
   
  

 מחלקת רכש ציוד וחומרים                                   

 
 בקשה להצעת מחיר 

 ("הבקשה" –)להלן   5102 לביצוע סקרי שירות בסניפי מכבי

 

 כללי .0
 

לביצוע סקרים רציפים מבוססי ( מעוניינת לקבל הצעות "מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  .0.0
(, כמפורט "המוצרים והשירותים" –)להלן ת בסניפים אירוע לבחינת שביעות רצון מהשירו

 בבקשה.
 

לדואר אלקטרוני  ימית יחזקאלעל גבי טופס ההצעה המצורף ושלוח אל  למלאאת ההצעות יש  .0.5
yamit_y@mac.org.il   11.01.2015עד יום. 

 
 מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא.  .0.1

 
 לא עומדות בסף איכותי נדרש יפסלו.הצעות ש .0.1

 
היות מציע בעל ההצעה הכלכלית המיטבית אינו מבטיח את זכייתו. זכייה תוכרז לאחר שקלול  .0.2

 המחיר והאיכות כפי שתחליט מכבי.
 

 מכבי שומרת לעצמה הזכות לנהל מו"מ עם שתי ההצעות המיטביות. .0.1
 

ת קודמות, בהתאם לשיקול דעתה הצעה זו אינה מבטלת את זכותה של מכבי להמשיך התקשרויו .0.1

הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע הציע את הצעתו במסגרת בקשה זו על מנת לבטל ו/או 

לשנות ו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמים עימו, לרבות מימוש אופציות ככל שהן 
 קיימות.

 

ימים מקבלת הודעה על  7ך ספקים עימם תתקשר מכבי, יחתמו על ההסכם המצורף לבקשה תו .0.1
רצונה של מכבי להתקשר עימם. מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם 

 ההתקשרות שייחתם.
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 רקע: .5

 

 סקרים רציפים מבוססי אירוע לבחינת שביעות רצון מהשירות בסניפי מכבי. מעוניינת לבצע מכבי שירותי בריאות 

 השירותים שיוערכו הם:

 רד הסניףמש -

 תחנת האיסוף -

 איכות המענה הטלפוני )בסניפים חרדיים בלבד( -

 המלצה על מכבי באיזור המגורים )בסניפים חרדיים בלבד(. -

 

 תנאי סף להגשת הצעת מחיר

 
 בביצוע סקרי שביעות רצון . פחות,שנים ל 8בישראל של סיון מוכח יבעל נ הינוהספק  -

 ,,,,3סקרים טלפוניים בהיקף של לפחות  ום הבקשהפרסביצע בחמש השנים האחרונות שקדמו ליום  -

וסקרי שביעות רצון טלפוניים רציפים מבוססי אירוע )במתכונת הסקר המבוקש( בהיקף של   ראיונות בחודש;

 יחידות מוערכות לכל הפחות. ,,0 -מרואיינים בחודש  ו ,,,,0

ת אם )בע"פ ובכתב(  וכן סוקרים , בעלי שליטה בעברית ברמת שפ01 מעסיק באופן קבוע סוקרים מעל גיל -

 סקירה לפחות.    עמדות ,3 -ב , דוברי רוסית וערבית ברמת שפת אם

בקרות שוטפות על הסוקרים, כולל  יערכואת הסוקרים ו ידריכוקבוע אחראי משמרת אשר  באופן מעסיק  -

י משמרת ומעל אחראבתפקיד האזנה לסקרים המבוצעים. אחראי משמרת יהיו בעלי ניסיון של שנה לפחות 

 . ,0גיל 

יעמוד בקשר שוטף ירכז את הפעילות המחקרית והתפעולית של הסקירה ופרויקט אשר מנהל  הספק ימנה  -

 עם מכבי או מי מטעמה.  

על האחראי להיות חוקר בעל ניסיון של שנתיים לכל הפחות בביצוע סקרי שביעות רצון לקוחות, בעל השכלה 

 הזכות לבקש הצגת תעודה רלוונטית. אקדמית רלוונטית.  למכבי שמורה

 על הספק למנות מ"מ לאחראי פרויקט במידת הצורך ולמכבי שמורה הזכות לדרוש החלפתו.

 התומכת בביצוע הראיונות בשפות עברית, רוסית וערבית לפחות.  CATIברשותו מערכת  -

 ברשותו מערכת המאפשרת הקלטת כל הראיונות ושמירתם במשך כשלושה חודשים. -

 
 

 
 
 
 
 
 



 המפרט המבוקש:  .1
 

 השאלונים

 השאלונים ינוסחו ע"י מכבי. -

 ע"י מכבי.יבוצע תרגום השאלונים לרוסית ולערבית  -

 תיתכן חפיפה חלקית בין השאלונים.  בנה שאלון ייחודי המותאם לו. י נסקר לכל  שירות -

ת עד שתי שאלות במהלך תקופת הסקירה, ללא תוספ שאלונים להוסיף ללמכבי שמורה הזכות  -

 מחיר.

תתבסס על השאלון המיוצא ממערכת הסקרים הממוחשבת    CATI -בניית השאלון במערכת ה -

שמות המשתנים, פורמט הצגת שאלה  –שברשות מכבי )בהתאם להגדרות השאלון במערכת 

 פתוחה וכיוב'(.

לאחר בניית השאלון הספק יפיק מתוך המערכת קובץ שאלון, הכולל את כל ההתניות וההנחיות  -

 קר כפי שמוגדרים במערכת הסקירה..לסו

על הספק לספק למכבי או למי מטעמה יכולת התחברות מרחוק/ לינק למחשב הסקירה לצורך  -

 בדיקת השאלון.

הספק יבצע שינויים  בשאלון קיים רק לאחר קבלת שאלון מעודכן ממערכת הסקרים הממוחשבת  -

 של מכבי.

 

 ביצוע הראיונות

 מעקב ממוחשב אחר המכסות לדגימה. תוך, CATIכת מערהראיונות  יבוצעו באמצעות  -

  .,,:00 – ,,:00 בין ו  ,,:00 – ,,:1בימים א' עד ה', בין השעות  תתבצעהסקירה  -

 יצוע סקרים בימי מועד וערבי חג, יבוצעו על פי החלטת מכבי באותו זמן.ב

 מאגר חדש.ימים או עד לקבלת  3 -תוקף המאגר )המתקבל ממכבי ( לביצוע הראיונות הינו ל -

למיצוי כל במדגם עד  העולהשל מבוטח   , לרבות טלפונים ניידים,לכל מספרי הטלפון הסוקרים יתקשרו -

 מספרי הטלפון שמכבי העבירה, בטרם מעבר למרואיין הבא.

מכבי תגדיר כמות ראיונות אשר יבוצעו בכל אחת משלוש השפות: עברית, רוסית וערבית, בהתאם  -

 ע"י מכבי.  לסימון במאגרים שיועברו

מופיעים שהסוקר וידא שאכן ביקר בסניף וביחידה האיון יבוצע רק עם מקבל השירות עצמו ולאחר יהר -

 בן משפחה. לתשאולבמאגר. מכבי רשאית לשנות דרישה זו בחלק מהסקרים לתשאול כללי או 

 

 



 

 ן. קבל מידע על יחידת השירות שבה ביקר המרואייבשל שמירה על צנעת הפרט, הסוקר לא י

 המאגר. ואינו נסמך על על סמך תשובת המרואיין לסוקר לדגימה הנוהמעקב אחר המכסות 

  . לא ייסקר  -מבוטח אשר ציין שלא קיבל את השירות עליו נשאל -

 המידע יועבר לידיעת מכבי. הפנייה אליו לא תיספר במסגרת הראיונות שבוצעו.

י נטישה,  חוסר שביעות רצון או חוויות שירות המזהה איתותסוקר למכבי תהא שמורה הזכות לדרוש כי  -

להעביר את פרטיו ופרטי התלונה בקש את רשות המרואיין שליליות , אף שאינן קשורות לנושא הסקר , י

 לגורם המתאים במכבי.

 שאלונים בספירת הסקרים למכסות ייספרוכולל מענה לכל השאלות בשאלון. סקר מלא ייחשב סקר ה -

 מלאים בלבד.

 

 אגר המידע המיועד  לסקירהקבלת מ

מקבלי שמי )כולל מאפייני רקע ופרטי התקשרות( של מאגר קובץ  פעמיים בשבועפעם/  הספק יקבל -

 .השירות ביחידות המוערכות

 עשה באופן אוטומטי באמצעות כספת דיגיטלית שמכבי תעמיד לרשות הספק.העברת הנתונים ת -

העברת הנתונים תעשה ישירות ע"י מכבי,  לבין הספק.ייקבע בין מכבי כפי ש הקובץ יועבר במבנה קבוע -

 או ע"י ספק של המערכת הממוחשבת לניהול הסקר, כפי שיוגדר ע"י מכבי.

 הוספת שדות לקובץ מקבלי השירות תעשה בהתאם להנחיות מכבי/ מי מטעמה. -

 כל שינוי במבנה הקבצים ייעשה רק בתיאום ובהתאם להנחיות מכבי או למי מטעמה. -

 

 קר ושיטת הדגימההיקף הס

 מכסות קבועות שיוגדרו ע"י מכבי.הדגימה תעשה ברמת מרכז רפואי על פי  -

 מקבלי שירות, כמפורט להלן: ,,0,0 -בכל חודש ירואיינו כ -

  

מספר 
 סניפים

כמות 
סקירה 
 חודשית

כמות 
 שנתית

 ,400 044 033 *משרד

 5460 455 133 *תחנות איסוף

סניפים  -איכות המענה הטלפוני 
 1920 160 8 דיםחר

 1920 160 8 חרדים -פרופיל מרכז רפואי 

 14760 1230 -- סה"כ

 המכסה לסניף משתנה ותלויה בגודל הסניף *

 



 

 

 הדגימה תעשה תוך פיקוח על שפת ביצוע הסקר )עברית, רוסית וערבית(.  משתני הדגימה:  -

מהמכסה לדגימה,  ה גדוליהיהנסקרת יחידה כל לשיועברו על ידי מכבי מספר הרשומות במאגרים  -

 . ,0ולכל היותר פי  0פי  לפחות

 דרישות אבטחת מידע במעמד הגשת הצעה

 
, שמירת והעברת התיעוד ביצוע סקריתאר את תהליכי העבודה במסמך המענה עבור אופן תיעוד  המציע 

יות תוך שימוש במערכות הספק למתן השירות נשוא מכרז זה ואת אופן מימוש הדרישות להגנת הפרט

ואבטחת המידע, כולל פירוט מדיניות הגישה למערכות הספק ע"י צדדים שלישיים למטרות תחזוקת 

 .המערכות/טיפול בתקלות/שדרוגן

 הבאים:לנושאים  בין היתר(במסמך תינתן התייחסות )

 משתמשים והרשאות
 נדרש אישור כי קיים.אודות מבוטחי מכבי  זיהוי אישי וחד ערכי בכל גישה למידע 
 הרשאות. ניהולאות גישה )ע"פ תפקיד / הצורך לדעת(. נדרשת התייחסות לנושא הרש 
  (. נדרש אישור הוספה וגריעת משתמשים מהמערכתניהול משתמשים במערכת )תהליך 

 כי מבוצע.
  בקרה תקופתית על משתמשים והרשאותיהם למול המשך הצורך שלהם בשימוש בשם

 רש לאשר שהתהליך קיים ומבוצע בפועל.המשתמש ובהרשאות ועדכון בהתאם לצורך. נד
 

 סיווג מידע 
  .ממשק ציבורי שבו מועבר מידע מזוהה אישי נדרש שיהיה מוצפן ברמת הצפנה מקובלת בשוק

 נדרש אישור כי מבוצע וכיצד מבוצע.
 

 בקרה
  .פעילות משתמשים תתועד בלוג 

 

 ארכיטקטורה 
 נן ברישיון, ניתנות לעדכון ישימוש במערכות הפעלה. נדרש אישור כי מערכות הפעלה ה

 ותחזוקה ומעודכנות בפועל ע"פ הוראות היצרן.
  קישור לרשתות חיצוניות או אינטרנט יוגן באמצעים המקובלים בקישורים מסוג זה. נדרש לפרט

 כיצד מבוצעת ההגנה.

 

 אירועי אבטחת מידע
 קיים חשד שבו נחשף או  מידע אבטחת לאירוע אירוע אבטחת מידע או חשד של מקרה בכל

 לכל במקביל וזאת כך על למכבי לדווח במידי יש שנחשף מידע על מטופלי מכבי שלא כדין,

 .דין י"עפ לנקוט שנדרש הספק פעולה
 

 

 



 

 בקרת איכות

 לפני התחלת הסקירה

סקרי דמי לבדיקת השאלון )מכל סוג(, בהתייחס לכל אפשרויות  ,3קודם לביצוע הסקר הספק ייבצע  -

 התשובה

ראיונות פקטיביים )לכל שאלון(, שיכללו את מגוון ההתניות  ,3ר למכבי קבצי דמי של הספק יעבי -

 בשאלון. הסקר יתחיל רק לאחר אישור תקינות הקליטה של קבצי הדמי במערכת הסקרים.

 באופן שוטף

בהיבטים של אוריינטציה לגבי הסקר  ןתדריכים וריענוע"י אחראי משמרת מטעם הספק, קרים יעברו והס -

 , הכרת הסקר, טיפול בהתנגדויות ושמירה על צנעת הפרט.ילמכב

בהיקף של  בקרות שוטפותיבצע אחראי המשמרת   .בכל שעות ביצוע הסקר יהיה נוכח אחראי משמרת -

 הראיונות לכל הפחות. %,0

 הבקרה תכלול :

 האזנה באופן אקראי לחלק מהסקרים המבוצעים. .0

 מלל באופן מפורט וללא שגיאות כתיב.בקרה אקראית על השאלונים כדי לוודא כתיבת ה .0

על ידי סוקר מסוים והסוקר לא הציג שיפור אחרי משוב  במקרה ומכבי תזהה איכות לקויה בביצוע סקרים -

 תהא למכבי הזכות לדרוש החלפתו., והדרכה

 למכבי שמורה הזכות לבצע ביקורים במרכזי הראיונות בהודעה מוקדמת ובתיאום מראש מול הספק -

 .לסוקריםתדריכים בעצמה  לבצע ו/או 

ית לדרוש את ההקלטות )למרואיינים ספציפיים או למדגם שאכל הראיונות יוקלטו ע"י הספק. מכבי ר -

חודשים  3במשך על ידי הספק ההקלטות יישמרו  אקראי(, והן יועברו אליה תוך שבוע ממועד הבקשה. 

 לפחות מיום ביצוע הראיון.

 במקרה של שינוי בשאלון

, יבצע הספק את הפעולות CATIשאלון מעודכן ממערכת הסקרים וקליטתו במערכת ה לאחר קבלת 

 הבאות:

 CATI -הפקת קובץ השאלון החדש מתוך מערכת ה -

 סקרי דמי לבדיקת כל התשובות האפשריות 03ביצוע  -

העברת קובץ של סקרי הדמי למערכת הסקרים לצורך בדיקת תקינות קליטת הנתונים בהתאם לשינויים  -

 בשאלון

 

 

 

 



 

 למערכת הממוחשבת של מכבי העברת הנתונים

המידע שייאסף יועבר ישירות למערכת ממוחשבת שברשות מכבי, אשר תציג את השאלונים הפרטניים,  -

  תנתח את הממצאים ותפיץ אותם. 

מבנה הקבצים שיועברו יהיה תואם למבנה שייקבע ע"י מכבי או מי מטעמה. מכבי רשאית לבצע שינויים  -

 בצים במהלך השנה.במבנה הק

 את הקבצים הבאים:  מי מטעמה, הספק יעביר למכבי או  -

קובץ התשובות של המרואיינים באותו תחום שירות בצירוף מאפייני המרואיינים )כולל זיהוי  .א

מספר  המרואיינים(, כפי שהועברו ע"  מכבי. השאלות המשותפות ליחידות ימוספרו באותו

על חיבור הקבצים ועיבוד החלקים המשותפים. נתוני כל שירות ויוגדרו באותו פורמט, כדי להקל 

 יועברו בקובץ נפרד.

 קובץ הכולל זיהוי מרואיינים וחיווי סטאטוס מתאים: ב. 

  מכבי תסיר מהמאגרים הבאים לפרק זמן שייקבע מראש את שמות  - "מרואיין" -

 נסקרו.כבר המרואיינים ש

 להשיב על סקרים באופן גורף. מכבי תסיר מהמאגרים את המסרבים  –"סרבן"  -

עקב אי שביעות רצון  גורם מתאים במכביקובץ הכולל זיהוי מרואיינים שביקשו שיחה עם  ג. 

 .ושקיבל מהשירות

 קובץ הכולל פרטי מרואיינים אשר ציינו כי לא קיבלו את השירות לגביו נשאלו. ד.

 

 בצים והתהליך העברתם יוגדר ע"י מכבי או מי מטעמהמבנה הק -

קבצים המפורטים לעיל יועברו באמצעות כספת דיגיטלית פעם או פעמיים בשבוע )בהתאם להחלטת ה -

  , בשעה שתקבע ע"י מכבי.מכבי(

, אשר יכלול דוח תכנון מול ביצוע , דוח חריגות במאגרים דוח פעילות מסודראחת לחודש יועבר למכבי  -

 )למשל, חוסר בנתונים עבור יחידה מסוימת(, וכדומה.

 

 ה על חיסיון הנתוניםשמיר

 
 .הנסקרים ופרטי הנאספים הנתונים חיסיון על לשמירה התחייבות על הספק בפני חתומים יהיו הסוקרים -

 שימוש בנתונים מחוץ למכבי אסור בתכלית האיסור.  כל המידע שייאסף הנו קניינה הבלעדי של מכבי. -

 ת המחלקה להערכה ומחקר./שימוש בנתונים בתוך מכבי, מותנה בקבלת אישור בכתב ממנהל כל

 
 
 
 



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

 

a.  המציע: שם הספק                                                                      . 
 

b.  :שם איש הקשר מטעם הספק                                                                      . 
 

c.  איש הקשר מטעם הספק: נייד                                                                      . 
 

d.  אשר מבוצעים עבורם סקרי שביעות רצון רציפים מבוססי אירוע גדוליםלקוחות: 

 

תקופת מתן  חברה
 השירות

 טלפון איש קשר

 
 
 
 
 
 
 

   

 
ני: כן, כל הסקרים/ חלק מהסקרים/ לא האם מבצע את הסקרים באמצעות מוקד טלפוני חיצו .0.0

 אם איזה מוקד? _____ –עובד עם מוקד טלפוני חיצוני.  אם מבצע באמצעות מוקד טלפוני חיצוני 
 מספק שירותי סקרים לקופת חולים אחרת: כן  / לאבעת הגשת ההצעה, האם  .0.5

 

 לאסקרי שביעות רצון רציפים עבור קופה אחרת: כן/ בעת הגשת ההצעה,  האם מבצע .0.1
 

 האם ביצע סקרי שביעות רצון שוטפים עבור מכבי בעבר?  כן/ לא .0.1
 

 יש למלא במקום הנדרש:  -מחיר לשאלון .0.2

 
מספר 

ראיונות 
 בחודש

מספר 
 השאלות

 ומעלה 0030 0330-0033 033-0333

 ,0 -פחות מ

 
₪_______ ₪_______ ₪_______ 

 01עד  ,0

 
₪_______ ₪_______ ₪_______ 

 01עד  ,0

 
₪_______ ₪_______ ₪_______ 

 ,0עד  ,3

 
₪_______ ₪_______ ₪_______ 



 
 
 

 עלויות נוספות .0.1
 
 ת "סרק"יפנילות ע 

מרואיינים שמציינים בראיון שלא קיבלו את השירות )ולכן לא נסקרים(, בשונה מהמצוין הכוונה ל
 )עלות ליחידה(. ש"ח במאגרי מכבי: ______

  חודשים: 3עלות אחסון ההקלטות לתקופה של ______________________ 

 
 ____:____________התחלת ביצוע הסקריםלשם לספק תקופת הערכות נדרשת  .0.1

 

 
 

 הערות .0.1
 

 המחירים אינם כוללים מע"מ  
 

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

  ימים 09תוקף ההצעה. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 תאריך : ________

  הסכם

 

 

 ("מכבי" - להלן)תי בריאות בין מכבי שרו

 (."הספק" -להלן ) ח.פ. __________לבין ____________

 5102 לביצוע סקרי שירות בסניפי מכבי

 

 

 ההסכם תקופת .0

 - להלן)ועד יום  ____________________  החל מיום שנהלמשך הסכם זה יעמוד בתוקף  .1.1

 .("תקופת ההסכם"

סכם זה לידי סיום, בכל שלב ומכל סיבה מכבי תהא רשאית להביא ה על אף האמור לעיל .1.2

את  ספקיום מראש. במקרה זה תשלם מכבי ל 09ידי משלוח הודעה בכתב -שהיא, וזאת על

 .ם עד למועד שבו הופסקה ההתקשרותהסכומים שהתחייבה לשל

בכל מקרה של סיום ההתקשרות בין הצדדים, מכל סיבה שהיא, מתחייב הזוכה להעביר  .1.1

ן ובמידת האפשר( את המידע על מבוטחי מכבי האגור במערכותיו. לרשות מכבי )ככל הנית

אם וככל שהזוכה אינו מחויב על פי דין למחוק את המידע הנ"ל, וככל שמידע על מבוטחי 

מכבי נשאר במערכות המידע של הזוכה לאחר תום תקופת ההתקשרות, מתחייב הזוכה 

יות כנדרש בחוק ובתקנות להמשיך ולנקוט את אותם אמצעי אבטחת המידע והגנת הפרט

פי ההנחיות התקפות על פיהן הזוכה פועל כל עוד הוא ממשיך לעסוק -להגנת הפרטיות ועל

 .בפעילותו

 
 תמורה .5

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

 להסכם זה.  כנספח א'  המצ"ב

ספקת נשוא ההסכם במהלך תקופת    היה והספק יזכה בבקשה של החשב הכללי לא .2.2

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

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

 הכללי ועד סיום ההתקשרות עם החשב הכללי.

 
 

 תנאי תשלום .1

 יום.  00 תנאי תשלום של  שוטף +התמורה תשולם כנגד חשבונית מס ב .1.1

 .יבוצע אחת לחודש, על פי כמות הראיונות שבוצעו בפועל באותו חודשהתשלום  .1.2

בוריים )אכיפת ניהול חשבונות( יאישור עפ"י חוק עסקאות גופים צהספק יציג בפני מכבי  .1.1

 או מע"מהמעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק  1070 – תשל"ו

וכן נוהג לדווח על  ונוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותי הואור מניהול זה, על כי פט

 בהתאם לחוק. למע"מ ועסקאותי



 

 
 יםאספקת המוצר .1

הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות לספק למכבי את השירות בהתאם למפורט בהסכם  .1.1

ש בהסכם זה זה, במפרט ובהצעתו ולעמוד בכל הכמויות, התעריפים ולוחות הזמנים כנדר

 .ובמסמכי הבקשה להצעת מחיר

הספק מצהיר כי ברשותו מצוי כח האדם המתאים, הציוד והידע, הכל כמתחייב מהוראות  .1.2

 הסכם זה.

הספק מתחייב לתת את השירותים בהתאם להסכם זה, תוך שימוש בשיטות עבודה כמפורט  .1.1

 מסמכי הבקשה להצעת מחיר.המופיע בבמפרט 

לשמירה על סודיות במסגרת מחקרים עבור מכבי וכן טפסי הספק יחתום על התחייבות  .1.1

 התחייבות לשמירה על סודיות בתחום אבטחת המידע ושימוש בכספות.

 

 קנסות .2

  לא מילא הספק הזוכה את התחייבויותיו הבאות בהתאם לדרישות, זכאית מכבי,  .1.1

 לפיצוי מוסכם כלהלן:

 

 קנס חריגה דרישה הנושא

כמות  הסקרים 

 המבוצעת בפועל

בהתאם למסמכי 

הבקשה להצעת 

 מחיר

כמות שקטנה מהנדרש, 

 יותר מחודשיים רצוף

מסכום  0%

החשבונית שהוגשה 

 למכבי באותו חודש.

בהתאם למסמכי  מפרט המוצר

הבקשה להצעת 

 מחיר

מסכום  %,0 אי עמידה 

החשבונית שהוגשה 

 למכבי באותו חודש.

 

 ת.ריגוות החמכבי תשקול הפעלת הסעיף בהתאם לסוג החריגה ותדיר .1.2

פי סעיף זה הינם פיצויים מוסכמים וגביית הסכומים תעשה בלא צורך בהוכחת -הפיצויים על .1.1

 מהחשבונות השוטפים.  נזק. הקנסות יקוזזו על ידי מכבי 

 

 

 

 

 

 

 



 

 מועסקי הספק .1

ייחשבו לכל צורך  מכבי ל מתן השירותהספק מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך  .0.1

או שלוחיו ולא יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו על כעובדיו 

תביעותיהם הנובעות  , על חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול האחריות לגבי באופן בלעדי ידו

 מיחסיו עימם.

 כושלר נזק או ,גופני נזק ,מוות מטעמו בגין שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא ספקה .0.2

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

 המוצרים ו/או מתן שרות למכבי.

ין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם יקבע על , בגמכבימתחייב לפצות ו/או לשפות את  ספקה .0.1

 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 .7.1

 מכבי.עם  להיות איש הקשר הישיר  _______הספק ממנה בזאת את  _____ .7.2

 ם: ___________________  טלפון:_________________________ש
 

 :_______________________    EMAILסלולרי:_________________  

 

 הסבת הסכם .1

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

 ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.

 

 אחריות וביטוח  .9

פי כל דין, ממועד תחילת -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הספק על .0.1

הסכם זה או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, מתחייב הספק לערוך ולקיים על 

חשבונו בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים 

" המסומן כנספח להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן: עריכת ביטוחיםאישור ב"

פי ההסכם, לרבות -"(, וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות עלהביטוחים" ו/או "ביטוחי הספק"

כל הארכה שלו, ולעניין ביטוח אחריות מקצועית למשך כל תקופה נוספת לאחר תום תקופת 

)שלוש( שנים מתום תקופת  3-ישנות, אך לא פחות מההתקשרות ועד לתום תקופת ההתי

 ההתקשרות.

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.

 

 



פח זה, והוא מתחייב, בין היתר, הספק מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנס .0.2

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 

ק יישא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש, כי הספ

 בכל מקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי הספק.

ללא צורך בכל דרישה מצד מכבי, מתחייב הספק להמציא למכבי, לא יאוחר מיום אחד לפני  .0.1

מועד חתימת הסכם זה, אישור בדבר עריכת ביטוחי הספק כאמור לעיל בהתאם לנוסח "אישור 

ידי המבטח. הספק מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת עריכת ביטוחים", כשהוא חתום כדין על 

אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת 

פי הסכם זה -מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של הספק על

 פי כל דין.-ו/או על

ידי הספק כדי לצמצם או לגרוע בצורה -טוחים הנ"ל עלבהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הבי .0.1

כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את הספק 

פי -מחובתו לשפות ו/או לפצות את מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שהספק אחראי לו על

 פי כל דין.-הסכם זה ו/או על

סתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה, מתחייב ככל שתקופת ביטוחי הספק ת .0.1

לעיל בגין הארכת תוקפו  04.3הספק להפקיד בידי מכבי אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף 

 פי ההסכם.-לתקופת ביטוח נוספת ולמשך כל תקופת ההתקשרות על

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

 בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום חידוש עריכת הביטוח.הנקוב 

 04.4ו/או  04.3ידי הספק כנדרש בסעיפים -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על .0.0

לעיל תחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את מכבי, בין היתר, בעיכוב כל תשלום המגיע 

 לזוכה לפי הסכם זה.

-זכות העומדת למכבי לפי חוק החוזים )תרופות(, התשל"אאין באמור לעיל כדי לגרוע מכל  .0.7

019,. 

ידי הספק -מכבי תהא רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על .0.9

כאמור לעיל, והספק מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על 

זה. הספק מצהיר  04פי סעיף -ייבויותיו עלמנת להתאים את הביטוחים נשוא האישור להתח

ומתחייב, כי זכויות מכבי לעריכת 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, 

וע מכל חובה שהיא המוטלת על טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגר

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

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

 

 

 



 

כי ידי מכבי, ו-ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש, על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על .0.0

המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי. כמו כן, יתחייב המבטח 

שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה, אלא אם תימסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי 

 )שלושים( יום מראש. ,3מכבי לפחות 

לרבות אי מתן  ביטוחי הספק יכללו סעיף, לפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על הספק, .0.19

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 ו/או תביעה  .0.11

נזק לרכושו, והוא פוטר את כנגד מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שארע לרכושו ו/או הנובע מ

מכבי ו/או מי מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור. פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק 

בכוונת זדון. הספק מתחייב, כי ככל שערך ביטוח רכוש )לרבות נזק תוצאתי(, תכלולנה 

בכוונת הפוליסות ויתור על זכויות שיבוב כלפי מכבי ומי מטעמה )אך למעט כלפי מי שגרם נזק 

 פי הפוליסות.-זדון(, והספק מתחייב לפעול למיצוי זכויותיו על

הספק מתחייב, כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן השירותים נשוא  .0.12

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

זה, על כל תנאיהם, וזאת למשך כל תקופת  04ף ולקיים את הביטוחים המפורטים בסעי

זה. לחלופין, רשאי  04פי המוגדר בסעיף -התקשרותם עם הספק או לתקופה מאוחרת יותר על

 הספק לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט לעיל. 

ת מקצועית, לא יהיו מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, למעט ביטוח אחריו .0.11

 נחותים מהנוסח הידוע כביט הרלוונטי למועד עריכת הביטוח או כל נוסח אחר שיחליף אותם.

 
 

 פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע  .01

הספק מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה בקשר  .19.1

ה אליו בתוקף או במהלך או אגב ביצוע ההסכם עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיע

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

לחוק  008הספק מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  .19.2

 .0199-העונשין, התשל"ז

סימני המסחר שלה, כפופים כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות ב .19.1

 לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 

 

 

 

 

 



 

 :דרישות לסודיות .19.1

 הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס  .19.1.1

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

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

פי האמור -על ספקנתונים, אשר יגיעו לידיעתו במסגרת ביצוע התחייבויות ה

 (."המידע"במסמכי הסכם זה )להלן: 

למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא, אלא אם  .19.1.2

רד, בכתב, מאת מכבי ובהתאם לאישור קיבל אישור ספציפי, לכל נושא בנפ

 שניתן.

לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע  .19.1.1

, נותני ספקהמורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי ה ספקאך ורק לעובדי ה

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

)בכל עת(, בנוסח  ספקיבות אישי לשמירת סודיות כלפי היחתמו על כתב התחי

לשמירת סודיות המפורטות בהסכם  ספקהמחייב אותם לעמוד בהתחייבויות ה

ידי מכבי(. -זה, וכן כלפי מכבי )בהתאם לדרישה מפורשת ולנוסח שיומצא על

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

 ובדיו ו/או הפועלים מטעמו או עבורו.ידי ע-על

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: .19.1.1

או בידי עובדיו ו/או נותני השירות הספק ו/מידע שהיה בידי  .0.0.0.,0

מטעמו טרם ההתקשרות בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות 

 לשמירת סודיות;

מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות  .0.0.0.,0

 רת סודיות;לשמי

מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות  .0.0.3.,0

 .ספקלסודיות של ה

פי צו מרשות שיפוטית -פי דין או על-מידע שחובה לגלותו על .0.0.0.,0

הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו  ספקמוסמכת, ובלבד שה

 כאמור, ואפשר לה להתגונן מפניו.

ה הבלעדית של מכבי, וכי כי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלות .19.1.1

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

כי ידוע לו שייתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת  .19.1.0

לגביו התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור 

ימוש בו שלא לצורך ביצוע ההסכם עליו בסודיות, ואשר גילויו לאחרים או ש

עלול לגרום למכבי נזקים והפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת המידע 

 מודע לכך שהמידע הינו חלק מנכסיה של מכבי. ספקבסודיות, וכי ה



כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא מודע  .19.1.7

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

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

ותקנותיו, חוק זכויות החולה,  1091-הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

 , וכל דין רלבנטי נוסף.1000-התשנ"ו

 :דרישות אבטחת מידע .19.1.9

 הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:

 במכרז )באם מצוינות( המצויות מידע אבטחת דרישות בכל לעמוד .19.1.9.1

 הרלוונטיות רגולטוריות בהתאם לדרישות לעת מעת וכפי שיעודכנו

 המכרז. לנושא

הספק יקיים את חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו והנחיות הרשות  .19.1.9.2

למשפט טכנולוגיה ומידע ודרישות משרד הבריאות לעניין הגנת 

ך טכנולוגיית המידע הפרטיות ואבטחת המידע, הרלוונטיות למער

 ולתהליכי העבודה נשוא מכרז זה

 ימים לפחות, לערוך אצל 1מכבי תהא רשאית, בכל עת בהודעה של  .19.1.9.1

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

נושאי אבטחת מידע, שמירת סודיות ופרטיות הנוגעים לביצוע 

לגרוע פי האמור בהסכם זה, ומבלי -על ספקהתחייבויות ה

מכלליות האמור ביקורות על אמצעים פיזיים ו/או אלקטרוניים 

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

מתחייב לתקן את הליקויים שיימצאו  ספקהמבוקרים( וכיו"ב. 

 בלוח זמנים המותאם לרמת החומרה של הממצא.

 

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

 יסודית של ההסכם.

 

 זכות קיזוז .00

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

עשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, מכל סכום שיגיע לספק 

 ממכבי.

תגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומו ובין אם מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה וי .11.2

לאחריו, טעויות, אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים שיתגלו 

 בעקבות האמור לעיל, מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לספק ממכבי.

 

 

 

 



 שונות .05

מראש מול  למכבי שמורה הזכות לבצע ביקורים במרכזי הראיונות בהודעה מוקדמת ובתיאום .12.1

 הספק.

באחריות הספק להדריך את כל עובדיו לגבי הסיכונים הייחודיים במסגרת מתן השירותים על  .12.2

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

הספק מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו על ידי מכבי לספק את השרות  .12.1

 אינה בלעדית.

: אסותא מרכזיים רפואיים בע"מ, לרבות, אך לא רקרות בקבוצת מכבי, לכל התאגידים/חב .12.1

 מכבי  בע"מ, קאר-מכבי טבעי, מכביו קרן מכביעמותת , בע"מ , מכבידנטבית בלב בע"מ

את המוצרים שמורה הזכות לרכוש  אתה וכד' מכבי יזמותמכבי מגן, אגודת אחזקות בע"מ, 

 בהסכם זה. ועים ההסכם הקבתנאי , ושאר על פי המחירים מהספק

הצדדים מצהירים בזאת, כי הסכם זה ממצה את כל הנושאים, ההתחייבויות והסכומים  .12.1

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

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

תאריך   במישרין ובעקיפין עדעל ידה למכבי רותים וטובין שסופקו יור שעבבספרי החברה 

 ₪. 9עומדת על  91.91.2911

בנוגע  הספק מצהיר כי הוא עומד בכל החוקים, התקנות והנחיותיהן של הרשויות הרלוונטיות .12.0

. כמו כן, לא עומדים כנגד הספק תביעות או תלונות כלשהן לביצוע השירות נשוא הסכם זה

 ם הקשורים לביצוע השירות נשוא הסכם זה.בנושאי

כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר רשום על ידי  .להלןכתובות הצדדים הן כמפורט  .12.7

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

 .בעת המסירה בפועל -ימים מיום המשלוח, ובמקרה בו נמסרה ביד  1

 09121תל אביב,  27רח' המרד  –כבי שירותי בריאות מ

        רח'  -                              הספק

 
 כתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים: .12.9

        מכבי: 11.2.1

        הספק: 11.2.2

                 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום : 

 

 

                                   _______________              _______________ 

   הספק   מכבי שרותי בריאות                                                                     

    שם מלא של החותם:       

 

     חותמת: 



 
 

 מחירון -ספח א'נ
 

 
מספר 

ראיונות 
 בחודש

מספר 
 השאלות

 ומעלה 0030 0330-0033 033-0333

 ,0 -פחות מ

 
₪_______ ₪_______ ₪_______ 

 01עד  ,0

 
₪_______ ₪_______ ₪_______ 

 01עד  ,0

 
₪_______ ₪_______ ₪_______ 

 ,0עד  ,3

 
₪_______ ₪_______ ₪_______ 

 
 

 עלויות נוספות .0.9
 
 פניית "סרק"לות ע 

ה מהמצוין מרואיינים שמציינים בראיון שלא קיבלו את השירות )ולכן לא נסקרים(, בשונהכוונה ל
 ש"ח  )עלות ליחידה(.במאגרי מכבי: ______

  חודשים: ______________________ 3עלות אחסון ההקלטות לתקופה של 

 

 
 

 המחירים הינם בש"ח ואינם כוללים מע"מ. -הערה

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  אישור עריכת ביטוחי הספק -  נספח ב

     
 תאריך:_____________ 

 לכבוד
 שלוביםו חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/ו תאגידים ו/א מכבי שירותי בריאות

 "(מכבי" )להלן ביחד ולחוד:

 

 הנדון: אישור עריכת ביטוחים

)להלן: הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ________________ 
 בקשרתים הנלווים וכן כל השירובקשר עם מתן שירותי _______________________ לרבות "(  הספק"

"( וזאת לתקופה המתחילה ההסכם" -" והשירותים)להלן בהתאמה: " ספקבהסכם שנערך ביניכם לבין העם 
 "(.תקופת הביטוח)להלן: "ת ביום _______ ביום _______ ומסתיימ

 

 כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת הנזיקין ספקביטוח חבות ה -ביטוח חבות מעבידים .1
, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק 1099 -)נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

 0,999,999  נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחריות של
 עובדיה ומנהלימכבי ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את הלתקופת ₪  29,999,999 לאירוע ובסה"כ ₪ 

 .ספקמי מעובדי ה קבע כי נושאים בחובות מעביד כלפיבמקרה וי

 __________________פוליסה מספר 

 

ביטוח חבות הספק על פי דין, בגין פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק שייגרמו  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2
הו, לרבות מכבי ו/או עובדיה ו/או מי שפועל מטעמה, בקשר לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלש

₪   1,999,999 עם ו/או במסגרת מתן השירותים על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמו, בגבול אחריות של
את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי  שפותל הפוליסה תורחבביטוח. הלאירוע ובסה"כ לתקופת 

וף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפ
רכוש מכבי ו/או עובדיה ייחשבו כרכוש צד שלישי, ויבוטל כל חריג בגין רכוש כל אחד מיחידי המבוטח. 

 .באחריות או בפיקוח או בשליטת הספקמכבי 
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המבטח את חבות הספק בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי ו/או הפרת חובה  -ועיתביטוח אחריות מקצ .1
מקצועית ו/או טעות שמקורה ברשלנות, מחדל או השמטה של הספק ו/או עובדיו ו/או מנהליו וכל 
הפועלים מטעמו, אשר ארע תוך כדי ו/או עקב מתן השירותים ו/או במהלכם ו/או במסגרתם בגבול 

ביטוח. הביטוח מורחב לשפות את מכבי בגין האירוע ובסה"כ לתקופת ל ₪ 199,999 אחריות של
אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב 

 . אך למעט חבות מכבי כלפי הספק הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

 או איחוראבדן שימוש, כל סייג ואו מגבלה בדבר: אובדן מסמכים, הביטוח הניתן בסעיף זה חופשי מ 
בביצוע השירותים )שהינם "מקרה ביטוח"(, פגיעה במוניטין וכן חריגה מסמכות ופגיעה בפרטיות עיכוב 

 .בגין אי יושר עובדים ספקכן יורחב הביטוח לכסות את אחריותו של ה שנעשו בתום לב. 

לפני חתימת ההסכם יחול  מכביל ספקו שירותים כלשהם על ידי ההננו מאשרים בזאת, כי אם ניתנ
הביטוח לפי הפוליסה הנ"ל למפרע ממועד תחילת מתן השירותים כאמור, אף אם חל מועד זה לפני מועד 

. במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה , אך לא לפני ____________ תחילת הפוליסה
חודשים נוספים  0תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך  כלשהי, מוסכם כי בפוליסות

מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך 
 תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח.
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 לליכ 

לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות  ספקה .1
 לעיל. 

ו/או מי  מכביבביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י  .0
 .הו/או מי מטעמ מכביענה בדבר שיתוף ביטוחי וכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או ט המטעמ

מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח ישונו לרעה אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או  .7
 יום מראש. 19הודעה על כך בדואר רשום  מכבימבלי שניתנה ל

א יהיו נחותים מהנוסח ל)למעט בטוח אחריות מקצועית( , ספקמוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות ה .9
 או כל נוסח אחר שיחליף אותם. במהדורתו הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו "ביט"הידוע כ

 
 בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעיל.

         

 בכבוד רב        

 ___________חברה לביטוח בע"מ

 ידי ____________________ על

 )שם החותם ותפקידו(       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


