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 מנהלה

 כללי .1

לספק  יםהמסוגלספקים  4עד עם  מכבי שירותי בריאות )להלן: "מכבי"( מעונינת להתקשר .1.1
 ה ארצית.שזמני בפריכח אדם שירותי למכבי 

 , נספח א' של מסמכי המכרז. לדרישות המפרטמבקשת לקבל הצעות מתאימות מכבי  .1.2

 3-. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשנתייםההתקשרות היא לתקופה של  .1.3
 ( מיטיבים, בתיאום עם הזוכה.2( זהים; או )1בכל פעם, בתנאים ) שנהתקופות נוספות בנות 

הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי  מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה  .1.4
 פי שיקול דעתה הבלעדי.-רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על

מכבי תהא רשאית, לפצל את ההתקשרות בין המציעים השונים, הכל על פי שיקול דעתה  .1.5
 המוחלט והבלעדי של מכבי.

יחולו על הגופים הנוספים כהגדרתם  הזוכיםמכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין  .1.6
 להלן, אם ירצו בכך. 

 

 הגדרות .2
בכל מקרה שבו קיימת במסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז הגדרה ספציפית, השונה מההגדרות 

 שלהלן, תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.

 המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז. 111/2016גיל מספר ר פומבימכרז  – "המכרז"

 "מכבי שירותי בריאות". – "מכבי"

אסותא מרכזים רפואיים בע"מ, קרן מכבי )ע"ר(, מכבידנט בע"מ, נ.ב.ט. ניסוי  – "הגופים הנוספים"
 ם של הגופים. פי שיקול דעת-ביצוע וטכנולוגיה בע"מ, מכבי יזמות וניהול בע"מ, בית בלב בע"מ, הכל על

 הכוונה הינה לעובד ועובדת כאחד. - "הזוכה עובד/י"

 למסמכי המכרז. ספח ב'נ -הגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם ההתקשרות 

 

 מנהלה .3

 רכישת מסמכי המכרז .3.1
המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' 

ה', בין -,  בימים א'מטעמה, או כל מי שימונה ענת מנדל, אצל גב' 14אביב, קומה -בתל 27המרד 
של   סךבתמורה לתשלום  ,8.2.16ועד ליום  25.1.16. כל זאת, החל מיום 10:00-14:00השעות 

  ש"ח )שלא יוחזר(, במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.  1,500
 בירורים ופניות

, 12:00בשעה  17.2.16עד ליום ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או מסמכיו  .3.1.1
 אל נציגת מכבי: גב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, כאמור לעיל.

: , באמצעות דואר אלקטרוני'וכנספח בנוסח ובמבנה המצ"ב  Wordזאת אך ורק בקובץ 

mandel_an@mac.org.il האחריות לוודא את דבר הגעת פנייתו בטלפון . על המציע מוטלת
 .03-5143643מס': 

 פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף לעיל לא תענינה. .3.1.2

על הפונים לציין במכתב הפנייה את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה תישלחנה התשובות  .3.1.3
 ממכבי, וכן פרטי נציג הקשר, לרבות מספר טלפון.

 ידי מכבי, באמצעות דואר אלקטרוני -נה לפונים עלתשובות לפניות האמורות תינת .3.1.4
 .29.2.16עד ליום 

 

 אופן ומועד הגשת ההצעות .3.2

את ההצעה יש להגיש במסירה ידנית בלבד )ולא באמצעות הדואר!( במעטפה סגורה, עליה  .3.2.1

המכרזים,  רכזת ועדת -, לידי גב' ענת מנדל 111/2016  רגיל מספר  ירשם אך ורק "מכרז פומבי
 " .14, תל אביב, קומה 27המרד ברח' 
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 . המועד האחרון להגשת ההצעות10:00-14:00ה', בין השעות -ההצעות תוגשנה בימים א' .3.2.2
 הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה! .12:00בשעה  10.3.16יום הוא 

 , לאחר חתימתה, והיא תוגש ביחדכנספח ג'ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב  .3.2.3
עם כל מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה הוא חלק מהם, וביחד עם כל המסמכים שיש לצרף 

 בטופס ההצעה, וכמפורט עפ"י הנדרש במכרז, וזאת בעותק אחד. 3להצעה, כמפורט בסעיף 

למען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז כפי שנרכשו ממכבי. היא תכלול  .3.2.4
המסמכים המצורפים כנדרש, וכן תכלול את כל הפרטים הנדרשים את כל מסמכי המכרז ואת 

 ואת החתימות כנדרש.

המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם המעטפה  .3.2.5
 ע"י רכזת ועדת המכרזים, או ממלא מקומה כאמור, וייכתבו עליה תאריך ושעת קבלה.

דעתה, לדחות את מועד ההגשה של ההצעות לתקופה ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול  .3.2.6
תשלח לכל רוכשי המכרז לפי  –נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם 

 העניין.

על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר  .3.2.7
הצעה ואם להתקשר עם מכבי  שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש

בהסכם, אם וככל שהצעתו תזכה. המציע יברר את כל האמור בעצמו, על חשבונו, והוא יהיה 
 מנוע מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה, עקב כך.

 

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז  .4
 :רשאי להגיש הצעות ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן .4.1

 בישראל.תאגיד מורשה כחוק  .4.1.1

 .1976-בידו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .4.1.2

בדו"חות הכספיים  ונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים, לפי כללי חשב2012-2014בשנים  הכנסותיו .4.1.3
 לכל אחת מהשנים., לפחות ₪מיליון  10 השנתיים שלו, הן

 -בעל רישיון בר תוקף מטעם משרד העבודה על פי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כ"א התשנ"ו  .4.1.4
1996. 

 . ISO 9000 ת"ימערכת לניהול איכות המציע הוא ספק בעל הסמכה של  .4.1.5

)ג( לחוק העסקת  13תנאי עבודתם של עובדי המציע מוסדרים בהסכם קיבוצי כמשמעותו בסעיף  .4.1.6
 .1996או צו הרחבה, התשנ"ו עובדים ע"י קבלני כ"א ו/

( לפחות במתן שירותי כ"א זמני כאשר הניסיון 2013-2015מוכח של שלוש שנים רצופות )בעל ניסיון  .4.1.7
  .המכרזהוא בכל אחת משלוש השנים האחרונות שקדמו ליום פרסום 

 5000מועסקים לפחות כל אחד מהם בכאשר ארצית,  בפרישהארגונים  3 -לניתן נשוא המכרז השרות  .4.1.8
עובדים זמניים בחודש בכל אחד  30 –האחרונות, בהיקף שלא יפחת מ  שלוש השניםעובדים ב

  מהארגונים.

  .(1א' )כמפורט בנספחמכרז התחומי הפעילות נשוא חלק או בכל בבעל ניסיון בהעסקת עובדים  .4.1.9

רון, צפון, דרום, ש : מרכז, האזוריםלפי ה ארצית,  שכ"א בפריהמספקים שירותי למציע משרדים  .4.1.10
 (.משרד אחד לכל אזורירושלים והשפלה )מינימום 

 בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר. השירותלספק למכבי את  ביכולתו .4.1.11

כמים סהמציע מקיים חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים, לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה והה .4.1.12
 .השירותיםהקיבוציים החלים עליו כמעסיק לצורך אספקת העבודה או 

 ההצעות להגשת האחרון למועד שקדמו בשלוש השנים ולא הורשעזיקה אליו ה מבעלי מי או המציע .4.1.13
 העבודה.  דיני הפרת במכרז בשל

 העבירות לחוק 5 סעיף לפי שמונה מפקח עבודה ידי על לא נקנסו זיקה אליוה מבעלי מי או המציע .4.1.14
 קנסות משני ביותר במכרז להגשת ההצעות האחרון למועד שקדמה בשנה 1985-התשמ"ו המינהליות,

 דיני העבודה;  הפרת בשל
 .ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים 2כהגדרתו בסעיף  –" זיקה "בעל

  להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט  .4.1.15

 לפירעון התשלום בפועל. ףובידו קבלה המעידה על כך, ובכפו רכש את מסמכי המכרז ממכבי, .4.1.16

עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע שלא יעמוד באחד  .4.2
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 .הצעתו תפסל –מהתנאים 

ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך,  .4.3
שלים את המצאת הנ"ל למכבי אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, לה

תוך פרק זמן קצוב שייקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר 
 כאמור, יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.     

 

 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה .5

)תשעים( יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.  90שך המציע יאשר, כי הצעתו תהיה בתוקף במ .5.1
לאחר תום תקופה זו, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, רשאית מכבי לבקש מהמציעים 

)ששים( יום כל אחת, ובמקרה זה יהיה  60להאריך את תוקף הצעותיהם לתקופות נוספות של עד 
יע למכבי על ביטול הצעתו. כל מציע רשאי להאריך את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להוד

 בקשה כאמור תישלח על ידי מכבי בכתב.

הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, תישלח למכבי על ידי המציע  .5.2
ימי  2בכתב, לידי הגב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים באמצעות דואר אלקטרוני, וזאת בתוך 

 את תוקף הצעתו או לבטלה. מהרגע שבו נתבקש המציע להאריך עבודה

 על ידי המציע. כהצעה שבוטלהתשובה מהמציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו בהעדר  .5.3

לעיל,  5.3לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף  5.2ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף  .5.4
 לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

 

 אישור עריכת ביטוחים  .6

"אישור אישור עריכת ביטוחים מצורף למסמכי המכרז כנספח להסכם ההתקשרות )להלן:  .6.1
(. המציע נדרש להגיש, כחלק מהצעתו, טיוטא של אישור עריכת הביטוחים,  עריכת הביטוחים"

 חתומה על ידי חברת הביטוח.

הפוליסות או שינויים מהותיים  יובהר, כי לא יתקבלו בטיוטא החתומה שתוגש שינויים בסכומי .6.2
נוספים. במקרה של שינויים מסוג זה, לרבות אי קיומה של איזו מהפוליסות הנדרשות, תיפסל 

 הצעת המציע.
למרות האמור לעיל, במקרים כאמור, תהא ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע לתקן את 

 אישור עריכת הביטוחים עד שלב ההכרזה על הזוכה במכרז.
גבי הטיוטה הנ"ל יהיו נתונים לשיקול דעתה הבלעדי -נוסח שאינם מהותיים שייעשו על שינויי

 של מכבי, שהתא רשאית לקבלם או לדרוש הסרתם עד למועד ההכרזה כאמור.

 לעיל. 3שאלות ובירורים בקשר לאישור עריכת הביטוחים ניתן לבצע בהתאם להוראות סעיף  .6.3

לפני מועד החתימה על הסכם ההתקשרות את  הזוכה במכרז מתחייב להמציא למכבי, יום .6.4
 אישור עריכת הביטוחים, חתום ומאושר על ידי חברת הביטוח.

 

 בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות .7
מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי  .7.1

 שיקול דעתה הבלעדי.פי -רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על

אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים המפורטים  .7.2
 , והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ובאופן40%-; ואיכות 60% –מחיר להלן: 

 שתיבחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונות.

 :ציון המחיר .7.3
 2.1סעיף כפי שיפורטו במחירי השירות לשני הצעת המציע ממוצע ציון המחיר ייקבע על ידי 

  :בטופס ההצעה

 שישה חודשים להעסקתו. ת עובד מתחילת העסקתו ועד תוםלהעסק מחיר השירות  

  מתחילת החודש השביעי להעסקתו ועד תום תשעה חודשי  ת עובדלהעסקמחיר השירות
 .העסקה

 : ציון האיכות .7.4
  .ז'כנספח ציון האיכות ייקבע בהתאם לאמות המידה המצ"ב 

ועדת המכרזים תבחן את איכות השירות ויכולתו של המציע, על פי הערכה כוללת של המציע,  .7.5
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, על סמך הנתונים עמוד בדרישות המכרז, רמת השירותמומחיותו, משאביו, נסיונו וכישוריו ל
וע התקשרויות שונות קודמות עם המציע, וכן שצרף להצעה, על סמך שביעות רצון במכבי מביצ

פי כל ממצא אחר -על סמך בדיקת המלצות לקוחותיו של המציע מהתקשרויות קודמות, וכן על
 7.10שייאסף ע"י ועדת המכרזים או ע"י צוות בדיקה שימונה מטעמה, אם ימונה, כאמור בסעיף  

 להלן.

בתנאים במצטבר יינתן אך ורק לגבי הצעות שעמדו הסופי להצעה כי הציון המשוקלל יודגש  .7.6
 ובדרישות ההכרחיות במפרט. בציון האיכות המזערילעיל,  4המוקדמים שבסעיף 

ועדת המכרזים תדחה הצעה של מציע שלא יעמוד בציון איכות מזערי ברכיבים הכלולים בסעיפי  .7.7
לעיל. הכל על פי  4האיכות דלעיל, בדרישות ההכרחיות במפרט ובתנאים המוקדמים שבסעיף 

הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה, ו/או אשר נאספו במהלך בדיקת ההצעות אשר נבדקו על ידי 
 ועדת המכרזים באופן שייקבע על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. 

באם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עמו יש למכבי "ניסיון גרוע", כהגדרתו להלן, מכבי תהא  .7.8
הזכייה למציע שהצעתו למכרז הינה המועמדת הבאה בתור לזכייה, ובלבד  להעניק את רשאית

 שלמכבי לא היה "ניסיון גרוע" עם מציע זה .
 לצורכי סעיף זה, המילים "ניסיון גרוע" פירושן: 

 אי שביעות רצון מאיכות השירותים; .א

 מחדלים אחרים של הספק, העולים כדי הפרת חוזה. .ב

מהמציע פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על פי שיקול ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש  .7.9
דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון, למלוא שביעות רצונה, על מנת לבחון את המציע והצעתו 

 במסגרת שיקוליה.

ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. הצוות שימונה  .7.10
ע וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס למציע ו/או לשירות יהא רשאי, אך לא חייב, לבחון את המצי

המוצע על ידו. ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה, אם תהא סבורה שמגיש ההצעה לא 
 שיתף פעולה עם ועדת המכרזים או לא מסר מידע כנדרש.

מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי   .7.11
 ה או כלפי מטה, אם הסטיה אינה סבירה, לדעת מכבי.מעל

ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה   .7.12
שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא אל הפועל, מכל סיבה  

 מיום תחילתו.)שלושה( חודשים  3ידי מכבי בתוך -שהיא, או יבוטל על

 

 התחייבויות המציע הזוכה במכרז .8
)שבעה(  7למסמכי המכרז, בתוך  כנספח ב'הזוכה במכרז יחתום על הסכם ההתקשרות המצורף  .8.1

 ימי עבודה מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז.
ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים/הסתייגויות בנוסח הסכם ההתקשרות 

 .ב' למכרזכמופיע בנספח 

 מסמכי המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם. .8.2

במעמד החתימה על הסכם ההתקשרות, ימסור המציע הזוכה למכבי ערבות בנקאית אוטונומית  .8.3
 פי הנוסח המצ"ב.-לביצוע התחייבויותיו על

-הפרטיות, התשמ"אבהגשת הצעה במכרז הזה המציע  מתחייב לקיים את הוראות חוק הגנת  .8.4
ותקנותיו והנחיות הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים, הרלבנטיות  1981

 למערכות המידע ולתהליכי העבודה נשוא מכרז זה.
 

 ביטול המכרז .9
לא יהיה בעצם פרסום המכרז או בקבלת הצעות או בבחינתן התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו,  .9.1

והכל  שרותי כ"א זמני כבי והמציע/ים הזוכה/ים הסכם לאספקתידי מ-כל עוד לא ייחתם על
 (.נספח ב'כמפורט בהסכם ההתקשרות )

מכבי תהא זכאית, בכל עת, לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה  .9.2
 לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז כאמור. -אך לא חייבת  -הבלעדי, וכן תהיה מכבי רשאית 

ביטול המכרז תישלח בדואר אלקטרוני לכל רוכשי המכרז/המציעים אשר הגישו הצעות  הודעה על .9.3
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 במכרז.

החליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי המכרז  .9.4
 כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי מכבי ו/או כלפי מי מטעמה.

 

 עיון במסמכי המכרז .10

, לאחר פרסום תוצאות 1993-)ו( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21בהתאם להוראות תקנה  .10.1
המכרז, עיון של משתתף במכרז במסמכי המכרז, כמפורט בתקנה האמורה, ייעשה לאחר תיאום 

לשעה או חלק ממנה  ₪ 500מראש עם רכזת ועדת המכרזים ויהיה מותנה בתשלום סך של 
 במתן זכות העיון כאמור.למכבי לכיסוי העלות הכרוכה 

עיון במסמכי המכרז כמפורט לעיל נועד אך ורק לבדיקת המשתתף בדבר מיצוי זכויותיו במסגרת  .10.2
הליך המכרז. אין לפרסם תוצאות אלה לציבור הרחב, כולן או מקצתן, ללא קבלת אישור מראש 

 ובכתב ממכבי. 
 

 בעלות על מסמכי המכרז .11
מכבי, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין  מסמכי המכרז הינם קניינה הרוחני של

לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות, וחל איסור מוחלט על רוכש 
 מסמכי המכרז להעביר אותם ו/או העתק מהם לידי אחר.

 

 סמכות שיפוט .12
הנובעים או הקשורים למכרז זה  בכל הקשור לנושאים ולעניינים הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 

 . יפו -בתל אביב תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 



 א'נספח 

 111/2016מכרז  -מפרט
  ,ההתקשרות הסכםשלב לדרישות הכרחיות כל הדרישות במפרט הינן 

 אלא אם צוין אחרת
 
 כללי .1

"הזוכה"( עפ"י המפורט במכרז והסכם  –במכרז )להלן יבצעו המציעים הזוכים השירותים אותם  .1.1
 ההתקשרות הינם:

. יובהר,  1 א' המפורטת בנספחאספקת כח אדם זמני לעבודה במכבי, עפ"י רשימת המקצועות 
  )הערכה בלבד(. הנדרשים הינם עובדים בתחום המינהל מהעובדים 65%-כההערכה היא ש

נספח , בנוסף, לעובדים זמניים במקצועות שלא פורטו בתזדקקלמען הסר ספק, יצוין כי יתכן שמכבי 
כמו כן, ככל שיידרש עובד זמני  והזוכה יספק עובדים אלה לפי סיכום נפרד ומראש עם מכבי. ,1א'

ימצא כזה אצל אף אחד מהזוכים, מכבי רשאית לפנות לספק אחר, שלא באחד המקצועות הנ"ל ולא י
 במסגרת המכרז.

מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי עובדי הזוכה אינם מועסקים ע"י מכבי ויהיו מועסקים ע"י הזוכה  .1.2
ההתקשרות. עובדי הזוכה  סכםבלבד אשר יישא בכל החבויות הנובעות מכך, והכל כמפורט בה

 והצהרה שידרשו לצורך כך. יחתמו על כל מסמך

 

 מהות השירותים .2

תפקידי עובדי הזוכה יהיו בהתאם לדרישות המוגדרות ע"י מכבי בעת הזמנתם על פי הרשימה  .2.1
 או בנוסף לה. 1'א המצורפת בנספח

 ההיקף המשוער של כל שעות העבודה הנדרשות למקצועות השונים לשנה הוא  .2.2
 אוזה והיא תהא רשאית לצמצמו שעות עות. יחד עם זאת, אין מכבי מתחייבת להיקף ש 350,000-כ

 עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.ולהרחיבו עפ"י צרכיה 

לגבי  ; 1א' גבי כל קבוצות המקצוע המפורטות בנספחדרוש מהזוכה לספק עובדים למכבי רשאית  ל .2.3
 על פי צרכיה ושיקול דעתה הבלעדי הכל ; ולבעלי מקצועות נוספים ;  חלקן בלבד

, ובכלל זה מציעים עפ"י צרכיה ושיקוליה הבלעדיים  4עד מכבי רשאית לחלק את הפעילות בין  .2.4
הכל על פי  - אספקת כלל השירותים או חלקם באזור אחד או בחלק מהאזורים או בכל הארץ כולה

 .שיקול דעתה הבלעדיצרכיה של מכבי ועל פי 

, , בתמהיל, ומכבי שומרת לעצמה את הזכות לצרוך את השירותיםארצית בפרישההפעילות נדרשת  .2.5
 .והכל על פי שקול דעתה של מכבי ה,לצרכיו יהבהתאם לדרישות בהיקף ובמשך העסקה

 

  הדרכת עובדים: .3
 בתחום המקצועי הנדרש טרם כניסתם לתפקיד במכבי. על חשבונו עובדים שהוכשרו יספק הזוכה 

 .של מכבי על פי הצרכים ועל פי שיקול דעתה תדריך את העובדים בתכנים פנימיים נדרשיםיובהר כי מכבי 

 

 חיסוני עובדי חב' כ"א חיסוני עובדי חב' כ"א .4

ת העובדים בכל החיסונים הנדרשים על פי מדיניות ידאג לכך שמכבי תחסן, על חשבונה, אהזוכה   .4.1
, הכל כמוגדר עבודתו של העובד במכביוכתנאי לתחילת טרם ב ,י המפרטבנספח המפורטים, מכבי

 )עמודת הערות(. 3בנספח א'

 )כמוגדר לאותו עובד החיסונים המאשר שבוצעו   ושמעל  מסמך עובד חדש הזוכה ימלא ויתן בידי כל   .4.2
  (.5'אספח נ –תנאי לתחילת עבודתו במכבי )נוסח מצ"ב שור זה הינו י. הצגת א(3בנספח א'

 

  העסקת עובדים בשעת חירום .5
הינה חלק ממערך הבריאות במדינה וכזו אמורה "מכבי שרותי בריאות" כספקית שירותים רפואיים, 

בת להמשיך ולתת שירותים אלה לציבור גם בשעת חרום. בהתאם, הוכרזה מכבי כ"מפעל חיוני" לפי ומחוי
 .1967 –חוק שירות עבודה בשעת חרום, התשכ"ז 

אף הם, נדרשים להתייצב לתפקידיהם בשעת חירום, על פי העובדים שיוצבו במכבי ע"י חברת כח האדם, 
 הצורך וההנחיות.
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 תנאי קבלה .6

אלא אם יוגדרו ע"י מכבי דרישות )דרישות הבאות, בכל ה עמודידרשו לזוכה יפנה למכבי עובדים שה .6.1
 :(אחרות

 .שנות לימוד לפחות 12בוגרי  6.1.1

 .בעלי שליטה מלאה בשפה העברית 6.1.2

 .ממוחשבת, עפ"י הדרישות המוגדרות בעלי מיומנות עבודה בסביבה 6.1.3

 .ראיון פרונטלי  ע"י הזוכההכולל עברו תהליך מיון  6.1.4

 .אם נדרש ,ותואר אקדמי רלבנטימקצועיים  רישיונות 6.1.5

ממשטרת ישראל כי  אישור להמציא  יידרש –ילדים / קטינים  עם בטיפוללעבודה  המועמד 6.1.6
למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים,  חוקהאין מניעה להעסקתו לפי 

 .2001-תשס"אה

 .2'א עובדים בתחום הסיעוד ידרשו לעמוד בדרישות המפורטות בנספח   6.2

 על ידי מכבי: למיון סופיאשר נמצאו מתאימים, יופנו לעבודה המועמדים  .7
מבדקי אמינות, על חשבון מבדקי מיון, כולל לאחר קליטתם, בהתאם לצורך, טרם או  הסופי יכלולהמיון 
 מכבי. 

 מכבי שומרת לעצמה את הזכות לבחור ו/או לדחות את המועמדים, מבלי שתידרש לנמק זאת. .8

יפקיד בידי כל עובד דשים. הזוכה וח 9העובדים יקלטו לעבודה במכבי לתקופה של עד מובהר בזאת ש .9
 במכבי. לעבודה ומשך הזמן המכסימלי להצבת , בין היתר,מכתב קבלה בו יצוין

קול דעתה. הודעה תימסר יפי ש-להזוכה בכל עת ע שסיפקעובד  ו של כלמכבי תהיה רשאית להפסיק עבודת .10
 .כאמור מיד עם קבלת החלטה על הפסקת עבודה לזוכה

 לשמירה על סודיות המידע שיגיע אליהם בעקבות ו/או עקב ו/או תוך כדיוימלאו תצהיר העובדים יתחייבו  .11
  כל מסמך שיידרש לשם כך.פעילותם ולחתימה על 

לפי דעתה של מכבי ובנוסח  שלחתום על טופס העדר ניגוד עניינים, ככל שהדבר יידר שכל עובד יידר .12
 המקובל והנהוג במכבי.

 השירות עמידה בלוח זמנים לאספקת .13
 ., מעת לעתשיקבע ע"י מכבי טווח המועדים כפיהזוכה מתחייב להציע עובדים מתאימים ב

 

 קשר איש  .14

 הזוכה מתחייב להעמיד איש קשר מקצועי שירכז את העבודה השוטפת מול איש הקשר  .14.1
 במטה  במכבי.

השונים  אנשי הקשר במחוזותלעבודה השוטפת מול )רכז( הזוכה מתחייב להעמיד איש קשר מקצועי  .14.2
 מכבי. ב

 הזוכה מתחייב להחליף את איש הקשר במידה ויידרש לכך ע"י מכבי. .14.3
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  1א' נספח
 

 המקצועותרשימת 

 
 לגביהם נדרשות ההצעות לאספקת כח אדם במכרז הינם כדלקמן: העיקריים המקצועות

 

 מקצוע קבוצת מקצוע

 מינהל

 מזכיר/ה 

 פקידה

 קלדן/ית

 מתאם/ת שרות רפואי

 מזכיר/ה רפואי/ת

 סוקר/ת  טלפוני/ת

 נציג שירות

נציגי שירות תמיכה 
 נציג שירות תמיכה במחשב  טלפונית

 טכניים
 מחסנאי/ת

 עובד אחזקה

 חשבונות וכספים

 כלכלן/ית / רו"ח

 חשב/ת שכר

 מנהל/ת חשבונות

 מקצועות 
 בריאות

 אח/ות מוסמך/ת סיעוד: 

 (2)ראה פירוט קריטריונים מקצועיים בנספח א'

 עובד/ת מעבדה ללקיחת דם

 פיזיותרפיסט/ית

 עובד/ת מעבדה

 קלינאי/ת תקשורת

 בעיסוקמרפא/ה 

 רוקח/ת

 רנטגנאי/ת

 
 

 
ים במכבי, עם זאת, יתכנו פניות להעסקת בעלי ירשימה זו כוללת את בעלי המקצועות העיקר

 מקצועות נוספים, על פי הצורך.
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  2א' נספח
 
 

 קריטריונים מקצועיים נדרשים  בסיעוד לספקי כוח אדם חיצוניים
 
 

 דרישות סף לכוח אדם חיצוני בסיעוד : 
 

  .תוקף על פי רישומי משרד הבריאותאח/ות מוסמך/ת  בעל/ת רישיון ב .1

 .מכביג נצידווח מידית לחובת הזוכה ל - ון האח/ותהתליית רישי / בכל שינוי ברישום .2

 .עדיפות לניסיון בקהילה בעל/ת ניסיון קליני בשנה אחרונה לפחות, .3

ל ביצוע קורס החייאה על אישור תקף עכנדרש על פי משרד הבריאות לרבות ת הכשרות /בעל .4

 פי נוהל משרד הבריאות

 )בהתאם לדרישה הספציפית(.הכשרות ייעודיות למתן טיפול סיעודי  .5

לגבי סיכונים ייחודיים במסגרת מתן השירות על  האחים/יותבאחריות הספק להדריך את כל  .6

 ידם לפני תחילת מתן השירות ומעת לעת במהלך עבודתם. 

 להלן. 3, בהתאם למפורט בנספח א'משרד הבריאותת ע"פ נוהל ן/ות מחוס/האח .7
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 3'א נספח
 
 

 החיסונים הנדרשים לאוכלוסיות עובדים שונותפירוט 
         

 

 אוכלוסיה
אחריות 
לביצוע 
 החיסון

 הערות חיסונים

כולל  רופאים ואחיות
במטה מכבי ומטות 

 המחוזות

החברה 
 המעסיקה

 (להלן 4א' בנספח.הכל )כמפורט 1

 – anti-HBs. בדיקת נוגדנים מסוג 2
שבועות  4-8 (4'נספח אב 5סעיף )

לאחר קבלת המנה השלישית 
 בסדרה.

טרם תחילת  מחויבים בכל החיסונים
גם אם מגיעים  עבודתם במכבי,

 .קצרה לתקופת עבודה
 

אם העובד "לא מגיב" או נשא דלקת 

יימשך  – וסק בפפמ"חוע Bכבד נגיפית 
 .הבירור לגביו

עובדים המבצעים 
 פפמ"ח

החברה 
 המעסיקה

 (להלן 4א'הכל )כמפורט בנספח 

 
 

 

עובדי מקצועות 
 הבריאות  

החברה 
 המעסיקה

 (להלן 4א'הכל )כמפורט בנספח 

 

 
 

טרם תחילת  מחויבים בכל החיסונים
גם אם מגיעים  עבודתם במכבי,

 .קצרה לתקופת עבודה
 

העובדים  עובדי מינהל
 עם קהל

החברה 
 להלן. 4'בנספח א מפורטכ המעסיקה

Tdap (2)סעיף ,MMR  (3)סעיף  ,
ושפעת )סעיף  (4)סעיף  אבעבועות רוח

6). 

מומלץ לחסן גם אם מגיעים לעבודה 
 לתקופה קצרה. 

מחויבים בחיסון אם מגיעים לעבודה 
 לתקופה של מעל לחדשים.

 
עובדים במטה מכבי 

ומטות המחוזות, 
 שאינם רופאים ואחיות

 
  לא יחוסנו.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4א' נספח
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 פירוט החיסונים

 

ף ומנת דחף, ובנוסף מנת דח של חיסון נגד שיתוק ילדים )פוליו(שתי מנות לפחות  - שיתוק ילדים )פוליו( .1
שנים. אין צורך במנת דחף אם סדרת החיסון הראשונה או מנת הדחף הראשונה ניתנו  18שניתנה אחרי גיל 

 . IPVשנים.  לעובד בריאות יינתן רק חיסון  18אחרי גיל 

עבר. ( אם לא ניתנה בTdap) ס, דיפתריה ושעלתטטנומנה אחת של חיסון נגד  – טטנוס, דיפטריה ושעלת .2

(. לעובד בריאות שקיבל Tdיפתריה )ד-החיסון יינתן בכל רווח זמן עם קבלת מנה קודמת של חיסון נגד טטנוס
. המנה הראשונה של 3 -מנות חיסון נגד דיפתריה וטטנוס יש להשלים את סדרת החיסון ל 3 -בעבר פחות מ

Tdap  .נספרת כאחת מהמנות הנחוצות 

ניתנו אחרי גיל שנה לעובד ש( MMR סון נגד חצבת, חזרת ואדמת )תרכיב שתי מנות חי - חצבת, חזרת, אדמת .3
 המחלות ואין צורך לחסנם.  3, מעתה נחשב מחוסן נגד 1957ואילך. עובד שנולד לפני  1957שנולד בשנת 

סון נגד אבעבועות רוח לעובד שאינו זוכר שחלה באבעבועות רוח ושלא חוסן שתי מנות חי - אבעבועות רוח .4
 נגדה. 

(. לרופאים ואחיות יבוצע גם בדיקת נוגדנים. HBV) B שלוש מנות חיסון נגד דלקת כבד נגיפית  - Bצהבת  .5

 HBVתנאי לביצוע פפמ"ח הוא קבלת חיסון נגד . המשך החיסון תלוי במקצוע כמפורט ב"חוזר המשרד" 

 HBsלאחר סיום קבלת סדרת החיסון או כייל מחסן של נוגדנים מסוג  HBs antiוביצוע בדיקת נוגדנים מסוג 

anti. 

יסון נגד שפעת לעובד חדש שמתקבל לעבודה בתקופת קבלת חיסון נגד שפעת עונתית. חמנה אחת של  - שפעת .6
 על כל עובד בריאות לקבל חיסון נגד שפעת לקראת כל חורף.

tow-חדש להציג תוצאות תבחין טוברקולין בשיטת מנטו, על עובד בריאות  - תבחין טוברקולין )טסט מנטו( .7

steps test  בתוקף מחמש השנים האחרונות. אם התבחין חיובי, עליו להציג תוצאות תקינות של צילום חזה
 שבוצע בעקבות התבחין החיובי ו/או אישור התאמה מהמלש"ח. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  5א' נספח
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 חב' כ"א נוסח אישור ביצוע חיסונים לעובד

 
 תאריך ______________

 
         לכבוד 

 מכבי שירותי בריאות
 מחוז _______________

 
 אישור על חיסון עובד הנדון:

 
 הננו לאשר כי מר/גב' _________________________ ת.ז ___________________

 _______________המיועד לעבוד במחוזכם מטעמנו, בתפקיד __________, במרכז רפואי 

 נבדק על ידנו ונמצא מחוסן/קיבל כעת חיסונים כנגד מחלות אלה:

 חצבת, חזרת, אדמת 

 אבעבועות רוח 

 טטנוס, דיפטריה, שעלת 

 )שיתוק ילדים )פוליו 

 )תבחין טוברקולין )טסט מנטו 

 )שפעת )בחודשי החורף 

  צהבתB  )לרופאים ועובדי מקצועות הבריאות בלבד( 

 
 
 

 בברכה,
 

  

 אדם-כוחחב' 
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 נספח ב'

 הסכם ההתקשרות
 2016ביב, ביום ____  בחודש _________, א-שנערך ונחתם בתל

 
 ב י ן

 

 מכבי שירותי בריאות
 (589902279)מס' מזהה  227/99אגודה עותמנית מס' 
 אביב-, היכל הסיטי, תל27מרח' המרד 

 "מכבי שירותי בריאות"או  "מכבי"אשר תיקרא להלן: 
 ;מצד אחד

 
 ב י ןל 

 

 ____________________________ בע"מ

 ח.פ. ____________________________

 מרח' _________________________________

 "הזוכה"אשר ייקרא להלן: 
 ;מצד שני

 
 

 )להלן:לאספקת שירותי כח אדם זמני  111/2016שמספרו  פומבי רגילומכבי פרסמה מכרז   הואיל
להסכם זה, ואשר מהווה חלק בלתי   כנספח א'(, אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף "המכרז"

 נפרד הימנו;
 

למכרז,  כנספח ג'(, אשר העתק ממנה מצורף "ההצעה"והזוכה הגיש הצעה למכרז )להלן:  והואיל
ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה, ובכך הסכים לספק את השירותים בהתאם לתנאים 

 סכם זה ובכל נספחיו;המפורטים בה
 

 וועדת המכרזים במכבי החליטה לקבל את ההצעה ולהכריז על הזוכה כזוכה במכרז; והואיל
 

 
 :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 
 

 כללי .1

המבוא להסכם זה, על ההצהרות הכלולות בו, וכן הנספחים להסכם, מהווים חלק בלתי נפרד  .1.1
 מההסכם וייקראו ביחד עמו.

 אין בכותרות סעיפי ההסכם כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו/או כדי להשפיע על תוכנם. .1.2

 בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצידם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר: .1.3

 הסכם זה, על נספחיו. - "ההסכם" .1.3.1

 למכרז. נספח ג' -ההצעה האמורה במבוא להסכם  - "ההצעה" .1.3.2

כמוגדר במכרז ולפי המפורט במפרט  א זמני,שירותי כ" של אספקה - ""השירות .1.3.3
 ובהסכם זה על נספחיו.
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 אנשי קשר .2

להיות המנהל הממונה מטעמה בכל הקשור  ____________________מכבי ממנה בזה את __ .2.1
 לביצוע הסכם זה.

 זה._______ להיות נציג הזוכה בכל הקשור לביצוע הסכם ________הזוכה ממנה בזה את ___ .2.2

נציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת לשירות, יהיה זמין לכל פניה מצד מכבי  .2.3
 די מכבי.י-וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי )והמנהל(, אם יידרש לכך על

 

 התחייבויות והצהרות הזוכה לעניין מתן השירות .3

 הכישורים, המומחיותחוסן הכלכלי, ההזוכה מצהיר, כי יש לו הידע, הנסיון, היכולת המקצועית,  .3.1
רבות נספחיו, בצורה המקצועית והיעילה לפי הסכם זה, -על מנת לקיים את כל התחייבויותיו על

  ביותר ולשביעות רצון מכבי.

הזוכה מתחייב להמשיך לספק השירות גם בשעת חרום, למעט במקרה של נסיבות שלזוכה אין  .3.2
  שליטה לגביהן.

 

במהלך כל תקופת ההתקשרות ידווח על פעילותו לפי הסכם זה, כנדרש בחוק הזוכה מצהיר, כי  .3.3
 לשלטונות מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי ולכל רשות אחרת בהתאם לכל דין.

עוד מצהיר הזוכה, כי במהלך כל תקופת ההתקשרות ינהל ספרים כחוק וכי יהיה בידיו אישור על 
ל ניהול פנקסי ע, המעיד 1976-ל חשבונות( תשל"ופי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהו

חשבונות על פי פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ, או פטור מניהול זה וכי ינהג לדווח לפקיד השומה 
 על הכנסותיו וכן ינהג לדווח על עסקאותיו לרשות מע"מ בהתאם לחוק.

 בידיו והצגתם בפני מכביהזוכה יודע, כי תנאי להתקשרות זו הינו המצאות אישורים כנזכר לעיל 
 על פי דרישה.

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

 

 התמורה ותנאי תשלום .4

ידי נציג -את שכר העובד בהתאם לשעות העבודה של העובד בפועל ושאושר עלמכבי תשלם לזוכה  .4.1
( באמצעות "המקדם")להלן:  להצעתו הסופית שאושרה בהתאםאת המקדם ובנוסף מכבי 

  .("התמורה" :ביחד )להלן , בתוספת מע"מ כדיןהכפלת המקדם בשכר העובד

או חשבונית עסקה אם ד הוצאת חשבונית מס כחוק; מכבי כנגידי -התמורה תשולם לזוכה על .4.2
התשלום יעביר  לאחר, ובמקרה כאמור, הספק מאושר לעבוד על בסיס מזומן לפי החוק והתקנות

 .למכבי חשבונית מס בהתאמה

המקדם יכלול את כל הוצאות הזוכה בגין העסקת כח האדם, לרבות הוצאות בגין מיון, גיוס כח  .4.3
האדם, ביטוחים פנסיוניים, הבראה, חופשה, חג או מחלה, הכשרת כח האדם, הוצאות תקורה 

 על קצובת נסיעות. חלאינו ישירות ועקיפות, וכל הוצאה ו/או עלות אחרת. המקדם 

מובהר, כי התמורה הינה סופית ומוחלטת, וכוללת את כל התשלומים, ההוצאות, המיסים,  .4.4
והאגרות הכרוכים במתן השירותים המקצועיים, והזוכה לא  , הרשיונות, ההיתריםההיטלים

 ., למעט קצובת נסיעות כאמור לעילנוספת מעבר לתמורהיהא זכאי לכל תמורה 

, אך ורק בגין של עובד שסיפק הזוכה תישא בתשלום עבור זכויות תלויות וותקיודגש, מכבי  .4.5
  במתקני מכבי. בפועל  עבדעובד בתקופה בה  אותוהוותק שצבר 

 תנאי תשלום .4.6

 65( יום )תום חודש + וחמישה)שישים  65בתנאי תשלום של שוטף +  התשלום יבוצע .4.6.1
 די נציג מכבי. י-וכה ותאושר עלזידי ה-י חשבונית שתוגש עלפ-יום( ממועד הפעילות, על

מכבי, מחלקת משאבי אנוש מחוזית בבחודש, יגיש הזוכה ל 10עד ליום  ,מדי חודש .4.6.2
. אם תוגש לאחר מועד זה, בחודש הפעילות הקודםחשבונית מס כדין עבור העסקת כ"א 

 .למועד התשלום הבאאזי התשלום יידחה 
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יצורף העתק דו"ח מכבי, ואליה  תנחה מתכונת שעל פי החשבונית הזוכה יערוך את 
במכבי. דו"ח הנוכחות יופק עבור העובד  הנוכחות של העובד, חתום על ידי מנהל רלוונטי

מתוך מערכת הנוכחות של מכבי בהתבסס על דיווח נוכחות שוטף, בהתאם לכללי מכבי. 
הדו"ח יופק באמצעות העברת כרטיס נוכחות מותאם, בשעון הנוכחות במתקן מכבי בו 

 וצב העובד.מ

מכבי חשבון חודשי, ובו פירוט כל הסכומים המגיעים לו. הספק יגיש ל -הגשת החשבונית  .4.6.3
 .הספק יצרף דוח מפורט, הכולל אסמכתאות, לאימות החיובים

מכבי תבדוק חשבונית זו והדו"ח המצורף אליה, ולאחר בדיקתם יהוו החשבונית והדו"ח  .4.6.4
 אסמכתא לתשלום על ידי מכבי.  

ו בחשבונית )לרבות בדו"ח(, בין אם לפני התשלום או לאחריו, טעויות, אי היה ויתגל .4.6.5
דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, לרבות חריגות מן המוסכם, תהא מכבי רשאית לקזז 
הסכומים שיתגלו בעקבות האמור לעיל מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לזוכה בכל עת, 

 .ימים מראש 14ממכבי, ובכפוף למתן הודעה בכתב בת 

 

 אחריות .5

זק ו/או אובדן ו/או פגיעה פי דין לכל נ-מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הזוכה לבדו אחראי על .5.1
ו/או הפסד, לגוף ו/או לרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, שייגרמו למכבי ו/או למי מטעמה 

ומוגדר כמפורט  השירותים ו/או למבוטחיה ו/או לצד שלישי כלשהו, עקב ו/או בקשר עם אספקת
 .בהסכם זה

הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או  .5.2
הוצאה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי, שייגרמו למכבי 

ו על כתוצאה מאירוע שהינו באחריותו של הזוכה ו/או מי מטעמו ו/או בשמו, על פי הסכם זה א
 פי כל דין.

חובת הפיצוי והשיפוי כפופה לפסק דין חלוט, למתן הודעה מיידית ובכתב לזוכה אודות התביעה,  .5.3
 למתן האפשרות לזוכה לנהל את התביעה ולכך שמכבי לא תתפשר בתביעה ללא הסכמת הזוכה.

לגרוע די הזוכה כדי לצמצם או י-בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים כמפורט להלן על .5.4
בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את 

פי -הזוכה מחובתו לשפות ו/או לפצות את מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שהוא אחראי לו על
 פי כל דין.-הסכם זה ו/או על

ו, מכל סכום שיגיע מכבי תהא רשאית לנכות סכומים להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללות .5.5
מן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותם זפי חוק, בכל -ממנה לזוכה, בצירוף הצמדה וריבית על

 מהזוכה  בכל דרך אחרת.

הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים,  .5.6
למעלה מן הצורך  י ההסכם.פ-ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על

יובהר, כי הזוכה מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי )נוסח משולב(, 
הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות  ואחר כל 1995-התשנ"ה

שלו האמור לעיל, באופן שהזוכה, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיו ו/או קבלני המשנה 
ועובדיהם שיועסקו במתן השירותים, לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או 

 י החוק הנ"ל.פ-זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל

הוראות סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מכל התחייבות של הזוכה לפי  .5.7
 / אובדן / נזק פי כל דין, ואין בהן כדי לשחרר את הזוכה מאחריות כלשהי בגין-ההסכם ו/או על

 הפסד וכד' המכוסה או שאינו מכוסה בביטוחי הזוכה, כהגדרתם להלן.

 

 חביטו .6

פי כל דין, ממועד תחילת -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הזוכה על .6.1
הסכם זה או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, מתחייב הזוכה לערוך ולקיים על 
חשבונו בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים 

המסומן כנספח להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן:  ב"אישור עריכת ביטוחים"
פי ההסכם, לרבות -"ביטוחי הספק" ו/או "הביטוחים"(, וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על

כל הארכה שלו, ולעניין ביטוח חבות מוצר וביטוח אחריות מקצועית למשך כל תקופה נוספת 
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)שלוש( שנים  3-התיישנות, אך לא פחות מלאחר תום תקופת ההתקשרות ועד לתום תקופת ה
 מתום תקופת 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

נספח זה, והוא מתחייב, בין היתר, הזוכה מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים ב .6.2
לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הזוכה תחודשנה 
מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, לא לעשות 

הזוכה יישא בכל כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש, כי 
 מקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי הזוכה.

ללא צורך בכל דרישה מצד מכבי, מתחייב הזוכה להמציא למכבי, לא יאוחר מיום אחד לפני  .6.3
מועד חתימת הסכם זה, אישור בדבר עריכת ביטוחי הזוכה כאמור לעיל בהתאם לנוסח "אישור 

דין על ידי המבטח. הזוכה מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת עריכת ביטוחים", כשהוא חתום כ
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 הזוכה על
 פי כל דין.-ו/או על

ידי הזוכה כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל -עריכת הביטוחים הנ"ל עלבהקשר זה מובהר, כי אין ב .6.4
שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את הזוכה 

פי -מחובתו לשפות ו/או לפצות את מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שהזוכה אחראי לו על
 פי כל דין.-הסכם זה ו/או על

ככל שתקופת ביטוחי הזוכה תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה, מתחייב  .6.5
לעיל בגין הארכת תוקפו  3דהזוכה להפקיד בידי מכבי אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף 

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

הזוכה להתאימם לערך הנקוב בש"ח בהתאם מובהר, כי היה וסכומי הביטוח הינם בדולרים, על  .6.6
 לשער הידוע ביום חידוש עריכת הביטוח.

לעיל  6.5ו/או  6.3ידי הזוכה כנדרש בסעיפים -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על .6.7
תחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את מכבי, בין היתר, בעיכוב כל תשלום המגיע לזוכה 

 לפי הסכם זה.

 .1970-חוק החוזים )תרופות(, התשל"אכבי לפי אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת למ .6.8

ידי הזוכה -מכבי תהא רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על .6.9
כאמור לעיל, והזוכה מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על 

זה. הזוכה מצהיר  6פי סעיף -מנת להתאים את הביטוחים נשוא האישור להתחייבויותיו על
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, 

ם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הזוכה טיבם, היקפ
פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם -פי הסכם זה ו/או על-על

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

י ידי מכבי, וכ-קודמים לכל ביטוח אשר נערך עלביטוחי הזוכה יכללו תנאי מפורש, על פיו הינם  .6.10
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 מכבי 

 )שלושים( יום מראש. 30לפחות 

ו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על הזוכה, לרבות אי מתן ביטוחי הזוכה יכללו סעיף, לפי .6.11
הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות, לא יפגעו בזכויותיה של 

 מכבי לקבלת שיפוי. 

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הזוכה, למעט ביטוח אחריות מקצועית, לא יהיו  .6.12
 יט הרלוונטי למועד עריכת הביטוח או כל נוסח אחר שיחליף אותם.נחותים מהנוסח הידוע כב

 

  רישיונות והיתרים .7

הזוכה מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או 
יהיו י הדין, לצורך קיום השירות והפעלתו. הזוכה מתחייב לגרום לכך שכל הנ"ל פ-הרשיונות הדרושים על

 בעלי תוקף ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בהם, על חשבונו הוא, במשך כל תקופת ההתקשרות.

 הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית.
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 מועסקי הזוכה .8

 הזוכה מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל צורך כעובדיו .8.1
ל עשלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו על ידו, או שלוחיו, ולא ייחשבו כעובדיה או 

 חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.

לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על ליתן לעובדיו את מלוא הזכויות והזוכה מתחייב  .8.2
 בהתאם לכל דין ו/או הסכם החלים עליו. מעסיק

חראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ו/או בקשר הזוכה א .8.3
ת למתן השירות, בגין נזק גופני, מוות או נזק לרכוש שייגרם להם בעת מתן השירות או בכל פעילו

 הקשורה למתן השירות. 

וכי כל זכות י ההסכם, פ-כן מצהיר הזוכה, כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על .8.4
בי ו/או למנהל ו/או לנציגיה ו/או למי שהתמנה על ידם ו/או בשמם פי ההסכם למכ-שניתנת על

ו/או מטעמם, לפקח ולהתערב בכל צורה במתן השירות, אינה אלא אמצעי להבטחת ביצוע 
הוראות ההסכם במלואן, ולא תהיינה לזוכה ו/או לכל העובדים המועסקים על ידו כל זכויות של 

די מכבי, והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצוי או הטבה אחרת ממכבי בקשר עם ביצוע עוב
ההסכם או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סיום ההסכם, או סיום כל התקשרות 

 פי ההסכם, מכל סיבה שהיא.-על

ש כמסמיך הזוכה מתחייב, כי ייתן את השירות בשמו בלבד. שום דבר האמור בהסכם לא יתפר .8.5
את הזוכה להופיע בשם מכבי או מטעמה, או כמקנה לו מעמד של נציג מכבי בעניין כלשהו או 

 למטרה כלשהי.

מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים למכבי, הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי  .8.6
המשפטי ו/או  די רשות מוסמכת, כי המצבי-בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה, אם ייקבע על

 העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה.

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

 

 פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע  .9

בקשר הזוכה מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה  .9.1
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  118הזוכה מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  .9.2
 .1977-העונשין, התשל"ז

בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה, כפופים כל פרסום  .9.3
 לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 :דרישות לסודיות .9.4

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס לכל  .9.4.1
ת עבודתה, נתוניה הכספיים, מידע על מידע על ושל מכבי, עובדיה, מבוטחיה, שיטו

 ספקיה, מידע רפואי, מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע פיננסי וכיו"ב נתונים, אשר יגיעו
מכי הסכם זה )להלן: פי האמור במס-לידיעתו במסגרת ביצוע התחייבויות הזוכה על

 "המידע"(.

א, אלא אם קיבל למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהו .9.4.2
 אישור ספציפי, לכל נושא בנפרד, בכתב, מאת מכבי ובהתאם לאישור שניתן.

לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך ורק  .9.4.3
לעובדי הזוכה המורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי הזוכה, נותני שירותים והמועסקים 

פי ההסכם יחתמו על כתב התחייבות -התחייבויותיו על על ידו ומטעמו לצורך ביצוע
אישי לשמירת סודיות כלפי הזוכה )בכל עת(, בנוסח המחייב אותם לעמוד בהתחייבויות 
הזוכה לשמירת סודיות המפורטות בהסכם זה, וכן כלפי מכבי )בהתאם לדרישה 

 ידי מכבי(. -מפורשת ולנוסח שיומצא על
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מו במכבי כעובדי כח אדם יחתמו כלפי מכבי על כתב בנוסף, עובדי הזוכה שיוצבו מטע
 התחייבות לשמירת סודיות בנוסח הנהוג במכבי.

ידי -מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי הזוכה יהא אחראי כלפי מכבי למילוי האמור על .9.4.4
 עובדיו ו/או הפועלים מטעמו או עבורו.

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: .9.4.5

בידי הזוכה ו/או בידי עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו טרם מידע שהיה  .9.4.5.1
 ההתקשרות בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות;

מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת  .9.4.5.2
 סודיות;

מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של   .9.4.5.3
 הזוכה.

י צו מרשות שיפוטית מוסמכת, ובלבד פ-פי דין או על-בה לגלותו עלמידע שחו .9.4.5.4
 שהזוכה הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה להתגונן מפניו.

כי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי  .9.4.5.5
 הזוכה לא יהא רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.

י ידוע לו שייתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר כ .9.4.5.6
קיימת לגביו 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 והפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת 

 המידע בסודיות, וכי הזוכה מודע לכך שהמידע הינו חלק מנכסיה של מכבי.

כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא מודע  .9.4.5.7
לסנקציות האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם( להן הוא 

)אך לא רק( צפוי אם הוא או מי מעובדיו מי מטעמו יפר הוראות אלו, לרבות 
ו, חוק זכויות החולה, ותקנותי 1981-הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

 ף.רלבנטי נוס, וכל דין 1996-התשנ"ו
 

 :דרישות אבטחת מידע .9.5

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן: .9.5.1

הספק יקיים את חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו והנחיות הרשות למשפט טכנולוגיה  .9.5.2
 טכנולוגיית המידע ולתהליכי העבודה נשוא מכרז זהומידע הרלוונטיות למערך 

ימים לפחות, לערוך אצל הזוכה )בחצריו ו/או  3מכבי תהא רשאית, בכל עת בהודעה של  .9.5.3
בהתקשרות מרחוק(, ביקורת ובקרות בכל נושאי אבטחת מידע, שמירת סודיות ופרטיות 

לגרוע מכלליות י האמור בהסכם זה, ומבלי פ-הנוגעים לביצוע התחייבויות הזוכה על
האמור ביקורות על אמצעים פיזיים ו/או אלקטרוניים ו/או לוגיים, מהימנות עובדים, 
בדיקות חוסן )מבדקי חדירה מבוקרים( וכיו"ב. הזוכה מתחייב לתקן את הליקויים 

 שיימצאו בלוח זמנים המותאם לרמת החומרה של הממצא.

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

 

 ערבות בנקאית לביצוע ההסכם .10

כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם, יפקיד הזוכה בידי מכבי ערבות בנקאית  .10.1
המחירים לצרכן, כמפורט בנספח "ערבות ביצוע" המצורף להסכם זה, אוטונומית צמודה למדד 

שקלים חדשים(, שתוקפה החל ביום החתימה על  מאה וחמישים אלף)₪  150,000בסך של 
 .("ערבות הביצוע")להלן:  חודשים לאחר תום תקופת ההתקשרות 4ההסכם וכלה בתום 

ערבות הביצוע כאמור לעיל, הסתיימה תקופת ההתקשרות או  מבלי לפגוע בכלליות היקף .10.2
הסתיים מתן השירות / אספקת המוצר/ים מכל סיבה שהיא, והזוכה גרם למכבי נזק בגין אי 

אית לחלט את ערבות הביצוע או לדרוש תהא מכבי רש -פי ההסכם -מילוי התחייבויותיו על
תקשרות והזוכה סיים לפצות את הארכה נוספת שלה לתקופה שתיקבע. הסתיימה תקופת הה

 מכבי כאמור, תחזיר מכבי לזוכה את כתב ערבות הביצוע.
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א מכבי רשאית לממש את ערבות פי ההסכם, תה-בכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו על .10.3
הביצוע, כולה או מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, לבוררות, 

 כלשהו או למתן הוכחה כלשהי.למשא ומתן משפטי 

השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי ערבות הביצוע או חלק מהם, יהא הזוכה חייב לחדש  .10.4
את ערבות הביצוע או להשלים את סכום ערבות הביצוע לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה, תוך 

או כל סכום  )שבעה( ימים מהיום בו קיבל הזוכה הודעה כי מכבי מימשה את ערבות הביצוע 7
 מתוכה.

י פ-אין בגובה ערבות הביצוע כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזוכה על .10.5
 ההסכם.

 י כל דין.פ-האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או על .10.6

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

 

 תקופת ההתקשרות וסיום ההסכם .11

שתחילתה ביום זמני למכבי  ח אדםאספקת כ ההתקשרות עם הזוכה לגבי רכישת שירותי .11.1

 (. "תקופת ההתקשרות"ו/או  "תקופת ההסכם")להלן:  למשך שנתיים ____________

תקופות נוספות בנות שנה אחת  כל  3-למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ב .11.2
( מיטיבים בתיאום עם הזוכה, והכל תוך שמירה על כל יתר 2( זהים; או )1אחת, בתנאים )

 (."תקופות האופציה"הוראות ותנאי ההסכם )להלן: 

לעיל, מכבי תהא רשאית, בכל עת, להביא הסכם זה, כולו  11.2-ו 11.1על אף האמור בסעיפים  .11.3
פי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, ובלבד -או ביחס לשירותים מסויימים, לסיומו, על

 חודשים מראש. 6שהודיעה על כך לזוכה בכתב לפחות 

א תהא לזוכה כל טענה ו/או עילה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מכבי בקשר עם במקרה כאמור, ל .11.4
 סיום ההסכם.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן, תהא מכבי רשאית לבטל את  .11.5
ההסכם ולסיים את ההתקשרות עם הזוכה באופן מיידי, וזאת מבלי שלזוכה תהא טענה ו/או 

 ך:דרישה כלשהי בקשר לכ

 אם הזוכה הפר הוראה יסודית כלשהי מהוראות הסכם זה; .11.5.1

אם הוגשה כנגד הזוכה ו/או על ידו בקשת פירוק ו/או אם ניתן כנגדו צו פירוק ו/או צו  .11.5.2
להקפאת הליכים או מונה כונס נכסים לנכסי הזוכה, לרבות כונס נכסים זמני, והליכים 

 ימים;  60כאמור לא בוטלו בתוך 

זוכה תתגלה כלא נכונה או כלא מלאה ו/או הפכה ללא נכונה או אם הצהרה מהצהרות ה .11.5.3
 ללא מלאה במהלך תקופת ההתקשרות;

 –מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית  .11.6

 לבטל את ההסכם לאלתר כאמור לעיל; או .11.6.1

ו/או לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה  .11.6.2
ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה. הזוכה מתחייב בזה למלא אחר  3ההתחייבות תוך 

הוראות מכבי, וכמו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו למכבי 
 הקיום כאמור.-כתוצאה מההפרה האמורה ו/או אי

וכה למכבי פיצויים לעיל, ישלם הז 11.5ביטלה מכבי את ההסכם בנסיבות המתוארות בסעיף  .11.7
וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו למכבי כתוצאה מההפרה , ₪ 150,000מוסכמים בסך 

ו/או אי הקיום כאמור, אך מבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה. אין באמור בפיסקה זו כדי 
 דין. לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ו/או נוספים על פי כל

יל ו/או הפר הזוכה את ההסכם הפרה לע 11.6.2לא תיקן הזוכה את ההפרה, כאמור בסעיף  .11.8
שאינה יסודית ומכבי דרשה מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה ו/או את 
ההתחייבות והזוכה לא תיקן את ההפרה ו/או לא מילא אחרי ההוראות ו/או ההתחייבות, כפי 

לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה, תהיה מכבי זכאית לבטל את שנדרש על ידי מכבי, 
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קיומו, והזוכה יהא חייב לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך -ההסכם מחמת הפרתו או אי
וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שיגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום  ₪, 150,000

ים אלה. אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע מזכותה של כאמור ומבלי שתידרש מכבי להוכיח נזק
 מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ו/או נוספים על פי כל דין.

הצדדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק אשר  .11.9
עיל, וכי הזוכה עלול להיגרם למכבי עקב הפרתו ו/או הפרתו היסודית של ההסכם, כמפורט ל

 יהיה מנוע מלטעון להיפוכו של דבר.

ביטול ההסכם על ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה, והביטול ייכנס לתקפו במועד  .11.10
 שתקבע מכבי בהודעה.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות הקיימת לצדדים בהתאם לחוק החוזים )תרופות בשל  .11.11
פי -סיומו המיידי של ההסכם בשל הפרתו היסודית על ת, לרבו1970-הפרת הסכם(, התשל"א

 פי דין. -הוראות ההסכם או על

 

 איסור הסבת ההסכם .12

ת אפי ההסכם או -הזוכה איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות לאחר את זכויותיו על .12.1
החובות הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי, שלא תסרב לתיתו אלא 

 מנימוקים סבירים.

כל מסירה או העברה שיתיימר הזוכה לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת  .12.2
 וחסרת כל תוקף.

 זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. .12.3

ן, לכל י הסכם זה ו/או חלקפ-מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה על .12.4
עניין" בו -גוף משפטי המהווה חברה בת ו/או חברת סמך של מכבי ו/או שמכבי הינה "בעל

, ו/או לכל גוף מקבוצת מכבי ובלבד 1968 –יירות ערך, תשכ"ח נעניין" בחוק -כהגדרתו של "בעל
 שזכויות הזוכה על פי הסכם זה לא תיפגענה.

 ם להסב הסכם זה לגוף אחר כלשהו.פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך, הצדדים לא יהיו רשאי .12.5

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

 

 העדר בלעדיות .13

ק את השירות אינה ידי מכבי לספ-הזוכה מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו על
במכרז המפעילים ומקיימים שירות דומה ו/או מקביל עבור  הרשאה בלעדית, וכי ישנם זוכים נוספים

 מכבי. 

 

 זכות קיזוז .14

 הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, ולה בלבד, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהזוכה .14.1
 עשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, מכל סכום שיגיע לזוכה

 ממכבי.

לאחריו,  האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומו ובין אםמבלי לגרוע מכלליות  .14.2
שיתגלו בעקבות  טעויות, אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים

 האמור לעיל, מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לספק ממכבי.
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 ויתור בכתב .15

 הצדדים לפיו, אלא בכתב.אין שינוי בהסכם, ואין ויתור על זכות מזכויות  .15.1

הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש  .15.2
 תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

לא ייחשב הדבר כויתור על  –פי ההסכם -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על .15.3
 בי מקרים דומים בהמשך.זכויותיו, לא לגבי המקרה המסוים ולא לג

 

 סמכות שיפוט .16

בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם ו/או  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 
 . פוי -אביב-בתללמכרז, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 

 

 כתובות הצדדים ומתן הודעות .17

 שמופיעות במבוא להסכם.כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי 

ישלחנה בדואר אלקטרוני למען שבמבוא להסכם, ובהישלחן כך תחשבנה פי הסכם זה ת-כל ההודעות על
 )עשרים( שעות מעת שליחתן. 24כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף 

 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 

 ___________________ ___________________ 
 הזוכה מכבי 
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 נספח להסכם 

 יש להגיש טיוטה חתומה עם הגשת ההצעה

 

 תאריך:_____________

 לכבוד

 ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/ו תאגידים שלובים מכבי שירותי בריאות

 "(מכבי)להלן ביחד ולחוד: "

 

 111/2016מכרז  הנדון: אישור עריכת ביטוחים

 

"(  הספק____________ )להלן: "___המפורטים להלן על שם ____הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים 
 -" והשירותיםעם בהסכם שנערך ביניכם לבין הספק )להלן בהתאמה: " בקשר עם מתן אספקת שירותי כ"א זמני

 "(.תקופת הביטוח______ )להלן: "_________ ומסתיימת ביום ___"( וזאת לתקופה המתחילה ביום _ההסכם"

 

יטוח חבות הספק כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת הנזיקין )נוסח ב -מעבידיםביטוח חבות  .1
וות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד מ, בגין 1980 -חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

לאירוע ובסה"כ  ₪  6,000,000  כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחריות של
לתקופת הביטוח. הביטוח יורחב לשפות את מכבי עובדיה ומנהלי במקרה ויקבע כי נושאים ₪  20,000,000

 בחובות מעביד כלפי מי מעובדי הספק.

 __________________פוליסה מספר 

 

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

לאירוע ובסה"כ ₪   6,000,000במסגרת מתן השירותים על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמו, בגבול אחריות של 
ה תורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו לתקופת הביטוח. הפוליס

 וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. רכוש
או בשליטת  מכבי ו/או עובדיה ייחשבו כרכוש צד שלישי, ויבוטל כל חריג בגין רכוש מכבי באחריות או בפיקוח

 הספק.

 __________________פוליסה מספר 

 

ות הספק בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי ו/או הפרת חובה מקצועית המבטח את חב - ביטוח אחריות מקצועית .3
ו/או טעות שמקורה ברשלנות, מחדל או השמטה של הספק ו/או עובדיו ו/או מנהליו וכל הפועלים מטעמו, אשר 

לאירוע _ ₪  _00,0005_ו/או במסגרתם בגבול אחריות של ך כדי ו/או עקב מתן השירותים ו/או במהלכםארע תו
ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח מורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי 

 ר כל אחד מיחידי המבוטחמטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבו
 אך למעט חבות מכבי כלפי הספק. 

הביטוח הניתן בסעיף זה חופשי מכל סייג ואו מגבלה בדבר: אובדן מסמכים, אבדן שימוש, איחור או עיכוב 
בביצוע השירותים )שהינם "מקרה ביטוח"(, פגיעה במוניטין וכן חריגה מסמכות ופגיעה בפרטיות שנעשו בתום 

 הביטוח לכסות את אחריותו של הספק בגין אי יושר עובדים. לב.  כן יורחב

הננו מאשרים בזאת, כי אם ניתנו שירותים כלשהם על ידי הספק למכבי לפני חתימת ההסכם יחול הביטוח לפי 
הפוליסה הנ"ל למפרע ממועד תחילת מתן השירותים כאמור, אף אם חל מועד זה לפני מועד תחילת הפוליסה, אך 

_________ . במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם כי בפוליסות לא לפני ___
חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל  6תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך 

שב לכל נושא ועניין אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, ייח
 כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח.

 __________________פוליסה מספר 
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 כללי

 הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל.  .4

ו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י מכבי ו/או מי מטעמה בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אל .5
 וכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי ו/או מי מטעמה.

אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או ישונו לרעה מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח מבלי  .6
 יום מראש. 30שניתנה למכבי הודעה על כך בדואר רשום 

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, )למעט בטוח אחריות מקצועית( לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע  .7
 כ"ביט" במהדורתו הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו או כל נוסח אחר שיחליף אותם.

 

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

         

 בכבוד רב,

_________________    __________________ 
 ברת הביטוחתימה וחותמת חח                           שם ותפקיד החותם                              
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 נספח להסכם

 ערבות ביצוע לשימוש הזוכה בלבד
 

 שימוש הזוכה במכרזל -רבות ביצוע ע -נוסח ערבות בנקאית אוטונומית
 

 לכבוד
 227/99מכבי שירותי בריאות אגודה עותומאנית מס' 

 תל אביב 27רח' המרד 
 א.נ.

 ערבות מס' ___________הנדון: 
 

(, כשהוא צמוד למדד "סכום הערבות")להלן: ₪  150,000הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 
( בקשר עם הסכם )מכח "החייב"המגיע או עשוי להגיע לכם מאת____________ )להלן: כמפורט להלן, 

 . כ"א זמני שירותי( לאספקת 111/2016מכרז מס' 
 המונח "מדד" משמעו: –לצרכי ערבות זו 

מדד המחירים לצרכן הכולל ירקות ופירות המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, 
מדד אף אם יתפרסם ע"י מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה כולל אותו 

 בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.
(, כי המדד החדש "המדד החדש"אם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו )להלן: 

(  אזי יחושב סכום "המדד היסודי")להלן:  __________ שפורסם ב______חודש עלה לעומת המדד בגין 
"סכום הערבות הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי )להלן: 

 (.המוגדל"
 .רבותלמניעת ספק, אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך הימנו, לא יחול כל שינוי בסכום הע

 
ימים לאחר יום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום  7אנו נשלם לכם מפעם לפעם, בכל מקרה תוך 

בגבול סכום הערבות המוגדל, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה תשלום מהחייב, 
 סכום הערבות המוגדל. ובלבד שהסכום הכולל שיהיה עלינו לשלמו על פי כל דרישותיכם גם יחד לא יעלה על

 
 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  _________ ועד בכלל . 

 
 דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

  
 בכבוד רב,

 
 שם הבנק:__________
 שם הסניף:__________



 ג'נספח 

 לכבוד
 רותי בריאותימכבי ש

 
 

  111/2016טופס הצעה למכרז מספר הנדון: 
 
 

 התאגיד המציע: ________________________________
 

 זמני ח אדםכ שירותישם השירות המוצע: _
 

 הערות: _______________________________________________________________________
 

 כתב הצהרה והתחייבות המציע .1

הרשאים להתחייב ולחתום בשם ______________________, מצהירים ומתחייבים אנו הח"מ, 
 כדלקמן:

קראנו והבינונו כל האמור במסמכי המכרז, אנו מסכימים לכל האמור בהם ולכל תנאי ההתקשרות,  
 ובהתאם לכך אנו מגישים את הצעתנו למכרז וחותמים על כתב הצהרה והתחייבות זו.

 עומדים בכל תנאי הסף ובתנאי המפרט הנדרשים במכרז.אנו מצהירים, כי אנו  1.1

את השירות שבהצעתנו בתנאים ספק חתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה התחייבותנו ל 1.2
המפורטים בכל תנאי המכרז, והכל אם נהיה הזוכים במכרז, לרבות חתימה על הסכם ההתקשרות 

 המצורף כלשונו.

 בקבלת כל הצעה שתוגש, כולה או חלקה, מכל סיבה שהיא.ידוע לנו, כי מכבי אינה מחויבת  1.3

הננו מתחייבים לשמירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או עקיף במהלך הכנת  1.4
 ההצעה ולאחריה, לרבות במהלך תקופת ההתקשרות, אם תהא, בינינו לבין מכבי.

הצהרה והתחייבות זה בתוקפן, לא אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב  1.5
)תשעים( ימים מהמועד האחרון  90לבטלן, לא לשנותן, לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו 
במשך כל תקופת ההתקשרות לפי  –שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, ואם נהיה הזוכים במכרז 

 ההסכם. 

והצעתנו זו תיחשף למתמודדים אחרים  הננו מבינים ומוסכם עלינו, כי מתוקף הליכי המכרז יתכן 1.6
 במכרז.

 . המקדם הנקוב בהצעתנו, אינו כולל מע"מ 1.7

 
  :להלן הצעתנו .2

הצעת המחיר כוללת את כל הוצאות המציע בגין העסקת כח האדם, לרבות הוצאות  -מקדם מוצע  2.1
ו/או עלות הוצאות תקורה ישירות ועקיפות וכל הוצאה  , גיוס כח האדם, ניהולו, הכשרתו,בגין מיון

ובנוסף הפרשות למעט שכר העובד,  אולם ,נספח ב' –להסכם  4.3כולל אלה הרשומות בסעיף  אחרת
 י מכבי.יד-לעמראש  םרושיאלהן זכאי העובד בחוק ובכפוף ל

 מוצע מקדם תקופה

 מתחילת העסקתו ועד תוםת עובד להעסק)לפי מקדם(  מחיר השירות
 %____ להעסקתו )לרבות חלק מתקופה זו( חודשים 6

מתחילת חודשים(  6ת עובד )לאחר להעסקמחיר השירות )לפי מקדם( 
)לרבות חלק  להעסקתו חודשים 9להעסקתו ועד תום  7-ההחודש 

 מתקופה זו(
____% 

 לשקלוללא  – נוספים )למידע בלבד( שירותיםלמקדם מוצע  2.2

 .%____PAYROLL -להעסקה בשיטת ה מקדם
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 :הבהרות 2.3

קבעו ע"י מכבי בהתאם לשכר המשולם ע"י יי לעובד כח אדם תעריפי התשלום לשעת עבודה 2.3.1
)במעמד ארעי(, כפי שיימסר לזוכה על ידי מכבי בעת  בתפקידים מקבילים מכבי מכבי לעובדי

 הזמנת השירות.

 מקדמים: מחירי שירות לפי  2המציע יציג  2.3.2

  דשיםוח 6להעסקה עד.  

  כולל הפרשה לפנסיהדשיםוח 7-9בין החודשים הנ"ל,  6 מתוםלהעסקה ,. 

 4מכבי רשאית לקלוט עובד שהועסק באמצעות הזוכה, לשורותיה, ובלבד שחלפו לפחות  2.3.3
 לא תשלום נוסף לזוכה.ל -חודשים ממועד הצבתו במכבי 

 י הזוכה יהיו קבועים למשך כל תקופת ההתקשרות.יד-להמקדמים המוצעים ע 2.3.4

מקדם לא יחול המביניהם. הזול  – "חופשי חודשי"דמי הנסיעה לעובדים ישולמו לפי חוק או  2.3.5
 .על דמי הנסיעה

: במקרים "PAY ROLLהמציע יציין מחיר שירות בהצעתו לפי מקדם להעסקה במסגרת " 2.3.6
השירות הנדרש  כי היקף ,ידי מכבי להעסקה באמצעות הזוכה. יודגש-בהם העובד הופנה על

 הצעתציון הסופי בב ישוקלל לאשירות זה  מחיר ולפיכך ," הינו שוליPAY ROLLבמסגרת "
 . זה למכרז המחיר

 
 : רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה .3

 שהמסמכים הרשומים מטה אכן צורפו להצעתך:  X-נא וודא וסמן ב

 תעודת התאגדות. 

  ,ואשר יפרט את מורשי החתימה אישור עורך דין / רואה חשבון בדבר היות התאגיד מאוגד כדין ופעיל
בתאגיד, וכי חתימתם, בצירוף חותמת התאגיד, מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין. אישור זה יישא 

 חודשים לפני מועד ההגשה. 3תאריך של עד 

  אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות
 .1976-מס(, התשל"ו

 .אישור רואה חשבון על היקף פעילות כספית 

 ח אדם,רישיון בר תוקף מטעם משרד העבודה על פי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כ העתק 
 .מנהלה(לפרק  4.1.4בסעיף )כמפורט  1996-התשנ"ו

 ת"י  מערכת לניהול איכות אישור על הסמכה שלISO 9000 ( לפרק ה 4.1.5בסעיף כמפורט)מנהלה.  

  העובדים המועסקים מטעם המציע )כמפורט אישור עורך דין / רואה חשבון אודות מגוון המקצועות
 .מנהלה(לפרק ה 4.1.8בסעיף 

 לפרק  4.1.9בסעיף )כמפורט  אישור עורך דין / רואה חשבון אודות פרישת סניפי המציע בארץ
 .מנהלה(ה

  כשהוא מלא וחתום. –נספח ג'  –טופס הצעה 

 כשהוא מלא וחתום. -נספח ד'  - טופס פרטי המציע 

  למסמכי המכרז.הנספח  -תצהיר עשוי בפני עורך דין ' 

 טיוטה של אישור עריכת ביטוחים חתומה על ידי חברת ביטוח. 

 .קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי 

 

 חתימה: ____________________ השם המלא: ____________________ 
 

 חותמת: ____________________ ________________________תפקיד: 
 



 ד'נספח 

 111/2016מכרז  טופס פרטי המציע

 

  בסוף הטופס. ולחתוםאת כל הפרטים להלן,  למלאהמציע נדרש 

 .המציע רשאי לצרף כל חומר משלים 
 

  פרטי המציע .1

 שם

 

 מספר תאגיד

 התאגדות(:מעמד משפטי )צורת 

 

 פועל / ת משנת:

 כתובת משרדי ההנהלה:

 
 טלפון נייד:

 
 טלפון נייח:

 דואר אלקטרוני:

 הרכב הבעלות בתאגיד:
1. 
2. 

 

 תיאור כללי של המציע  .2

 

 

 

 

 

 תפעולי אצל המציע –שכיר  כוח אדם .3

 :העובדים השכירים אצל המציע )מחוץ למאגר כח האדם הזמני(א. מספרם הכולל של 

 
 דרום שפלה ירושלים מרכז שרון צפון ב.

מספר 
סניפי 
 המציע

      

מספר 
 רכזים

      

  

 נשוא מכרז זה –כח אדם זמני  .4

  :כח האדם הזמני מספר העובדים הפעילים במאגר א.

 
 :הנ"ל סוגי המקצועות של העובדים במאגרב. 
 
 למפרט(: 1)כמפורט בנספח מכרז היים לתחומי הפעילות נשוא מס' העובדים הפעילים בתחומים רלוונט ג.
 
 

  



 

 
29 

 ניסיון קודם ולקוחות  .5

 מספר שנות ניסיון של המציע באספקת שירותי כח אדם זמני :

 
 בחודש:עובדים  30שמות הגופים להם מספק, באופן קבוע, שירותי כח אדם זמני, בהיקף של מעל 

1.  ________________________________________________________________ 

2.  ________________________________________________________________ 

3.  ________________________________________________________________ 

4.  ________________________________________________________________ 
 

ת שנים האחרונוה 3-אנו מספקים ב / לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנומליצים מבין מ 3להלן פירוט  .6
 (:1א')כמפורט בנספח  למכרז זה בתחומי הפעילות הרלוונטיים שירותי כח אדם זמני באופן סדיר

יום שירותים למכבי, תהא רשאית מכבי, לצורך בדיקת האיכות, להסתמך אך ורק על כככל שהמציע מספק 
 ממליצים מתוך מכבי.

 שם הלקוח:

 :)המטפל ישירות בהעסקת כח אדם זמני נשוא מכרז זה( שם האיש הקשר

 תפקידו:

 נייד ונייח: טלפון

 :כולל פירוט התפקידים העיקריים תיאור השירות שניתן
 

 תקופת מתן השירות:

 

 שם הלקוח:

 :)המטפל ישירות בהעסקת כח אדם זמני נשוא מכרז זה( שם האיש הקשר

 תפקידו:

 נייד ונייח: טלפון

 :כולל פירוט התפקידים העיקריים תיאור השירות שניתן
 

 תקופת מתן השירות:

 

 שם הלקוח:

 :אדם זמני נשוא מכרז זה( )המטפל ישירות בהעסקת כח שם האיש הקשר

 תפקידו:

 נייד ונייח: טלפון

 :כולל פירוט התפקידים העיקריים תיאור השירות שניתן
 

 תקופת מתן השירות:

 

 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.
 

 חותמת: ________________________ : __________________  שם מגיש ההצעה         

 

 : ________________________תאריך  חתימת המציע: ____________________          



 ה'נספח 

 ת  צ  ה  י  ר
 

 

 

וכי  אני הח"מ, _____________________, ת.ז. מס' _________________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת

 בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן: אהיה צפוי לעונשים הקבועים

 

( למכרז "הספק"תצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת ________________________ )להלן:  .1

 שירותי כח אדם זמני.לאספקת  111/2016

 הנני משמש בתפקיד _________________ אצל הספק, ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמו. .2

)ג( לחוק העסקת עובדים ע"י קבלני כ"א  13תנאי עבודתם של עובדי המציע מוסדרים בהסכם קיבוצי כמשמעותו בסעיף  .3

 .1996ו/או צו הרחבה, התשנ"ו 

  –לפחות במתן שירותי כ"א זמני כאשר (  2013- 2015מוכח של שלוש שנים רצופות )הספק בעל ניסיון  .4

 הניסיון הוא בכל אחת משלוש השנים האחרונות שקדמו ליום פרסום המכרז.  .א

עובדים  5000ארצית, כאשר בכל אחד מהם מועסקים לפחות  בפרישהארגונים  3 -נשוא המכרז ניתן להשרות  .ב

 .עובדים זמניים בחודש בכל אחד מהארגונים 30 –בשלוש השנים האחרונות, בהיקף שלא יפחת מ 

 

 (.למכרז 1א'נשוא מכרז זה )כמפורט בנספח בעל ניסיון בהעסקת עובדים בחלק או בכל תחומי הפעילות הספק  .5

ארצית,  לפי האזורים : מרכז, שרון, צפון, דרום, ירושלים והשפלה  בפרישההספק בעל משרדים המספקים שירותי כ"א  .6

 (.משרד אחד בכל אזור)מינימום 

 צמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.הספק מסוגל לספק למכבי את השירות בע .7

חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים, לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים את מלא הספק מקיים  .8

 החלים עליו כמעסיק לצורך אספקת השירותים נשוא המכרז.

 הפרת במכרז בשל ההצעות להגשת האחרון למועד שקדמו בשלוש השנים ולא הורשע בו השליטה מבעלי מי או הספק .9

 העבודה.   דיני

-המינהליות, התשמ"ו העבירות לחוק 5 סעיף לפי שמונה מפקח עבודה ידי על לא נקנסו בו השליטה מבעלי מי או הספק .10

 דיני העבודה;  הפרת בשל קנסות משני ביותר במכרז להגשת ההצעות האחרון למועד שקדמה בשנה 1985

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת.  .11

______________________ 

 תימהח                                                                                                                            
 
 

 אישור

 
___ _הופיע בפני _________________,עו"ד, במשרדי ברחוב _______ ____________הנני מאשר בזה, כי ביום 

זהות מספר ______________,  ידי תעודת עצמו על _________________, גב' / מר _______________, שזיהה

נות ישר את נכוא -ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן 

 הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני.

 

______________________ 
 חתימה וחותמת                                                                                                                      



 ו'נספח 

 מבנה טופס להצגת  שאלות

 

 מס"ד
מס' 
 שאלה סעיף

 מנהלה

  1     

2     

3     

4     

 מפרט

  1     

2     

3     

4     

5     

 הסכם

  1     

2     

3     

4     

5     

אישור עריכת 
 ביטוחים

 1     

2     

3     

 טופס הצעה

 1     

2     

3     

4      

 ערבות

  1     

2     

 תצהיר

  1     

2     

3     

4      



 ז'נספח 

 

 

 

 מידה אמות

 

 

 

איכות כ"א המוצע על ידי המציע

על פי התרשמות ממליצים

)בתוך או מחוץ למכבי(

שביעות רצון מאיכות כ"א – התאמת 

העובדים המסופקים ע"י הספק לדרישות
7.560%

60%

7.520% זמינות השירות, קצב מענה

אופי הקשר - מידת ההיכרות עם צרכי 

הארגון, אמינות, מתן עדכונים, רציפות 

קשר, דיוק החיובים.

7.520%

40%

100%סך הכל למדדים

סה"כ

פירוט מדדיםקטגוריה

ציון 

איכות 

מזערי

משקל ב-%
ציון לספק 

מ 0 עד 10

איכות עבודת רכזים 

על פי התרשמות ממליצים 

)בתוך או מחוץ למכבי(


