
 
 -מכבי שירותי בריאות  -

 

 LDAP (Directory Services)בקשה להצעת מחיר למערכת 

 :כללי .1

עבור רכישה ותחזוקה "מכבי"( מעוניינת לקבל הצעות מחיר  -מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1

 בבקשה.  ,  כמפורטLDAP (Directory Services) של כלי

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

 2015/0419/עד לתאריך  

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

 היצרן.

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

ימים מקבלת הודעה על  7ספקים עמם תתקשר מכבי, יחתמו על ההסכם לבקשה תוך  .1.5

פרד נרצונה של מכבי להתקשר עמם.  מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק בלתי 

 מהסכם ההתקשרות שייחתם.

   Lebhardt_z@mac.org.il    טכנולוגיים יש להפנות לצחי לבארדשאלות בנושאים  .1.6

 

 :ההצעהתהליך בחינה של  .2

 :ההצעה תיבחן על בסיס הקריטריונים הבאים .2.1

עבור כל הדרישות המצורפות במסמך כולל פיננסיים הכוללים מחיר תנאים  - לותע .2.1.1

 זה.

וצוות מומחים  ,יכולת לספק חומרה, תוכנהגודל, יציבות כלכלית,  - הספק כחברה .2.1.2

 למתן השירותים המתוארים מסמך זה.

מעל ) בסביבה מורכבת גדוליםלקוחות  3לפחות הטמעה מוצלחת אצל  - ניסיון .2.1.3

 ך זהממוצר המתואר במסההשירות ו הכוללת את (,משתמשים/רשומות 1,000,000

 למוצר ושירותי החברה.מתן רמת איכות גבוה  - איכות .2.1.4

גמישים אשר  ההנכונות של הספק לאפשר תנאי הצע - העסקיגמישות בהסכם  .2.1.5

 מתאימים לארגון.

יכולת עבודה ביחד עם לקוחות, הבנת צרכי הארגון ומתן שירות  - ספק לקוחקשרי  .2.1.6

 מותאם.

 

 :המפרט המבוקש .3

,  Web Services -, יכולת התממשקות ל LDAP Proxy אחוד אשר כולל LDAPפתרון  .3.1

 .וסנכרון סלקטיבי איתם אחרים Directory Servicesיכולת התממשקות למוצרי 

  Production -לסביבת ה HA -לאופציה  .3.2

 QAאופציה לרכיב עבור סביבת  .3.3
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 :מפרט טכני של הדרישות .4

 תשתיות

 הערות חשיבות דרישה מס"ד

4.1.  Availability Clusters High -  יכולת מובנית לזמינות גבוהה
 .Active/Standbyבמודל 

  חובה

4.2.  
 Redundancy-  ,יתירות במידה ומדובר בחומרה פיזית

כגון ספקי כוח, כרטיסי רשת ורכיבים קריטיים לרכיבים 
 לתפעול המערכת

 חובה
 

  חובה וירטואלי  Applianceתצורה:   .4.3

4.4.  
מדיניויות וירטואלים האוכפים  LDAPיכולת הקמת ממשקי 

 Directoryשונות ומתממשקים למקורות מידע שונים )

Services.) 

 Proxiesיכולת הקמת מספר  חובה
 

4.5.  
 LDAPs -של ערכים וסיסמאות הנמצאים בייבוא מלא יכולת 

 Netscape -בפרט ייבוא מ -אחרים 
 Microsoft Active Directory -ו 

 חובה

לצורך ביצוע הגירה שקופה 
המשתמשים / של הגדרות 

סיסמאות קיימות למערך 
החדש. יש לפרט את כל 

 היכולות

4.6.  

 יכולת התממשקות למקורות המידע הבאים: 
  LDAPשרתי  (1)

(2) Web Services  

 SQL ינתונים מבוסס יבסיס (3)

 חובה
היכולות המפורטות כל על 

 להיות מובנות בסעיף זה 
 במוצר

אופן ההזדהות באמצעות ערכים   יכולת קינפוג וקיסטום  .4.7
(Attributes שונים במקום )PASSWORD  . 

 יכולת שימוש למשל: חובה
 מזהה ייחודי וכד'....

4.8.  
( הכולל גם שמירה על Scalabilityעל הפתרון לתמוך בסילום )

יעילות חיפושים במאגר הנתונים, גם לאחר גדילה של מאות 
 או אלפי אחוזים והגעה לעשרות מיליונים של רשומות. 

  חובה

-לכלול מנגנון לחישוב עומסים על שרתי ה המוצרעל   .4.9
Directory .)גם קריאה וגם כתיבה( 

   חובה

  חובה יכולות גיבוי  .4.10

4.11.  
לשינוי ברמת הביצועים בהתאם לגדילה יש לספק תחזית 

-או מספר האובייקטים ב\במספר המשתמשים בארגון ו
Directory. 

   יתרון
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 אבטחת מידע

. במידה ולא 3מגרסא  LDAPעל הספק להשתמש בפרוטוקול   .5
 .2ניתן, יש לציין היכן נשענים על פיצ'רים נתמכים מגרסא 

 חובה
יש לפרט במידה וישנם עוד 

 פרוטוקולים

רשימת תכונות וכלים הייחודיים לספק  לעל המענה לכלו  .5.1
 בכלל(. Proprietaryהפתרון )ייחודיים בארץ, או 

  חובה

5.2.  

 Anonymousעל היישום של הספק להמנע משימוש ב "

bindsלטובת התממשקות עם ה "-Directory ,במקום זאת .
לצורך על היישום להיות מסוגל להשתמש בחשבון אפליקטיבי 

 )*(  זה.

 חובה

בנוסף להסבר לגבי מהות 
: Directoryהשימוש בהם. )*(

 "LDAP"-לשון אחר ל

   חובה  LDAPS Bindעם  bindעל היישום להיות מסוגל לבצע   .5.3

5.4.  
נדרשות, ע"מ  Directoryעל הספק לפרט אילו הרשאות 

לממשק את כל רכיבי המערכת זה לזה, כמו גם רכיבים 
 חיצוניים למערכת.

  חובה

לא להיות בעלי גישת  Directory-על יישומים החיצוניים ל  .5.5
"Super User.אליה " 

   יתרון

 

                                           
 (Monitoringור )טני

 

מתי לשמור   Triggerתיעוד מסרים שגויים בלוג , הגדרה של   .6
 ללוג, יכולת לקבוע את רמת ההתראות.

 חובה
במידה וניתן להגדיר יתרון 

 רמות התראה מותאמת.

מנגנון טיפול במסרים שגויים, ויכולת שליחה של מייל או   .6.1
SMS. 

  חובה

, על פי שאילתות, גודל וכד'דוחות וסטטיסטיקה: כמות   .6.2
יש לפרט את כל הדוחות   חובה לזהות זמני עומס. -שאילתות הגדרת זמן וסוגי 

 שניתנים עם המוצר.

 

                                                     
 

 שונות
 

, QOSשירותים: באותו אופן שבו פועל  ףמנגנון תיעדו  .7
 .Proxy-או לכל אחד משרתי ה Directory-מבחינת פניות ל

   חובה

סנכרון בין מכונות: מנגנון אוטומטי שמסנכרן את כל המידע   .7.1
 .הממכונה אחת לשניי

   חובה
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 :על הצעת המחיר לכלול  .8

 שקלים חדשים.הצעה תינתן ב .8.1

י, הטמעה, הדרכה, רישו - ל בהתייחס  תמחור של  או מודלים  הספק ייתן תיאור מודל .8.2

 .תחזוקה ותמיכה

 את תוקף השירות או המוצר בהתייחס לכל רכיב בסעיף הקודם. יצייןהספק  .8.3

 

 :דרישות הטמעה ואינטגרציה .9

)בדיקות מוכנות לפני התקנה + בדיקות תקינות  הכליםהתקנה מלאה ובדיקה של  .9.1

 לאחריה(.

 Microsoftהנוכחיות )  LDAPת וממערכ סיסמאותהכולל  הקיימים אובייקטיםהייבוא  .9.2

AD ו- Netscape)  

שונות   LDAPמול שתי מערכות בו זמנית אשר יוכל לעבוד  LDAP PROXYהקמת  .9.3

-מהות עבודה בו.(Active Directoryאחרת המבוססת   LDAP)המערכת החדשה ומע' 

למערכת אחת  LDAPשונות היא שליחת שאילתת  LDAP זמנית מול שתי מערכות 

)ראשית( ואך ורק במקרה שבו הרשומה המבוקשת לא נמצאת, המערכת פונה בשאילתה 

 השנייה, לפני שליחת תשובה שלילית למקור השאילתה.  LDAP-למערכת ה

 לצורך ביצוע  שאילתות הזדהות מול שדות שונים  Virtual LDAP Proxiesהקמת  .9.4

 .סיסמהסיסמא מול שדה שאינו השונות, קרי: בדיקת  LDAP-מערכות ה-ב

 ההטמעה תתבצע באופן מדורג תוך מינימום זמן השבתה. .9.5

 .22:00פעילות אשר דורשת השבתה תתבצע החל מהשעה  .9.6

 3בהיקף של לנציגי מערכות מידע של מכבי,  (Administrator)הדרכה ברמת מנהל מערכת  .9.7

 .ומחה בעל ניסיון רב בהטמעת המוצריש צורך במדריך ברמת מימי הדרכה מלאים לפחות. 

 תוכן ההדרכה יאושר ביחד עם מכבי.  .תינתן לצוות אבטחת מידע של מכבי ההדרכה

 אספקת תיעוד מלא למערכת. .9.8

)בין  במידה ויש צורך בהחלפת מכונה ,מאפשר לספק יכולת שחזור מהירההגדרת גיבוי  .9.9

 .אם מדובר במכונה פיזית או וירטואלית(

 

 

 :דרישות תחזוקה ותמיכה .10

מיום  הכלולה בהצעה זו, לתקופת תחזוקה הכלולים בהצעה זומיכה לכלל המוצרים ת .10.1

 .האספקה בפועל

 .השדרוגיםעדכונים ושדרוגי גרסאות שוטפות, ותמיכה בהתקנת קבלת  .10.2
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  SLAחת קריאות במרכז התמיכה של היצרן, לפי הפורט בסעיף קבלת תמיכה ופתי .10.3

 .תמיכה וסיוע בהפעלת המערכת .10.4

 

 

 מהספק: (SLA)זמן תגובה נדרש  .11

 NBDתמיכה טלפונית לפי שעות עבודה בזמן ישראל, לכל היותר   -לתקלות רגילות  .11.1

 במידה והבעיה לא נפתרת תהיה אפשרות לנציג מכבי להעלות את רמת החומרה. .11.2

לתקלות משביתות או תקלות הפוגעות באופן מהותי בשירותים של מכבי שרותי בריאות,  .11.3

בכל שעות היממה, שבעה  שעות 4עד כהגדרת מכבי שרותי בריאות, נדרש זמן תגובה של 

 (. יש להציג צוות בישראל שמסוגל להגיע לאתר מכבי בבעיה מסוג זה. 7*24ימים בשבוע )

על הספק להחזיק מלאי המיועד באופן בלעדי למקרים בהם תידרש החלפה של הציוד,  .11.4

עקב תקלה משביתה )או כזו הפוגעת באופן מהותי בשירות המסופק ע"י המוצר(, אשר לא 

 (SLA-ניתן לפתור באופן מיידי )בכפוף ל

 

 :הפתרון דרישת מספק .12

 על הספק להיות בעל הסמכה של יצרן המערכת להתקנה, הטמעה ותחזוקה של   .12.1

 . הכלי 

 יכולת על הספק להוכיח קיום קשרי עבודה עם יצרן המערכת )פתיחת תקלות,   .12.2

 שינויים, עדכונים וכד'(. 

 המותקנות על ניסיון בהתקנה ותמיכה בכלים על הספק להיות ב  .12.3

יש להעביר  קצה חיצוניים. אלפי משתמשי םיבארגונים גדולים ומורכבים, המשרת 

 שמות ממליצים ופרטי התקשרות עם ממליצים כאמור.

 הטמעה מוצלחת  בהם בוצעהלקוחות  3לקוחות: יש לספק פרטי אנשי קשר של  .12.3.1

הכוללת את  השירות משתמשים/רשומות(, 1,000,000בסביבה מורכבת )מעל 

 ך זהממוצר המתואר במסהו

יש לציין את כוח האדם המוצע לפרויקט זה ולפרט את ניסיונו בהתקנה ואינטגרציה    .12.4

 . LDAP  של מוצרי

 .SLA -ה בסעיף הנדרש SLA -יש לפרט את היערכות הספק להתמודדות עם ה .12.5

 

 :מחיר ותנאי תשלום .13

 המחירים אינם כוללים מע"מ. .13.1

 מיום הוצאת החשבונית. 66תנאי התשלום הינם שוטף +  .13.2
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 ימים. 90 -ההצעהתוקף  .13.3

 

 אחודה LDAPלמערכת  המענהטופס  .14

 

 

  

מחיר   כמות  פריט 

 יחידה

מחיר 

 כולל

 מטבע

עבור סביבת הייצור, כולל התקנה, אחודה  LDAPעלות מערכת  14.1

אינטגרציה, הפעלה, הטמעה, הדרכה, רישוי, ותמיכה במערכת 

כאמור בסעיפי הבקשה. כולל אחריות ותחזוקה לשנה בתנאי 

SLA כמפורט בבקשה .  

, יכולת התממשקות  LDAP Proxy על המערכת האחודה לכלול

 Directory, יכולת התממשקות למוצרי  Web Services -ל

Services וכל המפורט בסעיפים  אחרים וסנכרון סלקטיבי איתם

9-11 

1    

בסביבת הייצור,  LDAP ערכת מלתחזוקה שנתית אחריות ועלות  14.2

בתום תקופת אחריות והתחזוקה הראשונית, עפ"י המפורט בתנאי 

SLA שבוצעו וההתאמות הפיתוחים כל כולל, כמפורט בבקשה. 

1    

 בסביבת HAנוספת למימוש  LDAP: מערכת אופציה 14.3

, כולל התקנה, אינטגרציה, אחריות, תחזוקה Production-ב 

 9-11לשנה וכל המפורט בסעיף 

1    

בסביבת  HAשל  LDAP ערכת מלתחזוקה שנתית אחריות ועלות  14.4

הייצור, בתום תקופת אחריות והתחזוקה הראשונית, עפ"י 

 הפיתוחים כל כולל, כמפורט בבקשה SLAהמפורט בתנאי 

 .שבוצעו וההתאמות

1    

,  כולל התקנה, אינטגרציה, QA-: רכיב עבור סביבת האופציה 14.5

 9-11תחזוקה לשנה וכל המפורט בסעיף אחריות, 

1    

בסביבת  QAשל  LDAP ערכת מלתחזוקה שנתית אחריות ועלות  14.6

הייצור, בתום תקופת אחריות והתחזוקה הראשונית, עפ"י 

 הפיתוחים כל כולל, כמפורט בבקשה SLAהמפורט בתנאי 

 .שבוצעו וההתאמות

1    
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 תאריך : ________

 הסכם

 

 

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

 (."המוצרים והשירותים" –)להלן אחודה  LDAPמערכת לאספקת והטמעת 
 

 

 

 תקופת ההסכם .1

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

 "[.ההסכם

תקופות  נוספות בנות שנה כל  5 –למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ב  1.2

 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  1.3

יום מראש. במקרה זה תשלם מכבי לחברה את  30בכתב 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  2.1

 להסכם זה. כנספח א'בהצעת הספק המצ"ב 

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

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

ה, על בסיס המחירים בהם זכה בחשב הכללי, מתחילת התקשרותו עם החשב הכללי ועד הזוכ

 .סיום ההתקשרות עם החשב הכללי

 

 תנאי תשלום .3

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

 ואישור קבלת המערכת ע"י מנהל מחלקת תשתיות מחשוב במכבי

  אישור עפ"י חוק עסקאות גופים צבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( פני מכבי הספק יציג ב 3.2

המעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ או פטור  1976 –תשל"ו 

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

 למע"מ בהתאם לחוק.
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 הזמנה ואספקת המוצרים .4

הזמנת הציוד והשירות תבוצע באמצעות הזמנה ממוחשבת חתומה ומאושרת. הספק יחתים  4.1

את מקבל הציוד והשרות במכבי על תעודת המשלוח. תעודת משלוח חתומה תהווה אישור 

 לקבלת הציוד והשרות על ידי המקבל.

 אתרי מכבי.המחיר הנקוב בנספח א' כולל עלויות הובלה, אספקה והתקנה ב 4.2

  

 שרותי תמיכה ואחזקה  .5

שירותי התמיכה והתחזוקה יינתנו בשרות טלפוני ו/או באמצעות תקשורת מחשבים ו/או  5.1

באתר מכבי, בהתאם לאופי הפניה ותוך הפעלת שיקול דעת מקצועי של הספק בשיתוף מכבי, 

ומהדורות ויכללו טיפול תמיכה ופתרון תקלות, טיפול בבאגים, אספקה והתקנה של גרסאות 

 חדשות של התוכנה, ללא תשלום נוסף.

"שעות  –שירותי התחזוקה יינתנו בימים א' עד ה', בשעות העבודה בזמן ישראל. )להלן  5.2

 (, הספק יעמיד מוקד טלפוני מאויש לקבלת קריאות שרות משך שעות העבודה.העבודה"

 NBDזמני התגובה לקריאות שירות הינו עד יום עבודה אחד, לכל היותר  5.2.1

שירות התחזוקה כולל עבודה רצופה עד לתיקון מלא של התקלה. הספק יעשה כמיטב  5.2.2

יכולתו כדי לתקן את התקלה במהירות האפשרית, ובמידת הצורך, יספק פתרונות ביניים עד 

 לתיקון התקלה באופן סופי ומוחלט.

במקרה של כשל המפריע לתפקוד שוטף של מערכות בארגון, יתבצעו פעולות מיידיות  5.2.3

 צופות להשבת המערכת לתפקוד מלא ותקין.ור

 במידה והבעיה לא נפתרת תהיה אפשרות לנציג מכבי להעלות את רמת החומרה

לתקלות משביתות או תקלות הפוגעות באופן מהותי בשירותים של מכבי שרותי בריאות,  5.2.4

שעות בכל שעות היממה, שבעה ימים  4כהגדרת מכבי שרותי בריאות, נדרש זמן תגובה של 

 (. 7*24שבוע )ב

 

 

 זכויות קנין רוחני .6

מצהיר כי הוא בעל הזכויות לשיווק ו/או הפצת המוצרים וכי אין כל מניעה חוקית או  הספק 6.1

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. 

הו בגין הפרת זכויות וטענות של צד שלישי במוצרים, ידי גורם כלש-היה ותתבע מכבי על 6.2

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

 שכזו.
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 מועסקי הספק .7

הספק מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת המוצרים והשירותים  7.1

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

במישרין או 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 7.2

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

 אספקת המוצרים ו/או מתן שרות למכבי.

מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם יקבע על  הספק 7.3

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

  

 אנשי קשר .8

 מכבי ממנה בזאת את אבירם אגמון  להיות איש הקשר הישיר עם הספק. 8.1

 הספק ממנה בזאת את ____________ להיות איש הקשר הישיר עם מכבי. 8.2

 

 הסבת הסכם .9

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

 לאישור מראש ובכתב של מכבי.הנובעות ממנו, אלא בכפוף 

 

 אחריות .10

לבדו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או הפסד, לגוף ו/או לרכוש, לרבות נזק  הספק 10.1

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 ייצור ו/או אספקת המוצרים ו/או מתן השירותים, 

   ם זה. כמפורט ומוגדר בהסכ

מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה של  הספק 10.2

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

ו/או מי מטעמו ו/או בשמו,  הספקמהם(, שייגרמו להן כתוצאה מאירוע שהינו באחריותו של 

 כם זה או על פי כל דין.על פי הס

 

  מידע ואבטחת סודיות שמירת, פרסום .11

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

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

 לפני תחילתה או לאחר סיומה., תקשרותההסכם או מתן השירות, תוך תקופת הה

לחוק  118מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  ספקה 11.2

 .1977-העונשין, התשל"ז
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, שלה המסחר בסימני לרבות, מכבי של בשמה שימוש/או ו זה להסכם בקשר פרסום כל 11.3

 .מכבי של ובכתב מראש אישורה לקבלת כפופים

 :לסודיות דרישות 11.4

 מצהיר ומתחייב כדלקמן: ספקה

על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס לכל מידע  לשמור 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 במסגרת 

 "(.המידעפי האמור במסמכי הסכם זה )להלן: "-לע ספקביצוע התחייבויות ה

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

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

את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך ורק  לעשות 11.4.3

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

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

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

ם זה, וכן כלפי מכבי )בהתאם לדרישה מפורשת ולנוסח לשמירת סודיות המפורטות בהסכ

 ידי מכבי(. -שיומצא על

ידי -על האמור למילוי מכבי כלפי אחראי יהא ספקה כי, ספק הסר למען, בזאת מובהר

 .עבורו או מטעמו הפועלים/או ו עובדיו

 :על תחול לא לעיל המפורטת הסודיות שמירת חובת 11.4.4

 ההתקשרות טרם מטעמו השירות נותני/או ו עובדיו בידי/או ו ספקה בידי שהיה מידע 11.4.4.1

 ;סודיות לשמירת התחייבות הפרת עקב שלא זה בהסכם

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

 .ספקה של לסודיות התחייבות הפרת בגין שלא הכלל נחלת הפך או שהוא מידע 11.4.4.3

 ספקשה ובלבד, מוסמכת שיפוטית מרשות צופי -על או דיןפי -על לגלותו שחובה מידע 11.4.4.4

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

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

 .ההסכם ביצוע לצורך שאינו שימוש כל בו לעשות רשאי

 לגביו קיימת אשר מידע לרבות, ביותר רגיש למידע גם ייחשף והוא שייתכן לו ידוע כי 11.4.6

, בסודיות עליו לשמור שלישיים צדדים כלפי מכבי של משתמעת או מפורשת התחייבות

 נזקים למכבי לגרום עלול ההסכם ביצוע לצורך שלא בו שימוש או לאחרים גילויו ואשר

 הינו שהמידע לכך מודע ספקה וכי, בסודיות המידע לשמירת התחייבות ולהפרת והפסדים

 .מכבי של מנכסיה חלק

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

 מי או הוא אם צפוי הוא להן( ההסכם הפרת בגין לצעדים)בנוסף  והפליליות האזרחיות
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חוק הגנת הפרטיות, )אך לא רק( הוראות  לרבות, אלו הוראות יפר מטעמו מי מעובדיו

 רלבנטי נוסף.וכל דין , 1996-תשנ"והותקנותיו, חוק זכויות החולה,  1981-התשמ"א

 :מידע אבטחת דרישות 11.5

 הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:

 בהתאם לעת מעת שיעודכנו וכפי במכרז המצויות מידע אבטחת דרישות בכל לעמוד 11.5.1

 .המכרז לנושא הרלוונטיות רגולטוריות לדרישות

 לא אך) כולל מידע אבטחת סיכוני מבדק לבצע רשאית תהא מכבי ,ההטמעה משלב כחלק 11.5.2

 פנימיים ממשקים חדירה ומבדק ,ברשת ,ביישום מידע אבטחת סיכוני בחינת( ל מוגבל

, חוק בדרישות מכבי עמידת המטרפדים האבטחה בסיכוני לטפל מתחייב ספקה .וחיצוניים

 .ורגולציה תקן

 ומידע טכנולוגיה למשפט הרשות והנחיות ותקנותיו הפרטיות הגנת חוק את יקיים הספק 11.5.3

 למערך הרלוונטיות, המידע ואבטחת הפרטיות הגנת לעניין הבריאות משרד ודרישות

 זה מכרז נשוא העבודה ולתהליכי המידע טכנולוגיית

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

 שונות .12

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

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

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

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

 .₪ 0עומדת על  31.12.2014

 

לכל התאגידים / חברות בקבוצת מכבי, לרבות, אך לא רק: אסותא מרכזיים רפואיים  בע"מ,  12.2

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

( בע"מ וכד' 1988בע"מ, מכבי אחזקות בע"מ, אגודת מכבי מגן, נרקיס ערד שירותי רפואה )

תהא שמורה הזכות לרכוש את המוצרים מהספק על פי המחירים, ושאר תנאי ההסכם 

 הקבועים בהסכם זה. 

 

          הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהספק  12.3

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

 לספק ממכבי.

 

כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה. כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח  בדואר  12.4

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

 בעת המסירה בפועל. -ימים מיום המשלוח, ובמקרה בו נמסרה ביד  3נשלחה תוך 
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הספק מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו על ידי מכבי לספק את הציוד /  12.5

שרות אינה הרשאה בלעדית, וכי מכבי תהא רשאית, בכל עת, להתיר גם לאחרים להפעיל 

 בור מכבי.ולקיים שירות דומה ו/או מקביל ע

 

 

 

 

 

 

 

  _______________      _______________ 

 הספק        מכבי שרותי בריאות  

 


