
 

 
 

 
 ("הבקשה" –)להלן  שרותי פרסום מודעותבקשה להצעת מחיר לאספקת 

 
 כללי .1

 

שירותי פרסום ( מעוניינת לקבל הצעות לאספקת "מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1

 (, כמפורט בבקשה.והשירותים""המוצרים  –מכרזים בעיתונים  )להלן   מודעות
 

לדואר  נטע זלוצ'וברשלוח אל לעל גבי טופס ההצעה המצורף ו למלאאת ההצעות יש  .1.1
 ...5..7.0עד יום   zloczow_n@mac.org.ilאלקטרוני 

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

 מכבי רשאית לפצל את ההתקשרות ליותר מספק אחד.
 

 הצעות שלא עומדות בסף איכותי נדרש יפסלו. .1.1
 

היות מציע בעל ההצעה הכלכלית המיטבית אינו מבטיח את זכייתו. זכייה תוכרז לאחר  .1.1
 י שתחליט מכבי.שקלול המחיר והאיכות כפ

 

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

 שהן קיימות. לרבות מימוש אופציות ככל
 

ימים מקבלת  5.ספקים עימם תתקשר מכבי, יחתמו על ההסכם המצורף לבקשה תוך  .1.1
הודעה על רצונה של מכבי להתקשר עימם. מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק 

  בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.
 

 :מפרט המבוקשה .1
 כללי: .1.1

 .המודעות יכללו את לוגו מכבי 

  עלות את עיצוב המודעה למלל שישלח על ידי נציג מכבי הספק יבצע ללא תוספת
)רכזת ועדת מכרזים למודעות המכרזים , נציג משאבי אנוש ליתר(. המודעה המעוצבת 

 תועבר להגהה ואישור הגורם הרלבנטי  במכבי  תוך שעתיים מקבלת המלל.

  הפרסום יבוצע במיקומים רלבנטיים ובולטים. לא יבוצע תשלום בגין פרסום
 נו במיקום רלבנטי ובולט.שאי

 .הספק יוודא וימליץ על ניצול יעיל של שטח המודעה 

  המודעה. יש לציין במפורש את רוחב הטור לחישוב גודל 
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 ,מרקר, -ישראל היום, גלובס, הארץ, דה  יש להגיש הצעה לעיתונים:  ידיעות אחרונות , מעריב

 . יומי בשפה הערבית. כולל התחייבות למיקום שאינו בעמודי האבל או הספורט כלכליסט,  עיתון

  כל מודעה תפורסם פעם אחת. הפרסום יבוצע בימי חול בלבד, ביום העבודה העוקב

 מכבי )מודעה שתאושר ביום חמישי, תפורסם ביום ראשון(.לאישור 

  מכבי.  גודל האותיות יבוצע על פי הנחיית 

 
 אינץ' 055  :אומדן כמויות .1.1

 תחלק בין העיתונים השוניםעשויה לההכמות 

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

 ___________________  התאגיד המציע: .1.1
 

 לקוחות מרכזיים לשרות: .1.1

 

  חברה
 

 ותק במכירת 
 השרות

 טלפון  איש קשר 

       

       

       

 

 יש למלא הצעת מחיר פרסום בעיתון: .1.1
 

סוג המודעה 

)תחום + סוג 
 המדיה(

מספר פרסומים  שם העיתון

 ועיתוי במחיר

רוחב 

 טור

 מחיר לאינצ'

 לפני מע"מ()₪  

 
 
 
 
 
 
 

 מכרזים

 

   , ימי חול. אחרונות ידיעות

   , ימי חול. מעריב

   , ימי חול. ישראל היום

   , ימי חול. גלובס

   , ימי חול. הארץ

   , ימי חול. דה מרקר

   , ימי חול. כלכליסט

עיתון ערבי )יש 
לציין השם(. כולל 

תרגום מלל 
המודעה מעברית 

 לערבית. 

   , ימי חול.

 
 



 

 
 

 הערות .1.1
 

  .האומדן הינו הערכה בלבד. מכבי אינה מחויבת לכמות האומדן או לכמות כלשהיא 
 

  המחירים אינם כוללים מע"מ 
 

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

  בש"ח.ניתן להציע הצעות  
 

  ימים. 05תוקף ההצעה 
 

  



 

 
 

 
 

 תאריך : ________

  הסכם

 
 

ח.פ. _______________________________לבין  ( "מכבי" :להלן)בין מכבי שרותי בריאות   

.השירותים"(מכרזים בעיתונים )להלן"  שרותי פרסום מודעות( לאספקת: "הספק" :להלן)   

 

 

 ההסכם תקופת .1
 

להלן: )___________ועד יום    _________ל מיום הח שנתייםלמשך בתוקף הסכם זה יעמוד 
 .(""תקופת ההסכם

תקופות נוספות בנות שנה בשתי  ה האופציה להאריך את תקופת ההסכםלמכבי שמור ...

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

כולם או חלקם, והכל  -עם הזוכיםמכבי שומרת לעצמה הזכות להאריך את ההסכם  ...

בהתאם להצעתם לתקופת האופציה ולשביעות הרצון מהמוצרים והשירותים אשר סיפקו 

 עד כה.

, מכבי תהא רשאית להביא הסכם זה לידי סיום, ... –ו  ...על אף האמור לעיל בסעיפים  ...

רה זה יום מראש. במק 05ידי משלוח הודעה בכתב -בכל שלב ומכל סיבה שהיא, וזאת על

תשלם מכבי לספק את הסכומים שהתחייבה לשלם עד למועד שבו הופסקה ההתקשרות, 

או הספק יחזיר למכבי את הסכומים ששולמו עבור התקופה שלאחר מועד הפסקת 

 ההתקשרות.

 
 תמורה .1
 

יהיו כמפורט במחירונים ומחיריו למכבי  ספקעל ידי ה יםהמסופק רשימת השירותים ...

 להסכם זה. כנספח א' המצ"ב

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

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

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

 ללי.הכללי ועד סיום ההתקשרות עם החשב הכ

 
 תנאי תשלום .1
 

 יום.  00 התמורה תשולם כנגד חשבונית מס בתנאי תשלום של  שוטף + ..1

 



 

 
 

ידי -מלא ובתעודות משלוח מקוריות חתומות על בנספח ב'תלווה לתשלום החשבונית  ..1

  .המקבל בציון שם מלא וברור של המקבל, תאריך קבלה וחתימה

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

בוריים )אכיפת ניהול חשבונות( יאישור עפ"י חוק עסקאות גופים צהספק יציג בפני מכבי  1.3

 או מע"מהמעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק  070. – תשל"ו

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

 בהתאם לחוק. למע"מ וסקאותיע

 
 השירותאספקת  .1
 

הספק יעמיד לרשות מכבי כתובת דואר אלקטרוני לקבלת הזמנות במייל, במידה ותבחר  ..3

 מכבי באופציה זו. 

 בעזרת מאובטחת בצורה יתבצעו מכבי ומאת אל בתקשורתהעברת קבצים  לכ ..3

 . אחרת הנחייה ניתנה לא עוד כל. Cyber-Ark וירטואלית כספת

השירותים באופן סדיר ושוטף הספק מתחייב לספק למכבי במשך כל תקופת ההסכם את  3.1

 בות המפרט המצורף.רכקבוע בהסכם זה , ל

 
 קנין רוחני זכויות .1

מצהיר כי הוא בעל הזכויות לשיווק ו/או הפצת הציוד וכי אין כל מניעה חוקית או  הספק ..0

אחרת המונעת ממנו לספק בכל דרך את הציוד למכבי וכי אין באספקת הציוד משום הפרת 

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

ן הפרת זכויות וטענות של צד שלישי בציוד, ידי גורם כלשהו בגי-היה ותתבע מכבי על ..0

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

 שכזו. 

 
 מועסקי הספק .1

הספק מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת הציוד ושירות התחזוקה  ..0

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

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

 האחריות לגבי  תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.

 

 או ,גופני נזק ,מוות מטעמו בגין שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא הספק ..0

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

 בעת אספקת הציוד ו/או מתן שרות התחזוקה למכבי. 



 

 
 

מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם יקבע  הספק 0.1

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

 ה. ז

 
 אנשי קשר .1

 .הספק בנושאעם  להיות איש הקשר הישיר _______________מכבי ממנה בזאת  ..7

 מכבי.עם  להיות איש הקשר הישיר  _______הספק ממנה בזאת את  _____ ..7

 שם: ___________________  טלפון:_________________________
 :_______________________    EMAILסלולרי:_________________  

 
 הסבת הסכם .8

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

 הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.
 

 וביטוח אחריות .9

 

לרבות נזק שיגרום הוא ו/או מי , הספק יהא אחראי לנזק ו/או אובדן מכל סוג שהוא ..0

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

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

 הסכם זה. 

כל נזק ו/או הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין  ..0

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

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

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

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

 הוצאה ו/או תביעה כאמור

ממועד , זה ו/או על פי כל דין הסכםעל פי ומהתחייבות הספק בלי לגרוע מאחריות מ 0.1

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

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

ביטוח חבות ולעניין  ההסכםפי -עלההתקשרות משך כל תקופת לוזאת  הבאיםהביטוחים 

 : המוצר, להחזיק בביטוח לעוד שלוש שנים מתום ההתקשרות

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

, על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים ומטעמ
/או נזק נפשי לכל עובד ו, בגין מוות ו/או נזק גוף 095. -פגומים, התש"ם 
, בגבול אחריות השירותים מתן/או מחלה תוך כדי ו/או עקב וכתוצאה מתאונה 

ובסה"כ לכל  ( לנפגע, למקרהחדשים שקלים מיליון שישה ש"ח ) 0,555,555 של
 הו/או הבאים מטעמ מכביביטוח. הביטוח כאמור הורחב לשפות את התקופת 
 .ספקהעובדי מ מישל  החשב למעבידתבמידה ו



 

 
 

 את המבטחביטוח אחריות כלפי צד שלישי  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .ב
/או אובדן ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או ו, על פי דין, בגין כל פגיעה ספקה חבות

לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות למכבי ו/או מי מטעמה בקשר עם 
 שקלים מיליון"ח )ש 555,555,. שלו/או במסגרת מתן השירותים בגבול אחריות 

את  לשפותביטוח. הביטוח כאמור הורחב ה( לאירוע ובסה"כ לתקופת חדשים
ו/או מי מטעמו, וכל זאת בכפוף  ספקהלמעשי ו/או מחדלי  הבגין אחריות מכבי

לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד 
 .ייחשב כרכוש צד ג' מיחידי המבוטח. רכוש מכבי

 
/או לגרוע בצורה וכדי לצמצם  הספקבהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים על ידי  0.3

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

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

 אחראי לו על פי הסכם זה.  שהוא

כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מכבי ו/או מי  ומצהיר כי לא תהיה ל הספק 0.0

ו/או רכוש שיובא על  ומטעמה, בגין כל נזק שייגרם לרכוש בבעלות הספק ו/או באחריות

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

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

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

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

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

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

 מטעם משנה קבלני ידי על יינתנו מהם חלק או זה הסכם נשוא השירותים בו במקרה 0.0

 לאופי בהתאם נאותות ביטוח פוליסות המשנה קבלני בידי כי לדאוג הספק על, הזוכה

 ההתקשרות. והיקף

 
לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט או  הספק פוליסות נוסחי כי, במפורש בזאת מוסכם 0.7

 כל נוסח מקביל לו.

 הפרת כל אחד מסעיפי המשנה בסעיף זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 0.9

 

 

 סודיות .11
 

 הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:

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

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

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

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



 

 
 

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

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

ורק  לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך 1....

לעובדי הספק המורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי הספק, נותני שירותים והמועסקים 

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

לשמירת סודיות כלפי הספק )בכל עת(, בנוסח המחייב אותם לעמוד בהתחייבויות הספק 

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

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

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

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: 3....

י עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו טרם מידע שהיה בידי הספק ו/או ביד ..3....

 ההתקשרות בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות;

מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת  ..3....

 סודיות;

מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של  3.1....

 הספק.

פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת, ובלבד -ו עלפי דין א-מידע שחובה לגלותו על 3.3....

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

כי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי הספק לא יהא  0....

 רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.

יחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת לגביו כי ידוע לו שייתכן והוא י 0....

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 

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

 חלק מנכסיה של מכבי.

כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא מודע לסנקציות  7....

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

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

 , וכל דין רלבנטי נוסף.000.-ותקנותיו, חוק זכויות החולה, התשנ"ו .09.-התשמ"א

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

 יסודית של ההסכם. 

 
 שונות .11

 



 

 
 

כספי הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, ולה בלבד, תהיה זכות לקזז כל חיוב  ....

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

 שיגיע לספק ממכבי.

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

 השירות אינה הרשאה בלעדית.

פואיים לכל התאגידים / חברות בקבוצת מכבי, לרבות, אך לא רק: אסותא מרכזיים ר 1...

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

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

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

, תוך חודש מחתימת ההסכם, לכל המסרים B.B  לדרישת מכבי הספק יתחבר לשירותי 3...

ובמימון  שמכבי תחליט להפעיל, זאת מול החברה אשר עובדת עם מכבי )חב' סיגמנט( 

 הספק.

הספק ייערך מבחינת התאמת תהליכי עבודה ותהליכים מחשוביים לתמוך בתהליכים     0...

ת, קבלת הרשומים הבאים: הזמנה ועדכון הזמנה, אישור הזמנה, תעודת משלוח דגיטלי

 טובין, סטטוס חשבונית, רשומת אב ספק, כרטסת ספק, חשבונית דיגיטלית.

לדרישת מכבי, הספק יערך תוך שלושה חודשים לעבודה במתכונת של חשבונית מרכזת,  0...

 במבנה שתגדיר מכבי.  בליווי קובץ ממוחשב,

על כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר רשום  .להלןכתובות הצדדים הן כמפורט  7...

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  1נשלחה תוך 

 0..09תל אביב,  7.רח' המרד  –מכבי שירותי בריאות  9...

                                                                         רח'     הספק
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