
 - שירותי בריאותמכבי  -
 

 "הבקשה"(-במכבי שירותי בריאות )להלן למערכת סימולציהבקשה להצעת מחיר 

 כללי .1

 תוהתאמות נדרש סימולציה, מערכתלגבי  ותהצעלקבל ינת ימעונ שירותי בריאותמכבי  1.1
 (, כמפורט בבקשה. "רותיםיהמוצר והש" - )להלן  המוצר בארגון והטמעתלצורכי הארגון 

 .6.08.20161 עד  waizman_sh@mac.org.il שרון ויצמן ת יש לשלוח אל את ההצעו 1.2

יש למלא את הטבלה  ולפרטים הטכניים.מפרטי המערכת המציע יתייחס במענה לכלל  1.3

 המצורפת ולציין עבור כל סעיף האם כלול במוצר או לא כלול. 

תקופת אחריות ל הפתרון המועדף. בכל מקרה הספק מתחייב בחןשיועבר יבהתאם למידע  1.4

במידת הצורך יידרש הספק להציג את יכולות המערכת בפני  .לפחות שנים 3ותחזוקה למשך 

 .שירותי בריאות צוות בדיקה במכבי

אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל  בריאותשירותי מכבי  1.5
 שהיא.  הצעה

 ואין לראות בכך כל התחייבות מצידה של  הצעהמובהר בזאת כי מטרת הפרסום הינה קבלת   1.6
 לקיים מו"מ או לבחור ספק כלשהוא ו/או להתקשר עם מי מהפונים. שירותי בריאותמכבי 

   ימים מקבלת הודעה  7ספקים עימם תתקשר מכבי, יחתמו על ההסכם המצורף לבקשה תוך   1.7
נה של מכבי להתקשר עימם. מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק בלתי נפרד על רצו

 מהסכם ההתקשרות שייחתם.
 

 כללי ותיאור ארכיטקטורה .2

סימולציות  מרכז -: מ.ס.עפועל מרכז סימולציה בתוך קמפוס הדרכה הנקרא בריאות במכבי שירותי

. ר מיומנויות ויכולות מקצועיותלשיפו בעזרת סימולציותעובדי מכבי מון ילעובד, לצורך תרגול וא

נותן משקל רב למיומנויות בינאישיות ו ערוץ למידה והתפתחות המדמה את המציאותסימולציה היא 

בממשקי העבודה, ובייחוד לאנשי טיפול העוסקים בנושאים טעונים וכבדי משקל, לעיתים בחיים 

 בארגון.כניות ההדרכה וההתפתחות של העובדים ומת ומוות והוא מהווה חלק

 

 מנחה, שחקנים וצופים: ,והפעילות מורכבת מצוות הכולל חדרים כולל שניהסימולציה מתחם 

 . במרפאה דר מעוצב בדומה לחדר טיפולנועד לקיום הסימולציה עצמה, הח חדר תרחיש:

 . צופים /ובו יושבים המשתתפים תצפית ודיוןמיועד ל חדר דיון:

ומאפשרת אינטימיות בחדר הסימולציה וצפייה בסימולציה מראה חד כיוונית מפרידה בין החדרים 

 . הדיוןחדר מכולה 

צילום הסימולציה וסימון המקטעים אחראי על מנהל את סדנת ההדרכה והמתרחש בה וכן   מנחה:

מנחים שרובם אנשי טיפול  40הנבחרים אותם יציג במהלך הדיון עם המשתתפים. במכבי ישנם 

 המייצגים סקטורים שונים.

 . מרפאההיום יום ב מחיי  תרחישמדמים  :קניםשח
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חלק כ במרפאה עובדי מכבי השונים המתרגלים סיטואציות בחיי היום יום משתתפים/ צופים:

 מההתפתחות המקצועית שלהם.

מקטעים  וידאו(: הסיטואציה המשוחקת בחדר התרחיש מצולמת ובהמשך מוקרנים) אודיו והקלטה

  עם המשתתפים/ צופים.  ודיון מעמיקמההתרחשות לצורך עריכת  תחקור 

 סימולציה. מערכת למספקים  הצעות מחירלקבל   שירותי בריאות מכביבכוונת 

ולהציג את התרחישים המוקלטים  וידאווהמערכת תאפשר לתעד תרחישים באמצעות הקלטת אודיו 

 .לאחריהזמן אמת ובלשאר המשתתפים 

 המערכת .ולאחריה ומנו ע"י המנחה בזמן ההקלטהתינתן אפשרות להציג קטעים נבחרים שס -כלומר

  .סטטיסטייםלצורך הצגת דוחות הנדרשים  את כל הנתוניםתאסוף 

 התוכנה: מטרות .3

חיזוק, לימוד והרחבת מיומנויות  טיפוליות וניהוליות של עובדי מכבי בסקטורים השונים  -

 ובשכבת הניהול.

 :בשל מאוד ובעלות נמוכה יחסית בזמן קצר י בכלי הסימולציה נותן מענהלימוד ךתהלי  -

 הפעלת מרכז סימולציה פנים ארגוני במקום שימוש במרכז למידה חיצוני על כל היבטיו  -

 (. )ללא צורך שרותיי ספק חיצוניהקיימים בארגון  מנחיםעל ידי  מבוצעהתהליך  -

 .תהליך הלימוד ממוקד ומתבצע בזמן קצר -

 חוויתיבי השונים בעזרת לימוד של עובדי מכופרודוקטיביות שיפור  מקצועיות  -

ובסיטואציות  לעובדי מכבי השונים עם התמודדות בתהליכי עבודה חדשים מסייע לימוד זה ץערו -

 .אותם הם פוגשים בחיי היום יום במרפאה

 מהתוכנה דרישות מפרט .4

יש למלא את הטבלה  ולפרטים הטכניים. מפרט הדרישותהמציע יתייחס במענה לכלל 

 עבור כל שורה האם נתמך באופן מלא, חלקי או לא נתמך. ולציין 'דבנספח המצורפת 

במידה והתוכנה הקיימת אינה מספקת את כלל הדרישות, על הספק להשלים את הדרישות 

 חודשים מחתימת החוזה ולציין עלות כוללת לביצוע המפרט במלואו. 3בתוך 

 והתאמות שימוש ותכללידרישות  4.1

 םוניהול הרשאות של משתמשיהגדרות  4.1.1

 וניהול הרשאות של נתונים הגדרות 4.1.2

 קביעת מונחים בתוכנה ע"י המשתמש 4.1.3

 כני מוקדם.טהפעלת התוכנה אינה דורשת ידע  4.1.4

 מכת בשפה העבריתהמערכת תו 4.1.5

 .טכניים/ אפליקטיביים במכבילשנויים  והתאמות  הסתגלות 4.1.6



 הקלטה דרישות  4.2

יקרופונים לפחות וממצלמות  2-בתיעוד תרחישים באמצעות הקלטת וידאו ואודיו ) 4.2.1

  באיכות גבוה (.

. ההקלטה בזמן ההקלטה למנחה און לייןאשר יוצג  טיימרפשרות לבצע הקלטה עם א 4.2.2

 ארכיון ההקלטות.   ב ד הזמןותשמר עם תיע

תוך כדי שונות למקטע מסומן  ורישום הערותעם חותמת זמן סימון מקטעים דיגלול:  4.2.3

 . ע"י המנחהולאחריה  הקלטה

 בזמן אמת או בדיעבד ע"י המנחה/ מנהל מערכת. ולדיגלשינוי / מחיקה של  4.2.4

ולאחריה ע"י  תוך כדי הקלטה נות למקטע מסומןורישום הערות שוסימון מקטעים  4.2.5

  .המשתתפים/הצופים במחשב אישי או בטאבלט )יכולת מוצר לשימוש עתידי שלב ב'(

קל  תם באופןובחיר ל סוגי קטגוריותיצירה מראש ע"י המנחה/מנהל מערכת שקטלוג:  4.2.6

 ומהיר תוך כדי הקלטה.

ברמת הקטלוג עם אפשרות לגשת ולצפות בהם בכל  ישמרוהערות הו י קטגוריהסימוני 4.2.7

 עת.

 ) מתוכנת ההקלטהניתן יהיה לשינוי וסאונד זום וון המצלמות, זווית צילום פוקוס, כי 4.2.8

 .מרחוק(שליטה 

 וטכני מעמדת עבודה אחת.אפליקטיבי זי כמרהול ני 4.2.9

 

 עזרים טכניים  4.3

 עם תוכנת ההקלטה. מסונכרןן דיגיטלי שיוצג למשתתפים הצופים, שעו 4.3.1

לכלל המשתתפים בסימולציה הנמצאים בינו  למנחה המאפשר תקשורתמיקרופון  4.3.2

  .בחדר התרחיש

למנחה להעביר הוראות לשחקן מסרים תוך כדי תרחיש המאפשרת  עברתאוזניה לה 4.3.3

 .בזמן אמת

מאפשרים ליתר המשתתפים הנמצאים ה ,שולחן מיקרופוןלתלייה +  2 מיקרופונים: 4.3.4

 ת המתרחש בחדר התרחיש.השמע בחדר הדיון את

 (ההקלטות לולגהצגת נתונים שנאספו )די 4.4

 בזמן אמת ולאחר מכן., סימוןסוג ה, ע"פ תאריך, זמןוהצגת הקלטה  חיפוש 4.4.1

 בקר שליטה אל חוטי לתפעול וניגון ההקלטה.)שלט רחוק( 4.4.2

 בזמן אמת בכל חדרי הקמפוס.שידור וצפייה של סימולציות ל אפשרות 4.4.3

  סקו נפרנ ובווידאשידור הסימולציה אפשרות ל 4.4.4

 כל הקלטה יהיו מספר מאפיינים:  4.4.5



 נושא ההקלטה )בחירה מרשימה( 4.4.5.1

 שם מנחה ) הזנה ידנית(  4.4.5.2

 ( בחירה מרשימהקהל יעד )  4.4.5.3

  דיגלול  4.4.5.4

 קטגוריה ) בחירה מרשימה(  4.4.5.4.1

 חתימת זמן ) אוטומטי (  4.4.5.4.2

 הערת טקסט ) טקסט חופשי(  4.4.5.4.3

 וח המאפשר הצגה וחיפוש על פי מאפייני הקלטה.ד 4.4.6

 סטטיסטיקות על מאפייני הקלטה. 4.4.7

 משובים ) שלב ב( 4.4.8

 יכולת לשליחת משוב ע"י הלומדים. 4.4.8.1

 )סטטיסטיקות( יכולת ניתוח משוב  4.4.8.2

 שמירת תוצרים 4.5

 התוכנה תותקן ותנוהל במכבי.  4.5.1

 התוצרים יישמרו ויגובו במקום ייעודי במכבי  4.5.2

וידאו שונים  יבפורמטההקלטות  של ל גבי דיסק און קיבמייל או ע ה וייצוארישמ 4.5.3

(MP4 ,AVI .באופן ידידותי ונוח )'וכד 

 .יינים שוניםשל סימולציות ע"י מאפ ( DB ב) איתור וניתוח 4.5.4

 .הקלטות היסטוריה ושחזור שמירת  4.5.5

, לדוגמא קטגוריות מידע שנישמר באפליקציה ) מאפייני מערכת למכבי שמירה ואחזור 4.5.6

 (.י הקלטה וכד'דיגלול, נושא

 .Excelייצוא דוחות המערכת ל   4.5.7

 

 תכונות המערכת .5

 . IE 11עם המערכת תתמוך בעבודה  5.1

 .רשת מכבילגשת לפלטפורמת המערכת מניתן יהיה  5.2

 NTFSיכולת שמירת הסרטונים בשרת קבצים  5.3

 SQLנתונים ב בסיס וגיבוי יכולת תחזוקה  5.4

 MPEG ,MP4 ,AVIפורמט סרטונים יהיה  5.5

  windows 7-10 תאימות ל 5.6



  office 2010 ל תאימות 5.7

 מחשב מכבי.יעבדו בתאימות למערכת הספק ו 4.3 בסעיף כל העזרים הטכניים המופעים 5.8

  LENOVO M73-M800מכבי בדגם ב תאימות למחש 5.9

 

 אבטחת מידע .6

/ זיהוי מבוסס  אישית סיסמאשם משתמש וחד ערכית ע"פ -חדהכניסה למערכת תהיה מזוהה  6.1

windows 

 ני הזדהות בתווך לא מוצפןאין להעביר נתו 6.2

 בו זמנית הזדהות כפולה למערכתיש למנוע  6.3

על המערכת לאכוף מערך הרשאות של משתמשים במערכת ע"פ קבוצות עבודה כגון: מנהל,  6.4

 יוצר תסריטים, עורך וידאו וכו', צופה בסרטים וכדו'

 SSLממשק הניהול של המערכת תהיה מוצפנת  6.5

 בקרה 6.6

 ם על השינויים במערכת, על המערכת לשמור לוגי 6.6.1

 על הלוגים להכיל תאריך, שעה, שם משתמש, השינוי שבוצע  6.6.2

 

  הספק ואחריות ההתקנה דרישות .7

ללא כל תשלום נוסף מרכז תמיכה טלפוני אשר יענה  שירותי בריאותמכבי הספק יעמיד לרשות  7.1

   .בימי א עד ה 16:00עד  08:00לפניות משעה 

מעבר לשעות התמיכה הטלפוניות, כמו כן תסופק תיבת דואר  השארת הודעותיאפשר  הספק 7.2

 .שעות 24להשארת פניות אשר יענו תוך זמן מקסימלי של 

 3אוחר מ קן תקלות תוך פרק זמן סביר שלא יהספק מתחייב לת ,במקרה של תקלה במערכת 7.3

 הקריאה. דיווחימי עסקים במידת האפשר מעת 

 מול מכבי.  מטעם הספק לכלל הפעילות , מנהל פרויקטהספק יגדיר גורם מטפל אחד 7.4

הספק  , אשר מונעות עבודה במערכת,אשר יוגדרו ע"י מכבי ככאלה חופותבמקרה של תקלות ד 7.5

 .יום העבודה הבאבוקר עד ל לכל המאוחר סבירמענה  יספק

 יספק תמיכה בהשתלטות מרחוק על פי היישום והמדיניות שתקבע ממכבי.  הספק  7.6

חלטת בכל הנוגע למידע השמור במאגרי המידע של המערכת ומצהיר הספק מתחייב לסודיות מו 7.7

 .שירותי בריאותמכבי של  ה הבלעדייםוקניינ הומאשר כי המידע היינו זכות



שיוזמנו מעבר להתאמות נדרשות ו שירותי בריאותמכבי למעט פיתוחים מיוחדים לצרכי  7.8

היה זכאית לעדכונים ת ותשירותי בריאמכבי צעת מחיר ויאושרו מראש, בתשלום מהספק לפי ה

 שוטפים במערכת ושדרוגים באם יוחלט שהם נחוצים ע"י הספק וניתנים לשאר לקוחות הספק.

 נוספות סף דרישות .8
 

  דרישת מהספק 

על הספק להיות בעל הסמכה של יצרן המערכת להתקנה, הטמעה ומתן תחזוקה  -
 .ותמיכה למערכת המוצעת

מכים ע"י היצרן למתן שירותי התקנה, על הספק להעסיק לפחות שני מומחים המוס -
 .הטמעה, תמיכה ותחזוקה למוצר המוצע

 .שנים 5ניסיון מצטבר בשימוש בתוכנה של מעל  -

 התקשרויות עם לקוחות המוצר בארץ.על הספק להציג לפחות שתי  -

 

 דרישות התקנה, הפעלה, הטמעה והדרכה 

  .התקנה והפעלת המערכת על כל יכולותיה -

לנציגי מערכות מידע של מכבי בהיקף  (Administrator)רכת הדרכה ברמת מנהל מע -
 .לכל הפחות ימי הדרכה מלאים 3של 

 ת.אספקת תיעוד מלא למערכ -

 יעוץ לתכנון מרכז סימולציה, תאורה אקוסטיקה מיקומי ציוד קצה ותשתיות.  -

 

  דרישות תחזוקה שרות ותמיכה 

 .עדכוני גרסאות שוטפות ועדכוני תוכנה -

 .תיקון באגים -

 .DBAזוקת בסיס הנתונים תח -

  .תיקונים והתאמות GUI עבודות  -

 .בהפעלת המערכתתמיכה וסיוע  -

 .במקרה תקלה נדרש לתת מענה עד ליום העבודה הבא -

- HELP DESK .)אנושי להדרכה ופתרון בעיות שימוש )און ליין 

 ספר הדרכה והפעלה. -

                   
 

 

 

 

 

 

 

 



   'יצירת תהליכי ה לתוכנלבהקשר  מענה הספק -נספח ד

 STEP BY STEP הדרכה

 

 במענה יפרט הספק את הנושאים הבאים:

 פרטי המציע .א

 מענה טכני .ב

 עלויות הכלים, הרישיונות והפיתוח, באם נדרש. .ג

 מתודולוגיה ושיטות עבודה .ד

 

 פרטי המציע .א

  בסוף הטופס. ולחתוםאת כל הפרטים להלן,  למלאהמציע נדרש 

 .המציע רשאי לצרף כל חומר משלים 

  רטי המציעפ .1

 
 :מס' עוסק מורשה :שם

 
 מעמד משפטי )צורת התאגדות(:

 

 פועל / ת משנת:

 כתובת משרדי ההנהלה:
 

 משנת: מערכתמייצג את יצרן ה

 טלפונים:
 

 דואר אלקטרוני:

 הרכב הבעלות בתאגיד:
 

 

 
 
 תיאור כללי של המציע  .2

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 כוח אדם .ב

 
 על ידי המציע:א. מספרם הכולל של המועסקים 

 
 

 ב. מספר אנשי שירות טכני המועסקים על ידי המציע : 
 
 

ג. שמות אנשי השירות הטכני, המועסקים ע"י המציע, והעוסקים בתחזוקת המערכת המוצעת 
 ותמיכה מקצועית:

 
______________________________               ______________________________ 

 
_____________________________________________                 ______________ 

 
______________________________                 _____________________________ 

 
 
 
 ניסיון קודם ולקוחות  .3

 
 

 מספר שנות ניסיון של המציע במכירה ובמתן שירותי אחזקה למערכת המוצעת :
 
 

 ם המוצעים במכרז, שנמכרו ע"י המציע בשנתיים האחרונות:מספר מערכות מהדגמי
 
 

 נות :ומספר כולל של מערכות פעילות כנ"ל, שנמכרו על ידי המציע בשנתיים האחר
 
 

 שמות הרוכשים המפורטים להלן:
 
1                 ___________________________ .2____________________________ . 
 
3______________ .                 _____________4____________________________ . 
 
5                   __________________________ .6____________________________ . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
להלן פירוט לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנו/להם אנו מספקים  .4

 סדירהאחרונות באופן  בשניםשרות  בתחום 



 
 הלקוח: שם

 
 שם האיש הקשר:

 
 תפקידו:

 
 טלפון:

 
 תיאור השירות שניתן:

 
 תקופת מתן השירות:

 
 
 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 
 
 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 מתן השירות: תקופת
 
 
 
 
 
 
 

 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.



 
   :____________________ המציע חתימת

 ________________________ : חותמת
 

 תאריך: ______________________
 

 

 

 מערכת סימולציה מענה טכני :  .5

 

התייחסות הספק בהרחבה  נושא / דרישה סעיף
)יש לציין האם קיים  -

בתוכנת המדף במידה ולא 
יש לציין עלות ולו"ז מוערך 

 לביצוע(.

 דרישות כלליות והתאמת שימוש  
 

 הגדרות וניהול הרשאות של משתמשים 4.1.1
 

 הגדרות וניהול הרשאות של נתונים 4.1.2
 

 קביעת מונחים בתוכנה ע"י המשתמש 4.1.3
 

 הפעלת התוכנה אינה דורשת ידע תכני מוקדם 4.1.4
 

 מכת בשפה העבריתהמערכת תו 4.1.5
 

טכניים/ אפליקטיביים לשנויים  והתאמות  הסתגלות 4.1.6

 במכבי

 

 דרישות הקלטה  
 

 תיעוד תרחישים באמצעות הקלטת וידאו ואודיו 4.2.1
 

 אפשרות לבצע הקלטה עם טיימר 4.2.2
 

 עם חותמת זמן ורישום הערותסימון מקטעים דיגלול:  4.2.3
 

 י / מחיקה של דיגלול בזמן אמת או בדיעבדשינו 4.2.4
 

 ורישום הערות שונות למקטע מסומןסימון מקטעים  4.2.5
 

קטלוג: יצירה מראש ע"י המנחה/מנהל מערכת של סוגי  4.2.6

 קטגוריות

 

 ישמרו ברמת הקטלוגהערות הו י קטגוריהסימוני 4.2.7
 



 
4.2.8 

יהיה  כיוון המצלמות, זווית צילום פוקוס וזום ניתן

 לשינוי מתוכנת ההקלטה

 

 זי אפליקטיבי וטכני מעמדת עבודה אחתכהול מרני 4.2.9
 

 עזרים טכניים  
 

 שעון דיגיטלי שיוצג למשתתפים הצופים 4.3.1
 

 מיקרופון למנחה 4.3.2
 

 מסרים אוזניה להעברת 4.3.3
 

 לתלייה + מיקרופון שולחן 2 מיקרופונים: 4.3.4
 

 ) דיגלול ההקלטות( ושנאספהצגת נתונים  
 

 סימון, סוג הע"פ תאריך, זמןחיפוש והצגת הקלטה  4.4.1
 

 בקר שליטה אל חוטי לתפעול וניגון ההקלטה 4.4.2
 

שידור וצפייה של סימולציות בזמן אמת בכל ל אפשרות 4.4.3

 חדרי הקמפוס

 

 סקו נפרנ ובווידאשידור הסימולציה אפשרות ל 4.4.4
 

 ו מספר מאפייניםכל הקלטה יהי 4.4.5
 

 (נושא ההקלטה )בחירה מרשימה 4.4.5.1
 

 שם מנחה ) הזנה ידנית( 4.4.5.2
 

 קהל יעד ) בחירה מרשימה(  4.4.5.3
 

 דיגלול: קטגוריה, חתימת זמן, הערת טקסט   4.4.5.4
 

 דוח המאפשר הצגה וחיפוש על פי מאפייני הקלטה 4.4.6
 

 סטטיסטיקות על מאפייני הקלטה 4.4.7
 

  משובים. וניתוח: שליחת משוב ע"י הלומדים משובים 4.4.8
 

 שמירת תוצרים 
 

 התוכנה תותקן ותנוהל במכבי  4.5.1
 

יהתוצרים יישמרו ויגובו במקום ייעודי במכב 4.5.2  
 

 במייל או על גבי דיסק און קי ה וייצוא הקלטותרישמ 4.5.3
 

של סימולציות ע"י מאפיינים  ( DB ב)איתור וניתוח  4.5.4

 שונים

 

 הקלטות היסטוריה ושחזור שמירת  4.5.5
 



 

 ש לצרף מדריך למשתמש, מסמכי עזר וכל חומר רלוונטי לצורך  הדגמת אפשרויות המערכת.י

 

 

 

 

 

 

 

 

 מידע שנישמר באפליקציה שמירה ואחזור 4.5.6
 

 Excelייצוא דוחות המערכת ל   4.5.7
 

 תכונות המערכת 
 

 IE 11עם המערכת תתמוך בעבודה  5.1
 

 רשת מכבילגשת לפלטפורמת המערכת מניתן יהיה  5.2
 

 עבודה משתנה מסך התאמה למכשירי כף יד שונים גודל 5.3
 

 NTFSיכולת שמירת הסרטונים בשרת קבצים  5.4
 

 MPEG ,MP4 ,AVIפורמט סרטונים יהיה  5.5
 

 windows 7-10 תאימות ל 5.6
 

 office 2010תאימות ל  5.7
 

כל העזרים הטכניים יעבדו בתאימות למערכת הספק  5.8

 ומחשב מכבי

 

 LENOVO M73-M800ות למחשב מכבי בדגם תאימ 5.9
 

 אבטחת מידע  
 

 כניסה למערכת עם שם משתמש וסיסמא אישית  6.1
 

 אין להעביר נתוני הזדהות בתווך לא מוצפן  6.2
 

 למנוע הזדהות כפולה למערכת בו זמנית  6.3
 

 מערך הרשאות  6.4
 

 SSLממשק ניהול  6.5
 

 ערכת בקרה: לוגים על שינויים במ 6.6.1
 

 בקרה: לוגים עם תאריל, שעה, שם משתמש, השינוי    6.6.2
 



 אבטחת מידע

 ולהתייחס להתקנה בתוך הארגון ברשת הארגוניתיש לפרט את מנגנוני אבטחת המידע 

 מועבר מידע רגיש מתוך האפליקציה התפעולית והאם שאות במערכת עצמהיש לפרט את מנגנון ההר

 יש לפרט סטנדרטי אבטחת מידע בהם המערכת תומכת וכל חומר עזר נדרש

 

 

 

 

 

 

 

 תשתיות

שיש   יש לפרט את התשתיות הטכניות הנדרשות )שרתים, בסיס נתונים, עמדות עבודה ורכיבים

 להתקין על תחנות העבודה(

 מנהלהנדרשים בתחנת המשתמש ברמת המשתמש או  clientוג הדפדפן או רכיבי יש לציין את ס

 המערכת.

 (גרסאותיש לציין פרטים טכניים וטכנולוגיים לגבי האפליקציה )שפת תכנות, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ופיתוח כלים, רישיונותהעלויות  .ג

 

 הערות עלות סוג עלות

 ההתקנתהמערכת, כולל עלות 

ה אחד, ללא לחדר סימולצי מכביב

הגבלת משתמשים ו ללא הגבלת 

 .מספר כניסות

 

  

עלות תחזוקה ותמיכה לאחר שנת 

  -אחריות 

  

עלות חומרה הנדרשת להפעלת 

כולל התקנה  –התוכנה במלואה 

 לחדר אחד  

  

יש לפרט חסם עליון לכמות  תעריף: מטבע: ש"ע: עלות פיתוח / התאמות בכלי

 ש"ע מוערכת ותעריף

 הטמעה/ –ות עבודה תעריפי שע

 הדרכה/ייעוץ

יש לפרט חסם עליון לכמות  תעריף: מטבע: ש"ע:

 ש"ע מוערכת ותעריף

 

 

 הערות: .ד

 .המחירים אינם כוללים מע"מ 

 + ואישור קבלת המערכת ע"י מנהל  מיום הוצאת החשבונית 65תנאי התשלום הינם שוטף
 מחלקת תשתיות מחשוב במכבי

 ימים. 90 -תוקף ההצעה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 תאריך : ________

  הסכם

 

 

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

 .("המוצרים והשירותים" –להלן)סימולציה לאספקת והטמעת מערכת 
 

 

 

 תקופת ההסכם .1

: _________]להלן החל מיום _________ועד יוםשנים  3למשך הסכם זה יעמוד בתוקף  1.1

 "[.ההסכםתקופת "

כל  שנה נוספות בנות  תקופות 3-למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ב 1.2

 בתנאים זהים או מיטיבים עם מכבי )תנאים מיטיבים בכפוף להסכמת הספק(.  ,אחת

על אף האמור לעיל, מכבי תהא רשאית להביא הסכם זה לידי סיום, בכל שלב ומכל סיבה  1.3

. במקרה זה תשלם מכבי לחברה את יום מראש 30דעה בכתב ידי משלוח הו-שהיא, וזאת על

הסכומים שהתחייבה לשלם עד למועד שבו הופסקה ההתקשרות, או החברה תחזיר למכבי את 

 הסכומים ששולמו עבור התקופה שלאחר מועד הפסקת ההתקשרות.

 

 תמורה .2

יהם יהיו כמפורט ומחיר המסופקים על ידי החברה למכבי רותיםיהמוצרים והשרשימת  2.1

 להסכם זה. כנספח א'המצ"ב בהצעת הספק 

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

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

החשב הכללי ועד סיום  בסיס המחירים בהם זכה בחשב הכללי, מתחילת התקשרותו עם

 .ההתקשרות עם החשב הכללי

 

 תנאי תשלום .3

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

 במכבי ואישור קבלת המערכת ע"י מנהל מחלקת תשתיות מחשוב

  ל חשבונות( בוריים )אכיפת ניהויאישור עפ"י חוק עסקאות גופים צהספק יציג בפני מכבי  3.2

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

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

 למע"מ בהתאם לחוק.

 

 הזמנה ואספקת המוצרים .4



 ממוחשבת חתומה ומאושרת.  רות תבוצע באמצעות הזמנהיוהש תוכנהההזמנת  4.1

 התקנה באתרי מכבי.וכולל עלויות אספקה  הנקוב בנספח א' המחיר 4.2

  

 שרותי תמיכה ואחזקה  .5

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

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

אספקה והתקנה של גרסאות ומהדורות , בבאגיםתמיכה ופתרון תקלות, טיפול ויכללו טיפול 

 חדשות של התוכנה, ללא תשלום נוסף.

בימים א' הספק יעמיד לרשות מכבי ללא תשלום נוסף, מרכז תמיכה טלפוני אשר יענה לפניות  5.2

 .("שעות העבודה" –, )להלן 16:00עד  08:00עד ה', בין השעות 

התמיכה יאפשר השארת הודעות מעבר לשעות העבודה, כמו כן תסופק תיבת דואר  מרכז 5.3

 שעות. 24להשארת פניות אשר יענו תוך מקסימום 

שירות התחזוקה כולל עבודה רצופה עד לתיקון מלא של התקלה. הספק יעשה כמיטב יכולתו  5.4

ים עד לתיקון כדי לתקן את התקלה במהירות האפשרית, ובמידת הצורך, יספק פתרונות ביני

 התקלה באופן סופי ומוחלט.

ימי עסקים במידת האפשר  3הספק מתחייב לתקן תקלות תוך פרק זמן סביר שלא יאוחר מ  5.5

 מעת דיווח הקריאה.

אשר גורמת של מכבי, שוטף ההמפריע לתפקוד במקרה של תקלה דחופה וכשל במערכת  5.6

עד  לכל המאוחר סביר מענה הספק יספק, הארגוןתפקוד להפרעה מהותית בלהשבתה או 

 .יום העבודה הבאבוקר ל

 הספק מתחייב לבצע גיבוי שוטף לכל נתוני מכבי ובנוסף גיבוי ברמה יומית. 5.7

 הספק יגדיר גורם מטפל אחד, מנהל פרויקט מטעם הספק לכלל הפעילות מול מכבי.  5.8
 

 זכויות קנין רוחני .6

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

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

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

יות וטענות של צד שלישי במוצרים, ידי גורם כלשהו בגין הפרת זכו-היה ותתבע מכבי על 6.2

מתביעה  לשפות לאלתר את מכבי בגין כל הוצאה שתיגרם לחברה כתוצאה הספקייב מתח

 שכזו.

 

 

 

 מועסקי הספק .7



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

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

 יפין, ויועסקו על ידו באופן בלעדי, על חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול האחריות לגביבעק

 תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.

 נזק  או ,גופני נזק ,מוות מטעמו בגין שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא הספק 7.2

בעת  שאירע זקמנ או מתאונה כתוצאה ,בעקיפין ובין במישרין בין ,להם לרכוש שייגרם

 אספקת המוצרים ו/או מתן שרות למכבי.

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

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

 

 אנשי קשר .8

 הספק. עם ההקשר הישיר תשלהיות א אמליה בן שושן מכבי ממנה בזאת את 8.1

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

 

 הסבת הסכם .9

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

 הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.

 

 אחריות .10

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

תוצאתי מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, שיגרמו למכבי ו/או למי מטעמה ו/או למבוטחיה ו/או 

ו/או מתן השירותים,  לצד שלישי כלשהו עקב ו/או בקשר עם ייצור ו/או אספקת המוצרים

   כמפורט ומוגדר בהסכם זה. 

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

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

ו/או מי מטעמו ו/או בשמו, על פי  הספקשייגרמו להן כתוצאה מאירוע שהינו באחריותו של 

 ן.הסכם זה או על פי כל די

 

 פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע  .11

 

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

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

 יומה.או מתן השירות, תוך תקופת ההתקשרות, לפני תחילתה או לאחר ס

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

 .1977-העונשין, התשל"ז



כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה, כפופים  11.3

 לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 דרישות לסודיות: 11.4

 ן:הספק מצהיר ומתחייב כדלקמ

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס לכל  11.4.1

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 

פי האמור במסמכי הסכם זה )להלן: -ת הספק עללידיעתו במסגרת ביצוע התחייבויו

 "(.המידע"

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

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

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

, נותני שירותים ספקהמורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי ה ספקורק לעובדי ה

פי ההסכם יחתמו על כתב -והמועסקים על ידו ומטעמו לצורך ביצוע התחייבויותיו על

)בכל עת(, בנוסח המחייב אותם לעמוד  ספקהתחייבות אישי לשמירת סודיות כלפי ה

טות בהסכם זה, וכן כלפי מכבי )בהתאם לשמירת סודיות המפור ספקבהתחייבויות ה

ידי מכבי(. מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי -לדרישה מפורשת ולנוסח שיומצא על

ידי עובדיו ו/או הפועלים מטעמו או -יהא אחראי כלפי מכבי למילוי האמור על ספקה

 עבורו.

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: 11.4.4

בידי עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו או הספק ו/מידע שהיה בידי  11.4.4.1

טרם ההתקשרות בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת 

 סודיות;

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

 לשמירת סודיות;

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

 .ספקשל ה

פי צו מרשות שיפוטית -ן או עלפי די-מידע שחובה לגלותו על 11.4.4.4

הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור,  ספקמוסמכת, ובלבד שה

 ואפשר לה להתגונן מפניו.

לא  ספקכי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי ה 11.4.5

 יהא רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.

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

התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור עליו 

בסודיות, ואשר גילויו לאחרים או שימוש בו שלא לצורך ביצוע ההסכם עלול לגרום 



מודע  ספקלמכבי נזקים והפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת המידע בסודיות, וכי ה

 לכך שהמידע הינו חלק מנכסיה של מכבי.

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

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

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

, וכל דין 1996-ותקנותיו, חוק זכויות החולה, התשנ"ו 1981-הגנת הפרטיות, התשמ"א

 רלבנטי נוסף.

 דרישות אבטחת מידע: 11.5

 הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:

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

 המכרז. לנושא הרלוונטיות רגולטוריות לדרישות

 המידע אבטחת דרישות למפרט מענהו את לממש המאפשר מוצר בילמכ לספק 11.5.2

 לדרישות בהתאם לעת מעת וכפי שיעודכנו מחיר להצעת בבקשה המצויות

 .המכרז לנושא הרלוונטיות רגולטוריות

כולל  מידע אבטחת סיכוני מבדק תהא רשאית לבצע מכבי ההטמעה, משלב כחלק 11.5.3

 חדירה ומבדק ברשת, ביישום, מידע אבטחת סיכוני ל( בחינת מוגבל לא )אך

 המטרפדים האבטחה בסיכוני לטפל מתחייב ספקה פנימיים וחיצוניים. ממשקים

 ורגולציה. חוק, תקן מכבי בדרישות עמידת

 יהיה במכבי התקנתו בעת שהמוצר להבטיח מנת על הדרושים באמצעים נקט כי 11.5.4

 .זדוני מקוד נקי

ותנטיים וכי נקט בכל עדכוני התוכנה שיספק במהלך תקופת ההסכם הנם א 11.5.5

האמצעים הדרושים על מנת להבטיח שעדכון התוכנה בעת התקנתו במכבי יהיה 

 נקי מקוד זדוני.

הספק יקיים את חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו והנחיות הרשות למשפט טכנולוגיה  11.5.6

ומידע ודרישות משרד הבריאות לעניין הגנת הפרטיות ואבטחת המידע, הרלוונטיות 

 גיית המידע ולתהליכי העבודה נשוא מכרז זהלמערך טכנולו

 במוצר( Vulnerability) פגיעות על לו ונודע במידה ועדכני רלוונטי מידע למכבי לספק 11.5.7

 .להתמודדות הקשור בכל למכבי ולסייע

)בחצריו  ספקימים לפחות, לערוך אצל ה 3מכבי תהא רשאית, בכל עת בהודעה של  11.5.8

ת בכל נושאי אבטחת מידע, שמירת ו/או בהתקשרות מרחוק(, ביקורת ובקרו

פי האמור בהסכם זה, -על ספקסודיות ופרטיות הנוגעים לביצוע התחייבויות ה

ומבלי לגרוע מכלליות האמור ביקורות על אמצעים פיזיים ו/או אלקטרוניים ו/או 

הספק לוגיים, מהימנות עובדים, בדיקות חוסן )מבדקי חדירה מבוקרים( וכיו"ב. 

הליקויים שיימצאו בלוח זמנים המותאם לרמת החומרה של מתחייב לתקן את 

 הממצא.



 

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

 

 שונות .12

הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהספק  עשוי  12.1
אחרת, מכל סכום שיגיע לספק  ות נשוא ההסכם או מהתקשרות להיות חב לה מתוך ההתקשר

 ממכבי.

 

: אסותא מרכזיים רפואיים בע"מ, לרבות, אך לא רקלכל התאגידים/חברות בקבוצת מכבי,  12.2
 מכבי, בע"מ קאר-מכבי טבעי, מכביו יקרן מכבעמותת , בע"מ , מכבידנטבית בלב בע"מ

את המוצרים שמורה הזכות לרכוש  אתה 'מכבי יזמות וכד, מכבי מגןאגודת בע"מ, אחזקות 
 בהסכם זה. ההסכם הקבועים תנאי , ושאר המחיריםעל פי  מהספק

 

הצדדים מצהירים בזאת, כי הסכם זה ממצה את כל הנושאים, ההתחייבויות והסכומים שהיו  12.3
, עובר למועד חתימת ההסכם, וכי לא תהיה להם כל טענה או הספקפתוחים בין מכבי לבין 

שלום נוסף בגין התקופה הקודמת להסכם זה. מוסכם כי היתרה של מכבי בספרי דרישה לת
 31.12.2015החברה עבור שירותים וטובין שסופקו על ידה למכבי במישרין ובעקיפין עד תאריך 

 ₪. 0עומדת על 

 

כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר רשום על ידי צד  .להלןכתובות הצדדים הן כמפורט  12.4

 3פי הכתובת כמפורט לעיל, תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד אליו נשלחה תוך למשנהו על 

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

 68125תל אביב,  27רח' המרד  –מכבי שירותי בריאות 

       רח'  -                              הספק

 

 כתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים: 12.5

 benshoshan@mac.org.il: מכבי 12.5.1

         הספק: 12.5.2
 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום : 
 
 

 _______________       _______________ 

  הספק        מכבי שרותי בריאות 


