
 –מכבי שירותי בריאות  -
 

  Phishingמסוג סייבר מתקפת כנגד והדרכה אימון בקשה להצעת מחיר למערכת
 "הבקשה"(-)להלן 

 

 כללי .1

  מערכתלאספקה והטמעה של מעונינת לקבל הצעות  ("מכבי" -מכבי שירותי בריאות )להלן   .1.1

 כמפורט בבקשה.     Phishing מסוג סייבר מתקפת כנגד והדרכה אימון

 2016/12/91  עד  waizman_sh@mac.org.il   לדוא"ל שרון ויצמן את ההצעות יש לשלוח אל   .1.2

 שילוב היצרן.ת פרטי העסקה בהזכות לנהל מו"מ עם הספק המוביל ולסכם א אתמכבי שומרת  .1.3

 .תר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיאהזולה ביו מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה  .1.4

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

רצונה של מכבי להתקשר עמם.  מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק בלתי מפרד מהסכם 

 ההתקשרות שייחתם.

 הבחינהתהליך  .2

 :הבאיםההצעה תיבחן על בסיס הקריטריונים 

 תנאים פיננסיים הכוללים מחיר כולל עבור כל הדרישות המוגדרות בבקשה -עלות  .2.1

מומחים הצוות את המוצרים, העבודה ויציבות כלכלית, יכולת לספק  -הספק כחברה  .2.2

 הנדרשיםלמתן השירותים 

עבודה בהתקנת ובהטמעת מערכת דומה אצל לקוחות בסדר גודל דומה, בסביבות ניסיון  .2.3

 משתמשיםשל אלפי 

 איכות הפתרון המוצע, איכות המוצר ואיכות שירותי הספק –איכות  .2.4

 

 המבוקש המפרט .3

מכבי שרותי בריאות  )להלן: "מכבי"(, מבקשת  לקבל הצעות לתרגול, אימון  .3.1

 .Phishingוהדרכת עובדי מכבי, כנגד מתקפת סייבר מסוג 

עובדים בתמהיל נרחב של  10,000 -העבודה מיועדת לתרגול, הדרכה ואימון של כ .3.2

 עיסוקים ותחומי עניין.

ימי  20יידרש להציג תוכנית עבודה מפורטת לשניים עשר חודשים, תוך הזוכה  הספק .3.3

ימי עבודה  30עבודה מהודעת הזכייה ולהיות ערוך להתחיל ביישום התוכנית תוך 

 מהודעת הזכייה. 
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 העבודה אופן ביצוע  .4

תשתיות ב, הזוכה לא יבצע כל שימוש הזוכה בלבדהעבודה תתבצע באופן מלא במשרדי  .4.1
 .מכבי

מנהל אבטחת הזוכה יאשר ויתאם את וקטור התקיפה, על כל המשתמע מכך, אל מול  .4.2
 או נציגו  בכדי למנוע כל נזק אפשרי למערכות המידע. מידע של מכבי 

 :תוכנית העבודה .4.3

 חודשי תרגול. 12 -הזוכה יכתוב תוכנית עבודה ל .4.3.1

תוכנית העבודה המפורטת תבוסס על הפתרון שהציע הזוכה בהצעתו, בהתאמה  .4.3.2

 וצרכיו. למכבי

יגדיר את המסגרת לתוכנית העבודה עפ"י מנהל אבטחת מידע של מכבי  או נציגו   .4.3.3

 .מכביצרכי 

 תוכנית העבודה תכלול בין השאר: .4.3.4

 פירוט ההתקפה המתוכננת )המסגרת המותקפת ואופן תקיפה(. .4.3.4.1

 דרכה להעברת המסר.פירוט תכני הה .4.3.4.2

 פירוט לו"ז ליישום תוכנית העבודה. .4.3.4.3

לנציגי הזוכה, לצורך בחינה  מכבימידי חודש בחודשו,  תיקבע פגישה בין נציגי  .4.3.5

בפגישה יוצגו ממצאי התקיפות עד כה  ועדכון של תוכנית העבודה בהתאם לצורך.

 ומגמות.

בהם יעשה תוכנית העבודה תכיל נספח אבטחה טכני, אשר יפרט את הכלים   .4.3.6

 הזוכה שימוש לשם ביצוע העבודה, ובתוך כך גם את תכני ההדרכה.

 .מנהל אבטחת מידע של מכבי  או נציגו ע"י תוכנית העבודה תאושר .4.3.7

וכל תוכן אחר, כפי שייבחר, במסרים אשר  מכבי להטמיע את לוגו  תיהיה רשאית מכבי .4.4

 יועברו לעובדים במסגרת ההדרכה.

בקש מנהל אבטחת מידע שיווק מסחרי מכל סוג אשר לא  תכני ההדרכה לא יכילו תכני .4.5

  של מכבי  או נציגו.

לדרוש מהזוכה תיקון או שינוי של עבודה, אשר לא בוצעה בהתאם  תרשאי מכבי .4.6

 , ללא כל חיוב נוסף.הלתוכניות או להוראות ו/או לשביעות רצונ

אימים לעבודה יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה, הנראים לו כבלתי מתת מכבי .4.7

 וכן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר.

אין  הלהפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה, אם לפי דעת תיהיה רשאית מכבי .4.8

העבודה נעשית בהתאם לתכניות או המפרט הטכני. ההפסקה לא תהיה עילה לתביעה 

 כספית כלשהי מצד הזוכה, או לשינוי במועד סיום מתן השירותים כנדרש.

על ביצוע העבודה ואיכותה אינה גורעת מאחריותו המלאה של הזוכה  מכביהשגחת  .4.9

 חתם עמו.לביצוע העבודה ברמה מעולה, לפי כל תנאי ההסכם שיי
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 דרישות מספק הפתרון: .5

ל המערכות על הספק להיות בעל הסמכה של יצרן המערכת להתקנה, הטמעה ותחזוקה ש .5.1

 המוצעות

בסביבה מורכבת )מעל בישראל גדולים לקוחות  3לפחות אצל  תהטמעה מוצלח - ניסיון .5.2

מוצעים ה יםמוצרהו יםהכוללת את  השירותמשתמשי קצה, אלפי תיבות דואר(  3,000

 השנים האחרונות 3 -ואשר בוצעו ב

רשימת לקוחות וממליצים רלוונטיים. לכל לקוח נדרש לציין את הרלוונטיות שלו   .5.3

 לבקשה זו, שמות אנשי קשר וטלפונים לקבלת מידע נדרש.

 על המוצר המוצע. הספק מומחי 2הסמכות של   .5.4

 

 boaz@mac.org.il   לבועז ירושלמי יש להפנות  יםטכנולוגי יםשאלות בנושא

 

 על הצעת המחיר לכלול: - הגשת ההצעה .6

 שם יצרן .6.1

 מוצררט מלא של המפ .6.2

היצרן לגבי היות הספק מוסמך להתקנה, הטמעה ומתן תחזוקה  ותמיכה  אישור  .6.3

 תהמוצעלמערכת 

העברת המסר דוגמאות לתכני הדרכה )אופן העברת המסרים לעובד( ותרשים  .6.4

 לעובדים.

 דוגמאות לניתוח הסטטיסטי אשר ניתן להשיג באמצעות הכלים שמציע הזוכה. .6.5

התייחסות מפורטת על אופן יישום המוצר )יש להציג מהו החלק אשר נדרש מצוות  .6.6

 מדיניות אבטחת מידע וצוותי המחשוב האחרים ביישום המוצר(.

בלבד עבור ביצוע התקיפה: פירוט טכני של וקטור התקיפה )מוצרים מחייבים  .6.7

 סוגי הקבצים הנדרשים ליישום, הכלים והמערכות המשמשות לתקיפה(.

 שלושהוהמלצות לגבי התקנות קיימות בארץ של המוצר המוצע בלפחות  פירוט .6.8

 .משתמשים  3,000מוגדרים בו לפחות אשר בארץ,   גדוליםארגונים 

, פירוט אודות קשרותשם חברה, שם איש קשר ותפקידו, טלפון להתיש לציין 

 ההתקנה

 פירוט לגבי התקנות שבוצעו למוצר באמצעות הספק מגיש ההצעה .6.9

 שור תאגידאי  .6.10

ור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול איש .6.11

 1976 –חשבונות ותשלום חובות מס(, תשל"ו 

 הערות

mailto:%20boaz@mac.org.il
mailto:%20boaz@mac.org.il


4 
 

 4 

 .המחירים אינם כוללים מע"מ 

 + מיום הוצאת החשבונית 65תנאי התשלום הינם שוטף 

  ימים 90 -ההצעהתוקף 

 
 

 הצעת הספק  .7

7.1.  

 _____________________________________ שם המציע:

 _____________________________________ שם איש הקשר:

 _____________________________________ כתובת:

 _____________________________________ טלפון:

 _____________________________________ נוסף:טלפון 

 _____________________________________ פקס:

 _____________________________________ תאריך 

 

 הצעת המחיר: .7.2

עבור המוצר המוגדר "מכונה לתרגול מתקפת פישינג"  FIXהצעת המחיר תהא במחיר 

 ועבור כל השירותים המפורטים בפנייה זו.

הצעת המחיר תשקלל את כל ההוצאות, הישירות והעקיפות, שעשויות להיות לזוכה 

בקשר למתן כל השירותים. למען הסר ספק, לא ישולם לזוכה כל תשלום נוסף בגין 

 ביצוע העבודה.

 
 

קראנו בעיון את כל הפרטים של פניה זו על כל נספחיה ואנו מצהירים בזאת  .7.3

לתנאי ההתקשרות ובהתאם לכך ערכנו את שהבנו את הדרישות ושאנו מסכימים 

 הצעתנו זו.

 

להלן הצעת המחיר )ללא מע"מ( עבור תרגול, אימון והדרכת עובדי מכבי שרותי בריאות,   

 חודשים סה"כ: 12במשך  Phishingכנגד מתקפת סייבר מתמשכת מסוג 

 כולל מע"מ.לא ₪,  _______________________

 

 

 

 

 

 

 תקן אבטחת מידע  .1
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 ( עם הגשת הצעתו:ISO 27799ו/או  ISO 27001מידע )לתקן אבטחת  מוסמךהמציע  .1.1

 27799ו/או  ISO 27001) יצרף צילום תעודת/תעודות ההסמכה לתקן אבטחת מידע

ISO). 

( בעת הגשת ISO 27799ו/או  ISO 27001אבטחת מידע ) לתקן מוסמךשאינו  מציע .1.2

בעת  תעל כל שאלוני אבטחת מידע )נספח א(, הגשת המענה הכרחי לענות חייבההצעה, 

 .הגשת ההצעה 

 נספח א

 
 

 למציע שאינו מוסמך לתקן אבטחת מידע שאלונים באבטחת מידע

 על פי ההנחיות המפורטות בכל סעיף חובה למלא את כל השאלונים

  מציע:ספק העל השאלון המתייחס למערכות המחשוב של ה יש לענות

 

 
 מענה המציע )לסמן בעיגול( נושא

 מערכת ההפעלה במחשב  .1

 SP1 win7  ,win8ציין מהי מערכת ההפעלה במחשב )לדוגמא: .1.1
 כולל גרסהוכדומה(, 

 לפרט: ____________

 מאשר    /    לא מאשר אשר כי מערכת ההפעלה פועלת ברישיון מהיצרן .1.2

אשר כי מע"ה מעודכנת, ניתנת לעדכון ותעודכן במהלך תקופת  .1.3
 ההסכם. 

 מאשר    /    לא מאשר

 ( במחשבי המציעAV)= Antivirusתוכנת  .2

 Nortonמותקנת במחשב המציע )לדוגמא:   AVציין איזה תוכנת .2.1
 ,McAfee .)וכדומה 

 לפרט: ____________

 /    לא מאשר   מאשר  פעילה במחשבי המציע. -AVאשר כי תוכנת ה  .2.2

 מאשר    /    לא מאשר מתעדכנת בצורה שוטפת במחשבי המ. יע -AVאשר כי תוכנת ה  .2.3

 Firewall =(FW)תוכנת   .3

 Checkמותקנת במחשב/ברשת )לדוגמא:   FWציין איזה תוכנת .3.1

point)כחלק ממערכת ההפעלה, וכדומה , 
 לפרט: ____________

 מאשר    /    לא מאשר מופעלת במחשבי/רשת המציע.  -FWאשר כי תוכנת ה .3.2

 חיווים ולוגים  .4

אשר כי קיים תיעוד בלוג של פעולות משתמשים במידע על חברי  .4.1
 מכבי.

 מאשר     /     לא מאשר

 שימוש בענן   .5

האם נעשה שימוש  בענן למטרת מתן השירות נשוא בל"מ זה  .5.1
 )כולו או מקצתו(.

 כן  /  לא
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 מענה המציע )לסמן בעיגול( נושא

גם אם השימוש בענן הנו היא כן ) 15.באם התשובה ל סעיף  .5.2
(, הנך נדרש לענות על השאלון הבא לצורך גיבוי הנתונים בלבד

 המיועד לכך(.

 

 מצורף /
 

 לא רלוונטי )אין שימוש בענן(

 
 

שימוש בשירותי ענן למטרת מתן השירות נשוא מכרז זה )כולו או  מציע שעושה
 :ימלא שאלון זה חלקו(

 )ספק שאינו עושה שימוש בשירותי ענן אינו מחויב למלא שאלון זה( 
 

 מענה המציע )לסמן בעיגול( נושא
 הכרחי לרשום מענה

 שימוש בשירותי ענן .1

 הגדרה סוג השירות אשר יועבר לענן: .1.1

 
 ( תוכנה כשירות ענןSoftware as a Service - SaaS.) 

 (פלטפורמה כשירות ענןPlatform as a Service - PaaS.) 

 תשתיות כשירות ענן(Infrastructure as a Service - IaaS.) 

 סמן סוג השירות

SaaS 

PaaS 

IaaS 

 רמת השימוש בענן: .1.2
 

 .כל השירות מסופק בענן 

 .חלק מהשירות מסופק בענן 

 

 ציין רמת השימוש בענן:

 
 כל השירות מסופק בענן 

  .חלק מהשירות מסופק בענן

 פרט:

__________________ 
__________________ 

 :שם ומיקום השרתים .1.3

 
 .שם ספק שירות הענן 

 

 

 

  מיקום שרתי השרות בענן )מדינה( שבהם יימצא המידע על

 חברי מכבי.

 

 פרט:
 :שם ספק שירות הענן 

__________________ 
__________________ 

 :פרט שם המדינה 

__________________ 
__________________ 

 ארכיטקטורה .2

כי הסביבה שהוקצתה לשירות על בסיס ההסכם אשר  .2.1
 מופרדת מלקוחות אחרים של ספק שירות הענן.

 מאשר     /     לא מאשר

אשר כי הסביבה שהוקצתה לשירות על בסיס ההסכם מוגנת  .2.2
, Firewall באמצעי הגנה מקובלים כנגד סיכוני סייבר כדוגמת:

IPS ,WAF ,AV. 

 מאשר     /     לא מאשר

 ההגנה:פרט אופן 
_____________________ 
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 מענה המציע )לסמן בעיגול( נושא
 הכרחי לרשום מענה

_____________________ 

אשר כי ממשק הגישה למערכת בענן מוגן מפני ציתות ושינויי  .2.3
 מידע ע"י ומפני גורמים בלתי מורשים.

 מאשר     /     לא מאשר

 פרט אופן ההגנה:
_____________________ 
_____________________ 

 הזדהות .3

אישי -מסווג, לרבות מידע אישי ורפואיאשר כי בגישה למידע  .3.1
 נדרשת הזדהות באמצעות שם משתמש וסיסמא.

 מאשר     /     לא מאשר

 אשר כי תהליך הזיהוי לסביבת מכבי הינו אישי וחד ערכי. .3.2
 מאשר     /     לא מאשר

 הרשאות .4

אשר כי גישה למידע מסווג, לרבות מידע אישי  הנשמר  .4.1
מתאפשרת רק באמצעות הרשאות במערכות ספק שירות הענן 

 גישה מתאימות.

 מאשר     /     לא מאשר

 חיווים ולוגים .5

אשר כי קיים תיעוד בלוג של פעולות משתמשים ברשומות  .5.1
 הכוללות מידע מסווג, לרבות מידע אישי ומידע.

 מאשר     /     לא מאשר

אשר כי קיים תיעוד בלוג של פעולות הנוגעות לשינויים בהגדרות  .5.2
, הגדרות תקשורת, וקונפיגורציה Active Directoryהמערכת: 

 של השרתים, ככל שרלוונטי לסוג שירות הענן נשוא ההסכם.

 מאשר     /     לא מאשר

 אשרמאשר     /     לא מ אשר כי לוג המערכת מכיל את זהות המבצע )שם משתמש(. .5.3

 מאשר     /     לא מאשר אשר כי לוג המערכת מכיל את זמן ביצוע הפעולה )תאריך, שעה(. .5.4

אשר כי למציע )אתו מכבי חותמת את ההסכם( תהיה גישה  .5.5
 ללוגים שמייצר ספק שירות הענן.

 מאשר     /     לא מאשר
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 זה()על כל המציעים למלא טופס  המציע הספק שאלון אבטחת מידע למענה 

 )לסמן בעיגול(מענה המציע  נושא
 הכרחי לרשום מענה

     במערכת המציעמדיניות סיסמאות  .1

אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת מינימום  .1.1
 לאורך סיסמא.

 מאשר     /     לא מאשר 

אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת מורכבות  .1.2
 סיסמא )אותיות / מספרים(.

 מאשר     /     לא מאשר 

מדיניות הסיסמאות אוכפת קביעת  אשר כי .1.3
תאריך תפוגה לסיסמא ויכולת החלפה יזומה 

 ע"י המשתמש עצמו.

 מאשר     /     לא מאשר 

אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת מניעת  .1.4
 חזרה על סיסמאות קודמות.

 מאשר     /     לא מאשר 

אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת נעילת  .1.5
כושלים משתמש לאחר מספר ניסיונות 

 להתחברות.

 מאשר     /     לא מאשר 

כי מדיניות הסיסמאות אוכפת שחרור  אשר .1.6
 מושהה בזמן נעילת המשתמש.

 מאשר     /     לא מאשר 

כי מדיניות הסיסמאות אוכפת סיסמא  אשר .1.7
 ראשונית למשתמש חדש.

 מאשר     /     לא מאשר 

כי מדיניות הסיסמאות אוכפת מספר ימים  אשר .1.8
 מינימאלי בין החלפת סיסמא אחת לאחרת. 

 מאשר     /     לא מאשר 

  במערכת המציעניהול משתמשים  .2

אשר כי ישנו תהליך מנוהל של הוספת / גריעת  .2.1
משתמשים מהמערכת במועד קרוב 

 להתרחשות בפועל.

 מאשר     /     לא מאשר

 

אשר כי ישנו תהליך בקרה תקופתי על  .2.2
 משתמשים והרשאותיהם. 

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 במערכת המציעחיווים ולוגים  .3

אשר כי לוג המערכת מכיל את זהות המבצע  .3.1
 )שם משתמש(.

 מאשר     /     לא מאשר

אשר כי לוג המערכת מכיל את זמן ביצוע  .3.2
 הפעולה )תאריך, שעה(.

 מאשרמאשר     /     לא 

אשר כי לוג המערכת מכיל את סוג הפעולה  .3.3
 )צפייה/ יצירת/ עדכון רשומה(.

 מאשר     /     לא מאשר
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 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.
 

 שם מגיש ההצעה : __________________           

      חותמת: 

 חתימת המציע: ____________________    

      תאריך: 

 

 

 

 

 

אשר כי לוג המערכת מכיל את תוצאת  .3.4
 הפעולה )הצלחה/ כישלון(. 

 מאשר     /     לא מאשר

 מאשר     /     לא מאשר אשר כי הלוג ניתן יהיה לצפייה ע"י מכבי.  .3.5

 גיבויים .4

מידע של מכבי מגובה כחלק  אשר כי .4.1
 מההתקשרות.

 מאשר     /     לא מאשר

אשר כי תקינות הגיבויים נבדקת באופן  .4.2
 שוטף.

 מאשר     /     לא מאשר

אשר כי המידע המגובה מוגן מפני גישה של  .4.3
  גורמים בלתי מורשים.

 מאשר     /     לא מאשר

  במערכת המציעסקרים ומבדקי חדירה  .5

סקרי אבטחת מידע ע"פ  אשר כי מבוצעים .5.1
 תכנון שנתי/רב שנתי.

 מאשר     /     לא מאשר

אשר כי ממצאי הסקרים מטופלים תוך בקרה  .5.2
 ניהולית.

 מאשר     /     לא מאשר

 Penetrationאשר כי מבוצעים מבדקי חדירה ) .5.3

tests.ע"פ תכנון שנתי/רב שנתי ) 

 מאשר     /     לא מאשר

 Penetrationאשר כי ממצאי מבדקי חדירה ) .5.4

tests.מטופלים תוך בקרה ניהולית  ) 

 מאשר     /     לא מאשר
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 תאריך : ________

  הסכם

 

 

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

 – להלן),  Phishing מסוג סייבר מתקפת כנגד והדרכה אימוןמערכת  ת והטמעתלאספק
 .("המוצרים והשירותים"

 

 

 תקופת ההסכם .1

תקופת להלן: ")_________  החל מיום _________ועד יוםלמשך שנה הסכם זה יעמוד בתוקף  1.1

 .("תקשרותהה

כל אחת  שנהספות בנות נו תקופות 3 -ההתקשרות בלמכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת  1.2

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

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

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

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

 ששולמו עבור התקופה שלאחר מועד הפסקת ההתקשרות.

 

 תמורה .2

בהצעת המסופקים על ידי החברה למכבי  ומחיריהם יהיו כמפורט  רותיםיהמוצרים והשרשימת  2.1

 להסכם זה. 'בכנספח המצ"ב  הספק 

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

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

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

 .החשב הכללי

 

 תנאי תשלום .3

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

 –של"ו תבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( יצאישור עפ"י חוק עסקאות גופים הספק יציג בפני מכבי  3.2

המעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ או טור מניהול זה, על כי  1976

 עסקאותיו למע"מ בהתאם לחוק.  הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו וכן נוהג לדווח על

 

 הזמנה ואספקת המוצרים .4

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

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

 והשרות על ידי המקבל.

 התקנה באתרי מכבי.וכולל עלויות הובלה, אספקה  'בבנספח הנקוב  המחיר 4.2
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 זכויות קנין רוחני .5

מצהיר כי הוא בעל הזכויות לשיווק ו/או הפצת המוצרים וכי אין כל מניעה חוקית או  הספק 5.1

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

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

לשהו בגין הפרת זכויות וטענות של צד שלישי במוצרים, ידי גורם כ-היה ותתבע מכבי על 5.2

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

 שכזו.

 

 מועסקי הספק .6

 והשרותים הספק מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת המוצרים 6.1

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

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

 האחריות לגבי  תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.

 נזק או ,גופני נזק ,מוות מטעמו בגין שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא הספק 6.2

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

 אספקת המוצרים ו/או מתן שרות למכבי.

מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם יקבע  הספק 6.3

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

  זה.

 

 אנשי קשר .7

 להיות איש הקשר הישיר עם  הספק.בועז ירושלמי  מכבי ממנה בזאת את   7.1

 ____ להיות איש הקשר הישיר עם  מכבי.הספק ממנה בזאת את  ________ 7.2

 

 הסבת הסכם .8

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 .9

לבדו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או הפסד, לגוף ו/או לרכוש, לרבות  הספק 9.1

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

למבוטחיה ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או בקשר עם ייצור ו/או אספקת המוצרים  ו/או 

   כם זה. מתן השירותים, כמפורט ומוגדר בהס

מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה  הספק 9.2

של מי מהן, בגין כל נזק ו/או הוצאה, )לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין תביעה שתוגש כנגד 
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ו/או מי מטעמו ו/או   הספקמי מהם(, שייגרמו להן כתוצאה מאירוע שהינו באחריותו של 

 הסכם זה או על פי כל דין.בשמו, על פי 

 

 ואבטחת מידע פרסום, שמירת סודיות .10

הזוכה מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה  10.1

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

 לפני תחילתה או לאחר סיומה.ביצוע ההסכם או מתן השירות, תוך תקופת ההתקשרות, 

לחוק  118הזוכה מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  10.2

 .1977-העונשין, התשל"ז

כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה,  10.3

 כפופים לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 דרישות לסודיות: 10.4

 וכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:הז

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס  10.4.1

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

מידע על ספקיה, מידע רפואי, מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע פיננסי וכיו"ב 

פי האמור -במסגרת ביצוע התחייבויות הזוכה על נתונים, אשר יגיעו לידיעתו

 במסמכי הסכם זה )להלן: "המידע"(.

למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא, אלא אם  10.4.2

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

ע, להגביל את הגישה למידע אך לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המיד 10.4.3

ורק לעובדי הזוכה המורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי הזוכה, נותני שירותים 

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

כתב התחייבות אישי לשמירת סודיות כלפי הזוכה )בכל עת(, בנוסח המחייב 

ות הזוכה לשמירת סודיות המפורטות בהסכם זה, וכן אותם לעמוד בהתחייבוי

 ידי מכבי(. -כלפי מכבי )בהתאם לדרישה מפורשת ולנוסח שיומצא על

מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי הזוכה יהא אחראי כלפי מכבי למילוי האמור 

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

 על: חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול 10.4.4

מידע שהיה בידי הזוכה ו/או בידי עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו  10.4.4.1

טרם ההתקשרות בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת 

 סודיות;

מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות  10.4.4.2

 לשמירת סודיות;

מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של  10.4.4.3

 זוכה.ה

פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת, -פי דין או על-מידע שחובה לגלותו על 10.4.4.4

ובלבד שהזוכה הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה 

 להתגונן מפניו.
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כי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי הזוכה  10.4.5

 ביצוע ההסכם.לא יהא רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך 

כי ידוע לו שייתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת  10.4.6

לגביו התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור 

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

חייבות לשמירת המידע בסודיות, וכי לגרום למכבי נזקים והפסדים ולהפרת הת

 הזוכה מודע לכך שהמידע הינו חלק מנכסיה של מכבי.

כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא מודע  10.4.7

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

ות אלו, לרבות )אך לא רק( צפוי אם הוא או מי מעובדיו מי מטעמו יפר הורא

ותקנותיו, חוק זכויות החולה,  1981-הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

 , וכל דין רלבנטי נוסף.1996-התשנ"ו

 דרישות אבטחת מידע: 10.5

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

 לממש את מענהו למפרט אבטחת המידע וכפי שיעודכנו תהמאפשר מערכתלספק  10.5.1

 .הבל"מ לנושא הרלוונטיות רגולטוריות לדרישותבהתאם  לעת מעת

כולל  מידע אבטחת סיכוני מבדק תהא רשאית לבצע מכבי ההטמעה, משלב כחלק 10.5.2

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

 המטרפדים האבטחה בסיכוני לטפל מתחייב הזוכה פנימיים וחיצוניים. ממשקים

 ורגולציה.    חוק, תקן בדרישותמכבי  עמידת

עדכוני תוכנה שיבוצעו על ידו כוללים תוכנה אותנטית של היצרן. תהליך העדכון  10.5.3

המבוצע על ידו, מאושר ע"י היצרן ומבטיח )ככל הניתן( שלא יחדור קוד זדוני 

 במהלך העדכון.

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

 

 שונות .11

, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי ולה בלבדהצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי,  11.1

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

 שיגיע לספק ממכבי.

הצדדים מצהירים בזאת, כי הסכם זה ממצה את כל הנושאים, ההתחייבויות והסכומים  11.2

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

טענה או דרישה לתשלום נוסף בגין התקופה הקודמת להסכם זה. מוסכם כי היתרה של 

ן שסופקו על ידה למכבי במישרין ובעקיפין עד מכבי בספרי החברה עבור שירותים וטובי

 ₪. 0עומדת על  31.12.2015תאריך  

: אסותא מרכזיים רפואיים לרבות, אך לא רקלכל התאגידים/חברות בקבוצת מכבי,  11.3

, בע"מ קאר-מכבי טבעי, מכביו קרן מכביעמותת , בע"מ , מכבידנטבית בלב בע"מבע"מ, 

את שמורה הזכות לרכוש  אתה כבי יזמות וכד'ממכבי מגן, אגודת אחזקות בע"מ,  מכבי

 .בהסכם זהההסכם הקבועים תנאי , ושאר על פי המחירים המוצרים מהספק
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, תוך חודש מהודעת מכבי על רצונה בכך ולכל B2Bלדרישת מכבי הספק יתחבר לשירותי   11.4

 המסרים שמכבי תחליט להפעיל, זאת מול החברה אשר עובדת עם מכבי ובמימון הספק.

 
כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר רשום על  .להלןכתובות הצדדים הן כמפורט  11.5

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

 .בעת המסירה בפועל -ימים מיום המשלוח, ובמקרה בו נמסרה ביד  3נשלחה תוך 

 68125ב, תל אבי 27רח' המרד  –מכבי שירותי בריאות 

        רח'  -                              הספק
 

הספק מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו על ידי מכבי לספק את  11.6

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

 להפעיל ולקיים שירות דומה ו/או מקביל עבור מכבי.

 כתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים: 11.7

         מכבי: 11.7.1

         הספק: 11.7.2
 

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום : 
 

 

 

 

 

 

_______________                                               _______________ 

   הספק      מכבי שרותי בריאות                                                         

    שם מלא של החותם:      
 

     חותמת:  


