
   
  

 מחלקת רכש ציוד חומרים                                    

 

 

 עדכון -("הבקשה" –)להלן  המטופל  ביתב סיעודשירותי בקשה להצעת מחיר לאספקת 

 

 כללי .1

 

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

 (, כמפורט בבקשה.ותים""המוצרים והשיר –להלן )  סיעוד בבית המטופל

 

יספקו את השירות בפריסה מטרת התהליך הינה בחירת ספק אחד או שניים אשר  .1.1

ו/או לרכוש ת ת לקיים במקביל התקשרויות מקומיו. מכבי שומרת לעצמה הזכוארצית

 .השרות במסגרת הסכמים קיימים לטיפול בבית

 

 אנסטסיה ברוקשלוח אל לאת ההצעות יש למלא על גבי טופס ההצעה המצורף ו .1.1

 0.10....1.עד יום   bruk_a@mac.org.ilלדואר אלקטרוני 

 

 הצעות שלא עומדות בסף איכותי נדרש יפסלו. .1.1

 

מציע בעל ההצעה הכלכלית המיטבית אינו מבטיח את זכייתו. זכייה תוכרז לאחר ה .1.1

 שקלול המחיר והאיכות כפי שתחליט מכבי.

 

יהיה ערוך , המציע  זה על זוכההכרטרם  לדרישת מכבי ולצורך הערכה איכותית .1.1

 1-ברמה ארצית בכלל המחוזות, ולא פחות מ ביקורים 12 -כבלהפעלת פיילוט 

 יום מהודעת מכבי על רצונה בכך. 12תוך וזאת , יום  12למשך  בכל מחוז ביקורים 

בהתאם להצעת הספק. באם  הפיילוטן יבוצע תשלום בגי, המציע יוכרז כזוכהאם ב

 .הפיילוטבגין  יבוצע תשלוםלא  ,המציע לא יזכה

 

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

לשיקול דעתה הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע הציע את הצעתו במסגרת 

בקשה זו על מנת לבטל ו/או לשנות ו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים 

 ופציות ככל שהן קיימות.קודמים עימו, לרבות מימוש א

 

ימים מקבלת  1ספקים עימם תתקשר מכבי, יחתמו על ההסכם המצורף לבקשה תוך  .1.1

 הודעה על רצונה של מכבי להתקשר עימם. מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק

 בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.

 

 

 

 

 



 

 . שנה:ההתקשרות תקופת  .1.1

ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות  למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת

 להסכם המצורף. 1.1, כאמור בסעיף בכל פעם שנה

 

מטופלים חדשים. המציע יהיה ערוך למתן השרות כמוגדר עבור  ההתקשרות היא .1.12

 יום מהודעת מכבי. 12כי הבקשה תוך מבמס

 

 הערכה בלבד.להינו  מספר מטופלים וכל אומדןמכבי אינה מחויבת ל .1.11

 

 גשת ההצעה תנאים מוקדמים לה .0

 

 אשר יענה על כל הדרישות שלהלן: מציערשאי להגיש הצעות 

 

 .או/ו עוסק מורשה שאינו תאגיד תאגיד רשום כחוק בישראל .1.1

 

 מנהל ספרים כדין. .1.1

 

בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות עובר למועד פרסום הבקשה ובהיקף של  לפחות  .1.1

בבית בטיפול סיעודי  מטופלים לחודש )אפשרי אותם מטופלים או מתחלפים( 12

הנדרשות במסמכי הבקשה. למען הסר ספק מכבי תוכל המטופל ובהתאם לפעולות 

 על פי צרכיה. סיעודיות אחרותלהוסיף פעולות 

 

מסוגל לספק למכבי את השרות בעצמו )לצורך כך גורמי טיפול הקשורים עם המציע  .1.1

המציע הינו ק, ספומוציאים לו חשבונית לא יחשבו כקבלני משנה(.  למען הסר 

 .האחראי הבלעדי לעמוד בדרישות הבקשה להצעת מחיר לרבות ההסכם

 

 ,עובדים זכויות מקיימים את חובות המציע בעניין שמירת בו, השליטה המציע ובעלי .1.1

 כמעסיק המציע על הקיבוציים החלים וההסכמים ההרחבה צווי ,דיני העבודה לפי

 .השירותים או העבודה אספקת לצורך

 

 המציעויות התחייב .3

 

המפורטות במסמכי הבקשה,  הפיילוט יבוצע עם אנשי מקצוע העונים לדרישות  .1.1

למען הסר ספק באם למציע  הצגת נספח ביטוח חתום ומאושר על ידי מכבי. ולאחר

 פיילוט.בקיום הצורך ה את מכבי תשקול ,בנשוא הבקשה ניסיון עם מכבייש 

 

מלא ערוך לתחילת מתן שרות המציע ה יהי ,באם מכבי תחליט להתקשר עימו .1.1

הכשרה, כוח האדם המתאים,  -ימים מהודעת מכבי לרבות 12תוך בפריסה ארצית 

הידע, ציוד ואמצעים הרלוונטיים לשם מתן השרות כמתחייב מהוראות הסכם זה, כל 

האישורים ו/או ההיתרים ו/או הרישיונות, הנדרשים על פי כל דין, לצורך קיום השירות 

 תו.והפעל

 

 



 טכנולוגיה למשפט הרשות והנחיות ותקנותיו הפרטיות הגנת חוק את יקיים הזוכה .1.1

 הרלוונטיות, המידע ואבטחת הפרטיות הגנת לעניין הבריאות משרד ודרישות ומידע

 זה מכרז נשוא העבודה ולתהליכי המידע טכנולוגיית למערך

 

 המפרט המבוקש:  .0

 

 : ת הנדרש מטעם החברה המספקת השירו הרכב הצוות .1.1
 רופא מגבה לצוות האחיות המטפלות, בעל מומחיות במקצוע קליני –יועץ רפואי 

 ובעל( אונקולוגיה/ילדים/ גריאטריה/  משפחה/ פנימית -מהתחומים באחד  עדיפות)

 .לפחות שנים 1 של  החולה בבית, מורכבים בחולים טיפול של בתחום ניסיון

ואר אקדמי בסיעוד או במנהל  תאחות מוסמכת בעלת   -הסיעודי מנהלת הצוות 

 1בבית המטופל של כולל  יםיסיעוד םמתן טיפוליבניהול ובניסיון מערכות בריאות ו

 שנים לפחות. 

ניסיון במקצוע הסיעוד בעלות  תומוסמכהשרות יינתן על ידי אחיות  – מטפלות ותיאח 

 .לניסיון במתן שירותי סיעוד בבית המטופשל שנתיים לפחות, עדיפות לבעלות 

 :מהצוות ות נדרשותהכשר .1.1

 ביצוע קורס החייאה על פי נוהל משרד הבריאות.תקף על אישור  .1.1.1

בדגש על המיומנויות  הכשרה ייעודית למתן טיפול סיעודי בבית המטופל .1.1.1

 .הנדרשות לשם ביצוע הפעולות הסיעודיות הנדרשות על ידי מכבי 

 :שירות הנדרשה .1.1
 :נהלי וחוזרי משרד הבריאותל פי וע בהתאם לצורך,בבית המטופל  השרות יינתן 

 תדירות צעבמי מ    פעולה

או  מקריאה שעות 11 תוך בבית המטופלשגרתי בית ביקור 

לביצוע טיפול מרגע הקריאה  שעות  1 תוךביקור בית דחוף  

סיעודי המוגדר בהפניה  כגון: טיפול בפצעים, מתן טיפול 

 יצוע הכנסת קטטר / זונדה לגבר/ אישה ,ב IM/IVתרופתי 

תכנית ויישום ם להחלטות טיפוליות יאומדנים רלוונטי

דרישת על פי   נדרשאחר ה כל טיפול סיעודי) הטיפול

הטיפול בביקור והמידע יש להעביר את סיכום ( המחוזות

הרלוונטי הכולל את המדדים, הטיפול הנעשה, מצב 

המטופל לאחר הטיפול והערות נוספות להמשך הטיפול 

חוזית או מי מטעמה כפי שיוסכם למנהלת הסיעוד המ

 .בהתקשרות מול הנהלת הסיעוד במחוז

 ימים בשבוע 1 אחות

 מדידת סימנים חיוניים/אומדן ואנמנזה לפני כל פעולת הסיעוד לא נחשבו כפעולה נפרדת!



 נספח אבטחת מידע דרישות יחולו   במידה והספק משתמש במחשב נייד בבית המטופל

 , כולל הצפנת מידע רפואי פרטני במחשב הנייד.חשב הניידגם על המעל )תוך התאמה( 

 

 ידי נציג מכבי בלבד.תבוצע על פניה לספק להזמנת ביקור בית לטיפול סיעודי 

 במכבי: נציגיםה .1.1

 

האחות המנהלת בסניף המשויך תהא אשת הקשר לטיפול במטופלים  .1.1.1

 שאינם חולי היחידה לטיפולי בית. 

בית תהא אשת הקשר יפולי חידה לטאחות מנהלת יחידה אזורית של הי .1.1.1

 לטיפול במטופלים המשויכים ליחידה לטיפולי בית.

 

 :/ מענה טלפוני זמינות הגעה .1.1

  

 שעות ממועד הקריאה.  1זמינות הגעה  במקרים דחופים תתבצע  תוך  -דחוף .1.1.1

 שעות ממועד הקריאה.  11זמינות הגעה  במקרים מתוכננים תתבצע  תוך  -תישגר .1.1.1

 
הטיפול בחולה. במקרים בהם  את  מנהלתהלפוני יהיה של האחות המענה הט, ככלל

האחות אינה זמינה יינתן מספר טלפון חלופי של אחות אחרת המכירה את פרטי 

  המטופל.

 11/1יהיה זמין   הטלפוני לצורך בירור/תיאום/ביטול  מועד הביקור מחדש  המענה

 או מי מטעמה.לפניות המטופל/ משפחתו/  מנהל/ת היחידה לטיפולי בית 

 ציוד מתכלה:    .1.1

 

 : ציוד מתכלה כללי לביצוע הטיפול .1.1.1

 -ציוד זה יסופק על ידי החברה ללא תוספת עלות. בין היתר הציוד כולל

כפפות, מזרקים, מחטים, חבישה כללית )גזות, פדים , אלכוהול וכו'(. 

 יסופק ציוד באיכות גבוהה ובעל אישור אמ"ר תקף.

  -להמותאם למטופ ציוד מתכלה .1.1.1

 .וכו' תייעודיוכגון חבישה מתקדמת, קטטרים, זונדות, תרופות 

הינו באחריות  ,נדרש לביצוע הטיפולמותאם זה, אשר ציוד הימצאות 

יסופק למבוטח בבתי המרקחת של מכבי פארם, המטופל ומשפחתו ו

 . בכפוף למרשם שיינתן על ידי רופא

תהליך אחות מכבי בסניף ו/או מי מטעמה תתדרך את המבוטח ל

 הצטיידות הנדרש לשם הטיפול בבית.ה

באחריות ספק השירות לוודא קיום הציוד הנדרש לטיפול בעת ביצוע 

 תיאום הביקור.

בכל בעיה/  חוסר בציוד יש לפנות ישירות לאחות בסניף/ ואו מי מטעמה 

 לעדכון ובירור לפני הגעה לבית המטופל.  
 



 : מטופלתיעוד סיכומי ביקור בבית ה .1.1

 
בבית  יימצאכל ביקור יש לתעד סיכום הביקור בתיק סיכום רפואי אשר בסיום 

. תיעוד ורישום של הביקור יבוצע  באופן מלא כנדרש בחוק, כולל חתימה מטופלה

של הספק ממוחשבת הוחותמת המטפל הבודק. במקביל יבוצע רישום במערכת 

 .לתיעוד הביקור

  העברת מידע רפואי: .1.1

 
 .ביתב במהלך ביצוע הביקורו הקליני של המטופל מצב הספק יעביר דיווח לגבי

באמצעות  סטנדרטי XML בקובץ על הספק להיות מוכן טכנית להעברת המידע  

  המכיל את כלל המידע הנדרש. PDFיצורף קובץ   XML -לקובץ ה .כספת וירטואלית

המידע יועבר בדרכים אחרות  -עד להתממשקות מחשובית בדרך המתוארת

 מוסדות הרפואיים.המקובלות בין ה

הספק יתאר את תהליכי העבודה במסמך המענה עבור אופן התיעוד, שמירת  

והעברת התיעוד המתבצע תוך שימוש במערכות הספק למתן השירותים נשוא מכרז 

זה ואת אופן מימוש הדרישות להגנת הפרטיות ואבטחת המידע, כולל פירוט מדיניות 

ים למטרות תחזוקת המערכות/טיפול הגישה למערכות הספק ע"י צדדים שלישי

 בתקלות/שדרוגן.

דית למנהלת הסיעוד במרכז הרפואי פים/ הדרדרות המטופל יש לדווח מיבמקרים דחו

 המשויך/ למנהלת יחידה אזורית לטיפולי בית בזמן אמת. 

 

 כלול את המידע הבא: על כל ביקור יהדיווח  .1.1

 

 פרטים אישיים עדכניים של המבוטח 

  עה:תאריך ושרישום 

 קבלת הקריאה במוקד 

 לביקור אחותהגעת ה 

 . רישום פעולות הסיעוד הנדרשות לביצוע 

 ת המטופל. בדיקאומדנים ומצב המטופל לאחר תשאול ואור הית  

 רישום הסימנים החיוניים 

 פרטי בדיקות עזר אם בוצעו 

 פרטי טיפולים שבוצעו 

  דיון והמלצות להמשך בירור וטיפול 

  מלא ומספר רישיון.  ת האחות בשםחתימהימצאות 



 יבי: טסטריהעברת מידע אדמינ .1.12

 

  בראשון לכל חודש קלנדרי:להעביר  הספק על 

  יועבר  -לכל מבוטחאשר בוצעו בכל מחוז  את מספר ביקורי אחותהמפרט דוח

 או מי מטעמה. תמחוזיה הסיעודלמנהל/ת 

 וד למערך הסיעיועבר  -בחלוקה למחוזות כמות הביקורים שבוצעוהמפרט את  דוח

 .במטה מכבי

   הנהלות הסיעוד במחוזות המזמינות את השירות במחוזות  קשר רציף עםנדרש

 .הכולל

  הספק באותו המחוז הסיעוד במחוז ונציגפגישות עבודה בין מנהלת קיום. 

 באופן  הסיעוד המחוזית בכל אירוע חריג, ביצוע טעות/ כמעט טעות/ת מנהל יידוע

 שעות מקרות האירוע.  11 תוךו"ח אירוע כתוב דמידי ושליחת 

 רפית: גפריסה גאו .1.11

 

 . ארצית, כולל יהודה ושומרון והגולן
 .עתידיותהנחיות  הזוכה יפעל על פי הנחיות משרד הבריאות בתחום כולל

 : בקרת איכות הטיפול והשירות .1.11

 

שעות ממועד  11תוך  ינתן י הסיעודמענה לתלונות המטופלים ומנהלת  .1.11.1

  לתלונות ולמענה אשר ניתן. סיעודה, יש לכתב את מנהל/ת הפניה

יים לצורך שיפור השירות נדרש ביצוע, תיעוד ומעקב להערכת תיקון ליקו .1.11.1

 .דרשיבאם י

 .טלפוני מאויש במשך כל שעות מתן השירות מענה קיום  .1.11.1

השיחות יוקלטו או יתועדו  -לפוניםנציגי הספק השיחות בין  הקלטת/תיעוד  .1.11.1

 .על ידי הספק

תוך  הפניה וזמני הגעת המטפלים לבית הפונה,מעקב אחר זמני נדרש  .1.11.1

 .בדיקת הלימותן לסטנדרט שנקבע בהסכם

שיפור השירות, לצורך ביצוע ותיעוד מעקב להערכת תיקון ליקויים נדרש  .1.11.1

ובני מכבי תבצע סקרי שביעות רצון מדגמיים בקרב מטופלים 

 את שירותי הסיעוד בבית המטופל.משפחותיהם הצורכים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ההצעה )מהווה את נספח א' להסכם(: טופס .5

 

 .                                                                                   התאגיד המציע: שם  .1.1

 

 _.ותק באספקת השירות: ______________________________________ .1.1

 

 ___שם איש הקשר: ___________________  טלפון:  ________________ .1.1

 

 מספר מטופלים בשנה: ________________________________________ .1.1

 

 סוג השירות:  ______________________________________________ .1.1

 

לצרף תצהיר מאומת על ידי עורך דין בדבר קיום התנאים המוקדמים לסעיפים  יש .1.1

  בבקשה לעיל . 0.3, 0.0, 0.1

 

 להלן ההצעה: .1.1

 

לא מחיר בש"ח  תיאור 
 כולל מע"מ

 לביקור הכולל טיפול אחד  מחיר 
 

 
 

   טיפולים  2לביקור הכולל מחיר 
 

 

   ויותר טיפולים 3לביקור הכולל מחיר 
 

 

 .בביקור המבוקשיםהסיעודי לכל אחד מסוגי הטיפול מתייחס המחיר 

 
 )לספק מרכזי בפריסה ארצית(.  12,222 -בשנה  כמות הביקוריםאומדן 

 מכבי אינה מחויבת לאומדן זה או לכמות כלשהיא. 

 שני ספקים מרכזיים ארציים. למכבי שמורה הזכות לבחור 

 הערות .6

 

  בפועל. ביקור התשלום הינו עבור  

  ביקור בבית המטופל אשר לא בוצע בו הטיפול הנדרש עקב מכבי לא תשלם בגין

  חוסר תיאום/ אשפוז/ אי נוכחות המטופל בביתו מכל סיבה אחרת.

 .המחירים אינם כוללים מע"מ 

  ספרות אחרי הנקודהאין להציע מחיר עם. 

  ימים. 12תוקף ההצעה 

 

 

 

 

 



  הסכם

 

 ( "מכבי" -)להלן בין מכבי שרותי בריאות 

 (."הספק" -לבין ____________ח.פ. __________ )להלן 

 סיעוד בבית המטופללאספקת שירותי 

 

 ההסכם תקופת .1

ועד יום   _____החל מיום ____ שנהלמשך הסכם זה יעמוד בתוקף  .1.1

 .("תקופת ההסכם" - להלן)_________

פות נוספות בנות תקו שתי  -למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם  ב .1.1

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

 הספק. 

כולם או חלקם, והכל  -מכבי שומרת לעצמה הזכות להאריך את ההסכם עם הזוכים .1.1

בהתאם להצעתם לתקופת האופציה ולשביעות הרצון מהמוצרים והשירותים אשר 

 סיפקו עד כה.

, מכבי תהא רשאית להביא הסכם זה לידי סיום, בכל 1.1בסעיף  לעילעל אף האמור  .1.1

יום מראש. במקרה זה  06ידי משלוח הודעה בכתב -שלב ומכל סיבה שהיא, וזאת על

את הסכומים שהתחייבה לשלם עד למועד שבו הופסקה  ספקתשלם מכבי ל

 חזיר למכבי את הסכומים ששולמו עבור התקופה שלאחרי ספקההתקשרות, או ה

 .מועד הפסקת ההתקשרות

 
 תמורה .2

יהיו כמפורט ומחיריהם  המוצרים המסופקים על ידי החברה למכבי רשימת  .1.1

 להסכם זה. כנספח א' במחירונים המצ"ב

 התשלום יבוצע עבור מספר הטיפולים בפועל. .1.1

הספק מצהיר בזה, כי הסכומים המפורטים לעיל מהווים תמורה מלאה וסופית  .1.1

 בגין מתן השירותים.וכוללים את עלויות הספק 

לחודש העוקב לפעילות, חשבונית מס כדין בגין מבוטחי מכבי  11 -הספק ימסור עד ל .1.1

אליה יצורף קובץ חשבון במתכונת שתגדיר מכבי. התשלום יבוצע אך ורק כנגד הצגת 

 התחייבות ההולמת את דרישת התשלום שהוגשה למכבי. 

ם הגורם הרלוונטי במחוז, לכל על הספק להקפיד ולפעול לשם קבלת התחייבות מטע .1.1

שירות המסופק על ידו ולהציג דרישת תשלום מתאימה להתחייבות זו בלבד. 

 תשלומים חורגים יקוזזו מהחשבונית.

 

 

 

 



החשבונית תוגש בצירוף דוח פירוט הטיפולים שבוצעו בחודש החולף, לפי שם מבוטח  .1.0

 לעיל. 1.1ופירוט הטיפולים שבוצעו, בהתאם לתעריפים כמפורט בסעיף 

יום מתאריך  00מכבי תשלם לספק את התמורה בגין השירותים בתנאים של שוטף +  .1.2

 החשבונית.

בוריים )אכיפת ניהול יאישור עפ"י חוק עסקאות גופים צהספק יציג בפני מכבי  .1.2

המעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה  1720 – חשבונות( תשל"ו

וכן  ונוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותי הואה, על כי פטור מניהול ז או מע"מוחוק 

 בהתאם לחוק. למע"מ ונוהג לדווח על עסקאותי

 
 השירותיםאספקת  .3

באופן סדיר  השירותיםבמשך כל תקופת ההסכם את למכבי מתחייב לספק  הספק .1.1

בהתאם לדרישות ההסכם והמפרט המצורף ובהתאם לדרישות משרד  ושוטף,

 הבריאות.

ת תהא בהתאם להתחייבות אשר תופק בכפוף לאישור מנהל/ת הסיעוד אספקת השירו .1.1

במחוזות או מי מטעמו/ה. על גבי ההתחייבות יצוינו הטיפולים הנדרשים. למען הסר 

 ספק, הספק ידווח רק בגין הטיפולים שנעשו בפועל.

השירות יינתן על ידי הספק בהתאם לקבוע בהסכם זה בכל תחום מדינת ישראל,  .1.1

 ."ש ורמת הגולןיו לרבות שטחי

 .הספק מתחייב להמשיך לספק שרות גם בשעת חרום .1.1

 

 קנסות .4

לא מילא הספק הזוכה את התחייבויותיו הבאות בהתאם לדרישות, זכאית מכבי,  .1.1

 לפיצוי מוסכם כלהלן:

 

 קנס חריגה דרישה הנושא

עמידה במפרט  השירותמפרט 

 השירות

עמידה  אי

 במפרט

בגין כל חריגה, ₪  122

תשלום על ימי מעבר לאי 

 טיפול בהם היתה חריגה.

 

 ת.ריגומכבי תשקול הפעלת הסעיף בהתאם לסוג החריגה ותדירות הח .1.1

פי סעיף זה הינם פיצויים מוסכמים וגביית הסכומים תעשה בלא צורך -הפיצויים על .1.1

 מהחשבונות השוטפים.  בהוכחת נזק. הקנסות יקוזזו על ידי מכבי 

 

 

 

 



 מועסקי הספק .5

    מכבי ל המוצריםה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת הספק מצהיר בז .1.1

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

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

 תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם. האחריות לגבי 

 או ,גופני נזק ,מוות מטעמו בגין שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא ספקה .1.1

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

 אספקת המוצרים ו/או מתן שרות למכבי. בעת

יגרמו לה, אם , בגין כל נזק ו/או הוצאה שמכבימתחייב לפצות ו/או לשפות את  ספקה .1.1

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

 בהוראות פרק זה.

 

 אנשי קשר .6

 .עם  הספקלהיות איש הקשר הישיר  ___________כבי ממנה בזאת את  __מ .0.1

 מכבי.עם  להיות איש הקשר הישיר  _______הספק ממנה בזאת את  _____ .0.1

 טלפון:_________________________  שם: ___________________
 

 :_______________________    EMAILסלולרי:_________________  

 

 הסבת הסכם .7

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

 הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.

 

 אחריות וביטוח .8

רוע מן האמור בהסכם זה הספק יהא אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה מבלי לג .2.1
ו/או הפסד, לגוף ו/או לרכוש, לרבות נזק תוצאתי מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, 
שיגרמו למכבי ו/או לעובדיה/או ללקוחותיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו 

"( ו/או המוצרים" או "השירותים)להלן:" עקב ו/או בקשר עם מתן שירותי הוספיס

 במסגרתם, כמפורט ומוגדר בהסכם זה.

   
הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק  .2.1

ו/או הוצאה ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או תשלום שייגרמו למכבי, לרבות הוצאות 
ושכ"ט עו"ד בגין תביעה שתוגש נגד מכבי, כתוצאה מאירוע, שהינו באחריות הספק, 

י לגרוע מזכויות מכבי על פי הסכם זה ו/או על פי ההסכם ו/או על פי כל דין, והכל מבל
על פי כל דין לכל תרופה ו/או סעד אחרים ובלבד שניתנה לספק הזדמנות להתגונן בפני 

 .כל דרישה ו/או הוצאה ו/או תביעה כאמור

 
מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, ממועד  .2.1

לת מתן השירותים, לפי המוקדם, מתחייב הספק תחילת הסכם זה או ממועד תחי
לערוך ולקיים על חשבונו בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את 

להסכם ומהווה  כנספח ב' הביטוחים המפורטים ב"אישור עריכת ביטוחים" המסומן
"(, וזאת למשך כל הביטוחים" ו/או "ביטוחי הספקחלק בלתי נפרד הימנו )להלן "



קופת ההתקשרות על פי ההסכם, לרבות כל הארכה שלו, ולעניין ביטוח אחריות ת
מקצועית למשך כל תקופה נוספת לאחר תום תקופת ההתקשרות ועד לתום תקופת 

 ההתיישנות,.

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

 עריכת החוזה.

 
יום  11 -ללא צורך בכל דרישה מצד מכבי מתחייב הספק להמציא למכבי, לא יאוחר מ .2.1

לפני מועד תחילת מתן השירותים על פי הסכם זה אישור בדבר עריכת ביטוחי הספק 
כאמור לעיל בהתאם לנוסח "אישור עריכת ביטוחים", כשהוא חתום כדין על ידי 

טח. הספק מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום המב
כדין על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם 

 אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

קופת ההתקשרות לפי הסכם זה, ככל שתקופת ביטוחי הספק תסתיים לפני תום ת .2.1
לעיל  2.1מתחייב הספק להפקיד בידי המזמין, אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף 

בגין הארכת תוקפו לתקופת ביטוח נוספת ולמשך כל תקופת ההתקשרות על פי 
 .ההסכם

 2.1 -ו 2.1ידי הספק כנדרש בסעיפים -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על .2.0
שב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את המזמין, בין היתר, בעיכוב כל לעיל תח

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת . תשלום המגיע לספק לפי הסכם זה
 .1726-למזמין לפי חוק החוזים )תרופות(, התשל"א

 
ביטוחי הספק יכללו סעיף לפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על הספק, לרבות  .2.2

י מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות לא יפגעו א
 בזכויותיה של מכבי לקבלת שיפוי. 

 
הספק מתחייב כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן  .2.2

השירותים נשוא חוזה זה הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו 
לערוך ולקיים את הביטוחים המפורטים בנספח זה, על כל  קבלני המשנה יתחייבו

תנאיהם כמפורט בנספח זה, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם הספק או 
לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בנספח זה. לחלופין, רשאי הספק לכלול את 

  קבלני המשנה בשם המבוטח בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט לעיל.
 

 מירת סודיות ואבטחת מידע פרסום, ש .9

הספק מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל  .7.1

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

או אגב ביצוע ההסכם או מתן השירות, תוך תקופת ההתקשרות, לפני תחילתה או 

 לאחר סיומה.

 112היר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף הספק מצ .7.1

 .1722-לחוק העונשין, התשל"ז

כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה,  .7.1

 כפופים לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 

 

 

 

 



 :דרישות לסודיות .11

 הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:

על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס לכל  לשמור .16.1

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: -לע ספקלידיעתו במסגרת ביצוע התחייבויות ה

 (."המידע"

למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא, אלא אם קיבל  .16.1

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

לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך ורק  .16.1

, נותני שירותים ספקהמורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי ה ספקלעובדי 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

ם זה, וכן כלפי מכבי )בהתאם לשמירת סודיות המפורטות בהסכ 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: .16.1

דיו ו/או נותני השירות מטעמו טרם מידע שהיה בידי הספק ו/או בידי עוב .16.1.1

 ההתקשרות בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות;

מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת  .16.1.1

 סודיות;

מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של  .16.1.1

 .ספקה

פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת, ובלבד -פי דין או על-מידע שחובה לגלותו על .16.1.1

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

לא  ספקכי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי ה .16.1

 יהא רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.

גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת לגביו כי ידוע לו שייתכן והוא ייחשף  .16.0

התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור עליו בסודיות, 

ואשר גילויו לאחרים או שימוש בו שלא לצורך ביצוע ההסכם עלול לגרום למכבי נזקים 

לכך שהמידע  מודע ספקוהפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת המידע בסודיות, וכי ה

 הינו חלק מנכסיה של מכבי.

 

 

 

 



כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא מודע לסנקציות  .16.2

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

ת הפרטיות, מעובדיו מי מטעמו יפר הוראות אלו, לרבות )אך לא רק( הוראות חוק הגנ

 , וכל דין רלבנטי נוסף.1770-ותקנותיו, חוק זכויות החולה, התשנ"ו 1721-התשמ"א

בכל מקרה של סיום ההתקשרות בין הצדדים, מכל סיבה שהיא, מתחייב הזוכה  .16.2

להעביר לרשות מכבי )ככל הניתן ובמידת האפשר( את המידע על מבוטחי מכבי האגור 

חויב על פי דין למחוק את המידע הנ"ל, וככל במערכותיו. אם וככל שהזוכה אינו מ

שמידע על מבוטחי מכבי נשאר במערכות המידע של הזוכה לאחר תום תקופת 

ההתקשרות, מתחייב הזוכה להמשיך ולנקוט את אותם אמצעי אבטחת המידע והגנת 

פי ההנחיות התקפות על פיהן -הפרטיות כנדרש בחוק ובתקנות להגנת הפרטיות ועל

 כל עוד הוא ממשיך לעסוק בפעילותו.הזוכה פועל 

 

 דרישות אבטחת מידע: .11

 הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:

 וכפי שיעודכנו במפרט ובנספח אבטחת המידע המצויות מידע אבטחת דרישות בכל לעמוד .11.1

 .המכרז לנושא הרלוונטיות רגולטוריות בהתאם לדרישות לעת מעת

11.1. . 

נחיות הרשות למשפט טכנולוגיה הספק יקיים את חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו וה .11.1

ומידע ודרישות משרד הבריאות לעניין הגנת הפרטיות ואבטחת המידע, הרלוונטיות 

 למערך טכנולוגיית המידע ולתהליכי העבודה נשוא מכרז זה

)בחצריו ו/או  ספקימים לפחות, לערוך אצל ה 1מכבי תהא רשאית, בכל עת בהודעה של  .11.1

ת בכל נושאי אבטחת מידע, שמירת סודיות בהתקשרות מרחוק(, ביקורת ובקרו

פי האמור בהסכם זה, ומבלי לגרוע -על ספקופרטיות הנוגעים לביצוע התחייבויות ה

מכלליות האמור ביקורות על אמצעים פיזיים ו/או אלקטרוניים ו/או לוגיים, מהימנות 

הספק מתחייב לתקן את עובדים, בדיקות חוסן )מבדקי חדירה מבוקרים( וכיו"ב. 

 .הליקויים שיימצאו בלוח זמנים המותאם לרמת החומרה של הממצא

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 שונות .12

רשום בפנקס אמ"ר וכי הוא הציוד המתכלה המסופק למטופלים, הספק מצהיר כי  .11.1

כל תקופת ההסכם ותקופות ההארכה באם יהיו, ולאורך  מתחייב לקיום הרישום משך

 כל תקופת השימוש בציוד .

, 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.

כל עובדיו לגבי הסיכונים הייחודיים במסגרת מתן באחריות הספק להדריך את  .11.1

 השירותים על ידם לפני תחילת מתן השרות על ידם ומעת לעת במהלך עבודתם.

הספק מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו על ידי מכבי לספק את  .11.1

 השרות אינה בלעדית.

הייצוג ישלל ממנו, מכל הספק מתחייב, כי במידה ויפסיק לייצג את היצרן או במידה ו .11.1

סיבה שהיא, יודיע הספק למכבי מיד כשיוודע לו על כך. במקרה זה, תהא מכבי רשאית 

להפסיק את ההתקשרות עם הספק, והספק מתחייב לשתף פעולה עם הספק החדש 

 איתו תתקשר מכבי ולמסור לו את כל המידע הטכני הדרוש.

: אסותא מרכזיים רפואיים א רקלרבות, אך ללכל התאגידים/חברות בקבוצת מכבי,  .11.0

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

שמורה הזכות  אתה וכד' מכבי יזמותמכבי מגן, אגודת אחזקות בע"מ,  מכבי  בע"מ,

בהסכם ההסכם הקבועים תנאי , ושאר על פי המחירים את המוצרים מהספקלרכוש 

 זה. 

, תוך חודש מהודעת מכבי על רצונה בכך B1Bהספק יתחבר לשירותי  לדרישת מכבי  .11.2

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

 הספק.

לדרישת מכבי, הספק יערך תוך שלושה חודשים לעבודה במתכונת של חשבונית  .11.2

 .במבנה שתגדיר מכבי , בליווי קובץ ממוחשב,מרכזת

חייב, כי השירותים ו/או המוצרים המוצעים על ידו לא נרכשו, במישרין או הספק מת .11.7

פי חוק )איראן לבנון וסוריה(. כמו כן, -בעקיפין, ממדינות שהסחר עמן אסור על

מתחייב הספק להצהיר אם המוצרים / שירותים מיובאים ממדינות להן אין קשרים 

 דיפלומטיים עם מדינת ישראל.

כי הסכם זה ממצה את כל הנושאים, ההתחייבויות  הצדדים מצהירים בזאת, .11.16

, עובר למועד חתימת ההסכם, וכי לא הספקוהסכומים שהיו פתוחים בין מכבי לבין 

תהיה להם כל טענה או דרישה לתשלום נוסף בגין התקופה הקודמת להסכם זה. 

על ידה רותים וטובין שסופקו יעבור שבספרי החברה מוסכם כי היתרה של מכבי 

 ₪. 6עומדת על  11.11.1611תאריך   במישרין ובעקיפין עדי למכב

 

 

 



 

הספק מצהיר כי הוא עומד בכל החוקים, התקנות והנחיותיהן של הרשויות  .11.11

הרלוונטיות בתחומי איכות הסביבה החלים עליו. כמו כן, לא עומדים כנגד הספק 

 תביעות או תלונות כלשהן בנושאי איכות הסביבה.

כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר רשום  .להלןפורט כתובות הצדדים הן כמ .11.11

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

 .בעת המסירה בפועל -ימים מיום המשלוח, ובמקרה בו נמסרה ביד  1אליו נשלחה תוך 

 02111תל אביב,  12רח' המרד  –מכבי שירותי בריאות 

        רח'  -                              הספק

 
 כתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים: .11.11

        מכבי: 11.1.1

        הספק: 11.1.1

 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום : 
 

 

 

 

                                              _______________   _______________ 

   הספק                                                 מכבי שרותי בריאות                       

    שם מלא של החותם:       

 

     חותמת: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 מחירון -ספח א'נ

 
 

מחיר בש"ח לא  תיאור 
 כולל מע"מ

 לביקור הכולל טיפול אחד  מחיר 
)המחיר אחיד ומתייחס לכל אחד מסוגי הטיפול 

 המבוקשים(הסיעודי 

 
 

   טיפולים  2ר הכולל לביקומחיר 

)המחיר אחיד ומתייחס לכל אחד מסוגי הטיפול 
 המבוקשים(הסיעודי 

 

   ויותר טיפולים 3לביקור הכולל מחיר 
)המחיר אחיד ומתייחס לכל אחד מסוגי הטיפול 

 המבוקשים(הסיעודי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 אישור עריכת ביטוחי הספק -נספח 

     
 תאריך:_____________ 

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

 "(מכבי" )להלן ביחד ולחוד:
 

 הנדון: אישור עריכת ביטוחים

הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ________________ 
כן כל "(  לרבות בקשר עם מתן שירותי _______________________ והספק)להלן: "

 -" והשירותיםעם בהסכם שנערך ביניכם לבין הספק )להלן בהתאמה: " השירותים הנלווים בקשר
תקופת "( וזאת לתקופה המתחילה ביום _______ ומסתיימת ביום _______ )להלן: "ההסכם"

 "(.הביטוח
 

ביטוח חבות הספק כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי  -ביטוח חבות מעבידים .1
, בגין 1112 -ודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם פק

מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע 
לתקופת ₪  12,222,222לאירוע ובסה"כ  ₪  1,222,222השירותים, בגבול אחריות של  

ב לשפות את מכבי עובדיה ומנהלי במקרה ויקבע כי נושאים בחובות הביטוח. הביטוח יורח
 מעביד כלפי מי מעובדי הספק.

 __________________פוליסה מספר 

 

ביטוח חבות הספק על פי דין, בגין פגיעה ו/או אובדן ו/או  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .1
/או גוף כלשהו, לרבות מכבי ו/או עובדיה ו/או מי נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו

שפועל מטעמה, בקשר עם ו/או במסגרת מתן השירותים על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמו, 
לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. הפוליסה תורחב לשפות ₪   1,222,222בגבול אחריות של 

מו וזאת בכפוף לסעיף אחריות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטע
צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. רכוש מכבי ו/או 
עובדיה ייחשבו כרכוש צד שלישי, ויבוטל כל חריג בגין רכוש מכבי באחריות או בפיקוח או 

 בשליטת הספק.

 __________________פוליסה מספר 

 

 

המבטח את חבות הספק בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי ו/או הפרת  -ח אחריות מקצועיתביטו .1
חובה מקצועית ו/או טעות שמקורה ברשלנות, מחדל או השמטה של הספק ו/או עובדיו ו/או 
מנהליו וכל הפועלים מטעמו, אשר ארע תוך כדי ו/או עקב מתן השירותים ו/או במהלכם ו/או 

לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח ₪   12,222,222_במסגרתם בגבול אחריות של
מורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף 
לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח 

 אך למעט חבות מכבי כלפי הספק. 

בסעיף זה חופשי מכל סייג ואו מגבלה בדבר: אובדן מסמכים, אבדן שימוש, הביטוח הניתן  
איחור או עיכוב בביצוע השירותים )שהינם "מקרה ביטוח"(, פגיעה במוניטין וכן חריגה מסמכות 
ופגיעה בפרטיות שנעשו בתום לב.  כן יורחב הביטוח לכסות את אחריותו של הספק בגין אי 

 יושר עובדים.
בזאת, כי אם ניתנו שירותים כלשהם על ידי הספק למכבי לפני חתימת ההסכם הננו מאשרים 

יחול הביטוח לפי הפוליסה הנ"ל למפרע ממועד תחילת מתן השירותים כאמור, אף אם חל מועד 
זה לפני מועד תחילת הפוליסה, אך לא לפני ____________ . במקרה שהביטוח בחברתנו 

וסכם כי בפוליסות תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי, מ



נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שיארע  חודשים 11מוארכת, למשך 
בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב לכל נושא 

 ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח.
 __________________וליסה מספר פ

 

 כללי 

הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח  .1
 המפורטות לעיל. 

בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י מכבי  .1
ל כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי ו/או מי ו/או מי מטעמה וכי אנו מוותרים ע

 מטעמה.

אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או ישונו לרעה מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת  .0
 יום מראש. 12הביטוח מבלי שניתנה למכבי הודעה על כך בדואר רשום 

חריות מקצועית לא יהיו נחותים מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, למעט בטוח א .2
מהנוסח הידוע כ"ביט" במהדורתו הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו או כל נוסח אחר 

 שיחליף אותם.

 

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

         

 בכבוד רב        

 לביטוח בע"מ ___________חברה

 על ידי ____________________

 )שם החותם ותפקידו(       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 אבטחת מידע  -ג'נספח 

 

 דרישות הכרחיות בעת מתן ההצעה:

 ניהול  המשתמשים  הרשאים לצפות במידע, על פי סדר פעילותם, כגון: .1

 פתיחת שם משתמש 1.1

 סגירת שם משתמש  1.1

 : הפעלה מערכות .1

 ניתנות  שיוןיבר הפעלה מערכות על יתבססו המחשוב תשתיות 1.1

 .היצרן הוראות פי עלבפועל  ומעודכנות ותחזוקה לעדכון

כלל השרתים והמחשבים תוכנת אנטי וירוס פעילה  עללהתקין  יש 1.1

  .ועדכנית

 :רשת .1

ות חיצוניות )לרבות אינטרנט( יוגן באמצעות רכיבי רשתקישור ל 1.1

 . IPSו   Firewallאבטחה לרבות 

  .בגישה לשרתיםם ייר חוקי גישה מינימאלילהגד יש 1.1

 אפליקציה: .1

 הזדהות  1.1

בכל גישה למידע רפואי יש לזהות את המשתמשים בצורה  1.1.1

  .אישית וחד ערכית

 הרשאות  1.1

על המערכת לממש הרשאות גישה למשתמשים על פי  1.1.1

  .פרופילי גישה

יש לאפשר גישה למידע על מטופלי מכבי רק במקרה בו  1.1.1

 .והמטופל מטפל טיפולי בין הקיים קשר 

יכולת ובצוע בפועל של בקרה תקופתית של רשימת  נדרשת 1.1.1

משתמשי המערכת והרשאותיהם אל מול המשך הצורך 

 שלהם בשימוש בשם המשתמש ובהרשאות.

 

 

 

 

 



 ממשקים 1.1

בכניסה למערכת המאפשרת גישה למידע רפואי אישי יש  1.1.1

 .להציג הודעה על סיווג המידע

 .צפנה המקובלות בשוקעל הממשק להיות מוצפן ברמות הה 1.1.1

 

 בקרה 1.1

על המערכת ליצור לוג פעולה בהתאם למדיניות הלוגים של  1.1.1

 .מכבי

 

 שליחת דואר אלקטרוני לרופאים  1.1

אין לשלוח באמצעות הדואר האלקטרוני לרופאי מכבי מידע  1.1.1

המוגן בחוק הגנת הפרטיות, לרבות מידע רפואי אישי ובכך 

 .לחשוף מידע אישי על המטופל בתיווך לא מוגן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


