גם בשעת חרום. .4.1

הספק יעמיד לרשות מכבי כתובת דואר אלקטרוני לקבלת הזמנות במייל, במידה   .4.4

 ותבחר מכבי באופציה זו. 

לכל מוצר המסופק למכבי )ברמת החבילה( יוצמד מספר יצרן או מספר המציין  4.11

בקורא ברקוד במרכז הלוגיסטי של  לצורך קליטתואת המוצר בצורה חד ערכית, 

 מכבי.

 

 ניהול מלאי  .1

 , באופן מיידי וללא כל דיחוי. במי מהמוצריםדווח למכבי על כל מחסור הצפוי י הספק .5.1

  המוצר/ים מספק חלופי  את תהיה מכבי רשאית לרכושבמקרה של מחסור במוצר/ים,  .5.2

 שפה את מכבי בגין פערי העלויות, אם יהיו. ספק ההסכם יכראות עיניה, ו

 

 החלפה והחזרת  מוצרים .1

אשר  הספק יחליף באופן מיידי וללא תוספת תשלום כל אריזה פגומה ו/או מוצר תקול  .1.1

 יוחזרו על ידי מכבי.

ימים ממתקני  7של מוצר/ים יבצע זאת הספק על חשבונו, בתוך  recallהיה ויידרש הליך של  .1.2

ידי החוק או בדרישות משרד הבריאות. בגין סחורה -מכבי, אלא אם כן יוגדר אחרת על

 שתוחזר, ישלח הספק זיכוי לפי ערך הזמנת ההחזרה שהוקמה )לפי שער הזמנת החזרה (.



 

ל דעתה. הספק ידאג לאסוף את למכבי שמורה הזכות להחזיר מוצרים לספק, בהתאם לשיקו .1.1

 המוצרים תוך שבוע מקבלת הזמנת ההחזרה, ולהוציא זיכוי בהתאם

 

 קנין רוחני זכויות .1

מצהיר כי הוא בעל הזכויות לשיווק ו/או הפצת המוצרים וכי אין כל מניעה  הספק .7.1

חוקית או 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. 

ם כלשהו בגין הפרת זכויות וטענות של צד שלישי ידי גור-היה ותתבע מכבי על .7.2

לשפות לאלתר את מכבי בגין כל הוצאה שתיגרם  הספקבמוצרים, מתחייב 

 לחברה כתוצאה מתביעה שכזו.

 

 מועסקי הספק .1

    מכבי ל המוצריםהספק מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת  .2.1

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

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

 תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם. תחול האחריות לגבי 

 ,גופני נזק ,מוות מטעמו בגין שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא ספקה .2.2

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

 אספקת המוצרים ו/או מתן שרות למכבי. בעת שאירע מנזק

, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם מכבימתחייב לפצות ו/או לשפות את  ספקה .2.1

יקבע על ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או העובדתי שונים מהמוצהר 

 בהוראות פרק זה.

 

 אנשי קשר .1

 .עם  הספקלהיות איש הקשר הישיר  ___________כבי ממנה בזאת את  __מ .0.1

 מכבי.עם  להיות איש הקשר הישיר  _______הספק ממנה בזאת את  _____ .0.2

 שם: ___________________  טלפון:_________________________

 :_______________________    EMAILסלולרי:_________________  

 הסבת הסכם .11

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

 הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.

 

 

 

 

 



 

 אחריות וביטוח  .11

  כאשר יש צורך בנספח ביטוח –רגיל

פי כל דין, -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הספק על 15.1

ממועד תחילת הסכם זה או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, מתחייב 

הספק לערוך ולקיים על חשבונו בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים 

מסומן כנספח בישראל, את הביטוחים המפורטים ב"אישור עריכת ביטוחים" ה

ו/או  "ביטוחי הספק"להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן: 

פי ההסכם, לרבות כל -(, וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על"הביטוחים"

הארכה שלו, ולעניין ביטוח חבות מוצר וביטוח אחריות מקצועית למשך כל 

יישנות, אך תקופה נוספת לאחר תום תקופת ההתקשרות ועד לתום תקופת ההת

 )שלוש( שנים מתום תקופת ההתקשרות. 1-לא פחות מ

מובהר, כי סכומי הביטוח הנקובים בנספח הינם בש"ח, וניתן להמירם 

לסכומים בדולר ארה"ב, בתנאי שלא יפחתו מהערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער 

 .הידוע ביום עריכת ההסכם

בנספח זה, והוא מתחייב, הספק מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים  15.2

בין היתר, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות 

ביטוחי הספק תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת 

ההתקשרות על פי ההסכם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע 

הספק יישא בכל מקרה בסכומי ההשתתפויות את תוקף הביטוחים. יודגש, כי 

 העצמיות הנקובים בביטוחי הספק.

ללא צורך בכל דרישה מצד מכבי, מתחייב הספק להמציא למכבי, לא יאוחר מיום  15.1

אחד לפני מועד חתימת הסכם זה, אישור בדבר עריכת ביטוחי הספק כאמור לעיל 

על ידי המבטח. בהתאם לנוסח "אישור עריכת ביטוחים", כשהוא חתום כדין 

הספק מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין 

על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם 

פי כל -פי הסכם זה ו/או על-אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של הספק על

 דין.

ידי הספק כדי לצמצם או -הביטוחים הנ"ל עלבהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת  15.4

לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת 

הביטוחים כדי לשחרר את הספק מחובתו לשפות ו/או לפצות את מכבי ו/או מי 

 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על-מטעמה בגין כל נזק שהספק אחראי לו על

ק תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה, ככל שתקופת ביטוחי הספ 15.5

לעיל  15.1מתחייב הספק להפקיד בידי מכבי אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף 

פי -בגין הארכת תוקפו לתקופת ביטוח נוספת ולמשך כל תקופת ההתקשרות על

 ההסכם.



 

מובהר, כי היה וסכומי הביטוח הינם בדולרים, על הספק להתאימם לערך 

 וב בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום חידוש עריכת הביטוח.הנק

 15.1ידי הספק כנדרש בסעיפים -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על 15.1

לעיל תחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את מכבי, בין היתר,  15.5ו/או 

 בעיכוב כל תשלום המגיע לזוכה לפי הסכם זה.

כל זכות העומדת למכבי לפי חוק החוזים )תרופות(, אין באמור לעיל כדי לגרוע מ

 .1079-התשל"א

מכבי תהא רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא  15.7

ידי הספק כאמור לעיל, והספק מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או -על

התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נשוא האישור 

זה. הספק מצהיר ומתחייב, כי זכויות מכבי לעריכת  15פי סעיף -התחייבויותיו עלל

הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מכבי ו/או מי מטעמה 

כל חובה ו/או כל אחריות לגבי הביטוחים נשוא אישור עריכת הביטוחים, טיבם, 

לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי 

פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים -פי הסכם זה ו/או על-על הספק על

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

-ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש, על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על 15.2

י המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי. ידי מכבי, וכ

כמו כן, יתחייב המבטח שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה, אלא אם 

 )שלושים( יום מראש. 19תימסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי מכבי לפחות 

ביטוחי הספק יכללו סעיף, לפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על הספק,  15.0

לרבות אי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי 

 הפוליסות, לא יפגעו בזכויותיה של מכבי לקבלת שיפוי. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר הספק, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה  15.19

ו/או תביעה כנגד מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שארע לרכושו ו/או הנובע 

זק לרכושו, והוא פוטר את מכבי ו/או מי מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור. מנ

פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בכוונת זדון. הספק מתחייב, כי ככל שערך 

ביטוח רכוש )לרבות נזק תוצאתי(, תכלולנה הפוליסות ויתור על זכויות שיבוב 

כוונת זדון(, והספק מתחייב כלפי מכבי ומי מטעמה )אך למעט כלפי מי שגרם נזק ב

 פי הפוליסות.-לפעול למיצוי זכויותיו על

הספק מתחייב, כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן  15.11

השירותים נשוא חוזה זה, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו 

זה, על  15קבלני המשנה יתחייבו לערוך ולקיים את הביטוחים המפורטים בסעיף 

ופה מאוחרת כל תנאיהם, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם הספק או לתק

זה. לחלופין, רשאי הספק לכלול את קבלני המשנה  15פי המוגדר בסעיף -יותר על

 בשם המבוטח בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט לעיל. 



 

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, למעט ביטוח אחריות מקצועית,  15.12

הביטוח או כל נוסח לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט הרלוונטי למועד עריכת 

 אחר שיחליף אותם.

 

  סעיף אחריות וביטוח

לרבות נזק שיגרום הוא ו/או מי , הספק יהא אחראי לנזק ו/או אובדן מכל סוג שהוא .1

מטעמו, לגופו ו/או לרכושו ו/או לעסקו של כל אדם ו/או גוף, לרבות, למכבי ו/או למי 

קשר עם מתן השירותים ו/או מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו, שנגרם תוך כדי ו/או ב

 הסכם זה. 

 

הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או  .2

הוצאה שייגרמו למכבי, לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד 

זה ו/או על פי מכבי, כתוצאה ו/או בקשר עם אחריות הספק ו/או מי מטעמו, על פי הסכם 

כל דין, וזאת מבלי לגרוע מזכויות מכבי לכל תרופה או סעד על פי הסכם זה ו/או על פי כל 

דין ובלבד שנמסרה הודעה לספק וניתנה לספק הזדמנות להתגונן בפני כל דרישה ו/או 

 הוצאה ו/או תביעה כאמור

 

ממועד , ל דיןזה ו/או על פי כ הסכםעל פי ומהתחייבות הספק בלי לגרוע מאחריות מ .1

לערוך הספק המוקדם, מתחייב  לפי, או ממועד תחילת מתן השירותיםתחילת הסכם זה 

את  ,בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראלו, ולקיים על חשבונ

ביטוח חבות ולעניין  ההסכםפי -עלההתקשרות משך כל תקופת לוזאת  הבאיםהביטוחים 

 וש שנים מתום ההתקשרות: המוצר, להחזיק בביטוח לעוד של

 

ו/או  וכלפי המועסקים על יד ספקה חבות את המבטח - מעבידים חבות ביטוח .א

, על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים ומטעמ

/או נזק נפשי לכל עובד ו, בגין מוות ו/או נזק גוף 1029 -פגומים, התש"ם 

, בגבול אחריות השירותים מתן/או מחלה תוך כדי ו/או עקב וכתוצאה מתאונה 

 29,999,999 -)ששה  מיליון  שקלים חדשים( לנפגע, למקרה  ו₪   1,999,999 של

ביטוח. הביטוח כאמור ה( בסה"כ לכל תקופת חדשים שקלים מיליון עשרים) ₪ 

 אינו כפוף לכל הגבלה בדבר שעות עבודה, עבודות בגובה ובעומק, קבלנים,

קבלני משנה ועובדיהם, פתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער. הביטוח 

 החשב למעבידתבמידה ו הו/או הבאים מטעמ מכביכאמור הורחב לשפות את 

 .ספקהעובדי מ מישל 

 את המבטחביטוח אחריות כלפי צד שלישי  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .ב

דן ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או /או אובו, על פי דין, בגין כל פגיעה ספקה חבות

לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות למכבי ו/או מי מטעמה בקשר עם 

 שקלים מיליון) ₪  1,999,999 שלו/או במסגרת מתן השירותים בגבול אחריות 



 

ביטוח. הביטוח כאמור אינו כפוף לכל ה( לאירוע ובסה"כ לתקופת חדשים

, מכשירי הרמה, בהלההגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, בהלה, התפוצצות, 

פריקה וטעינה, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל ובמשקה, מתקנים סניטריים 

פגומים, שביתה והשבתה, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, וכן 

 מכביאת  לשפותאומי. הביטוח כאמור הורחב תביעות מצד המוסד לביטוח ל

ו/או מי מטעמו, וכל זאת בכפוף  ספקהלמעשי ו/או מחדלי  הבגין אחריות

לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד 

 .מיחידי המבוטח. רכוש מכבי ייחשב כרכוש צד ג'

עפ"י דין  הספקריותו של כיסוי אח - /אחריות מקצועית"מוצר"חבות  ביטוח .ג

בגין נזק גוף ו/או רכוש, לרבות נזק גרר, בקשר עם ו/או עקב מוצר המיוצר, 

"( המוצריםו/או הבאים מטעמו )להלן: " הספקמטופל, משווק, מסופק ע"י 

לתביעה ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח  ₪  599,999בגבול אחריות של 

ו/או  הספקלמעשי ו/או מחדלי  כאמור מורחב לשפות את מכבי בשל אחריותה

בשל אחריות אשר תוטל עליהם בקשר לנזקים שנגרמו בקשר עם ו/או עקב 

המוצרים, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך 

בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. בביטוח המפורט לעיל הפוליסה תהא 

בקשר עם השירותים  הספקפעילות בעלת תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת 

שבנדון, גם אם פעילות זאת החלה בטרם נחתם ההסכם, אך לא לפני 

___________. במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה 

כלשהי, מוסכם כי בפוליסה תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך 

חברתנו וכל אירוע שיארע חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח ב 1

בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, 

 ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח. 

 

 

מובהר כי סכומי הביטוח הנקובים בפוליסות  הביטוחים  המבוקשות  לעיל הינם  בש"ח  .4

תנאי שלא יפחתו מהערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער וניתן להמירם בדולר ארה"ב ב

 הידוע ביום עריכת החוזה.

/או לגרוע בצורה וכדי לצמצם  הספקבהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים על ידי  .5

 הביטוחים בעריכת יהיה, ולא זה להסכם/או אחריותו בהתאם ו יוותויכל שהיא מהתחייב

ו/או מי מטעמה בגין כל נזק  מכביו/או לפצות את  לשפות ומחובת הספק את לשחרר כדי

 אחראי לו על פי הסכם זה.  שהוא

 מינימום דרישת בבחינת הינה לעילבזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט  מוסכם .1

מצהיר  ספקשאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. ה הספק על המוטלת

ה ו/או דרישה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה ומאשר בזאת, כי הוא מנוע מלהעלות כל טענ

בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף 

 הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו.

כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מכבי ו/או מי  ומצהיר כי לא תהיה ל הספק .7



 

ו/או רכוש שיובא על  וו/או באחריותמטעמה, בגין כל נזק שייגרם לרכוש בבעלות הספק 

 וו/או למי מטעמ ספקו/או נזק אובדן תוצאתי שייגרם ל למכבי והספק ו/או מי מטעמ ידי

הספק ביטוח רכוש ו/או אובדן  ךבקשר ו/או במסגרת מתן השירותים וזאת בין אם ער

אמור מכל אחריות לנזק כ הו/או מי מטעמ מכביא פוטר את ותוצאתי ובין אם לאו, וכי ה

ערוך הספק ביטוחים כאמור בסעיף זה ילמעט לגבי אדם שגרם לנזק בזדון. במקרה בו 

הספק מתחייב כי הביטוחים יכללו סעיף מפורש על פיו המבטח מוותר על זכות התחלוף 

   ובלבד שהוויתור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.  הו/או מי מטעמ מכביכלפי 

 מתחייב, דין פי על או/ו זה הסכם פי על הספק חייבויותהת או/ו מאחריות לגרוע מבלי .2

 נשוא, השירותים מתן עם בקשר או/ו במסגרת משנה קבלני עם בהתקשרותו כי, הספק

 יתחייבו המשנה קבלני לפיו סעיף ההתקשרות בהסכמי לכלול אחראי יהא הוא, זה הסכם

 ואופי העניין לפי, חלקם או/ו זה בהסכם המפורטים הביטוחים את ולקיים לערוך

 עם התקשרותם תקופת כל למשך וזאת, זה בהסכם כמפורט תנאיהם כל על, ההתקשרות

 לכלול הספק רשאי, לחלופין. זה בהסכם המוגדר פי על יותר מאוחרת לתקופה או הספק

 באישור כמפורט ידו על הנערכים הביטוחים במסגרת המבוטח בשם המשנה קבלני את

 מהתחייבויות לגרוע כדי זה בסעיף באמור אין, ספק הסר למען. הספק ביטוחי עריכת

 .דין פי על/או ו ההסכם פי על הספק אחריות או/ו

לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט או  הספק פוליסות נוסחי כי, במפורש בזאת מוסכם .0

 כל נוסח מקביל לו.

 

 הפרת כל אחד מסעיפי המשנה בסעיף זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם. .19

 

 

 

 פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע  .11

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

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  112הספק מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  11.2

 .1077-העונשין, התשל"ז

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

 כפופים לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 :דרישות לסודיות 11.4

 הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:

מור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס לכל מידע לש 11.4.1

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

מידע רפואי, מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע פיננסי וכיו"ב נתונים, אשר יגיעו לידיעתו 

 (."המידע"פי האמור במסמכי הסכם זה )להלן: -על קספבמסגרת ביצוע התחייבויות ה



 

למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא, אלא אם קיבל  11.4.2

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

רק לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך ו 11.4.1

, נותני שירותים והמועסקים ספקהמורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי ה ספקלעובדי ה

פי ההסכם יחתמו על כתב התחייבות אישי -על ידו ומטעמו לצורך ביצוע התחייבויותיו על

 ספק)בכל עת(, בנוסח המחייב אותם לעמוד בהתחייבויות ה ספקלשמירת סודיות כלפי ה

הסכם זה, וכן כלפי מכבי )בהתאם לדרישה מפורשת ולנוסח לשמירת סודיות המפורטות ב

יהא אחראי כלפי מכבי  ספקידי מכבי(. מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי ה-שיומצא על

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

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: 11.4.4

עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו מידע שהיה בידי הספק ו/או בידי  11.4.4.1

טרם ההתקשרות בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת 

 סודיות;

מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת  11.4.4.2

 סודיות;

מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של  11.4.4.1

 .ספקה

פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת, -עלפי דין או -מידע שחובה לגלותו על 11.4.4.4

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

 להתגונן מפניו.

לא יהא  ספקכי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי ה 11.4.5

 רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.

שף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת לגביו כי ידוע לו שייתכן והוא ייח 11.4.1

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 

ודע לכך שהמידע הינו מ ספקוהפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת המידע בסודיות, וכי ה

 חלק מנכסיה של מכבי.

כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא מודע לסנקציות  11.4.7

האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם( להן הוא צפוי אם הוא או מי 

הפרטיות,  מעובדיו מי מטעמו יפר הוראות אלו, לרבות )אך לא רק( הוראות חוק הגנת

 , וכל דין רלבנטי נוסף.1001-ותקנותיו, חוק זכויות החולה, התשנ"ו 1021-התשמ"א

 :דרישות אבטחת מידע 11.4.2

 הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:

 לעת מעת במכרז וכפי שיעודכנו המצויות מידע אבטחת דרישות בכל לעמוד 11.4.2.1

 המכרז. לנושא הרלוונטיות רגולטוריות בהתאם לדרישות



 

חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו והנחיות הרשות למשפט  הספק יקיים את 11.4.2.2

טכנולוגיה ומידע לעניין הגנת הפרטיות ואבטחת המידע, הרלוונטיות למערך 

 .טכנולוגיית המידע ולתהליכי העבודה נשוא מכרז זה

מתן גישה למערכות הספק שבהן נאגר/מעובד/מועבר בתקשורת המידע על חברי  11.4.2.1

ברת מידע על חברי מכבי מהספק לגורמים מכבי לגורמי צד ג' מטעמו או הע

מטעמו כחלק מתהליכי העבודה שלו וכתוצאה מההסכם עם מכבי, מחייבת אותו 

לדרוש או לקבל הגנה על המידע של חברי מכבי כשם שהוא נדרש לספק וזאת 

באמצעות ההסכמים שהוא עורך עם גורמים אלו. בפרט כאשר ספקיו עושים הם 

 בספקי שירותי ענן. עצמם שימוש בצד ג' ובפרט

ימים לפחות, לערוך אצל הספק  1מכבי תהא רשאית, בכל עת בהודעה של  11.4.2.4

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

פי האמור -שמירת סודיות ופרטיות הנוגעים לביצוע התחייבויות הספק על

ל אמצעים פיזיים ו/או בהסכם זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור ביקורות ע

אלקטרוניים ו/או לוגיים, מהימנות עובדים, בדיקות חוסן )מבדקי חדירה 

מתחייב לתקן את הליקויים שיימצאו בלוח זמנים  ספקהמבוקרים( וכיו"ב. 

 המותאם לרמת החומרה של הממצא.

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה 

 סודית של ההסכם.י

 

 שונות .11

, תהיה זכות לקזז כל חיוב ולה בלבדהצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי,  .11.1

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

 מכל סכום שיגיע לספק ממכבי.

באחריות הספק להדריך את כל עובדיו לגבי הסיכונים הייחודיים במסגרת מתן  .11.2

 השירותים על ידם לפני תחילת מתן השרות על ידם ומעת לעת במהלך עבודתם.

: אסותא מרכזיים לרבות, אך לא רקלכל התאגידים/חברות בקבוצת מכבי,  .11.1

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

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

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

 בהסכם זה. הקבועים 

, תוך חודש מחתימת ההסכם, לכל B2B  לדרישת מכבי הספק יתחבר לשירותי .11.4

המסרים שמכבי תחליט להפעיל, זאת מול החברה אשר עובדת עם מכבי )חב' 

 ובמימון הספק. סיגמנט( 

ערך מבחינת התאמת תהליכי עבודה ותהליכים מחשוביים לתמוך הספק יי

בתהליכים הרשומים הבאים: הזמנה ועדכון הזמנה, אישור הזמנה, תעודת משלוח 

דגיטלית, קבלת טובין, סטטוס חשבונית, רשומת אב ספק, כרטסת ספק, חשבונית 

 דיגיטלית.



 

של חשבונית  לדרישת מכבי, הספק יערך תוך שלושה חודשים לעבודה במתכונת .11.5

 מרכזת, בליווי קובץ ממוחשב, במבנה שתגדיר מכבי.

הספק מתחייב, כי השירותים ו/או המוצרים המוצעים על ידו לא נרכשו, במישרין  .11.1

פי חוק )איראן לבנון וסוריה(. כמו כן, -או בעקיפין, ממדינות שהסחר עמן אסור על

נות להן אין מתחייב הספק להצהיר אם המוצרים / שירותים מיובאים ממדי

 קשרים דיפלומטיים עם מדינת ישראל.

הצדדים מצהירים בזאת, כי הסכם זה ממצה את כל הנושאים, ההתחייבויות  .11.7

, עובר למועד חתימת ההסכם, וכי הספקוהסכומים שהיו פתוחים בין מכבי לבין 

לא תהיה להם כל טענה או דרישה לתשלום נוסף בגין התקופה הקודמת להסכם 

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

 ₪. 9ידה למכבי במישרין ובעקיפין עד תאריך  ______ עומדת על 

הספק מצהיר כי הוא עומד בכל החוקים, התקנות והנחיותיהן של הרשויות  .11.2

הרלוונטיות בתחומי איכות הסביבה החלים עליו. כמו כן, לא עומדים כנגד הספק 

 או תלונות כלשהן בנושאי איכות הסביבה. תביעות

כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר  .להלןכתובות הצדדים הן כמפורט  .11.0

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

בעת  -ימים מיום המשלוח, ובמקרה בו נמסרה ביד  1ידי הצד אליו נשלחה תוך 

 .המסירה בפועל

 12125תל אביב,  27רח' המרד  –כבי שירותי בריאות מ

      רח'  -                              הספק

  

 

 כתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים: .11.19

        מכבי: 15.2.1

        הספק: 15.2.2

                 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום : 

 

 

 

                                              _______________   _______________ 

   הספק   מכבי שרותי בריאות                                                                     

   שם מלא של החותם:       

 

    חותמת: 

 



 

 

 נספח א'

 

 בסיס

 פריט
עלות בש"ח ללא 

 מע"מ.

, הכוללת שירות מלא, תפעול שוטף, 1עבור סקר חודשית  עלות
   והכל כפי שמוגדר במפרט. 

, הכוללת שירות מלא, תפעול שוטף, 1עבור סקר חודשית  עלות
   והכל כפי שמוגדר במפרט. 

 

 

 

 

 תוספות

 עלות בש"ח ללא מע"מ. פריט

 
  

. מחד חודשי לדו 1עבור סקר  הגדלת תדירות הסקירה
   חודשי

. מחד חודשי לחד 1הגדלת תדירות הסקירה עבור סקר 
   שבועי.

   נוספים, מעבר למפורט במפרט. פיתוח דוחות

עבודה נוספות מעבר לתפעול שוטף. עלות שעות 
    לשעה.

 

 

 

 SMSהודעות 

 

 כמות 
מחיר להודעה ללא מע"מ 

 בש"ח 

0-500,000   

500,000-1,000,000   

1,000,000-1,500,000   

1,500,000-2,000,000   

    ומעלה - 2,000,000

 

 

 


