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 מנהלה

 כללי .2

ארצי טלפוני להפעיל מוקד  עם ספק המסוגל להתקשרמעונינת ( "מכבי": להלן)כבי שירותי בריאות מ .1.1

 ."(השירותים" –להלן ) התפתחות הילד בתחוםשירותים טלפוניים ואדמיניסטרטיביים  למתן

בהתאם ליעדים והכמויות המוערכות  פירוט ומחירים הצעות מתאימות הכוללותמכבי מבקשת לקבל  .1.2

 . רזהמכשל מסמכי  'נספח א ,כמפורט במפרט

  2-בלמכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם . שנתייםלתקופה של  הינהההתקשרות  .1.3

 .בתיאום עם הזוכה, מיטיבים( 2)או  ;זהים( 1)בתנאים , בכל פעם שנתייםתקופות נוספות בנות 

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

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

 

 הגדרות .1

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

 .תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך, שלהלן

 .המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז 13132113מספר  פומבי רגיל מכרז – "המכרז"

 ".מכבי שירותי בריאות" – "מכבי"

 .נותן שירות בתחום התפתחות הילד –" מטפל"

 .למסמכי המכרז 'נספח ב - ההתקשרותהגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם 

 

 מנהלה ./

 רכישת מסמכי המכרז .3.1

 בתמורה לתשלום ,8.12.13ועד ליום  28.11.13החל מיום , המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש

את מסמכי , (שלא יוחזר)ח "ש  1,111  בסך, באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות

ענת ' אצל הגב, 14קומה , אביב-תל, 27המרד ' ברח, "מכבי שירותי בריאות"המכרז במשרדי 

  . 11:11-14:11בין השעות  ,'ה-'בימים א , מטעמהאו כל מי שימונה , מנדל

 בירורים ופניות .3.2

אל  ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי המכרז .3.2.1

 .כאמור לעיל, ועדת המכרזים רכזת, ענת מנדל' הגב: מכבי נציגת

 Wordוזאת רק בקובץ , 12:11בשעה  ,12.12.13עד ליום  תתאפשר הגשת שאלות .3.2.2

: באמצעות דואר אלקטרוני, 'זכנספח ב "בנוסח ובמבנה המצ

mandel_an@mac.org.il . פנייתועל המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת 

 .13-5143643: 'בטלפון מס

 .לא תענינהלעיל פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף  .3.2.3

שלחנה יתכתובת הדואר האלקטרוני שאליה על הפונים לציין במכתב הפנייה את  .3.2.4

 .לרבות מספר טלפון, וכן פרטי נציג הקשר, התשובות ממכבי

  דואר אלקטרוניבאמצעות , ידי מכבי-ניות האמורות תינתנה לפונים עלתשובות לפ .3.2.5

 .25.12.13 עד ליום

mailto:mahat_s@mac.org.il
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 אופן ומועד הגשת ההצעות .3.3

 ולא באמצעות )את ההצעה יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד  .3.3.1

 3131 2113מספר  פומבי רגילמכרז " אך ורקעליה ירשם , במעטפה סגורה!( הדואר

או " )14קומה , תל אביב, 27המרד ' ברח, רכזת ועדת המכרזים - ענת מנדל' לידי גב

 (.מי שימונה כממלא מקומה במכביל

להגשת המועד האחרון . 11:11-14:11בין השעות ', ה-'ההצעות תוגשנה בימים א  .3.3.2

לא , הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור .21:00בשעה  4.2.27', ג יוםהוא  ההצעות

 !תתקבלנה

 לאחר  ,'גכנספח ב "ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ .3.3.3

  מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה כלוהיא תוגש ביחד עם , חתימתה

בטופס  3בסעיף כמפורט , המסמכים שיש לצרף להצעה כלוביחד עם , הוא חלק מהם

 .וזאת בעותק אחד, י הנדרש במכרז"וכמפורט עפ , ההצעה

 תמקוריהבכריכתם ההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז  מובהר כי, מען הסר ספקל .3.3.4

 וכי ההצעה תכלול את כל, ולא על גבי צילום או מסמך מודפס, נרכשו ממכבישכפי 

וכן תכלול את כל הפרטים , מסמכי המכרז ואת המסמכים המצורפים כנדרש

 .ואת החתימות כנדרשהנדרשים 

תוחתם , כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, המציעים שיגישו הצעות יוודאו .3.3.5

וייכתבו עליה תאריך , או ממלא מקומה כאמור, ועדת המכרזיםרכזת י "המעטפה ע

 .ושעת קבלה

הצעות השל  לדחות את מועד ההגשה, לפי שיקול דעתה, ועדת המכרזים רשאית .3.3.6

 .מועד כאמור תפורסםובלבד שההודעה על דחיית ה, לתקופה נוספת

הזכויות המשפטיות בו וכל , התקשרותהל המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ע .3.3.7

חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם , לדעת המציע, דבר אחר שיש לו

האמור  המציע יברר את כל. שהצעתו תזכהאם וככל  ,להתקשר עם מכבי בהסכם

, או מי מטעמה3מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו והוא יהיה מנוע, על חשבונו, בעצמו

 .עקב כך

 

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז  .7

 :יענה על כל הדרישות שלהלן רשאי להגיש הצעות ספק אשר .4.1

 .כחוק בישראלמורשה תאגיד  .4.1.1

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

וכפי , לפי כללי חשבונאות מקובלים, 2112 - 2111 בשנים, מניהול מוקדים הכנסותיו .4.1.3

 .לפחות לשנה ₪ מיליון 1.5 הן, חות הכספיים השנתיים שלו"שהם משתקפים  בדו

 .אחר3י קבלן משנה"ולא ע, בעצמו השירותיםמסוגל לספק למכבי את  .4.1.4

האחרונות קודם למועד הגשת הצעות שנים  3בישראל של בעל נסיון מוכח  הינו .4.1.5

וכל , סריקה, הקלדות: יר שירותים כגוןעת שירותי מוקד טלפוני באספקת ,למכרז זה

  .השירותים הכרוכים בכך

למועד הגשת הצעות למכרז  קודםהשנים האחרונות  3 במהלךבעל ניסיון קודם  הינו .4.1.6
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 2לפחות  בהיקף של -הפעלה וניהול של מרכז טלפוני אנושי באופן שוטף ב ,זה

 .בו זמניתעמדות מאוישות  31 -לקוחות בו זמנית ו

בהתאם לאמור , ₪ 111,111של  ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך .4.1.7

 .להלן 6  בסעיף

 .האיכות המזערי הנדרשבציון עמד  .4.1.8

 .ובידו קבלה המעידה על כך, סמכי המכרז ממכבירכש את מ .4.1.9

באחד יעמוד  שלאמציע . עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה .4.2

 .הצעתו תפסל – התנאיםמ

, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, לאפשר למציע, אך לא חייבת, ועדת המכרזים תהא רשאית .4.3

ל למכבי "להשלים את המצאת הנ, י מכרז זה"כנדרש עפרשיון או כל נייר אחר , היתר, אישור

רשיון או כל נייר אחר , היתר, אישור, ובלבד שכל מסמך, יקבע על ידהיתוך פרק זמן קצוב ש

 .     יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות, כאמור

 

 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה .5

. יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות( תשעים) 91כי הצעתו תהיה בתוקף במשך  ,המציע יאשר .5.1

מכבי לבקש מהמציעים  רשאית, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, לאחר תום תקופה זו

ובמקרה זה יהיה  ,כל אחת יום( ששים) 61ת של עד ונוספות להאריך את תוקף הצעותיהם לתקופ

. עתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול הצעתורשאי להאריך את תוקף הצ כל מציע

 .שלח על ידי מכבי בכתביבקשה כאמור ת

שלח למכבי על ידי המציע ית, הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות .5.2

ימי  1זאת בתוך ו, באמצעות דואר אלקטרונית ועדת המכרזים רכז, ענת מנדל' לידי הגב, בכתב

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

 .על ידי המציע כהצעה שבוטלהתראה הצעתו , העדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמורב .5.3

, לעיל 5.3 לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף  5.2 הצעתו על פי האמור בסעיף ביטל המציע את  .5.4

 .לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי

 

 הגשה ערבות .6

שקלים  מאה אלף )₪  111,111 בנקאית אוטונומית על סך כולל של הצעה יש לצרף כתב ערבותל .6.1

למסמכי המכרז או בנוסח שאינו שונה ממנו באופן  'ה כנספחפי הנוסח המצורף -על, (חדשים

הערבות תציין . ימים ממועד הדרישה( עשרה) 11אשר תשולם בתוך , ("הערבות": להלן)מהותי 

 . מכבי שירותי בריאותהוצאה לבקשת המציע והיא תהא על שם  כי ,במפורש

 61ות נוספות בנות צדדי את הערבות לתקופ-תהא נתונה למכבי הזכות להאריך באופן חד, נוסףב .6.2

ותהיה בתוקף , לעיל 5 סעיף פי -וזאת בכפוף לכך שהצעת המציע תוארך על, כל אחת יום( ששים)

 .זו נוספתלתקופה 

 של הערבות חילוט על להורות רשאית תהיה המכרזים ועדת, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל .6.3

וזאת מבלי לפגוע ביתר זכויות מכבי , כפיצוי מוסכם קבוע ומוערך מראש ,החלק אוה כול, מציע

 למציע שנתנה כל זאת אחרי, לרבות ביטול קבלת ההצעה וקבלת הצעה אחרת, לסעדים אחרים

 :מאלה אחד בו התקיים אם, טענותיו את להשמיע הזדמנות
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 ;כפיים ניקיון או בחוסר בתכסיסנות, בערמה המכרז במהלך נהג הוא .6.3.1

 ;מדויק בלתי מידע מהותי או מטעה מידע המכרזים לוועדת מסר הוא .6.3.2

 ההצעות להגשת האחרון חלוף המועד לאחר למכרז שהגיש מההצעה בו חזר הוא .6.3.3

 ;במכרז

 תנאי שהן במכרז ההוראות הקבועות לפי פעל לא הוא, במכרז כזוכה שנבחר לאחר .6.3.4

 .הזוכה עםמכבי  ההתקשרות של ליצירת מוקדם

 .תיפסל על הסף –ערבות כאמור  הצעה שלא תצורף לה .6.4

 

 אישור עריכת ביטוחים .4

אישור ": להלן)ההתקשרות  אישור עריכת ביטוחים מצורף למסמכי המכרז כנספח להסכם .7.1

אישור עריכת ביטוחים טיוטא של  ,כחלק מהצעתו, המציע נדרש להגיש. ("עריכת ביטוחים

 .בכפוף לזכייתו במכרז, על ידי חברת ביטוח מהחתו

 .לעיל 3.2סעיף שאלות ובירורים בקשר לאישור עריכת הביטוחים ניתן לבצע בהתאם להוראות  .7.2

אישור , ההתקשרות יום לפני מועד החתימה על הסכם, הזוכה במכרז מתחייב להמציא למכבי .7.3

 .חברת הביטוח חתום ומאושר על ידי, עריכת ביטוחים

 

 בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות .8

מכבי . חלק מההצעה או כל הצעה שהיא, הזולה ביותרכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה מ .8.1

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

מפורטים ה אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים .8.2

ובאופן , ל פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזיםוהכל ע ,31% -ואיכות  71% -מחיר : להלן

 .בחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונותישת

 : ציון האיכות .8.3

 .'נספח ח –האיכות יקבע על פי אמות המידה ציון 

 

 :ציון המחיר .8.4

במהלך תקופת השונים השירותים  של הצעת המציע לאספקת סכימהציון המחיר ייקבע על ידי 

 . בהתאם לאומדן הכמויות בטופס ההצעה, ההסכם

 .' שנתית שלב בהעלות הו 'לשלב א שנתית ה חישוב ציון המחיר יתבצע על ידי סכימת סך העלות

, המציע על פי הערכה כוללת של, את איכות השירות ויכולתו של המציע ועדת המכרזים תבחן .8.5

מוניטין ונסיון , רמת השירות, נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, משאביו, מומחיותו

על סמך שביעות רצון במכבי מביצוע התקשרויות שונות , מך הנתונים שצרף להצעהס על ,בארץ

, לקוחותיו של המציע מהתקשרויות קודמות וכן על סמך בדיקת המלצות ,קודמות עם המציע

אם , נה מטעמהי צוות בדיקה שימו"י ועדת המכרזים או ע"י כל ממצא אחר שייאסף עפ-לוכן ע

   .להלן 8.11 כאמור בסעיף, ימונה

 . שעמדו בדרישות ההכרחיותההצעות  כי הציון המשוקלל ינתן אך ורק לגבי ,יודגש .8.6

ולים ברכיבים הכלכולל או  איכות מזעריהצעה של מציע שלא יעמוד בציון  תדחהועדת המכרזים  .8.7
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או אשר נאספו במהלך 3ו, והכל על פי הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה, לעילדבסעיפי האיכות 

יקבע על ידה ולפי שיקול דעתה יבדיקת ההצעות אשר נבדקו על ידי ועדת המכרזים באופן ש

 . הבלעדי

מכבי תהא , כהגדרתו להלן ,"נסיון גרוע"באם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עימו יש למכבי  .8.8

ובלבד , רשאית להעניק את הזכייה למציע שהצעתו למכרז הינה המועמדת הבאה בתור לזכייה

עם מציע זה והצעתו אינה יקרה מזו של המועמד המקורי לזכייה " נסיון גרוע"שלמכבי לא היה 

 .11%-ביותר מ

או 3ן מאיכות השירותים ואי שביעות רצו: פירושן" נסיון גרוע"המילים  ,לצורכי סעיף זה

 .העולים כדי הפרת חוזה, מחדלים אחרים של הספק

על פי שיקול , או הבהרות נוספות3רשאית לדרוש מהמציע פרטים נוספים ו ועדת המכרזים תהא .8.9

על מנת לבחון את המציע והצעתו , למלוא שביעות רצונה, דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון

 .במסגרת שיקוליה

שימונה  הצוות .רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים ועדת המכרזים תהא .8.11

או לשירות 3לבחון את המציע וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס למציע ו, אך לא חייב, יהא רשאי

אם תהא סבורה שמגיש ההצעה לא  ,ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה. המוצע על ידו

 .מסר מידע כנדרששיתף פעולה עם ועדת המכרזים או לא 

 כלפי , מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות .8.11

 .לדעת מכבי, אם הסטיה אינה סבירה, מעלה או כלפי מטה

 למקרה , לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה( אך לא חייבת)ועדת המכרזים תהא רשאית  .8.12

 מכל סיבה  ,ו השני וכן הלאה לא ייצא אל הפועלשהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון א

 .חודשים מיום תחילתו( שלושה) 3 י מכבי בתוךיד-לאו יבוטל ע, שהיא

 

 התחייבויות המציע הזוכה במכרז .9

( שבעה) 7בתוך , למסמכי המכרז 'כנספח בהמצורף ההתקשרות הזוכה במכרז יחתום על הסכם  .9.1

 .מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז עבודה ימי

אישור עריכת , ההתקשרות יום לפני מועד החתימה על הסכם, הזוכה מתחייב להמציא למכבי

 .חברת הביטוח ייד-לביטוחים חתום ומאושר ע

ההתקשרות הסתייגויות בנוסח הסכם 3כי לא יתקבלו כל שינויים, ידוע ומוסכם על הזוכה

 .למכרז' כמופיע בנספח ב

 .המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם מסמכי .9.2

ערבות בנקאית אוטונומית  מכביימסור המציע הזוכה ל, ההתקשרות במעמד החתימה על הסכם .9.3

 .ב"נוסח המצפי ה-לביצוע התחייבויותיו על
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 ביטול המכרז .20

מציע  התחייבות כלשהי כלפילא יהיה בעצם פרסום המכרז או בקבלת הצעות או בבחינתן  .11.1

והכל  השירותים ים הסכם לאספקת3ים הזוכה3ידי מכבי והמציע-כל עוד לא ייחתם על, כלשהו

 (.'נספח ב)כמפורט בהסכם ההתקשרות 

על פי שיקול דעתה , לנכון לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא ,בכל עת ,מכבי תהא זכאית .11.2

 לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז -אך לא חייבת  -וכן תהיה מכבי רשאית , הבלעדי

 .כאמור

 .כל המציעים אשר הגישו הצעות במכרזאלקטרוני ל שלח בדואריהודעה על ביטול המכרז ת .11.3

סמכי רוכשי ממאו למי 3לא תהא למי מהמציעים במכרז ו, החליטה מכבי על ביטול המכרז .11.4

 .או כלפי מי מטעמה3או טענה כלפי מכבי ו3או דרישה ו3המכרז כל תביעה ו

 

 עיון במסמכי המכרז .22

עיון , לאחר פרסום תוצאות המכרז, 1993-ג"התשנ ,לתקנות חובת המכרזים( ו)21בהתאם להוראות תקנה 

 ₪ 700ייעשה תמורת תשלום בסך של , כמפורט בתקנה האמורה ,של משתתף במכרז במסמכי המכרז

 .לרבות צילומי מסמכים, כי סכום זה ייגבה החל מהשעה השנייה ואילך ,יודגש. לשעה

צוי זכויותיו במסגרת הליך יעיון במסמכי המכרז כמפורט לעיל נועד אך ורק לבדיקת המשתתף בדבר מ

 . אישור מראש ובכתב ממכבי ללא קבלת ,ןאו מקצת ןכול, אין לפרסם תוצאות אלה לציבור הרחב. המכרז

 

 בעלות על מסמכי המכרז .21

אין . אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד, נם קניינה הרוחני של מכביימסמכי המכרז ה

וחל איסור מוחלט על רוכש , או הגשת ההצעות3לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו

 .או העתק מהם לידי אחר3מסמכי המכרז להעביר אותם ו

 

 מכות שיפוטס ./2

בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 

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



 

 'נספח א

 מפרט
 מפרט זה מפרט את הנדרש מהספק לצורך מתן השירותים נשוא המכרז

 

 רקע  .2

 תחום התפתחות הילד

המטפלים העצמאיים נותנים מענה לילדים עם בעיות התפתחות בגילאים ומכוני התפתחות הילד במכבי 

המאבחנים . או בתקשורת במערכת המוטורית, השכליתמדובר בקשיים בהתפתחות . שנים 9לידה עד מ

ות תקשורת יקלינא, ריפוי בעיסוק, הפיזיותרפי, כגון נוירולוגית ילדים ,השונים באים מתחומים שונים

 .ופסיכולוגית ילדים

 .כיום לא קיים מוקד טלפוני לנושא זה

 "(.המוקד"להלן )ת מוקד שירות לתחום התפתחות הילד מכבי מבקשת לקבל הצעות להפעל

 

  :ינתן במוקד יופעל בשני שלביםיהשירות ש .1.1

o שירותים טלפוניים ואדמיניסטרטיביים עבור מטפלים עצמאיים מוקד למתן ההפעלת  –' שלב א

  .עם מכבי בהסכםשבלבד ומכונים 

o לתהליך הזימון במוקד של מכביהכנסת מכוני התפתחות הילד  –' שלב ב. 

אולם אין  ,ממועד הפעלת המוקד באופן מלאחודשים  12-כבתוך צפוי להיות ' לשלב ב' המעבר משלב א

  .ל"מצד מכבי בדבר משך התקופה הנ תהתחייבובכך כדי להוות 

 

 תיאור המצב הקיים .1.2

באחריות המכון להעביר  .למכון התפתחות הילד הקרוב לביתם השאלון וההפניהההורים מעבירים את 

 .אשר מחליט אם יש צורך בטיפול ואם כן לגבי אופי הטיפול, את הטיפול לרופא ממיין

ומתקשר עמם באופן מטפלים ההורה מקבל רשימת , במידה והוחלט על מתן טיפול התפתחותי בקהילה

 .לאיתור מטפל וקביעת תור, עצמאי

 

 :הנדרש על ידי המוקד אשר יסופקוים השירות .1.3

 ברמה ארצית, וכל השירות הנלווה, ריכוז כל התהליך האדמיניסטרטיבי הכרוך בקביעת טיפולים.  

 מכוני התפתחות הילדבשלב שני קלינאיות תקשורת ו, למרפאות בעיסוק יםתור זימון. 

  ן להמשך תהליך יעילוניתוב ותפנישאלונים והקבלת. 

 על גבי מערכת התחייבויות, לנותני שירות ותהנפקת התחייב. 

 כל פניה להורי הילד תתבצע לאם  .בנושאי המוקד מול הוריםיזומות שיחות ו, מענה לפניות הורים

 .אלא אם המוקד נתבקש אחרת, המבוטח

 .עבודת המוקד הינה פרואקטיבית ברובה

 

 .מכל רחבי הארץ, התפתחות הילדום חהפונים לקבלת טיפול בת, הורים של ילדים–אוכלוסיית הפונים  .1.4
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 :'א שלב – (בלבדאומדן ) עבודה היקפי .1.5

 .נציגים שיעבדו בו זמנית 7-ההערכה הינה כי יש צורך ב

 *' שלב ב אומדן שנתי *' שלב א אומדן שנתי פעולה
משך טיפול 

 מוערך לפעולה

בקשה מענה לפניות ראשונות ו

 להשלמת מסמכים
 פניות נענות 25,875 פניות נענות 11,351

 דקות 3

 דקות 5 מסמכים  34,511 מסמכים  34,511 קליטת מסמכים וסריקתם

טיפול בתשובות ועדת קבלה של 

 התפתחות הילד
 תשובות ועדת קבלה 55,211 תשובות ועדת קבלה 8,211

 דקות 5

 יצירת קשר לתאום תור לאבחון
( יוצאות)פניות יזומות  8,611

 לתאום תור לאבחון

( יוצאות)פניות יזומות  25,851

 לתאום תור לאבחון

 דקות 3

 קביעת תור לסדרת טיפולים
פניות יזומות לתאום  8,211

 סדרת טיפולים

פניות יזומות לתאום  41,211

 סדרת טיפולים

 דקות 3

לטיפולים  תהתחייבויוהפקת 

 ושליחתם למטפלים
 התחייבויות 16,111 התחייבויות 16,111

 דקות 5

 

המוקד יטפל גם בקביעת תורים  'בבשלב . המוקד יטפל בקביעת תורים אצל ספקים עצמאיים 'אשלב ב

 .למכוני מכבי

 

 .כמפורט לעיל, בכמויות משמעותי גידול יכלול אשר, 'במתחייב להיערך לשלב  הספק

 

 .מכבי אינה מתחייבת על כמות האומדן או על כמות כלשהי. האומדן הינו הערכה בלבד* 

 

 מטרת המוקד .1

 one stop shopאחד במודל  במקום הפניות למטפלים בתחום התפתחות הילד וניהול ריכוז

 תפעול המוקד ./

, כל הפעילות תתבצע אצל הספק. ניהול המוקד ותפעולו יהיו באחריות הספק. המוקד יופעל במיקור חוץ

 .במפורש אחרתנאמר אם אלא , התקשורת יהיו של הספק, המחשוב, תהתשתיו. באמצעות עובדי הספק

 .כמנחה ומבקר מקצועי בתחום התפתחות הילד, מכבי תעמיד מנהל מקצועי מטעמה – מנהל מקצועי מכבי

 .מכבי תנהל בקרה ומדידה של המוקד
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 כוח אדם  .7

 

 נציגים .4.1

 :ו של נציג שירות במוקד הארצי להתפתחות הילדהגדרת תפקיד .4.1.1

 :עיקרי התפקיד . מנהלתיות וזימון תורים -מקצועי לטיפול בפניות  גורםמהווה 

 : תהליך קליטה וטיפול בבקשה

 ריכוז ותיעוד פניות חדשות •

 (ראה בהמשך, י מכבי"מערכות אשר יסופקו ע)פתיחת תיק מטופל במערכות כוכב וקליקס     •

 סריקת המסמכים והעברתם לוועדת מיון •

 חלטות ועדת מיון תיעוד ויישום ה, ריכוז •

 מעקב וטיפול אחר בקשות לאישור •

 הפקת התחייבות לטיפול •

 :אחריות לזימונים .4.1.2

 על ידי מכבי פ קריטריונים שנקבעו מראש"ע, רשימות המתנהניהול  •

 מעקבים מקצועיים3תאום הזימון לאבחונים •

 מכביעל פי הנחיות ל והכ, במסרוןטלפונית או  בשיחה ביצוע תזכורות להורים •

 :כישורים .4.1.3

  גבוההרמה אישית  •

 תודעת שירות גבוהה •

 מיומנויות תקשורת טובות     •

  יכולת התמודדות במצבי שירות מורכבים   •

 מערכות במקביל' מיומנות גבוהה בתפעול מס, שליטה ביישומי מחשב •

 פ ובכתב"כושר ביטוי גבוה בע •

 אמינות  •

 אחריות אישית •

 לחץיכולת עבודה תחת  •

 יכולת התמודדות עם התנגדויות •

 הבנה ויישום ברמה גבוהה, יכולת למידה טובה ומהירה •

 ניהול .4.2

 .לתפקודו התקין של המוקד ולתהליכי ניהול רלוונטיים, הספק אחראי לשדרת ניהול מתאימה

למכבי שמורה הזכות לדחות  .יהיו באישור מכבי כל מינוי ניהולי ובכלל זה מנהל מוקד וראש צוות

 .דו של מנהל מוקד מכהןימועמד או להורות על סיום תפק

 .מנהל המוקד יהיה בעל ותק של שנתיים לכל הפחות בניהול מוקדים
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 הכשרה  .5

 הכשרה ראשונית .5.1

, י הספק"ההכשרה תתבצע ע .מכביי "אשר יסופקו עמערכי הדרכה לפי , שבועות 4: משך ההכשרה

הכשרה בנושא , הדרכה בסיסית על מכבי ההכשרה כוללת. בהנחיית המנהל המקצועי מטעם מכבי

 .ספציפי לתחום התפתחות הילד והמערכות הקיימות בשירות המוקדאופן שירות והכשרה ב

וגדר בתעריף ההדרכה המ, תהיה על חשבון מכביהראשונה נציגים בשנה  11של ראשונית הכשרה  .5.2

 .כל שאר ההכשרות יהיו על חשבון הספק .בהסכם

 .בהתאם להנחיית המנהל המקצועי, י הספק"יועברו ע, ועדכונים הכשרת שוטפת לנציגים חדשים .5.3

 .לנציגים הקיימים, דרכה על חשבון מכבי בתעריף הדרכהה –הכנסת נושאים נוספים  .5.4

 שעות עבודת המוקד .6

  21:11עד  8:11' ה-'ימים א

 13:11עד  8:11' ימי ו

   .י מכבי"או שעות אחרות שייקבעו ע

 תיעוד ובקרה .4

יפעל  המציע. באמצעים ממוחשבים, המציעי "יבוקרו וימדדו ע, כל תהליכי העבודה במוקד ינוהלו .7.1

 .לסיים את התהליכים במהירות המירבית ובריכוז המידע בין הגורמים השונים

 .י המוקד במערכת קליקס"כל השיחות יתועדו ע .7.2

  העברת התראה דרך הקליקס לועדת מיון על , ( סריקת מסמכים" )קבלה ומעקב "גיליון פתיחת

 .פניה שמחכה 

 רשימות המתנה יהיו בקליקס 

 ניהול משימות דרך הקליקס. 

 .על ידי מכבי וימדד לפי אבני דרך , על ידי הספק AS400התהליך יתועד על גבי  .7.3

  מצב "קבלת הערכת שאלונים בסטטוס ביום   (תחילת זכאות)פתיחת תיק התפתחות הילד

 " .קליטה

  ילד התפתחותי"ל" מצב קליטה"יש לשנות את הסטטוס מ, לאחר קבלת תשובה מועדת קבלה "

 (.אם לא צריך טיפול" )נדחה"או , (אם הילד צריך טיפול )

  יש להפיק התחייבויות, לאחר קבלת אישור לטיפול. 

 .הספק יעביר דיווחים שוטפים כמפורט בהמשך

 

 המתנה רשימות ניהול .8

 המתנה לאבחון

 :לשני סוגי תורים, במערכת הקליקס, הספק ינהל רשימת המתנה

 .FIFOינוהל ברמה יומית בשיטת  –תור לאבחון  -

 .על פי הצורך, המטפליםפ זמינות יומני "ל עוהינ –תור לטיפול  -
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 תהליכי עבודה – השירות במוקד .9

 תהליך ההפניה .9.1

  שאלון טופס הפניה ו הרופא נותן להורים. לטיפול בתחום התפתחות הילד( ילד)רופא מפנה מבוטח

 .למילוי עצמי

 בצירוף ההפניה, ם את השאלון ומעבירים אותו למוקדההורים ממלאי. 

 

 קליטה החומר .9.2

 3 בפקס  ("הערכה"או ה "המסמכים" –להלן )וחומר נלווה  את ההפניהו המוקד מקבל את השאלון

 .פקס מייל

  ביום קבלת המסמכים – מוודא שהערכה מלאההמוקד. 

 לא יאוחר מיום העבודה שלמחרת קבלת , ד פונה אל ההורים להשלמת המסמכיםהמוק, אם יש צורך

 .השאלון

 המוקד מצרף את המסמכים לתיק הרפואי. 

 פתיחת תיק בכוכב ועדכון סטטוס. 

  מכון3על פי מחוז, הרפואיתלוועדה "( קליקס"להלן )מערכת התיק הרפואי בהמוקד מקים משימה. 

  ימי עבודה 2 יסתיים בתוך זהשלב. 

 ועד להשלמת החומר לא ימנה במניין הימים ,ורים להשלמת חומרהמשך הזמן שבין פניה ל. 

 

 החלטה הוועדה .9.3

 קבלת החלטה להמשך טיפולתיק הרפואי מגיע לוועדה הרפואית לה. 

  עבודה ימי 11על הוועדה לסגור את המשימה בתיק הרפואי בתוך. 

  לא תפתח משימה למוקד, במקרה מורכב. ועדת הקבלה מנתבת את המשימה לפי מורכבות המקרה .

 .תפתח משימה למוקד לקביעת אבחון,  ובמקרים האחרים

 

  תיאום תור לאבחון .9.4

 

 :יפעל המוקד לתיאום תור אבחון, דההוועהחלטת קבלת לאחר 

  דמוגרפיים של המבוטחהנתונים הבירור. 

  בהתאם לנתונים , (מבחינת זמינות ומיקום)פוטנציאלים עבור המבוטח  מטפליםאיתור

 .הדמוגרפיים

 כל  .תוך מיצוי אפשרויות הזמינות הקיימות, המוקד יתקשר להורי המבוטח לתיאום תור אבחון

 .אלא אם המוקד נתבקש אחרת, פניה להורי הילד תתבצע לאם המבוטח

 במידה וההורים לא הסכימו  .המבוטח ייכנס לרשימת המתנה, במידה ולא נמצאו תורים מתאימים

 ".קליקס"המוקד יתעד את הסירוב במערכת , לתורים המוצעים

 .ימי עבודה 1בתוך יסתיים   זהשלב 
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 קבלת תשובת אבחון .9.5

 :יש צורך בטיפול –אם התשובה חיובית 

 המוקד יקבל משימה חדשה בקליקס לקביעת סדרת טיפולים. 

  אין צורך בטיפול –אם התשובה שלילית: 

 לא תיפתח למוקד משימה. 

 

 ראשונה קביעת סדרת טיפולים .9.6

 סדרת טיפוליםיפעל המוקד לתיאום , ת3בחןמאמה ה חיוביתלאחר קבלת תשוב. 

 המוקד יברר נתונים דמוגרפיים של המבוטח. 

  לנתונים הדמוגרפייםבהתאם , (מבחינת זמינות ומיקום)איתור ספקים פוטנציאלים עבור המבוטח. 

 כל  .תוך מיצוי אפשרויות הזמינות הקיימות, המוקד יתקשר להורי המבוטח לתיאום סדרת טיפולים

 .יתועד בתיק הרפואי סיון התקשרותינ

 אותה לספק באמצעות דואר אלקטרוניויעביר , תחייבויותת הכהמוקד יפיק התחייבות לספק במער ,

  .התור ולפני התור הקבוע במערכתלא יאוחר מיום עבודה לאחר קביעת 

 המוקד ייקבע את סדרת הטיפולים המבוקשת. 

 בכל סדרה תיקבע סדרת טיפולי שניה ברצף 

 המבוטח ייכנס לרשימת המתנה, במידה ולא נמצאו תורים מתאימים. 

 קליקס"המוקד יתעד את הסירוב במערכת , במידה וההורים לא הסכימו לתורים המוצעים." 

 .ימי עבודה 1בתוך  יסתייםשלב זה 

 

 קביעת סדרת טיפולים שנייה .9.7

 יעדכן המוקד , בסדרה השלישי מהסוףעד מועד הטיפול  הטיפול המשךמתקבלת תשובה ללא היה ו

 .ויבטל את התורים השמורים, כי הסדרה מסתיימת במערכת זימון תורים

  מרשימת ההמתנה שהתפנובמקומות  קביעת תורים חדשיםליפעל המוקד. 

 .ימי עבודה 1בתוך  יסתיים  שלב זה

 

 שיחות נכנסות .9.8

 תהפקת התחייבויות וכל הנושאים הקשור לעבודה היומיומי, יתקבלו שיחות למוקד בנושא ביטולים 

 .של המוקד

 שאלות מקצועיות יופנו למכוני התפתחות הילד של מכבי 

 שאלות בנושא זכאות יופנו למכבי ללא הפסקה כפי שנהוג היום. 

  בירורים והודעות, לשאלות תייעודי תעמוד כתובת דואר אלקטרונילטובת הספקים . 
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 .הימים במניין ימנה לא החומר להשלמת ועד, חומר להשלמת להורים פניה שבין הזמן משך* 

 

  .המציג עמידה ואי עמידה ביעדי שירותהספק יגיש דוח יומי וחודשי 

  

 שירות לפעילויות משרד אחורי רמת

 משך זמן לביצוע פעולה

 מסמכים בדואר התקבלו3שהפקס SMSמשלוח 

 

 עד חצי שעה מקבלתם

יהיה קבוע ויכלול תיאור השלב הבא  SMS-נוסח ה

 ..."נציג יחזור אליך תוך: "כגון

 מיום העבודה שלמחרת קבלת השאלון לא יאוחר לפי הצורך –פניה אל ההורים להשלמת המסמכים 

 ימי עבודה 2 החומר תסיום שלב קליט

 ימי עבודה 2 תיאום תור לאבחון

, במערכת התחייבויות למטפלהמוקד יפיק התחייבות 

 באמצעות דואר אלקטרוני למטפלויעביר אותה 

קביעת התור ולפני  לא יאוחר מיום עבודה לאחר

 .התור הקבוע במערכת

 עבודה ימי 2 בתוך יסתיים  זה שלב שניה3 קביעת סדרת טיפולים ראשונה 

 מענה טלפוני –רמת שירות למענה 

 יעד אור המדדית מדד תחום

 5% הנכנסותסך השיחות שננטשו מתוך סך השיחות  אחוז נטישה רמת שירות

תרמת שירו  

אחוז הפניות 
 31תוך הנענות 

 שניות

משלב בחירת )שניות זמן המתנה  31סך הפניות שנענו תוך 
 מתוך סך הפניות שנענו( סוג השירות במענה הממוכן

81% 

 איכות השירות
שביעות רצון 
המבוטחים 

 מאיכות השירות

בסקר שביעות רצון ( 1-7בסקלה של ) 7אחוז העונים 
הן מהיבט זמינות השירות והן  -מהשירות הניתן להם 

 .מהיבט איכות ואדיבות השירות

ציון ממוצע 
 85של 

 ומעלה

 י מכבי"כמות התלונות בחודש אשר תועדו כמוצדקות ע כמות תלונות איכות השירות

 3 -מתחת ל
תלונות 
 בחודש
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 ריכוז תהליכי עבודה ומערכות מידע .9.9

 ריכוז תהליכי עבודה ומערכות מידע

אחריות למערכת  מערכת פעולה

 (זוכה3מכבי)

 מכבי קליקס סריקת הערכה

 מכבי as400זימון תורים  קביעת תור

 מכבי קליקס נה ומשימותתמערכת ניהול רשימות המ

 מכבי as400 התחייבויותמערכת  הנפקת התחייבות 

 זוכה שיחות נכנסות ויוצאות וטלפוניה CALL CENTER מערכת 

 מכבי as400כוכב  פתיחת תיק התפתחות הילד בכוכב

 מכבי   SMSשליחת 

 

 

  טכנולוגיה –מפרט  .20

 תשתיות .11.1

 כללי .11.1.1

 :התשתיות הטכנולוגיות ומערכות האנרגיה באתר מוקד השירות כוללות

 במוקד תשתיות המחברות בין מערכות מוקד השירות לעמדות העבודה.   

  תשתיות המחברות בין מערכות מוקד השירות למערכות ורשתות חיצוניות של מכבי

 .שרותי בריאות

 קווים לרשתות תקשורת חיצוניות. 

 התראות שישלחו למוקד השירות ולחדר המחשב ומרכז התמיכה במכבי וכן 3אזעקות

 .לנציגי מכבי שרותי בריאות SMSבאמצעות 

אחסון  3 דיסק 391%  75%ניצולת , או שירות חיוני נפילת שרת: דוגמת התרעות 

 .דקות Xזמני המתנה מעל , קלטותה

 .הספק יפרט את ההתרעות שיספק

 ומחשוב טלפוניה 

  שקעי תשתית אחודה לתקשורת נתונים וטלפון  4בכל עמדת נציג שרות יהיו לפחות

 . CAT5E RJ45מסוג 
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 על המסך קיים סרגל כלים לטלפוניה הכולל את כל צרכי התקשורת בהתאמה למכרז. 

 ש תסופק מערכת ראש"אחמ3לכל נציג שירות. 

  6ש ועמדת בקרה "בכל עמדת אחמ, שקעי חשמל 4בכל עמדת נציג יהיו לפחות  -אנרגיה 

 .חירוםוגנראטור לשעת  UPSשני שקעים יהיו מחוברים למערכת , שקעי חשמל לפחות

  :חדרי המחשב והתקשורת

  שהגישה אליו תהיה רק למורשים , נעולהספק נדרש להקצות למכבי אזור ייעודי

, שבו יותקנו שרתי מחשב וציוד תקשורת, (42U'' 19ארונות תקשורת )בתיאום עם מכבי 

 . שישמשו את מכבי עבור מערכות מבצעיות מערכות בשלבי שדרוג ובדיקות

  הייעודים למכבי יוצבו בסביבה התואמת סטנדרטים מקובלים של ארונות התקשורת

 .ואטימות לאבק 25%לחות של עד , מעלות 21של עד ' חדרי מחשב כגון טמפ

  כל המערכות בחדר המחשב והתקשורת יחוברו לשקעים בהזנתUPS  וגנראטור לשעת

 .חירום

 

 תשתיות סביבת הדרכה  .11.1.2

תיות וציוד המדמים באופן מלא את יותקנו תש בוחדר הדרכה  להקצותהספק נדרש 

. מודרכים במקביל 7על חדר ההדרכה להכיל היקף של . סביבת העבודה במוקד השירות

הספק יפרט . מקרן ומסך, י המדריך"סביבת ההדרכה תכלול אמצעים לשליטה מרכזית ע

 . את כל האמצעים שישמשו בסביבת ההדרכה

 תשתיות סביבת טסטים  .11.1.3

סביבת הבדיקות תהווה מעבדה . עמדת עבודהשל הספק נדרש להכין סביבת בדיקות 

לבדיקת המערכות לפני הפעלתן וכן לבדיקת עדכוני גרסאות ומערכות במהלך שנות 

לצורך  על עמדת העבודה" ות מרחוקהשתלט"אפשרות ללמכבי תהיה  .הפעלת המוקד

 .בדיקות משותפותו תמיכה טכנית

 ורת חיצוניות נגישות לרשתות תקש .11.1.4

 מוקד השירות יחובר בתקשורת למכבי 

 לחדר המחשב המרכזי 

 לאתר מחשב הגיבוי 

  קווים ראשי וגיבוי בטכנולוגיית  2חיבור לחדר מחשב מרכזי יבוצע באמצעותIP - VPN 

 .כל קו 2Mbpsהקווים יהיו בקצב  2. או תמסורת ATM DIRECT -ו 

 י מכבי ויישארו בבעלותה "הקווים שיחוברו לחדר מחשב מרכזי של מכבי יסופקו ע

 . במהלך כל תקופת ההתקשרות ולאחריה
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  כל הקווים יקושרו באמצעות נתבי סיסקו שיאפשרו יכולותQ.O.S הנתבים , והצפנה

נתבים  2י הספק "במוקד השירות יותקנו ע, י מכבי"שיותקנו במתקני מכבי יסופקו ע

 . שנים 4שישודרגו בסבב של , לפחות 2xxxxסיסקו מסוג 

 גיבוי ושרידות: 

 .י מכבי"ע יופעל באופן אוטומטי ATMל  IPVPN -הגיבוי בין קווי ה 

  השרות נגישות לאינטרנט או רשתות אחרות על פי בקשה  למוקדהספק מתחייב לאפשר

מפורשת בכתב ממכבי וללא חיוב בעלויות נוספות ותוך התאמה לדרישות אבטחת 

 .י מכבי"המידע של מכבי ואישורן ע

 

 שרתים ועמדות עבודה  .11.1.5

 עמדות עבודה נדרשות -  

 מוקד השירותאחראי משמרת ומנהל , עמדות עבודה במוקדי השירות עבור נציגי השירות 

 .של הספק הזוכה

 מכבי באתרמקצועי של  עמדת עבודה מנהל. 

  כל העמדות ירכשו על ידי הספק ויהיו מסוג מחשביPC שישודרגו בתדירות , מדגם עדכני

 Intel Core i3-3220 Processorהינו מסוג  RFP -מחשב עדכני במועד הגשת ה )שנים  3של 

(3.3GHz, 3MB Cache)  , 4עם זיכרוןGB PC3 1600MHz (2 DIMMs)  ודיסק של

300GB , כונןCD , יציאות  ,(''19כרטיס מסך נפרד מלוח האם וגודל מסך מינימאלי של

המחשבים יאפשרו הרצה תקינה של   Front USB 2.0 (4) Rear USB 2.0 (2)חיצוניות 

קליינט  סיטריקס ,גרסאות התוכנה המשמשות את מערכות מכבי כגון אמולציית בוסנובה

 . של מיקרוסופט IE8ודפדפן  ,12.1

 Terminalו CALרישוי  Win 7 PROלכל המחשבים נדרש רישוי למערכת הפעלה מסוג 

שתכולתו תסוכם עם , IMAGEויותקן בהם Windowsשל מיקרוסופט לחיבור ברשת 

וירוס  עדכון שוטף של גרסאות אנטיויבוצע , מכבי כדי לאפשר תאימות למערכות מכבי

 .רכת ההפעלהומע

טכנאי הספק וטכנאי החברה המתחזקת מטעם הספק יקבלו תדרוך ממנהל הרשת של 

 .מכבי ויחתמו על הצהרת סודיות

 שרתים 

. רותיומערכות נוספות של מרכז הש IVR, CTIהספק יקצה שרתים ייעודים למערכות 

השרתים יופרדו מרשתות הספק באמצעי אבטחת מידע שיאושרו על ידי מכבי שיבטיחו 

 . מניעת חדירה למחשבי ורשת מכבי

 .וירוס ומערכת ההפעלה עדכון שוטף של גרסאות אנטייבוצע 
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 התמיכה לציוד המחשוב באתר 

 תהייה באחריות( כולל מערכות ההפעלה והתקנת תוכנות )התמיכה לציוד המחשוב באתר 

 .הספק

של הטכני מרכז התמיכה  .רפרנט לתמיכה במערכות מכבי( בסיוע מכבי)הספק יכשיר 

והפניה למוקד תעשה , ליישומי מכבי( לא אפליקטיבית)מכבי יספק תמיכה טכנית בלבד 

 .או מנהל המוקד רפרנטהי "רק ע

 .פ דרישת מכבי"במערכת ממוחשבת ויציג פירוט ע, הספק ינהל ויתעד את התקלות באתר

 

 (A)מערכות מוקד השירות  .11.2

טכנית ותפעולית מערכות מוקד השירות המיועדות לשרת את מבוטחי מכבי שירותי בריאות 

 :מרכיבים מרכזיים 2 -מורכבות מ 

 .י הספק הזוכה"מערכות ומשאבים שיסופקו לפרויקט ע .א

 .י מכבי שירותי בריאות"מערכות ומשאבים שיסופקו לפרויקט ע .ב

אחריות הספק הזוכה היא למערכת מוקד השירות בשלמותה וזאת הן טכנית ותפעולית 

 .עבור מרכיבי הספק הזוכה וכן עבור מרכיבי מכבי שירותי בריאות בפרויקט

 .למכבי שמורה הזכות לדרוש מעבר לטכנולוגיות חדשות וזאת תוך תיאום עם הספק הזוכה

 מערכות מוקד השירות הנדרשות מהספק .11.2.1

עבור מכבי שירותי " מיקור חוץ"מערכות מוקד השירות אשר יסופקו ויופעלו בשיטת 

רשתות ומערכות תקשורת ומידע וכן מוצרי , תשתיות: יכללו מערך טכנולוגי של, בריאות

 (. באחריות הספק)חומרה ותוכנה שנדרשים לפעול כמערכת 

 אור המערכות הנדרשות מהספק ית .11.2.2

 : מבנה ויכולות המערכות הבאות, המערכות הספק יציין בהצעתו את תיאור

 במוקדמקצה לקצה ( נכנס ויוצא)אשר תפקח על כל מהלך הקריאות  CTIמערכת  .א

 .יכולת שילוב הודעה במהלך השהיה בתור, מידע על ניתוב השיחה: לדוגמא, שירותה

 .הספק יציין את המערכת המוצעת על ידו
ניתוב של התנועה במתג אל היעדים  תאפשראשר שיחות מערכת ניתוב  - IVR מערכת .ב

 . המתאימים בצורה יעילה ומהירה

הקלטות המסכים והשיחות . המאפשרת הקלטת שיחות ומסכים - מערכת הקלטה .ג

 (. 9.5פירוט נוסף בסעיף )וניהול משובים ישמשו ככלי להדרכה ולבקרת האיכות 

ניהול אם הספק מנהל משובים במערכת נפרדת עליו לציין ולתאר את מערכת 

 המשובים

תאפשר קבלת פניות מבוטחים באמצעות פקס וניתובם ישירות mail Fax  מערכת .ד

 . במייללעמדת נציג 
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 צגי. כפי שיסוכם עם מכבי שירותי בריאות במוקדצגי העל ימוקמו  -מערכת צגי על  .ה

הודעות , דוחות זמן אמת: כגון, העל יאפשרו הצגת מידע ותכנים בתוך מוקד השירות

  .איוש כוח אדם במוקד, השירותלנציגי 

 מערכות נוספות באחריות הספק  .11.2.3

: כגון, אותו המשמשותעל הספק לפרט במענה את תיאור מערכות מוקד השירות הנוספות 

 .מערכת דיווח והפקת דוחות, מערכות ניהול משמרת, מערכות שליטה ובקרה

 

 

 י מכבי שירותי בריאות"מערכות מוקד השירות אשר יסופקו ע .11.2.4

 : ישמשו את המוקדפירוט מערכות המידע הקיימות כיום במכבי שירותי בריאות ו להלן

 ממשקים סביבה תיאור המערכת מערכת #

ניהול וזימון תורים למטפלים  זימון תורים  .1

 .ורופאים במכבי ובקהילה

AS400  אמולציית בוסנובה

גרסה כמקובל במכבי 

 (7.12כיום גרסה )

מערכת   .2

 התחייבויות

התחייבויות לקבל הפקת 

שירותים רפואיים מספקי 

 שירות חיצוניים למכבי

AS400  אמולציית בוסנובה

גרסה כמקובל במכבי 

 (7.12כיום גרסה )

רישום ועדכון פרטי מבוטחי  מערכת חברות   .3

 מכבי

AS400  אמולציית בוסנובה

גרסה כמקובל במכבי 

 (7.12כיום גרסה )

תיק מערכת   .4

 -רפואי מרכזי 

 קליקס

 וניהול לתיעוד המשמשת מערכת

 כלל של הרפואית הרשומה

 לצוות ומסייעת;  המטופלים

 במתן רפואי והפרא הרפואי

 אלגוריתמים בעזרת הטיפול

 מהלך את ולתעד. םיקליני

 בסוגי הילד  והתקדמות הטיפול

 .השונים הטיפול

.NET  עבודה באמצעות

citrix 

 -מכבידע   .5

מערכת 

 האינטראנט

 הארגוני

 WEB פורטל המשמשת מערכת

 ונהלים שירותים על למידע

 .במכבי

למערכת האינטראנט ממשקים 

של למידה מרחוק העם מערכת 

 מכבי

S.P 

2010 
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 מערכות טלפוניה  .11.3

 נתב שיחות  .11.3.1

 כל השיחות הנכנסות למוקד השירות יעברו תהליך של נתב שיחות. 

 המבוטח לצורך ניתוב י הספק תבצע תמיכה מלאה בתהליך זיהוי "המערכת המוצעת ע

או לנציג השירות המתאים והפעלת המסך האפליקטיבי בעמדת נציג 3הקריאה לקבוצה ו

 .השירות

  כגון)המערכת תכלול אפשרות לזיהוי מבוטח על ידי דרישה מהמבוטח להקיש מספר :

 .בהתאמה לדרישות מכבי( ז.ת' מס

 בור מכבי שירותי בריאות הספק מתבקש לפרט בהצעתו את תכולת המערכת שתסופק ותופעל ע- 

ניתובים )כמות המבואות בכל שרת , מבנה ותכולת השרתים, ת המערכתיקונפיגורצי

מספר , בנתב Call Flowהיקף תסריטי : כגון)ויכולות ניתוב המערכת ( סימולטאניים במערכת

 (. 'הרמות בעץ ההחלטות וכד

 

 גלישה והעברת שיחות  .11.3.2

 יעדים להעברה והגלשת שיחות .1.2./.20

  בין התורים בקבוצות המערכתהעברה. 

  (.מוקד מידע : כגון)העברה למוקדי מכבי שירותי בריאות מרוחקים 

  מכבי שירותי בריאות"העברה למרכזי שירות חיצוניים המשרתים את" 

 תכולת מערכת .1.1./.20

תוך , הספק מתבקש לפרט בהצעתו את תכולת המערכת שתסופק ותופעל עבור מכבי שירותי בריאות

 :לנקודות הבאותהתייחסות 

  העברת שיחות(INTERFLOW )תור3מקבוצה. 

  גלישת שיחות(OVERFLOW )תור3מקבוצה. 

 גלישת שיחות בהתאם לזמני המתנה . 

    שירות בתורי המתנה  ./.1./.20

 להלן השירותים שיתאפשרו בתורי ההמתנה: 

 .השארת הודעה בתא קולי .א

השארת מספר טלפון וחיוג אוטומטי כאשר נציג  .CALL BACKהשארת בקשת  .ב

 . מתפנה

 .מוסיקה בהמתנהסוגי השמעת  .ג

 .השמעת הודעות שונות בתורים שונים .ד

 .השמעת הודעה מתפרצת .ה
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 הפעלת חיוג יוצא  .1.7./.20

הספק מתבקש לפרט בהצעתו את מערכי ההפעלה לחיוג יוצא אשר יופעלו עבור 

 :תוך התייחסות לפונקציונאליות הבאה, מכבי

 . OUTBOUND CALLS .א

 .שיחה חוזרת למבוטח לפי דרישה - CALL BACK .ב

 CALL BLENDING .ג

 . קידום בריאות למבוטחי מכבי ולכלל הציבור3פעילות יזומה- TELEMARKETING .ד

 (B)גיבוי ושרידות  .11.4

 הצפה, שריפה)השבתת האתר הספק יציג את פתרון הגיבוי והשרידות למצבים של  - גיבוי ,

 4תוך  - 51%לפעילות בהיקף של  המוקדכך שתתאפשר השבת  ,(טרורפיגוע , רעידת אדמה

 24נדרש להציג פתרון של גיבוי מערכות המחשב לפחות כל . שעות 48תוך  111%שעות ו 

 . שעות כולל העברת עותק הגיבויים לאתר מרוחק

 למערכות ושיינתנאת פתרונות השרידות הספק נדרש להציג  - שרידות ברמת האתר 

כולל מרכזיות ומערכות ניתוב , ל מערכות התשתית והמערכות הטכנולוגיותהמחשב ולכ

 . שיחות

 .נדרשת לפחות רשת תקשורת מגובה IPלפתרון מבוסס טלפוניית    

 3 י מכשירים אנלוגיים "הספק יציג כיצד נערך בשגרה לכשל טלפוניה ע – טלפוניה

 .סלולריים

 

 מערכת הקלטת שיחות  .11.5

 כללי .11.5.1

( VOICE)וכן הקלטת שיחות ( VOICE)לבצע הקלטת שיחות טלפון המערכת נדרשת  .א

 (.באינטראקציה עם שיחת טלפון)בשילוב מסכי התפעול של נציג השרות 

כולל האזנה ליד נציג השירות באתר , ON LINEמכבי תבצע בקרות באמצעות האזנות  .ב

 .הספק והאזנות לשיחות מוקלטות בהתאם לשיקול דעת מכבי ובתאום עם הספק

והאזנות לשיחות מוקלטות  ON LINEכמו כן נדרש הספק לאפשר ביצוע האזנות  . ג

 .י גורמי מכבי אשר יוגדרו מראש"מרחוק ע

 .הספק יאפשר למכבי העברת קבצי שיחות מוקלטות לשימוש במכבי.    ד

 

 הקלטה קבועה .20.5.2.2

 הספק נדרש לאפשר הקלטה קבועה של כל השיחות המתקיימות בין נציגי השירות של .א

. וזאת בהתאם לדרישות מכבי וככל שיסוכם עם הספק, מוקד השירות לבין המבוטחים

 :ההקלטה תכלול את סוגי השיחות הבאות
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 שיחות נכנסות 

 שיחות יוצאות 

 העברה3שיחות ועידה 

 (לא נדרשת הקלטת מסך) שיחות פנימיות בתוך מוקד השירות .ב

הספק יפרט כיצד יוקלטו שיחות הנדרשות להקלטה במלואן גם במידה והשיחה לא  .ג

 ROD (Record on demand)החלה בנושא הדורש הקלטה 

 

 דרישות פונקציונאליות .11.5.2

 CTIממשק  .20.5.1.2

של מוקד השירות ותאפשר גם  CTI  -מערכת ההקלטות המוצעת תתממשק למערכת ה 

 .עם כל פרטי המבוטח, הקלטה של מסכי התפעול של נציגי השירות בזמן השיחה

 

 אחזור הקלטות .11.5.3

, תאריך ושעת השיחה, ז"מספר ת, שם מבוטח: כל שילוב  מערכת ההקלטות לפיבאחזור מידע  .א

 .רגילים ונייד טלפון ימספר, נציג השירות

או ברשת 3אוטומטי מעמדות התפעול ו ONLINEהשמעת הקלטות מאוחזרות בתהליך  .ב

 .התקשורת של מכבי

הספק . י גורמי מכבי אשר יוגדרו מראש"השמעת הקלטות מאוחזרות מעמדות מרחוקות ע .ג

 .נדרש להציג את הפתרון ואת הממשק המוצע למכבי

 .עם מערכת הרשאות גמישה לאבטחת מידע , נדרשות עמדות תפעול לשימוש בלעדי של מכבי .ד

או העברה 3ו( לא יעודים של מערכת ההקלטה)לערוך הקלטת שיחות והעברה לקבצים  יכולת .ה

 .למדיה מגנטית

עריכת מידע מעל המידע או ההקלטה יהיה , מחיקת מידע, שינוי מידע מוקלט, מידע העתקת .ו

  .י מכבי"חתום וחסום להוציא מורשים קבועים שיקבעו ע

 

 אזעקות והתראות  .11.5.4

ת להשתלב במערכות התראה ואזעקה של מערך מערכת ההקלטות המוצעת חייב

 :תפקוד לקוי של המערכת3מוקד השירות ולטפל במקרים של אי תפקוד

 -עמדות של נציגי שירות שהוגדרו להקלטה 3חוסר או תקלות הקלטת שיחות בעמדה .א

 .קבועה או זמנית

 . הקלטותהאחסון של הנפח מ 71%ניצול מעל  .ב

 .תקלות ברצף הקלטות .ג
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  אבטחת מידע  .11.6

  רשת מחשבי מרכז השרות תופרד ממערכות ורשתות נוספות של הספק ומרשת מכבי

, והחוקים שיותקנו בו Firewallתצורת ה , ואמצעי אבטחה נוספים Firewallבאמצעות 

יסוכמו עם מכבי במטרה להבטיח רמה גבוהה של אבטחת מידע לרשת מרכז התמיכה 

 .ומפני חדירה לרשת מכבי

   לנציג אבטחת מידע של מכבי ביקורים חיצוניים הכוללים הצגה הספק מתחייב לאפשר

 .של שינויים במבנה הרשת ומערך המחשוב

 וירוס המתעדכן משרת מרכזי מידי יום ובאופן -י אנטי"מחשבי מרכז השרות יוגנו ע

 .מיידי במידת הצורך

  מחשבי מרכז השרות יעודכנו באופן שוטף בכל עדכוני אבטחת המידע של מיקרוסופט

פ מפרט "ע, וירוס ומיקרוסופט יבוצעו משרת מקומי ולא מהאינטרנט-דכוני אנטיע

 .הקשחה שיתקבל ממכבי

 תווים לפחות הכוללת  6י סיסמת גישה לרשת באורך "הגישה למחשבים תוגן לפחות ע

 .שומר מסך יופעל עם סיסמא. הזיהוי יהיה אישי וחד ערכי. אותיות וספרות

 .ם אחראין להעביר סיסמה שניתנה לאד

  ברשת המרכז יותקנו אמצעי ניטור מסוגIPS/IDS . 

 י ממונה אבטחת המידע של מכבי"ויתודרכו ע כל עובדי המרכז יוחתמו על הצהרת סודיות . 

 ובפרט על החוקים הנוגעים להגנת , הספק נדרש לשמור ולעמוד על חוקי המדינה בכלל

והחוקים הנוגעים לחוק , ותקנות ההגנה על מאגרי המידע 1981 א"הפרטיות התשמ

המציע יפרט בהצעתו את צעדי ההגנה בהם הוא מתכוון .. 1995ה "המחשבים התשנ

 . לנקוט על מנת לעמוד בדרישת החוקים בחוק להגנת הפרטיות

  מכבי שומרת לעצמה את הזכות לבצע ביקורות אבטחת מידע הן בתיאום והן ללא

הביקורות נועדו לשמר את רמת אבטחת המידע ולא יפגעו בתפקוד , דמתהתרעה מוק

 .במוקד

  שרתי המערכות שישמשו את המוקד יהיו מוגנים באמצעות אנטי וירוס עדכני ויכילו את

 .כל עדכוני האבטחה של יצרניות התוכנה ויוקשחו מפני התקפה וחדירה עוינת למערכות

 ה וביקורת אבטחהלשרתים לצורך בקר תתאפשר גישה של מכבי. 

  לא תהיה גישה לשרתים מרשתות חיצוניות שלא באמצעות מערך אבטחת המידע שבמרכזו

Firewall . 

 י הספק עם רישוי עדכני כולל כל "כל אמצעי האבטחה שיותקנו במרכז השרות ירכשו ע

 .י היצרנים"העדכונים השוטפים המסופקים ע

 חרת ידווחו באופן מיידי לממונה כל אירוע אבטחה כגון חדירת וירוס או התקפה א

 .אבטחת המידע של מכבי
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  המציע יפרט את הדרכים והנחיות שהוא מתכונן לנקוט על מנת לשמור על מצעי המידע

שקיבל ממכבי שירותי בריאות ולמנוע הכנסה למוקד ולמחשבים מצעי אחסון פרטיים או 

 (USBאו  CDכגון )של גורם זר 

 כי לקראת קליטה בעבודה יערכו מבדקי אימות של פרטי  נדרש - מהימנות וסינון עובדים

 .המועמדים להתקבל כעובדים קבועים או זמניים

  בתנאי העסקה יציין הספק את הדרישות לשמירה על סודיות המידע שהעובדים נחשפים

אחת לחצי . העובד יקבל תדרוך בטחוני, כחלק מקליטתו, אליו במהלך תקופת ההתקשרות

 .ןריענושנה יקבל כל עובד 

  הזוכה מתחייב לנהוג על פי נוהל זיהוי ספקים וקבלנים חיצוניים ונותני שירותים ,

 .שיאושר על ידי מכבי שרותי בריאות

 

 

 ניהול מרכז השירות ותפעול שוטף .22

 ניהול מרכז השירות  .11.1

 מקצועי ומבקר כמנחה, מטעמה שישב במוקד מקצועי מנהל תעמיד מכבי – מכבי מקצועי מנהל .א

 .הילד התפתחות בתחום

 : קיימות שתי רמות התייחסות בנושא ניהול מרכז השירות .ב

  נהלי , אחראית על הגדרת המדיניות" מכבי שירותי בריאות" - המקצועיתהרמה

 .העבודה וייזום הפרויקטים במרכז השירות

  הספק הזוכה אחראי לעבודה השוטפת במרכז השירות על פי  -הרמה התפעולית

 . ל ידי הרמה הניהוליתהעקרונות המוגדרים ע

בפיקוח , מטעם הספק הזוכה המוקדניהול מרכז השירות באופן שוטף יתבצע על ידי מנהל  .ג

 . ובתיאום מלא עם מנהל מרכז השירות מטעם מכבי

למנהל מרכז השירות מטעם מכבי זכות החלטה וזכות וטו על כל החלטה המתקבלת במרכז  .ד

 . מחשוב ועוד, כח אדם, שירות, תהליכים, מדיניות: כגון, השירות בנושאים שונים

כל שינוי שיבוצע במרכז השירות על ידי הספק הזוכה יבוצע בתאום מלא עם מנהל מרכז  .ה

 .השירות מטעם מכבי

השירות ומנהל האתר מטעם הספק הזוכה יעבדו עבור מכבי באופן בלעדי ולא  המנהלים במרכז .ו

 . יבצעו פעילויות נלוות שאינן למען מכבי

להלן רשימת . י הספק הזוכה"דרישות מטעם מכבי תבוצענה במסגרת פרקי זמן מוגדרים ע .ז

 :דוגמאות
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 ז לביצוע"לו פעילות נושא

 ימי עבודה 7 עד הוספת תהליך עבודה חדש תהליכי עבודה

 ימי עבודה 2עד  שינוי תהליך עבודה קיים

 ימי עבודה 7עד  שינוי יעדים יעדים עבור רמות שירות

 ימי עבודה 5עד  חות "הוספת דו3שינוי  מערך הדיווח

 קיים CallFlowשינוי בתהליך   C.T.I -מערכת ה 

 

 עד יום עבודה

 ימי עבודה 2עד  (הקלטותכולל )שינוי בעץ ניתוב קיים   IVR –מערכת ה 

 ימי עבודה 2עד  הוספת הודעות 

 ימי עבודה 2עד  החלפת מוסיקה 

 

 מערך מדדים לרמת שרות  .11.2

יעדים אלו יהווה בסיס לבקרה , מכבי תגדיר עבור מרכז השירות יעדי שירות שעל הספק לעמוד בהם .11.2.1

 . שוטפת על פי מערך מדדי השירות שיוגדר על ידי מכבי

המדדים לפי שיקול דעתה המלא על פי הצורך ובלבד שתיתן על כך הודעה מוקדמת  מכבי תעדכן את .11.2.2

 .ימי עבודה 7לספק בת 

, אך לא חייבת להיענות לפניית הספק הזוכה לשינוי היעדים, מכבי שירותי בריאות תהיה רשאית .11.2.3

 .וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג של מכבי

הכולל מדדים , י שירותי בריאות מערך מדדים מפורטלקראת ההפעלה יוגדר על ידי מכב .11.2.4

יעדים , יעדים, המערך יכלול עבור כל מדד את אופן חישוב המדד. הצורך במידתנוספים 

 .בשעות שיא וערכי סף

ערכי הסף הינם החסמים העליונים והתחתונים שתציב מכבי שירותי בריאות לרמת השירות  .11.2.5

 .תוך חריגה מינימלית מערכי הסף, והשירות שיוגדרהספק יידרש לעמוד ברמות . הנדרשת

הספק מאשר כי מקובל עליו כי מערך המדדים ייקבע על ידי מכבי שירותי בריאות בלעדית  .11.2.6

. או מערך המדדים עצמו3ולא תהא לו כל טענה מכל מין וסוג שהוא כלפי אופן הקביעה ו

י בריאות להתקשרות הספק מאשר כי אישור זה הינו תנאי מהותי להסכמת מכבי שירות

 .עימו

בנוסף ובמקביל למעקב , הספק יפרט את אופן המעקב והבקרה אחר המדדים המפורטים .11.2.7

אופן בחינת המדדים ואופן הטיפול במדדים שחרגו , י מכבי שירותי בריאות"שיבוצע ע

 . מהיעדים

 דיווח למכבי שירותי בריאות  .11.3

ות לפי דרישת מכבי כפי שתהיינה הספק יהיה אחראי לקיים מערך דיווח שוטף ולהפיק דוח .11.3.1

 :מערך הדיווח משמש את מכבי בשני מישורים, מעת לעת
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  משבועית ועד )דוחות המופקים בתדירות משתנה  -מישור ניהולי אסטרטגי

בחינת וקביעת , מטרת הדוחות הינה הסקת מסקנות והפקת לקחים(. לשנתית

 . ות שונותוהשוואת תוצאות המדדים בתקופ, מדיניות שירות מבוטחים

  דוחות המופקים יומית ומוגשים להנהלת מרכז השירות מטעם  -מישור תפעולי

מטרת הדוחות הינה בחינת תפקוד מרכז השירות ועמידתו ביעדים באופן . מכבי

 . שוטף

 . הפקת הדוחות הינה באחריות הספק הזוכה .11.3.2

ובלבד שתתן על כן , ווחבכל עת לשנות ולהוסיף על מערך הדי, תהיה רשאית" מכבי שירותי בריאות" .11.3.3

 .ימי עבודה מראש 7הודעה מוקדמת לספק הזוכה 

 

 :טבלת פיצוי מוסכם בגין אי עמידה ביעד שירות .11.4

 :מכבי תקזז כל חודש מהתמורה המגיעה לספק את הפיצוי המוסכם לפי הטבלה הבאה

 פיצוי מוסכם

 ח למקרה"בש

 עהאירו

 .לאירוע₪  251

 יחויבומקרים של אי עמידה ברמת שירות לא מה 3%

 בכל חודש – בפיצוי

אי עמידה ברמת השירות הקבועה במפרט 

וב נוספים ככל יומיים עי)לפעילויות משרד אחורי 

 (ייחשבו כאירוע חדש

בזמן המתנה  3%חריגה של מעל  ההייתבו  יוםלכל ₪  211

 או נטישה3ו

 

 תלונות חודשיות 5לכל תלונה מעל ₪  111

 

למענה טלפוני  השירות הנדרשתאי עמידה ברמת 

 בהתאם למוגדר במפרט 

( יומית קייבד)מהשיחות  81%-מתחת ל: כגון)

תלונות , ננטשות, שניות 31נענו בתוך פרק זמן של 

 (ועוד

 ז הקמת המוקד ופתיחתו"אי עמידה בלו לכל שבוע איחור₪  5,111

 אי דיוק בהזנת נתונים למערכת הממוחשבת   לאירוע₪  511

  75 -קנס לציון מתחת ל₪  11,111

  71 -קנס לציון מתחת ל₪  21,111

 91פרס לציון מעל ₪  21,111

 (1-7בסקאלה  7הציון ייקבע על פי אחוז העונים )

 הבוחן, רבעוני סקר שביעות רצון חיצוני

 .י הנציג"שביעות רצון מהשירות שניתן ע

למכבי שמורה הזכות לבצע או לא לבצע את 

 . הסקר

ממחצית זמן ממוצע של נציג בתפקיד לא יפחת  לכל חודש בו לא תהיה עמידה ביעד זה₪  2111

לפי ) חודשים 312 זמן הפעלת המוקד באותו זמן

 (הנמוך

זמן העסקת נציג , חודשי פעילות 6למשל לאחר )

 (.חודשים 3-מ יפחתממוצע לא 

 

 

 .מסך התמורה החודשית %11לא יעלו מעל תקרת סך הפיצויים המוסכמים 

 כוח אדם .21

 :הספק הזוכה יהיה אחראי לניהול כח אדם בכל אחד מהנושאים הבאים
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 מיון וקליטה של נציגי שירות, גיוס .12.1

הספק יפרט את מיון וקליטת נציגי שירות בהתאם להיקפי הפעילות הצפויים במוקד השירות 

 (. skills)למיומנויות הנציגים הנדרשות ובהתאם 

 :מכבי תבצע בקרה בנושא תהליך גיוס ומיון כח אדם בנושאים הבאים

 בחינה מדגמית של פרופיל נציגי השירות 

  (גידול בהיקפי השיחות ועוד, הכנסת יישומים חדשים)בחינת חיזוי כח אדם הנדרש 

 שירות כישורי נציגי השירות עבור כל אחד מהיישומים במוקד ה 

 . מיון וקליטת נציגי שירות, הספק יפרט בהצעתו את מערך הגיוס

 הדרכה והכשרה שוטפת  .12.2

, פרונטאלי: ההדרכות תתבצענה באופנים הבאים. על הספק הזוכה לבנות מערך הדרכה שנתי

ההדרכה וההכשרה תועברנה בשפה העברית ובישראל לכל OJT (ON JOB TRINING .) -מעשי ו 

נציגי שירות ואנשי , שים"אחמ, מנהלי מוקדים ייעודיים: כגון, מוקד השירותבעלי התפקידים ב

 .מחשוב

 הגדרת מערך תגמול נציגי השירות  .12.3

מכבי . הספק יפרט בהצעתו את המדדים והפרמטרים שלפיהם יוגדר מודל תגמול העובדים

 .הזוכהמייחסת חשיבות רבה לנושא זה ולכן תבצע בקרה על מודל תגמול העובדים של הספק 
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 'נספח ב

 ס כ ם ה
 /102 ,_________בחודש   ____ביום  ,אביב-שנערך ונחתם בתל

 

 ב י ן

 
 בריאות מכבי שירותי 
 114399' אגודה עותמנית מס 
 אביב-לת, היכל הסיטי, 27המרד ' מרח 
                                                        "מכבי שירותי בריאות"או  "מכבי" :קרא להלןיאשר ת 

 ;מצד אחד
 

 ל ב י ן

 

 מ"בע_______________________ ___ 

 ___________________________. פ.ח 

 ________________________________' __מרח 

 "הזוכה" :יקרא להלןיאשר  
 ;שנימצד 

 

 

התפתחות  בתחוםטלפוני ארצי להפעלת מוקד , 13132113  ושמספרפומבי ומכבי פרסמה מכרז   הואיל
ואשר , להסכם זה 'כנספח אאשר העתק ממנו על נספחיו מצורף , ("המכרז" :להלן) .הילד

 ;הימנומהווה חלק בלתי נפרד 
 

ואשר  ,מכרזל 'גכנספח אשר העתק ממנה מצורף , ("ההצעה" :ןלהל)והזוכה הגיש הצעה למכרז  והואיל
את השירותים בהתאם לתנאים  לספקהסכים ובכך , מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה

 ;ובכל נספחיו המפורטים בהסכם זה
 

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

 :הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן ,לפיכך הוצהר
 
 

 כללי .2

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

 .או כדי להשפיע על תוכנם3אין בכותרות סעיפי ההסכם כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו .1.2

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

 .על נספחיו, סכם זהה - "ההסכם" .1.3.1

 .מכרזל 'גנספח  -ההצעה האמורה במבוא להסכם  - "ההצעה" .1.3.2
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שירותים טלפוניים ואדמיניסטרטיביים להפעלת מוקד - "יםהשירות" .1.3.3
הכל כמוגדר במכרז ולפי המפורט , התפתחות הילד

 .בהסכם זה על נספחיובמפרט ו

 

 אנשי קשר .1

הממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע הסכם להיות המנהל  __________ מכבי ממנה בזה את .2.1
 .זה

 .להיות נציג הזוכה בכל הקשור לביצוע הסכם זה__________ הזוכה ממנה בזה את  .2.2

יהיה זמין לכל פניה מצד מכבי , לשירותנציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת  .2.3
 .י מכבידי-לידרש לכך עיאם , (והמנהל)וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי 

 

 הזוכה לעניין מתן השירותוהצהרות התחייבויות  ./

בהתאם למפורט בהסכם שירותים ה לספק למכבי את ,בכל תקופת ההתקשרות, הזוכה מתחייב .3.1
התעריפים ולוחות הזמנים כנדרש בהסכם זה , ולעמוד בכל הכמויות ,ובהצעתו מפרטב, זה

 . ובמסמכי המכרז

הדרושים לשם הכלים הטכנולוגיים , הידע, כי ברשותו מצוי כוח האדם המתאים ,מצהיר זוכהה .3.2
 וכי בידו כל האישורים וההיתרים, הכל כמתחייב מהוראות הסכם זה, מתן השירותים

 .פי כל דין-הנדרשים על

, תוך שימוש בשיטות עבודה בטוחות, הזוכה מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה .3.3
 .ומן ובציוד תקיןבצוות עובדים מי

 .למכבי שמורה הזכות לשנות את היקפי הפעילות לפי שיקול דעתה .3.4

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

 

 התמורה ותנאי תשלום .7

המפורטת בטופס ההצעה , שאושרהשלו הסופית  להצעת המחירמכבי תשלם לזוכה בהתאם  .4.1
כנגד , כפול כמות היחידות שאושרה בפועל על ידי נציג מכבי, מ כדין"בתוספת מע( נספח ג)

 (."התמורה": להלן)הוצאת חשבונית מס כחוק 

וכוללת את כל התשלומים וההוצאות הכרוכים , כי התמורה הינה סופית ומוחלטת, מובהר .4.2
ת את התמורה כולל .תמורה נוספת מעבר לתמורה והזוכה לא יהא זכאי לכל, במתן השירותים

 .כל הקשור בכח אדם משלב הגיוס ועד לסיום העבודה

  (.SLA)מסך התמורה יופחת קנס בגין חריגה מרמת שירות  .4.3

בתעריף ההדרכה , נציגים בשנה הראשונה תהיה על חשבון מכבי 11הכשרה ראשונית של  .4.4
 .הספקכל שאר ההכשרות יהיו על חשבון . המוגדר בהסכם

הספק . ובו פירוט כל הסכומים המגיעים לו, הספק יגיש למכבי חשבון חודשי - הגשת החשבון .4.5
 .לאימות החיובים, הכולל אסמכתאות, יצרף דוח מפורט

ח אסמכתא "ולאחר בדיקתם יהוו החשבון והדו, ח המצורף אליו"מכבי תבדוק חשבון זה והדו
 .  לתשלום על ידי מכבי

או 3אי דיוקים ו, טעויות, בין אם לפני התשלום או לאחריו, (ח"רבות בדול)היה ויתגלו בחשבון 
תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים שיתגלו , לרבות חריגות  מן המוסכם, ליקויים כלשהם

 .ממכבי, או שיגיע לזוכה בכל עת3בעקבות האמור לעיל מכל סכום המגיע ו

 הצמדה  .4.6

ובהתאם יחולו ההוראות הרלבנטיות , לצרכןלשכר המינימום ומדד המחירים התמורה תוצמד 
 :הבאות
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השינויים  על פי, ממועד חתימת ההסכם, םחודשי 6ח יעודכן מידי "התעריף ליחידה הנקוב בש
 :שלהלן

 בהשוואה הידוע במועד העדכון  מדד המחירים לצרכןשיעור השינוי שיחול במחצית מ
 .למדד הבסיס

 קבלת ההצעה הסופית הידוע במועד  ,מחצית משיעור השינוי שיחול בשכר המינימום
 .___________שנת ___________ מהזוכה ושפורסם בגין חודש 

חודש גין מדד הבסיס יהיה המדד הידוע ביום קבלת ההצעה הסופית מהזוכה ושפורסם ב
 (.המאוחר מבין השניים)או המדד על פיו בוצע העדכון האחרון   ________שנת ________ 

 

 תנאי תשלום .4.7

 66+ תום חודש )יום ( שישים ושישה) 66+ התשלום יבוצע בתנאי תשלום של שוטף  .4.7.1
ידי נציג -ידי הזוכה ותאושר על-פי חשבונית שתוגש על-על, ממועד הפעילות( יום

 . מכבי

אם תוגש לאחר מועד . מתום חודש הפעילות משבועייםהחשבונית תוגש לא יאוחר  .4.7.2
 .אזי התשלום יידחה בהתאמה, זה

 

 אחריות .5

או 3או אובדן ו3לכל נזק ופי דין -עלהזוכה לבדו אחראי , מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה .5.1
או למי 3יגרמו למכבי ויש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, או לרכוש3לגוף ו, או הפסד3פגיעה ו

 השירותים אספקתאו בקשר עם 3עקב ו ,או לצד שלישי כלשהו3או למבוטחיה ו3מטעמה ו
 . כם זהכמפורט ומוגדר בהס

או 3בגין כל נזק ו, מיד עם דרישתה הראשונה, או לשפות את מכבי3הזוכה מתחייב לפצות ו .5.2
שייגרמו למכבי , בגין תביעה שתוגש כנגד מכבירכי דין עור טרחת לרבות הוצאות ושכ, הוצאה

פי הסכם זה או -על, או בשמו3או מי מטעמו ו3וכתוצאה מאירוע שהינו באחריותו של הזוכה 
תביעה בגין 3דרישהבדבר כל זוכה למתן הודעה מיידית ל, ק דין חלוטפסובכפוף ל, ל דיןפי כ-על

 .תביעה כאמור3האמור לעיל ולמתן אפשרות לזוכה להתגונן בעצמו מפני דרישה

כדי לצמצם או לגרוע הזוכה ידי -עלכמפורט להלן כי אין בעריכת הביטוחים  ,בהקשר זה מובהר .5.3
חים כדי לשחרר את יהיה בעריכת הביטוולא , להסכםבהתאם  יוותויבצורה כל שהיא מהתחייב

-אחראי לו על שהואבגין כל נזק או מי מטעמה 3מכבי ולפצות את או 3לשפות ו ומחובתהזוכה 
 .פי כל דין-או על3פי הסכם זה ו

מכל סכום שיגיע  ,להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותולנכות סכומים  תרשאי מכבי תהא .5.4
לגבותם  תרשאי תהאוכן , בכל זמן שהוא, פי חוק-רוף הצמדה וריבית עלבצי ,לזוכה הממנ

 .בכל דרך אחרתמהזוכה  

, הצווים, התקנות, הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים .5.5
למעלה מן הצורך . פי ההסכם-על ידו על לשירותים הניתניםחסים ההוראות והתקנים המתיי

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

 ואו קבלני המשנה של3ו או משמשיו3או שליחיו ו3ו וכל עובדי, שהזוכהבאופן , האמור לעיל
לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או , יםבמתן השירותועובדיהם שיועסקו 

 .ל"פי החוק הנ-זכאים לכל הזכויות שעלההתקשרות יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת  ,זמני

לפי הזוכה אינן באות לגרוע מכל התחייבות של  ,על כל סעיפי המשנה שבו, סעיף זהוראות ה .5.6
מאחריות כלשהי בגין הזוכה  אתואין בהן כדי לשחרר  ,פי כל דין-או על3וההסכם 

 .כהגדרתם להלן, בביטוחי הזוכההמכוסה או שאינו מכוסה ' הפסד וכד3אובדן3נזק

 

 ביטוח .6

ממועד תחילת , פי כל דין-או על3פי הסכם זה ו-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הזוכה על .6.1
מתחייב הזוכה לערוך ולקיים על , לפי המוקדם, הסכם זה או ממועד תחילת מתן השירותים

את הביטוחים המפורטים , חשבונו בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל
: להלן)המסומן כנספח להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו  "אישור עריכת ביטוחים"ב
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, פי ההסכם-וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על, ("הביטוחים"או 3ו "ביטוחי הספק"
ולעניין ביטוח אחריות מקצועית למשך כל תקופה נוספת לאחר תום , לרבות כל הארכה שלו

שנים מתום ( שלוש) 3-פחות מאך לא , תקופת ההתקשרות ועד לתום תקופת ההתיישנות
 .תקופת ההתקשרות

וניתן להמירם לסכומים בדולר , ח"הביטוח הנקובים בנספח הינם בש כי סכומי ,מובהר
 .ההסכםח בהתאם לשער הידוע ביום עריכת "בתנאי שלא יפחתו מהערך הנקוב בש ,ב"ארה

, בין היתר, חייבוהוא מת, מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה הזוכה .6.2
תחודשנה  הזוכהלדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי , לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם

לא לעשות , ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, לפי הצורך, מעת לעת
יישא בכל  הזוכהכי , יודגש. או להפקיע את תוקף הביטוחים3כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו

 .הזוכהקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי מ

לפני יום  14 -לא יאוחר מ, מכבילהמציא ל הזוכהמתחייב  ,מכביללא צורך בכל דרישה מצד  .6.3
כאמור לעיל  הזוכהאישור בדבר עריכת ביטוחי  ,פי הסכם זה-מועד תחילת מתן השירותים על

כי , מצהיר הזוכה. ום כדין על ידי המבטחכשהוא חת, "אישור עריכת ביטוחים"בהתאם לנוסח 
כי המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי , ידוע לו

ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו , מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו
 .פי כל דין-או על3פי הסכם זה ו-על הזוכהשל 

כדי לצמצם או לגרוע בצורה  הזוכהידי -ל על"ין בעריכת הביטוחים הנכי א ,בהקשר זה מובהר .6.4
 הזוכהולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את , כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם

פי -אחראי לו על הזוכהבגין כל נזק שאו מי מטעמה 3ומכבי או לפצות את 3מחובתו לשפות ו
 .פי כל דין-או על3הסכם זה ו

מתחייב , תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה הזוכהפת ביטוחי ככל שתקו .6.5
לעיל בגין הארכת תוקפו  3.3 אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף  מכבילהפקיד בידי  הזוכה

 .פי ההסכם-קופת ההתקשרות עללתקופת ביטוח נוספת ולמשך כל ת

ח "להתאימם לערך הנקוב בשהזוכה על , היה וסכומי הביטוח הינם בדולריםכי  ,מובהר
 .וחבהתאם לשער הידוע ביום חידוש עריכת הביט

 3.5 או 3ו 6.3כנדרש בסעיפים  הזוכהידי -כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על, מובהר .6.6
וב כל תשלום המגיע בעיכ, בין היתר, מכביותזכה את , לעיל תחשב הפרה יסודית של הסכם זה

 .לפי הסכם זה זוכהל

-א"התשל, (תרופות)לפי חוק החוזים כבי אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת למ
1971. 

 הזוכהידי -אישור עריכת הביטוחים שיומצא על לבדוק את, תאך לא חייב, תהא רשאימכבי ת .6.7
או הרחבה שיידרשו על 3או התאמה ו3או תיקון ו3מתחייב לבצע כל שינוי ו והזוכה, כאמור לעיל

מצהיר  הזוכה. זה 6סעיף פי -נשוא האישור להתחייבויותיו עלמנת להתאים את הביטוחים 
לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מכבי כי זכויות  ,ומתחייב

, א אישור עריכת הביטוחיםוו כל אחריות לגבי הביטוחים נשא3כל חובה ואו מי מטעמה 3מכבי ו
ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על , או לגבי העדרם, ותוקפם, היקפם, טיבם

וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל , פי כל דין-או על3פי הסכם זה ו-על הזוכה
 .יטוחים ובין אם לאובין אם נבדקו אישורי עריכת הב, ובין אם לאו

וכי , מכביידי -נם קודמים לכל ביטוח אשר נערך עלעל פיו הי ,יכללו תנאי מפורש הזוכהביטוחי  .6.8
יתחייב המבטח , כמו כן. מכביהמבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי 

י אלא אם תימסר הודעה בכתב בדואר רשום ליד ,שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה
 .יום מראש( שלושים) 31לפחות מכבי 

לרבות אי מתן , הזוכהלפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על  ,יכללו סעיף הזוכהביטוחי  .6.9
של לא יפגעו בזכויותיה , או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות3או אי הגשת תביעה ו3הודעה ו

 . לקבלת שיפוימכבי 

או תביעה 3או דרישה ו3כי לא תהיה לו כל טענה ו, הזוכהמצהיר , מבלי לגרוע מן האמור לעיל .6.11
והוא פוטר את , או הנובע מנזק לרכושו3ואו מי מטעמה בגין כל נזק שארע לרכושו 3מכבי וכנגד 

פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק . מכל אחריות לנזק כאמוראו מי מטעמה 3מכבי ו
תכלולנה , (לרבות נזק תוצאתי) כי ככל שערך ביטוח רכוש ,הספק מתחייב. בכוונת זדון

אך למעט כלפי מי שגרם נזק בכוונת )מכבי ומי מטעמה הפוליסות ויתור על זכויות שיבוב כלפי 
 .פי הפוליסות-מתחייב לפעול למיצוי זכויותיו על והזוכה, (זדון
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עם מתן השירותים נשוא או בקשר 3כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו ,מתחייב הזוכה .6.11
הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך , חוזה זה

וזאת למשך כל תקופת , על כל תנאיהם, זה  6ולקיים את הביטוחים המפורטים בסעיף 

רשאי , לחלופין. זה 66 פי המוגדר בסעיף -התקשרותם עם הזוכה או לתקופה מאוחרת יותר על
 . לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט לעילהזוכה 

לא יהיו  ,למעט ביטוח אחריות מקצועית, הזוכהכי נוסחי פוליסות , מוסכם בזאת במפורש .6.12
 .דוע כביט הרלוונטי למועד עריכת הביטוח או כל נוסח אחר שיחליף אותםנחותים מהנוסח הי

 
 

 רישיונות והיתרים .4

 או3מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים והזוכה  .7.1
הזוכה מתחייב . לצורך קיום השירות והפעלתו, פי הדין-או הרשיונות הדרושים על3היתרים וה

, על חשבונו הוא, ל יהיו בעלי תוקף ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בהם"הנ לגרום לכך שכל
 .תקשרותבמשך כל תקופת הה

 .הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית

 

 מועסקי הזוכה .8

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

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

או הסכם 3הזוכה מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו .8.2
 .החלים עליו

או 3מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ושליחיו וכל , הזוכה אחראי כלפי עובדיו .8.3
יגרם להם בעת מתן השירות או ימוות או נזק לרכוש ש, בגין נזק גופני, בקשר למתן השירות

 . בכל פעילות הקשורה למתן השירות

וכי כל , פי ההסכם-כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על ,כן מצהיר הזוכה .8.4
או 3או למי שהתמנה על ידם ו3או לנציגיה ו3או למנהל ו3ם למכבי ופי ההסכ-זכות שניתנת על

אינה אלא אמצעי להבטחת , לפקח ולהתערב בכל צורה במתן השירות, או מטעמם3בשמם ו
או לכל העובדים המועסקים על ידו כל 3ולא תהיינה לזוכה ו, ביצוע הוראות ההסכם במלואן

פיצוי או הטבה אחרת ממכבי בקשר , ל תשלוםוהם לא יהיו זכאים לכ ,זכויות של עובדי מכבי
או סיום כל , ום ההסכםאו בקשר עם ביטול או סי, עם ביצוע ההסכם או הוראה שניתנה על פיו

 .מכל סיבה שהיא, פי ההסכם-התקשרות על

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

 .למטרה כלשהי

 או לשפות את מכבי3תחייב לפצות והזוכה מ, או סעד הנתונים למכבי3מבלי לגרוע מכל זכות ו .8.6
או 3כי המצב המשפטי ו, ידי רשות מוסמכת-יקבע עליאם , יגרמו להיאו הוצאה ש3בגין כל נזק ו

 .מהמוצהר בהוראות פרק זההעובדתי שונים 

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

 

 ופרסום שמירת סודיות .9

כל ידיעה בקשר , או להביא לידיעת כל אדם3למסור ו, ולא להעביר, הזוכה מתחייב לשמור בסוד .9.1
שהגיעה אליו בתוקף או במהלך או אגב ביצוע ההסכם עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה 

 .או לאחר סיומה לפני תחילתה, תקשרותתוך תקופת הה, או מתן השירות

מכבי לפי  מתן השירותים עבוראו תוך כדי ובמהלך 3וכי במסגרת הסכם זה  ,מכיר בכךזוכה ה .9.2
רפואי או מידע 3ו או מקצועי של מכבי3מסחרי ומידע  ואו עובדי3ו ועשוי להגיע לידיהסכם זה 
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הזוכה  ולפיכך מתחייב, ("הסודיהמידע ": להלן)או מידע אחר 3ו הנוגע למבוטחי מכבי
 :כדלקמן

על לשמור מתחייבים במסגרת מתן השירותים  עובדיו ומי שפועל מטעמו, הזוכה .9.2.1
 .הסודי סודיות המידע

והם , סודי לא יחזיקו ברשותם מידע ואו מי מטעמ3ו ואו מי מעובדי3והזוכה  .9.2.2
 בין אם הגיע לידיהם , שיגיע לידיהם הסודי מידעאת המתחייבים להחזיר למכבי 
לרבות מידע )והכל למעט מידע , בכל צורה שהיאובין אם כמסמך או כמדיה מגנטית 

ככל שהוא יהא עדיין , לגבי מידע נדרש כאמור. הנדרש לצורך מתן השירותים( סודי
ידי הזוכה למכבי -הוא יוחזר על, הצדדים בידי הזוכה בתום תקופת ההתקשרות בין

 . במועד זה

אך  הסודי לעשות שימוש במידעם רשאיו יהי ואו מי מטעמ3ו ואו מי מעובדי3והזוכה  .9.2.3
ככל ששימוש כאמור נדרש ) פי הסכם זה-לע הזוכה ורק לצורך ביצוע התחייבויות

 .כלשהו לצד שלישי הסודי מידעאת הלמסור  םרשאיו ולא יהי, (לשם כך

 רבית של המידעיכדי לשמור על סודיות מ באופן סביר ט בכל הצעדים הדרושיםוינק זוכהה .9.3
ב "בנוסח המצ על כתב התחייבות לשמירת סודיות וכולל חתימה אישית של עובדי, הסודי
 . על מנת להבטיח את ביצוע הוראות סעיף זה ,להסכם זה כנספח

לחוק  118מהווה עבירה לפי סעיף כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה , הזוכה מצהיר .9.4
 .1977-ז"התשל, העונשין

לרבות , לרבות בסימני המסחר שלה, או שימוש בשמה של מכבי3כל פרסום בקשר להסכם זה ו .9.5
כפוף לקבלת אישורה  ,או בקשר אליו3הנוגע להסכם זה ו, באמצעי תקשורת מכל מין וסוג שהם

 .מראש ובכתב של מכבי

ובכפוף , קף ללא הגבלה גם בתום ההתקשרות בין הצדדיםזה יהיו בתו 9הוראות סעיף  .9.6
 .להוראות הדין

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

 

 ערבות בנקאית לביצוע ההסכם .20

יפקיד הזוכה בידי מכבי ערבות , כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם .11.1
המצורף " ערבות ביצוע"כמפורט בנספח , צמודה למדד המחירים לצרכןאוטונומית בנקאית 

  ,(שקלים חדשים ארבע מאות אלף₪  411,111של בסך , ("ערבות הביצוע": להלן)להסכם זה 
יום לאחר תום תקופת ( מאה ועשרים) 121שתוקפה החל ביום החתימה על ההסכם וכלה בתום 

 .התקשרותה

או  הסתיימה תקופת ההתקשרות, כאמור לעילהביצוע מבלי לפגוע בכלליות היקף ערבות  .11.2
ק בגין אי והזוכה גרם למכבי נז, מכל סיבה שהיאים 3אספקת המוצר3 הסתיים מתן השירות 

או לדרוש הביצוע תהא מכבי רשאית לחלט את ערבות  -פי ההסכם -ויותיו עלמילוי התחייב
והזוכה סיים לפצות את  הסתיימה תקופת ההתקשרות. לתקופה שתיקבעה הארכה נוספת של

 .הביצועתחזיר מכבי לזוכה את כתב ערבות  ,מכבי כאמור

ת לממש את תהא מכבי רשאי, ההסכם פי-ו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו עלבכל מקרה ב .11.3
, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, ולגבות את כספה, כולה או מקצתה, הביצוע ערבות

 .משפטי כלשהו או למתן הוכחה כלשהישא ומתן למ, לבוררות

יהא הזוכה חייב לחדש , חלק מהםאו הביצוע השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי ערבות  .11.4
, לסכום שהיה לפני הגבייה האמורההביצוע ת או להשלים את סכום ערבוהביצוע את ערבות 

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

פי -תקרה להתחייבויותיו של הזוכה על כדי לשמש כל הגבלה אוהביצוע אין בגובה ערבות  .11.5
 .ההסכם

 .פי כל דין-ידי מכבי לפי ההסכם או עלהאמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה ב .11.6

אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של , הינו סעיף עיקרי בהסכם, על כל סעיפי המשנה לו, סעיף זה
 .ההסכם
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 ההסכם וסיוםההתקשרות  תקופת .22

שתחילתה ביום , שנתייםתהא לתקופה של השירותים ההתקשרות עם הזוכה לגבי רכישת  .11.1
  .("תקופת ההתקשרות"או 3ו "ההסכםתקופת " :להלן)________________ 

כל  שנתייםתקופות נוספות בנות  2 -אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בלמכבי שמורה ה .11.2
 יתרתוך שמירה על כל והכל , מיטיבים בתיאום עם הזוכה( 2)או  ;זהים( 1)בתנאים , אחת

 (."תקופות האופציה": להלן) ההסכםותנאי  הוראות

  .יום מראש 91שמורה הזכות לסיים את ההתקשרות בהודעה של למכבי תהא  .11.3

יום  61ההתקשרות בהודעה של  היקף השירותים נשואמצם את צלמכבי תהא שמורה הזכות ל .11.4
 .מראש

לסיים ת רשאיתהא מכבי , בכל אחד מהמקרים המנויים להלן, מבלי לגרוע מהאמור לעיל .11.5
תהא זוכה שלוזאת מבלי , זוכהבכתב לבאופן מיידי באמצעות הודעה הזוכה ההתקשרות עם 

 :בקשר לכךכלשהי  או דרישה3טענה ו

 ;הפר הוראה יסודית כלשהי מהוראות הסכם זההזוכה אם  .11.5.1

או צו 3וניתן כנגדו צו פירוק או אם 3ובקשת פירוק  ל ידואו ע3ו הזוכהנגד כאם הוגשה  .11.5.2
 ; זמנילרבות כונס נכסים , הזוכהלהקפאת הליכים או מונה כונס נכסים לנכסי 

או הפכה ללא נכונה 3תתגלה כלא נכונה או כלא מלאה והזוכה אם הצהרה מהצהרות  .11.5.3
 ;או ללא מלאה במהלך תקופת ההתקשרות

תרופות בשל )אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות הקיימת לצדדים בהתאם לחוק החוזים  .11.6
פי -ודית עללרבות סיומו המיידי של ההסכם בשל הפרתו היס, 1971-א"התשל, (הפרת הסכם

 . פי דין-הוראות ההסכם או על

 

 איסור הסבת ההסכם .21

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

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

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

לכל , או חלקן3פי הסכם זה ו-או להעביר את זכויותיה על3מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו .12.4
בו " עניין-בעל"הינה  שמכביאו 3או חברת סמך של מכבי ו3גוף משפטי המהווה חברה בת ו

ובלבד שזכויות הזוכה על פי , 1968 – ח"תשכ, בחוק ניירות ערך" עניין-בעל"כהגדרתו של 
 .הסכם זה לא תפגענה

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

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

 

 קיזוז זכות ./2

 שהזוכהתהיה זכות לקזז כל חיוב כספי , ולה בלבד, כי למכבי, הצדדים להסכם מסכימים בזה .13.1
 לזוכהמכל סכום שיגיע , עשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת

 .ממכבי

 לפני תשלומו ובין אםבין אם , היה ויתגלו בחשבון, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .13.2
 תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים, או ליקויים כלשהם3אי דיוקים ו, טעויות, לאחריו

 .או שיגיע לספק ממכבי3מכל סכום המגיע ו, שיתגלו בעקבות האמור לעיל
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 ויתור בכתב .27

 .אלא בכתב, ואין ויתור על זכות מזכויות הצדדים לפיו, אין שינוי בהסכם .14.1

סטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש הסכמת מי מהצדדים ל .14.2
 .תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר

לא ייחשב הדבר כויתור  –פי ההסכם -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על .14.3
 .לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך, על זכויותיו

 

 סמכות שיפוט .25

או 3בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם ו הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 
  .יפו -אביב-בתלתהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו , למכרז

 

 כתובות הצדדים ומתן הודעות .26

 .כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם

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

 

 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 
 
 ___________________ ___________________ 
 הזוכה מכבי 
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 נספח להסכם

 כטיוטה עם טופס ההצעהיש לצרף 

 _____________:תאריך 

 לכבוד

 שלוביםו תאגידים 3או חברות קשורות ו3או חברות בנות ו3ו מכבי שירותי בריאות

 "(מכבי: "להלן ביחד ולחוד)

 

 אישור עריכת ביטוחים: הנדון

 

 

"(  הספק: "להלן)________________ הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם 
בהסכם עם  בקשרוכן כל השירותים הנלווים _______________________ בקשר עם מתן שירותי לרבות 

וזאת לתקופה המתחילה ביום "( ההסכם" -ו" השירותים: "להלן בהתאמה) ספקשנערך ביניכם לבין ה
 "(.תקופת הביטוח: "להלן)_______ ת ביום ומסתיימ_______ 

 
כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת הנזיקין  ספקביטוח חבות ה -מעבידיםביטוח חבות  .1

או נזק 3או נזק גוף ו3בגין מוות ו, 1981 -ם "התש, או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים3ו( נוסח חדש)
₪  6,111,111  בגבול אחריות של, נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים

במקרה  עובדיה ומנהליהביטוח יורחב לשפות את מכבי . ביטוחהלתקופת ₪  21,111,111 כ "לאירוע ובסה
 .ספקמי מעובדי ה קבע כי נושאים בחובות מעביד כלפיוי

 __________________פוליסה מספר 

 
או נזק שייגרמו 3או אובדן ו3בגין פגיעה ו, ביטוח חבות הספק על פי דין - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2

בקשר עם , או מי שפועל מטעמה3או עובדיה ו3לרבות מכבי ו, או גוף כלשהו3או לרכושו של כל אדם ו3לגופו ו
לאירוע ₪   2,111,111 בגבול אחריות של, או הפועלים מטעמו3או במסגרת מתן השירותים על ידי הספק ו3ו

או 3או מחדלי הספק ו3את מכבי בגין אחריותה למעשי ו שפותל ה תורחבהפוליס. ביטוחהכ לתקופת "ובסה
לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי , מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת

באחריות או מכבי ויבוטל כל חריג בגין רכוש , או עובדיה ייחשבו כרכוש צד שלישי3רכוש מכבי ו. המבוטח
 .או בשליטת הספק בפיקוח

 __________________פוליסה מספר 

 
או הפרת חובה 3או מחדל מקצועי ו3המבטח את חבות הספק בגין מעשה ו - ביטוח אחריות מקצועית .3

או מנהליו וכל הפועלים 3או עובדיו ו3מחדל או השמטה של הספק ו, או טעות שמקורה ברשלנות3מקצועית ו
או במסגרתם בגבול אחריות 3או במהלכם ו3או עקב מתן השירותים ו3תוך כדי ואשר ארע , מטעמו

הביטוח מורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי . ביטוחהכ לתקופת "לאירוע ובסה  ₪ 2,111,111של
לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך , או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת3או מחדלי הספק ו3ו

 . אך למעט חבות מכבי כלפי הספק ור כל אחד מיחידי המבוטחבנפרד עב
עיכוב  או איחור, אבדן שימוש, אובדן מסמכים: הביטוח הניתן בסעיף זה חופשי מכל סייג ואו מגבלה בדבר

פגיעה במוניטין וכן חריגה מסמכות ופגיעה בפרטיות שנעשו , "(מקרה ביטוח"שהינם )בביצוע השירותים 
 .בגין אי יושר עובדים ספקב הביטוח לכסות את אחריותו של הכן יורח . בתום לב

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

, במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי. __________ __אך לא לפני , הפוליסה
חודשים נוספים מהמועד בו פג  6למשך , מוסכם כי בפוליסות תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת

תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי 
 .חשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוחיי, המוארכת

 __________________פוליסה מספר 

 
 כללי

לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות  ספקה .4
 . לעיל
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או מי 3ו מכביי "בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע .5
 .האו מי מטעמ3ו מכביאו טענה בדבר שיתוף ביטוחי 3וכי אנו מוותרים על כל דרישה ו המטעמ

הביטוח מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת ישונו לרעה או 3אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו .6
 . יום מראש31הודעה על כך בדואר רשום  מכבימבלי שניתנה ל

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

 

 .סתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעילבכפוף לתנאים ולה
        

 

 

 ,בכבוד רב                                                            

 

 מ"חברה לביטוח בע_________________________

 

 )שם החותם ותפקידו(__________________על ידי 
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 נספח להסכם

 ערבות ביצוע לשימוש הזוכה בלבד

 נומיתונוסח כללי של ערבות בנקאית אוט

 

 לכבוד

 227399' מאנית מסומכבי שירותי בריאות אגודה עות

 תל אביב 27המרד ' רח

 .נ.א

 ' ___________ערבות מס: הנדון

 

כשהוא צמוד למדד כמפורט  ,("סכום הערבות" :להלן)₪ הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

' מכח מכרז מס) בקשר עם הסכם( "החייב" :להלן) ____________המגיע או עשוי להגיע לכם מאת, להלן

 .התפתחות הילד בתחוםטלפוני ארצי להפעלת מוקד ( 3131 2113

 

 :משמעו" מדד"המונח  –לצרכי ערבות זו 

, מדד המחירים לצרכן הכולל ירקות ופירות המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי

בין אם יהיה , י מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו"כולל אותו מדד אף אם יתפרסם ע

 .בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו

כי המדד החדש  ,("המדד החדש" :להלן)יתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו אם יתברר מהמדד ש

(  "המדד היסודי" :להלן)נקודות ____  :היינו, ______שפורסם ב__________ עלה לעומת המדד בגין חודש 

 :להלן)אזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי 

 (."סכום הערבות המוגדל"

 .לא יחול כל שינוי בסכום הערבות, אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך הימנו, למניעת ספק

 

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

ובלבד , כם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה תשלום מהחייבמבלי להטיל עלי, סכום הערבות המוגדל

 .שהסכום הכולל שיהיה עלינו לשלמו על פי כל דרישותיכם גם יחד לא יעלה על סכום הערבות המוגדל

 

  .ועד בכלל _________ ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  

 

 .ל לא תיענה"דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ

 

 .ניתנת להעברהערבות זו אינה 

 

 ,בכבוד רב

 

 __________:שם הבנק

 __________:שם הסניף



 'גנספח 

 לכבוד

 מכבי שרותי בריאות

 
 3102/2/2'  טופס הצעה למכרז מס :הנדון

 
 ________________________________: התאגיד המציע

 
 _________________________________________________________________________: הערות

 
 

 כתב הצהרה והתחייבות המציע .2

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

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

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

 
חתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה התחייבותנו לבצע את השירותים שבהצעתנו  1.2

לרבות חתימה על הסכם , והכל אם נהיה הזוכים במכרז, בכל תנאי המכרזבתנאים המפורטים 
 .המצורף כלשונוההתקשרות 

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

 
הננו מתחייבים לשמירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או עקיף במהלך הכנת  1.4

 .בינינו לבין מכבי, אם תהא, לרבות במהלך תקופת ההתקשרות, ההצעה ולאחריה

 
לא , אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב הצהרה והתחייבות זה בתוקפן 1.5

ימים מהמועד האחרון ( תשעים) 91לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו , לא לשנותן, לבטלן
במשך כל תקופת ההתקשרות לפי  –ואם נהיה הזוכים במכרז , ות במכרז זהשנקבע להגשת ההצע

  .ההסכם

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

 .במכרז

 
 .מ"לא כולל מע ח"המחירים בהצעה נקובים בש 1.7
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 :להלן הצעתנו .1
 

  ספרות אחרי הנקודהניתן להגיש הצעה למחיר עד שתי. 

 מ כדין"לכל המחירים יתווסף מע. 

 יש לציין מחיר לכל פעולה. 

 

 פעולה
אומדן כמויות 

 * 'שנתי לשלב א

אומדן כמויות 

 * 'בשנתי לשלב 

 טיפול משך

 לפעולה מוערך

 ח"מחיר בש

 מ"לפני מע

בקשה מענה לפניות ראשונות ו

 להשלמת מסמכים
 לפעולה₪ _____  דקות 3 25,875 11,351

 לפעולה₪ _____  דקות 5 34,511 34,511 קליטת מסמכים וסריקתם

טיפול בתשובות ועדת קבלה של 

 התפתחות הילד
 לפעולה₪ _____  דקות 5 55,211 8,211

 לפעולה₪ _____  דקות 3 25,851 8,611 יצירת קשר לתאום תור לאבחון

 לפעולה₪ _____  דקות 3 41,211 8,211 קביעת תור לסדרת טיפולים

יות לטיפולים והפקת התחייב

 ושליחתם למטפלים
 לפעולה₪ _____  דקות 5 16,111 16,111

שעות 1611 שעת הדרכת נציג  לשעה ₪_____  (שעה) שעות 1611 

לפעילות שלא הוגדרה  –נציג  שעת

  במפרט
שעות 511  לשעה₪ _____   שעות 511 

 

 .על כמות האומדן או על כמות כלשהימכבי אינה מתחייבת . האומדן הינו הערכה בלבד* 

 

 

 

 ____________________ :חתימה  ____________________ :השם המלא
 
 

 ____________________: חותמת ________________________ :תפקיד
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 :רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה ./

  :שהמסמכים הרשומים מטה צורפו להצעתך X-נא וודא וסמן ב. יש לצרף להצעה את המסמכים הבאים

 אישור התאגדות. 

  ואשר יפרט את מורשי החתימה , רואה חשבון בדבר היות התאגיד מאוגד כדין ופעיל3 אישור עורך דין
אישור זה יישא  .מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין, בצירוף חותמת התאגיד, וכי חתימתם, בתאגיד

 .חודשים לפני מועד ההגשה 3תאריך של עד 

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

  בפרק המנהלה 4.1.3כמפורט בסעיף , רואה חשבון על היקף פעילות כספיתאישור. 

 כשהוא מלא וחתום -' נספח ד -ציע טופס פרטי המ. 

  למכרז' נספח ה –ערבות בנקאית. 

  למסמכי המכרז' נספח ו -תצהיר עשוי בפני עורך דין. 

 טיוטת אישור עריכת ביטוחים 

  כולל אבטחת מידע וקישור לרשתות , של המציעוהתקשורת  מערך המחשובנספח המתאר את מבנה
 .חיצוניות

  (.'נספח ד)פרטי המציע בטופס  7נספח הכולל התייחסות המציע לסעיף 

 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי. 

 

 

 

 
 
 
 



 'דנספח 

 טופס פרטי המציע
 

  בסוף הטופס ולחתום, את כל הפרטים להלן למלאהמציע נדרש. 

 המציע רשאי לצרף כל חומר משלים. 
 
 
  פרטי המציע .2
 

 שם
 

 

 עוסק מורשה' מס

 (:צורת התאגדות)מעמד משפטי 
 

 

 :ת משנת3 פועל 

 :כתובת משרדי ההנהלה
 

 

 :מייצג את יצרן הציוד משנת

 :טלפונים
 

 

 :דואר אלקטרוני

 :הרכב הבעלות בתאגיד
1.  

2.  

 

 
 
 תיאור כללי של המציע  .1
 

 

 

 

 

 
 
 כוח אדם ./

 

 
 

 :מספרם הכולל של המועסקים על ידי המציע. א
 

 

מנהל , ל"יש לכלול לכל הפחות מנכ) והמנהלים שינהלו את הפעילות דנןשמות אנשי המקצוע המרכזיים . ב
 ( מנהל מוקד, מנהל פרויקט, תפעול3 שירות
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 צוות ניהולי .7
 

 
 

 ניסיון קודם ולקוחות  .5
 

 :במתן שירות מוקד טלפונימספר שנות ניסיון של המציע 
 

 
 :מפורטים להלןמרכזיים  לקוחותשמות 

 
 
1 .                 ___________________________2 .____________________________ 

 

3 .                 ___________________________4 .____________________________ 

 

5 .                   __________________________6 .____________________________ 

 
 
 
 
שנים האחרונות שלוש הלהם אנו מספקים ב 3 להלן פירוט לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנו .6

 באופן סדיר שירותי מוקד
 

 :שם הלקוח
 

 :שם האיש הקשר
 

 :תפקידו
 

 :טלפון
 

 :תיאור השירות שניתן
 

 :תקופת מתן השירות
 
 
 

 :קורות חיים בקווים כלליים, ניסיון, בעלי תפקידים
 

 :מנהל הפרויקט
 
 
 

 
 :מנהל מוקד
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 :שם הלקוח
 

 :שם האיש הקשר
 

 :תפקידו
 

 :טלפון
 

 :תיאור השירות שניתן
 

 :תקופת מתן השירות
 

 
 
 

 :שם הלקוח
 

 :שם האיש הקשר
 

 :תפקידו
 

 :טלפון
 

 :תיאור השירות שניתן
 

 :תקופת מתן השירות
 

 
 :הבאיםהכולל התייחסות לסעיפים , חתוםעל המציע לצרף נספח  .4

 
ניהול יומנים , זימון תורים,  CTI, IVR, ניסיון בעבודה עם מערכות מידע תומכות שירות כולל ניהול ידע

 ומערכת ניהול פניות
 

 תכנית היערכות מפורטת להפעלת המוקד
 המתייחסת גם לגיוס ולהכשרת העובדים ולתקופת ההפעלה הראשונית של המוקד

 
 

 תכנית לניהול איכות השירות
 

 תכנית שימור וטיפוח עובדים
 
 
 
 
 

 .הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים

 

 

 

 ________________________: חותמת____________________   :חתימת המציע        

 
 

 ______________________: תאריך
 
 



 'הנספח 

 אין לסטות מן הנוסח המפורט
 

 ערבות הגשהכתב 
 

 לכבוד 
 מכבי שירותי בריאות

 27רחוב המרד 
 תל אביב

 
                 __________כתב ערבות מספר : הנדון

 
 

אנו ערבים _______________________, "( המבקש: "להלן)_________________________ לבקשת 

 ,3131 2113בקשר עם מכרז , אשר תדרשו מאת המבקש, ₪ 111,111בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

 .התפתחות הילד בתחום טלפוני ארצילהפעלת מוקד 

 

מבלי שתהיו חייבים , ימים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב( עשרה) 11ל תוך "אנו נשלם לכם את הסכום הנ

 .האמור מאת המבקשלנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום 

 

 .ועד בכלל 11.4.2114ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 

 
 

 :דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו
 
 
 _______________ _____________________ ______________________ 
 כתובת הבנק  שם הבנק מספר הסניף 
 
 

 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה

 
 
 
  _____________  ___________________ __________________________ 
  חתימה וחותמת שם מלא תאריך 
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 'נספח ו

 ר  י  ה  צ  ת
 
 
 

לאחר שהוזהרתי כי עלי  ,_________________' מס. ז.ת ,_____________________ ,מ"אני הח
 :מצהיר בזה בכתב כדלקמן, אעשה כןוכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא  ת האמתא מרול
 

: להלן)________________ ________תצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת  .1
 .התפתחות הילד בתחוםטלפוני ארצי להפעלת מוקד  ,121/ 3112למכרז ( "החברה"

 .ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמה ,בחברה_________________ הנני משמש בתפקיד  .3

 .אחר/י קבלן משנה"ולא ע, מסוגלת לספק למכבי את השירותים בעצמההחברה  .2

 ,שנים האחרונות קודם למועד הגשת הצעות למכרז זה 2בישראל של מוכח  ןניסיו תבעל החברת .4
  .וכל השירותים הכרוכים בכך, סריקה, הקלדות: שירותי מוקד טלפוני עתיר שירותים כגון באספקת

, השנים האחרונות קודם למועד הגשת הצעות למכרז זה 2ניסיון קודם במהלך  תבעל החברה .5
 21 -לקוחות בו זמנית ו 3 -בהיקף של לפחות  -הפעלה וניהול של מרכז טלפוני אנושי באופן שוטף ב

 .עמדות מאוישות בו זמנית

 .______מעל שנתיים הינו של אחוז הנציגים המועסקים בחברה בעלי ותק  .6

 
  .חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת זו, זה שמי .7

 

 

______________________ 

 חתימה                                                                                                                           

 

 

 אישור

 

במשרדי ברחוב  ,ד"עו,_________________הופיע בפני  __________כי ביום  ,הנני מאשר בזה

זהות  ידי תעודת עצמו על שזיהה ,_______________ מר_________________, __________ 

ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים  ,______________מספר 

 .ל וחתם עליה בפני"רתו הנאישר את נכונות הצה - בחוק אם לא יעשה כן

 

______________________ 
                                                                                                                                     

 חתימה וחותמת



 'זנספח 

 

 מבנה טופס להצגת שאלות

 ד"מס
' מס

 סעיף
 שאלה

 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      
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 'נספח ח

 טופס אמות מידה

 
 ציון  משקל קריטריונים ד"מס

1-10 
 

 (הכי גבוה 11)

 ציון כ"סה

   25% מעבר לנדרש בתנאי הסף, שירות מוקדי בהפעלת כללי ניסיון 1
תהליכי ונהלי עבודת ניהול מוקדים קיימים כולל כישורים נצברים של צוות  2

 הניהול
20%   

 יחסי ,מקצועיות :לפחות הבאים לפרמטרים שיתייחסו מלקוחות המלצות 3
 לשינויים וגמישות ז"בלו עמידה ,עבודה

10%   

   5% המציע באתר מביקור כללית התרשמות 4
 ,ידע ניהול כולל שירות תומכות מידע מערכות עם בעבודה ניסיוןהיקף ה 5

CTI, IVR ,פניות ניהול ומערכת יומנים ניהול ,תורים זימון 
10%   

 לגיוס גם המתייחסת המוקד להפעלת מפורטת היערכות תכנית הצגת 6
 כולל ,המוקד של הראשונית ההפעלה ולתקופת העובדים ולהכשרת

 המוצע הפרויקט ממנהל התרשמות

10%   

 ,ידע מבחני  שכוללת השירות איכות לניהול מפורטת תכנית הצגת 7
  רצון שביעות וסקרי ומשובים הקשבות

10%   

   5% עובדים וטיפוח שימור תכנית הצגת 8
 אחוז הנציגים בעלי ותק של שנתיים ומעלה  9

 (111-אפשר לקבל ציון הגבוה מ, 111 ציון=  61%)
5%   

   100% משוקלל ציון כ"סה
 

 %08= מזערי  משוקללציון 

 


