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 מנהלה

 כללי .1

שירותי ניהול  לספק למכבי המסוגלספק אחד ( מעונינת להתקשר עם "מכבי"מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1

 ;צפוןמחוז   - מחוזות מכבישניים מב "(מוקדים)להלן "מחוזיים  והפעלת מוקדי קשרי לקוחות טלפוניים

 .ירושלים והשפלהומחוז 

 שנימתן שירותי ניהול והפעלה שלמה, מלאה וכוללת של מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות הכוללות  .1.2

ביחס למוקד השירות, בתחום  מכבי, לרבות סיוע במיפוי, אפיון והגדרת צרכי מחוזיים מוקדים טלפוניים

, בניית תכניות ומערכי הדרכה, הקמת עולמות ידע אדםהטכנולוגי ובתחום הארגוני )גיוס, מיון ושימור כח 

 . רזהמכשל מסמכי  נספח א' בהתאם ליעדים והכמויות המוערכות כמפורט במפרט,הכל שונים וכדומה(. 

תקופות  2 – . למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשנתייםההתקשרות היא לתקופה של  .1.3

 .( מיטיבים, בתיאום עם הזוכה2או ); ( זהים 1ם )בכל פעם, בתנאי שנה, 1נוספות בנות 

 ההצעה הינה סופית. לא ייערך משא ומתן. .1.4

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

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

ספק המפעיל מוקדי קשרי לקוחות טלפוניים בפריסה ארצית, ולאחר בחירת זוכה במכרז   כיום במכבי פועל .1.6

 במחוזות הדרום, השרון והמרכז. -כמפעיל שלושה מוקדים  יישארזה, הספק הנוכחי 

 

 הגדרות .2

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

 פציפית הנזכרת באותו מסמך.ההגדרה הס

 המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז. 113/2115מספר ,  רגילפומבי  מכרז – "המכרז"

 "מכבי שירותי בריאות". – "מכבי"

 ."הספק המציע", "הספק", מגיש ההצעה בהתאם למסמכי מכרז זה -"המציע" 

 

 למסמכי המכרז. נספח ב' - ההתקשרותהגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם 
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 מנהלה .3

 רכישת מסמכי המכרז .3.1

-תלב 27בי שירותי בריאות", ברח' המרד במשרדי "מכ מסמכיוהמעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את 
כל . 11:11-14:11בין השעות  ,ה'-בימים א' , מטעמה, או כל מי שימונה ענת מנדלגב' , אצל 14אביב, קומה 

במזומן )שלא יוחזר(, ש"ח   1,500  של סךבתמורה לתשלום  29.1.2015 ליום ועד 20.1.2015מיום  החל, זאת
  או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.

 בירורים ופניות

, 12:11בשעה  9.2.2115עד ליום  מסמכיוניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או  .3.1.1
 , כאמור לעיל.ועדת המכרזים רכזת, ענת מנדלמכבי: גב'  נציגתאל 

: באמצעות דואר אלקטרוני, 'זכנספח בנוסח ובמבנה המצ"ב  Wordזאת אך ורק בקובץ 

mandel_an@mac.org.il בטלפון  פנייתו. על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת
 .13-5143643מס': 

 לא תענינה.לעיל עיף פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בס .3.1.2

שלחנה התשובות יתכתובת הדואר האלקטרוני שאליה על הפונים לציין במכתב הפנייה את  .3.1.3
 , וכן פרטי נציג הקשר, לרבות מספר טלפון.ממכבי

  דואר אלקטרוניידי מכבי, באמצעות -תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על .3.1.4
 .24.2.14 עד ליום

 אופן ומועד הגשת ההצעות .3.2

ההצעה יש להגיש במסירה ידנית בלבד )ולא באמצעות הדואר!( במעטפה סגורה, עליה ירשם את  .3.2.1
, 27רכזת ועדת המכרזים, ברח' המרד  -לידי גב' ענת מנדל , 113/2115רגיל  אך ורק "מכרז פומבי

 " .14תל אביב, קומה 

 

. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא 11:11-14:11ה', בין השעות -ההצעות תוגשנה בימים א' .3.2.2
 הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה! .12:00בשעה  12.3.15חמישי  יום 

 

חתימתה, והיא תוגש ביחד לאחר  ,ג'כנספח ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב  .3.2.3
המסמכים שיש לצרף  כלהוא חלק מהם, וביחד עם  ר טופס ההצעהמסמכי המכרז אש כלעם 

 , וכמפורט עפ"י הנדרש במכרז, וזאת בעותק אחד.בטופס ההצעה 3סעיף , כמפורט בלהצעה

 

תכלול היא  .נרכשו ממכבישכפי מען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז ל .3.2.4
מסמכי המכרז ואת המסמכים המצורפים כנדרש, וכן תכלול את כל הפרטים הנדרשים  את כל

 ואת החתימות כנדרש.

 

המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם המעטפה  .3.2.5
 ועדת המכרזים, או ממלא מקומה כאמור, וייכתבו עליה תאריך ושעת קבלה.רכזת ע"י 

 

הצעות לתקופה נוספת, השל  ם רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשהועדת המכרזי .3.2.6
 ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם.

 

התקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר הל המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ע .3.2.7
שר עם מכבי שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתק

האמור בעצמו, על חשבונו, והוא יהיה  שהצעתו תזכה. המציע יברר את כלאם וככל  ,בהסכם
 מנוע מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה, עקב כך.
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 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז  .4
 :יענה על כל הדרישות שלהלן רשאי להגיש הצעות ספק אשר .4.1

 כחוק בישראל.מורשה תאגיד  .4.1.1

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

 /אחר.משנה קבלן"י ע ולא, בעצמושירותי ניהול והפעלת מוקדים טלפוניים  לספק למכבי  מסוגל .4.1.3

שירותי ניהול והפעלת מוקדים  באספקת פחות,שנים ל 3בישראל של סיון מוכח יבעל נ הינו .4.1.4
 פנים.או /ו טלפוניים בשיטת מיקור חוץ

 בו ומאוישות נציג פעילות עמדות 71בהיקף של לפחות  כאמור לעיל מוקדיםמוקד או  הפעיל  .4.1.5

  וכל השירותים הכרוכים בכך. עבודה( יום בכל רצופות שעות שש פני על לפחות( זמנית

 .הספקמרוחקים ממטה ה כאמור לעילסיון של ניהול מוקדים יבעל נ .4.1.6

לאחת או יותר מקופות בפעילות זהה במהותה מספק שירותי מיקור חוץ טלפוניים  אינו הספק .4.1.7
 .החולים המתחרות

 6  בהתאם לאמור בסעיף₪,  111,111של  ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך .4.1.8
  להלן.

  הנדרש. המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזעריעמד בכל התנאים ההכרחיים  .4.1.9

 התשלום בפועל. ןלפירעו, ובכפוף רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך .4.1.11

 

 התנאיםבאחד מיעמוד  שלאעמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע  .2.4

 .הצעתו תפסל –

ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, אישור,  .4.3
י תוך פרק זמן קצוב היתר, רשיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל למכב

יקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כאמור, יהיו בעלי תוקף ותחולה יש
 נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.     

 

 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה .5

ד האחרון להגשת ההצעות. לאחר תום )תשעים( יום מהמוע 91כי הצעתו תהיה בתוקף במשך  ,המציע יאשר .5.1
מכבי לבקש מהמציעים להאריך את תוקף  תקופה זו, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, רשאית

רשאי להאריך את  ובמקרה זה יהיה כל מציע כל אחת, )ששים( יום 61ת של עד ונוספות הצעותיהם לתקופ
 .שלח על ידי מכבי בכתביהצעתו. בקשה כאמור תתוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול 

שלח למכבי על ידי המציע בכתב, לידי יהודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, ת .5.2
מהרגע שבו  ימי עבודה 2זאת בתוך ו, באמצעות דואר אלקטרונית ועדת המכרזים רכז, ענת מנדלהגב' 

 לבטלה.נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או 

 על ידי המציע. כהצעה שבוטלההעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו ב .5.3

לא תהא לו  לעיל, 5.3 לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף  5.2 ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף  .4.2
 כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

 

  ערבות הגשה כתב .6
(, אלף שקלים חדשים )מאה ₪ 100,000 כולל שלהצעה יש לצרף כתב ערבות בנקאית אוטונומית על סך ל .6.1

למסמכי המכרז או בנוסח שאינו שונה ממנו באופן מהותי )להלן:  ה' כנספחפי הנוסח המצורף -על
הוצאה  כי ,. הערבות תציין במפורשימים ממועד הדרישה)עשרה(  11, אשר תשולם בתוך ("הערבות"

 . מכבי שירותי בריאותלבקשת המציע והיא תהא על שם 

)ששים(  61ות נוספות בנות צדדי את הערבות לתקופ-נוסף, תהא נתונה למכבי הזכות להאריך באופן חדב .6.2
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 זו. נוספתלעיל, ותהיה בתוקף לתקופה  5 סעיף פי -, וזאת בכפוף לכך שהצעת המציע תוארך עלכל אחת יום

ה כול, מציע של הערבות חילוט על להורות רשאית תהיה המכרזים מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ועדת .6.3
כפיצוי מוסכם קבוע ומוערך מראש, וזאת מבלי לפגוע ביתר זכויות מכבי לסעדים אחרים, לרבות  ה,חלק או

 טענותיו, אם את להשמיע הזדמנות למציע שנתנה ביטול קבלת ההצעה וקבלת הצעה אחרת, כל זאת אחרי
 :מאלה אחד בו התקיים

 ;כפיים ניקיון או בחוסר בערמה, בתכסיסנות המכרז במהלך נהג הוא .6.3.1

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

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

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

 הזוכה. עםמכבי  ההתקשרות של ליצירת

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

 

  ביטוחים עריכת אישור .7

"אישור עריכת עריכת ביטוחים מצורף למסמכי המכרז כנספח להסכם ההתקשרות )להלן:  אישור .7.1
 ידי על חתומה , ביטוחיםה(. המציע נדרש להגיש, כחלק מהצעתו, טיוטא של אישור עריכת "ביטוחיםה

 .ביטוחה חברת

בסכומי הפוליסות או שינויים מהותיים נוספים.  שינוייםהחתומה שתוגש  בטיוטא, כי לא יתקבלו יובהר .7.2
 .המציע הצעת תיפסל, הנדרשות מהפוליסות איזו של קיומה אי לרבות, זה מסוג שינויים של במקרה
 עריכת אישור את לתקן מהמציע לדרוש רשאית המכרזים ועדת תהא, כאמור במקרים, לעיל האמור למרות

 .במכרז הזוכה על ההכרזה שלב עד הביטוחים
מכבי,  של הבלעדי דעתהיהיו נתונים לשיקול  ל"הנ הטיוטהגבי -עלשייעשו  מהותיים שאינם נוסח שינויי

 .כאמור ההכרזה למועדשהתא רשאית לקבלם או לדרוש הסרתם עד 

 לעיל. 3 ובירורים בקשר לאישור עריכת הביטוחים ניתן לבצע בהתאם להוראות סעיף  שאלות .7.3

אישור עריכת  את ההתקשרות הסכם על החתימה מועד לפני יום, למכבי להמציא מתחייב במכרז הזוכה .7.4
 .הביטוח חברת ידי על ומאושר חתום, ביטוחיםה

 

 בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות .8
או כל הצעה שהיא. מכבי רשאית  חלק מההצעהכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, מ .8.1

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

 : מפורטים להלןה ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיביםאמות המידה לבחירת  .8.2

 בחר ההצעהיוהכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ובאופן שת 41% - ואיכות; 61% - מחיר
 .המעניקה למכבי את מירב היתרונות

 : ציון האיכות .8.3

 ח'כנספח ציון האיכות ייקבע בהתאם לאמות המידה המצ"ב 
 

 :המחיר ציון .8.4
 כלהלן:ציון המחיר ייקבע 

 תזכה במלוא הניקוד )להלןהצעת המחיר שהתמורה השעתית שתהא נקובה בה תהיה הנמוכה ביותר 
. שאר הצעות המחיר תבחנה לעומת ההצעה הזולה, ותקבלנה מספר נקודות ("ההצעה הזולהבסעיף זה: "

בהתאם ליחס בין ההצעה הזולה לבין ההצעה הנבחנת. לדוגמא: אם התמורה השעתית בהצעה הזולה היא 

 51 , אזי הציון שתקבל ההצעה הנבחנת הוא600והתמורה השעתית בהצעה הנבחנת היא  500

(500/600)*60= . 

המציע, מומחיותו,  את איכות השירות ויכולתו של המציע, על פי הערכה כוללת של תבחןועדת המכרזים  .8.5
מך ס על ונסיון בארץ, הספקמוניטין של משאביו, נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, רמת השירות, 

וכן על  ,, על סמך שביעות רצון במכבי מביצוע התקשרויות שונות קודמות עם המציעהנתונים שצרף להצעה
פי כל ממצא אחר שייאסף ע"י -ללקוחותיו של המציע מהתקשרויות קודמות, וכן ע סמך בדיקת המלצות

 להלן. 8.11 ועדת המכרזים או ע"י צוות בדיקה שימונה מטעמה, אם ימונה, כאמור בסעיף 
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האיכות ברכיבים הכלולים בסעיפי  איכות מזעריהצעה של מציע שלא יעמוד בציון  תדחהועדת המכרזים  .8.6
הכל על פי הנתונים שהציג בעת לעיל.  4בדרישות ההכרחיות במפרט ובתנאים המוקדמים שבסעיף לעיל, ד

יקבע יהגשת ההצעה, ו/או אשר נאספו במהלך בדיקת ההצעות אשר נבדקו על ידי ועדת המכרזים באופן ש
 על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. 

, בציוני לעיל 4בתנאים המוקדמים שבסעיף בי הצעות שעמדו נתן אך ורק לגייודגש כי הציון המשוקלל י .8.7
 .ובדרישות ההכרחיות במפרט האיכות המזעריים

סיון גרוע", כהגדרתו להלן, מכבי תהא רשאית יהמועמד לזכייה במכרז הינו ספק עמו יש למכבי "נבאם  .8.8
שלמכבי לא היה  להעניק את הזכייה למציע שהצעתו למכרז הינה המועמדת הבאה בתור לזכייה, ובלבד

 .סיון גרוע" עם מציע זה י"נ
 סיון גרוע" פירושן: ילצורכי סעיף זה, המילים "נ

 ;השירותים  המוצרים ו/או אי שביעות רצון מאיכות .א

 מחדלים אחרים של הספק, העולים כדי הפרת חוזה. .ב

ול דעתה ובכל רשאית לדרוש מהמציע פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על פי שיק ועדת המכרזים תהא .8.9
 דרך שתמצא לנכון, למלוא שביעות רצונה, על מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליה.

רשאי, שימונה יהא  הצוות ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. .8.11
ידו. ועדת  המוצע על לשירותאך לא חייב, לבחון את המציע וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס למציע ו/או 

אם תהא סבורה שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה עם ועדת המכרזים  ,המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה
 או לא מסר מידע כנדרש.

מעלה או כלפי  מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי  .8.11
 מטה, אם הסטיה אינה סבירה, לדעת מכבי.

שהסכם  דת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה וע .8.12
י יד-לשהיא, או יבוטל ע מכל סיבה  ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא אל הפועל,

 .חודשים מיום תחילתו)שלושה(  3 מכבי בתוך

במחוזות  -הנוכחי )אשר יישאר כמפעיל שלושה מוקדים ככל שמכבי תחליט בעתיד להחליף את הספק  .8.13
המחוזות האחרים, כולם או חלקם, תהא מכבי רשאית וזכאית  3-הדרום, השרון והמרכז(, ביחס ל

 -להתקשר, בקשר למחוזות הנ"ל )כולם או חלקם(, באותם תנאים כמפורט במכרז זה ובהסכם ההתקשרות 
ין עם הזוכה הבא בתור )וכן הלאה(; או לחילופין לפרסם מכרז נספח ב', עם הזוכה במכרז זה; או לחילופ

 חדש ביחס למחוזות הנ"ל )כולם או חלקם(, לפי שיקול דעתה הבלעדי של מכבי.

 

 התחייבויות המציע הזוכה במכרז .9
 עבודה ימי )שבעה( 7למסמכי המכרז, בתוך  'כנספח בהמצורף ההתקשרות הזוכה במכרז יחתום על הסכם  .9.1

 ודעה על הזכייה במכרז.מיום קבלת הה

כמופיע בנספח ההתקשרות ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים/הסתייגויות בנוסח הסכם 
 .ב' למכרז

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

ביצוע לערבות בנקאית אוטונומית  מכבי, ימסור המציע הזוכה לההתקשרות במעמד החתימה על הסכם .9.3
 נוסח המצ"ב.פי ה-להתחייבויותיו ע

 1981-"אהתשמ, הפרטיות הגנת חוק הוראות את לקיים מתחייבהצעה במכרז הזה המציע   בהגשת .9.4
 המידע למערכות הרלבנטיות, המשפטים במשרד ומידע טכנולוגיה, למשפט הרשות והנחיות ותקנותיו
 ואבטחת הפרטיות הגנת לעניין הבריאות משרד והנחיות הוראות וכן, זה מכרז נשוא העבודה ולתהליכי
 . המידע

 

 ביטול המכרז .10
מציע כלשהו, כל עוד  לא יהיה בעצם פרסום המכרז או בקבלת הצעות או בבחינתן התחייבות כלשהי כלפי .11.1

קשרי  מוקדי הפעלה שלשירותי ניהול ו הסכם לאספקתידי מכבי והמציע/ים הזוכה/ים -לא ייחתם על
 (.'נספח ב)והכל כמפורט בהסכם ההתקשרות   מחוזיים לקוחות 

לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן  ,בכל עת ,מכבי תהא זכאית .11.2
 .כאמור לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז -אך לא חייבת  -תהיה מכבי רשאית 
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 רוכשי המכרז או לכל המציעים, לפי העניין.שלח בדואר אלקטרוני לכל יהודעה על ביטול המכרז ת .11.3

רוכשי מסמכי המכרז כל מהחליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי  .2..4
 תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי מכבי ו/או כלפי מי מטעמה.

 

 המכרז במסמכי עיון .11

 עיון, המכרז תוצאות פרסום לאחר, 1993-התשנ"ג ,המכרזים חובת לתקנות)ו( 21 תקנה להוראות בהתאם .11.1
תיאום מראש עם רכזת ועדת  לאחרכמפורט בתקנה האמורה, ייעשה  ,המכרז במסמכי במכרז משתתף של

למכבי לכיסוי העלות הכרוכה במתן  או חלק ממנהלשעה  ₪ 005של  סךהמכרזים ויהיה מותנה בתשלום 
 זכות העיון כאמור.

 הליךזכויותיו במסגרת  צויימ בדבר המשתתף לבדיקת ורק אך נועד לעיל כמפורט המכרז במסמכי עיון .11.2
 ללא קבלת אישור מראש ובכתב ממכבי.  ,ןאו מקצת ןכול, הרחב לציבור אלה תוצאות לפרסם אין. המכרז

 

 בעלות על מסמכי המכרז .12
לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין לעשות נם קניינה הרוחני של מכבי, אשר מועבר למציעים ימסמכי המכרז ה

במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות, וחל איסור מוחלט על רוכש מסמכי המכרז להעביר 
 אותם ו/או העתק מהם לידי אחר.

 

 מכות שיפוטס .13
בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה תהא אך ורק  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 

 . יפו -בתל אביב לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 



 
 

 א'נספח 

 מפרט

 כל הדרישות הכרחיות בשלב ההסכם אלא אם צוין אחרת

 כללי .1

 יעילות ולצורך השגת ואיכותי, יעיל ,מקצועי זמין, שירות נוספים ולגורמים למבוטחיה ליתן מנת על .1.1

 השלמה  ,המלאה ניהולם והפעלתם את הזוכה לידי למסור מבקשת מכבי  בעלויות, וחסכון כלכלית

ומחוז  צפוןות הבאים: מחוז במחוז "(מוקדים)להלן " מוקדי קשרי לקוחות טלפוניים של והכוללת

 . Outsourcingחוץ מיקור בשיטת והכל, ירושלים והשפלה

 וטכנולוגיות תשתיות על בהתבסס מכבי, מכבי, באחריות ממתקני יפעלו המוקדים ,המכרז במסגרת .1.2

 ידי בין הספק ומכבי ותאושרנה על שתקבענה שגרות הניהול ועל במכבי הקיים הציוד על מכבי,  של

 הספק שיוכרז כזוכה ידי על , תיעשההמוקדים של והכוללת המלאה השלמה,  ההפעלה אך מכבי, 

  .המוקדים שזכה להפעיל לגבי במכרז

 כדוגמת ההיבטים המקצועיים בכל למוקדים שוטף ותפעולי מקצועי כעורף ישמש הספק זה, לצורך .1.3

 הניהול לביצוע שגרות אחראי ויהא הלאה וכן מיון, גיוס, הכשרה, הדרכה, ניהול, פיקוח דיווח ובקרה

 יצירת לפעול לשם מכבי בכוונת כי יודגש,)מכבי  בשיתוף פעולה בינו ובין שתיקבענה כפי התפעוליות

 .(הספק, לרבות מוקדים שאינם בניהול המוקדים מן אחד בכל אחידות תפעוליות ניהול שגרות

 נציגים מיומנים באמצעות והביצועים, וזאת השירות ברמת ועקבי מתמיד ישאף לשיפור הספק .1.4

   ומנוסים והשקעה בהעלאת מיומנויותם ומקצועיותם.

 דוברי יהיו ומתן השירותים מוקדה הפעלת לצורך הזוכה המציע ידי על יועסקו אשר השירות נציגי כל .1.5

 מחשוביות במערכות שליטה ויכולת גבוהה ודעת שירותת וכתוב, קרוא היודעים העברית השפה

 או/ו הערבית בשפה מלאה שליטה בעלי יהיו השירות כן, חלק מנציגי מוכ  ומתקדמות מורכבות

 .לעת מעת שישתנו כפי ,מכבי ולצרכי בהתאם להנחיות וזאת הרוסית, 

 מכך, והמשתמע הכרוך כל על במחוזות, המוקדים את הזוכה המציע ויפעיל ינהל השירותים במסגרת .1.6

נציג  להנחיות בהתאם ומיומן מתאים אדם והעסקת כח מיון גיוס, ניהול, לגרוע, מבלי אך לרבות,

 ככל ,םלמוקדי ביחס מכבי צרכי והגדרת במיפוי, אפיון סיוע ידה, שיקבע על הגיוס ולפרופיל מכבי 

 בקשר אחרת הנדרשת בנטיתרל מטלה או עבודה כל וכן הארגוני ובתחום הטכנולוגי שיידרש, בתחום

 הניהול שגרות לביצוע ולאכיפת אחראי יהא הספק כי ומודגש, מובהר .מכבי דעת פי על לכך

 . מכבי ידי עלותאושרנה  שתיקבענה כפי התפעוליות

 למנהלי הדרכה מתאימה ערוךל ,המוקדים על שוטף ובקרה פיקוח מערך להפעיל רשאית תהא מכבי .1.7

 את תספק וכן במוקדים התפעוליות הניהול שגרות את תאשר/תקבע השירות, ונציגי המוקדים

 .מוקד לכל הנדרשת הטכנולוגית התשתית

 כל השגת לצורך סבירה ויפעל בשקידה (חירום בשעת גם המוקדים את ויפעיל ימשיך הזוכה המציע .1.8

 .מוסמכת ורשות דין כל להוראות בכפוף והכל ,כך( לצורך הנדרשים וההיתרים האישורים ההיתרים, 
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 הגדרות .2

" "LOG IN, כלומר נמצא במצב ודת הנציג כאשר הוא מזוהה במערכתשעות עב -"נציגשעות " .2.1

, כגון: זמן דיבור, במהלך משמרת כוללות את כל הפעילויות נציג)שעות  המוקדהטלפוניה של  למערכת

 וכד'(הפסקות למינהן: מנוחה, אוכל, פתיחת משמרת, תדריך, משוב  זמין, זמן ניירת, 

 .במערכת( LOG IN) נציגסה"כ שעות דיבור )שיחות יוצאות+נכנסות( חלקי שעות  -"עור תעסוקהיש" .2.2

 

 יעדים ומטרות .3

 .בטיפול בלקוחותגבוהה  מקצועיות ושרותרמת  .3.1

 ם, זמינות גבוהה וזמני תגובה מהירים. זושיפור מערך השירות ע"י שירות י .3.2

 כל יעד נוסף שמכבי תגדיר במסגרת הפעילות, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי.  .3.3

 השתלבות ביעדי הארגון .4

 יהוו זרוע ביצועית של מנהלי המחוזות ושל מכבי בכלל להשגת יעדי מכבי.  המוקדים .4.1

יבות. מנהלי המוקד מטעם ומתוך ראיה משותפת ומחו המוקדים יפעלו בשוטף בהתאם להנחיות מכבי .4.2

מו ע"י מכבי, ויפעלו י וכל גורם שלישי שידרשו לעבוד עעולה עם צוות המחוז, נציגי מכבהספק ישתפו פ

 באופן מתמיד לשפר את השגי המוקדים.

 תכולת ההצעות .5

 בשני המחוזות. המוקדיםשירותי ניהול והפעלת  .5.1

 .לחודש בלבד  LOG IN) )-* עבודת נציגשעות  3,211בהיקף כולל של המוקד כל מחוז יופעל בגין  .5.2

כל העלויות הנוספות הנגזרות ממכרז זה לרבות עלויות כ"א ניהולי, כ"א המשמש למען הסר ספק, 

נתן כל תמורה נוספת פרט לתמורה ילצרכי מיון, גיוס, הכשרה וכד' יועמסו על שעת עבודת נציג ולא ת

שעות להלן ובכפוף להגדרת " 11.2.1בגין שעות עבודת נציג המזוהות במערכת, כפי המתואר בסעיף 

 עור תעסוקה".יו"ש"  נציג

לחודש  ויועבר ושלא נוצל השעותהשעות החודשי,  סללא מימש את כל  ,מסיבותיו ,במקרה שהספק .5.3

 אחר באישור מראש ובכתב של הנהלת מכבי. 

אם קיבל אישור בשעות החורגות, הבמקרה שהספק חרג מתקציב השעות החודשי יקבל תמורה עבור  .5.4

 מכבי. מראש ובכתב לחריגה מהנהלת

 דרישות כ"א  .6

 מבנה ארגוני  .6.1

 כל מוקד יערך למבנה ארגוני שיכלול לפחות את הפונקציות הבאות מטעם הספק: .6.1.1
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 מינימליים של מנהלים במוקדים ביחס לנציגים:להלן תקנים  -תקנים  .6.1.2

 (1:21נציגים: ראשי צוותים )מקסימום  .6.1.2.1

 (1:51חובה אחד במשמרת ) –נציגים: מנהלי משמרת  .6.1.2.2

 פרופיל המינימום הנדרש לבעלי התפקידים .6.1.3

 מנהל פעילות מטעם הספק  .6.1.3.1

 פירוט נושא

משימות 

 עיקריות

 (One point of contactיהווה מנהל לקוח עבור הפעילות מטעם מכבי ) -

 המוקדים  שניאחריות כוללת לניהול ותפעול של  -

 תמיכה ניהולית למנהלי המוקדים מטעמו -

 כתובת לפניות הנוגעות לניהול ותפעול המוקדים  -

כתובת לפניות והתייעצות בנושאים הקשורים לשינוי/הוספת פעילויות  -

 במידת הצורך -למוקדים

 

 השכלה וניסיון 

 יתרון. -תואר ראשון. תואר שני השכלה:  -

 של מספר מוקדים במקביל ניסיון מוכח בניהול מערכי שירות  -

 ניסיון מוכח בניהול מוקדים מרחוק -

 ניהול מנהלים. -

 יש לפרט את סוגי המערכות– מחשבשליטה במערכות  -

 דרישות כלליות

 כושר ארגון וניהול -

 ראיה מערכתית -

 יכולת הובלה והנעה -

 ושירות יוזםויכולות גבוהות לשירות  סיוןינ -

 סמכותיות, כריזמטיות ואסרטיביות -

 עמידה בלחצים -

 תקשורת בינאישית טובה  -

 דינאמיות ואנרגטיות  -

מנהל מוקד 
מחוזי

 מנהל/י צוותים

 
 

 
 

 נציגים

 מנהל פעילות

 מיון וגיוס

 הדרכה

 מנהל/י משמרת

 מטה תומך בבית הספק
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 פירוט נושא

 יכולת עבודה בצוות -

 מוטיבציה גבוהה לעבודה בתפקיד המוצע-

 

 

   מנהל מוקד .6.1.3.2

 פירוט נושא

משימות 

 עיקריות

 מוקד הייזום פעולות לקידום והובלה של 

לרבות ניהול כ"א במוקד,  ניהול תפעולי כולל של כל תחומי הפעילות במוקד 

 ניהול משימות וכד' 

  עמידה ביעדי השירות והאיכות בכל התחומים במוקד  

 הפקת לקחים ותהליכי שיפור ,ניתוח ביצועים 

 השוניםאחריות על יישום נהלי העבודה שנקבעו בתחומים 

 על הפעילות  מטעם מכבי המחוזיים והארצייםדיווח שוטף לגורמים 

  : מנהלים, נציגיםבמוקד ניהול כוח האדם

 

 השכלה וניסיון 

 יתרון. -השכלה: תואר ראשון. תואר שני  -

 עמדות פעילות 21מעל  מוקדיםניסיון מוכח בניהול  -

 ניהול מנהלים. -

  מחשבשליטה במערכות  -

 כלליותדרישות 

 כושר ארגון וניהול -

 ראיה מערכתית -

 יכולת הובלה והנעה -

 ושירות יוזםויכולות גבוהות לשירות  סיוןינ -

 סמכותיות, כריזמטיות ואסרטיביות -

 עמידה בלחצים -

 תקשורת בינאישית טובה  -

 דינאמיות ואנרגטיות  -

 יכולת עבודה בצוות -

 מוטיבציה גבוהה לעבודה בתפקיד המוצע-

 משרה מלאה-

 

 צוות  מנהל  .6.1.3.3

 פירוט נושא

משימות 

 עיקריות

 ניהול אישי של נציגי השירות  -

 דאגה לרווחת העובד  -

 ניהול מקצועי של נציגי השירות -

 אחריות לקליטת נציגים חדשים והבאתם לעמידה ביעדים -

ענונים יפיתוח מקצועיות עובדים קיימים ע"י ביצוע הערכה ומשוב, הדרכות ור -
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 פירוט נושא

 מקצועיים תקופתיים ,חניכה ,האזנות, מבחני ידע, ועוד

 עמידה ביעדים  -

 ביצוע הפקת לקחים ותהליכי שיפור -

 הצפת נושאים לשיפור והצעות לייעול  -

 שימור עובדים -

 השכלה וניסיון 

 יתרון. -השכלה: תעודת בגרות מלאה. תואר ראשון  -

 שנה(, יתרון לניהול במוקד.ניסיון מוכח בניהול צוות עובדים )מינימום  -

  מחשבשליטה במערכות  -

 דרישות כלליות

 כושר ארגון וניהול -

 ראיה מערכתית -

 יכולת הובלה והנעה -

 יכולת עמידה מול קבוצה -

 ושירות יוזםויכולות גבוהות לשירות  סיוןינ -

 תפיסה מהירה, יכולת למידה וקליטה של חומר מקצועי רב -

 כריזמטיות ואסרטיביותסמכותיות,  -

 עמידה בלחצים -

 תקשורת בינאישית טובה  -

 דינאמיות ואנרגטיות  -

 יכולת עבודה בצוות -

 מוטיבציה גבוהה לעבודה בתפקיד המוצע-

 

 :משמרתמנהל  .6.1.3.4

 פירוט נושא

משימות 

 עיקריות

 ניהול אדמיניסטרטיבי של המשמרת -

 אחריות על עמידה ביעדים במהלך המשמרת -

 מיקום, מחשבים, טלפונים וכו' -בלוגיסטיקה ונושאים טכניים במוקד  טיפול -

 העברת תדריך מקצועי לנציגים -

 דיווח ביצועים, תקלות והיקפי פעילות בשוטף ובסיום משמרת )דוח משמרת( -

 הקפדה על נהלי משמעת )איחורים, חיסורים, בעיות אישיות וכו'( -

 מתקנות בזמן אמתאיתור כשלים וקשיים וביצוע פעולות  -

 ביצוע הקשבות מדגמיות לשיחות לצורך למידת נושאי הפניות -

 ביצוע בקרה בזמן אמת על טיפולים שאורכים מעבר לזמני התקן  -

 התראה בפני מנהלי צוותים/מוקד/גורמים בארגון על פעילויות חריגות -

 ביצוע הפקת לקחים ותהליכי שיפור דיווח למנהל ישיר -

 

 השכלה וניסיון 

 יתרון. -השכלה: תעודת בגרות מלאה. תואר ראשון  -

 יתרון. -משמרת בתחום השרות. תחום גבייהניסיון מוכח בניהול  -

  ממוחשבותשליטה במערכות  -
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 פירוט נושא

 דרישות כלליות

 סמכותיות, כריזמטיות ואסרטיביות -

 ראיה מערכתית  -

 יכולת לתפקד בתנאי לחץ  -

 יכולת לתפקד בו זמנית במספר משימות   -

 יכולת עמידה מול קבוצה  -

 תקשורת בינאישית טובה  -

 כושר ארגון וניהול-

 דינאמיות ואנרגטיות-

 יכולת עבודה בצוות-

 מוטיבציה גבוהה לעבודה בתפקיד המוצע-

 

 נציג שירות: .6.1.3.5

 פירוט נושא

משימות 

 עיקריות

 מתן שירות איכותי זמין ומקצועי  -

 אחריות לסגירת מעגל טיפול בלקוח -

 עמידה ביעדים אישיים -

 יישום נהלי עבודה -

 

 השכלה וניסיון 

 תעודת בגרות מלאה.השכלה:  -

   םיתרון לבעלי ניסיון בעבודה במוקדי -

 יש לפרט רמת הידע )שליטה   -יכולת תפעול מערכות מחשב  -

 .מלאה/חלקית(, שמות מערכות ויישומים  

 כלליותדרישות 

 תודעת שרות גבוהה -

 אוריינטציה מכירתית -

 בע"פ. כושר ביטוי גבוה -

 יכולת עבודה בתנאי לחץ -

 אחריות אישית גבוהה -

 יכולת למידה -

 יכולת עבודה בצוות -

 התחייבות לעבודה במשמרות  -

בהתאם לדרישת  -חובה, ערבית, רוסית, אנגלית -: עברית ברמה גבוההשפות -

 המחוז

 ציה גבוהה לעבודה בתפקיד המוצעמוטיב-

 משמרות בשבוע 4מינימום 

  אנשי מפתח .6.2

 .מנהל פעילות , מנהל גיוס, מנהל הדרכהבעלי התפקידים הבאים: 

 .יש לצרף קורות חיים במענה לסעיף זה – הגשת ההצעהבמעמד מועסקים על ידי המציע כבר 
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 המציעמטעם  לתפקידים האמורים לעיל את הזכות לראיין את המועמדים המכבי  שומרת לעצמ .6.2.1

 י של העסקתם לתפקיד המיועד במוקד.לצורך אישור סופ

 

  תהליכים מרכזיים .7

 שימור לקוחות .7.1

ללקוחות הפונים למוקד ואו פניה יזומה ללקוחות בהתאם שימור הלקוחות יתבצע ע"י תמיכה ומענה 

 להם מענה מלא. ן יתילנהלי מכבי ובאופן ש

 תמיכת בלקוחות .7.2

ינות בשירות הלקוחות מכבי יוזמת פניות ללקוחות. המוקדים ידרשו להוביל מצו ממדיניות מכבי כחלק

 ת לעת.בכפוף ליעדי מכבי כפי שיוגדרו מעלבצע את השיחות בהתאם להנחיות מכבי ו

נהלי עבודה למוקד )"תיק מוקד"( שישקפו   יציג המציע במענה לסעיף זה -במעמד הגשת ההצעה  .7.3

את התהליכים , הפעילויות ושיטות העבודה של המוקד במגוון תחומים כגון: תהליך ניהול משמרת, 

, תהליך בקרה על עמידה ביעדים, תהליך משוב, תהליך טיפול בבעיות משמעת, אסקלציה ועוד

  לרבות:

 תהליך המיון והגיוס  .7.4

ותהליך הגיוס )כולל מרכז הערכה( יתבצע על ידי הספק ועל חשבונו, גיוס המועמדים המתאימים  .7.4.1

 לדרישות התפקיד המצוינים לעיל.  בהתאם

את תהליך המיון והגיוס על כל שלביו,  יציג המציע :במענה לסעיף זה -במעמד הגשת ההצעה  .7.4.2

בר את פורמט "מרכזי ההערכה" שבכוונתו לבצע: גורמים נוכחים, שלבים ופעילויות, תוך הס

 שהוגדרו ולפעילויות המבוצעות.  יםמטרת כל פעילות מתוכננת בהתייחס לפרופילי התפקיד

נציגי מכבי רשאים לקחת חלק פעיל בתהליכי המיון והגיוס כגון: בחינה מדגמית של פרופיל נציגי  .7.4.3

השירות ושאר בעלי תפקידים, השתתפות במרכזי הערכה ועוד. לנציגי מכבי הזכות לפסול 

 של מועמד שמבחינתם אינו עומד בתנאים הנדרשים.מועמדותו 

מכבי שומרת לעצמה את הזכות למנות מטעמה מנהלים מקצועיים, נציגים מומחים ובעלי  .7.4.4

 תפקידים נוספים עפ"י שיקול דעתה.

 בנספח להסכםלחתום על טופס סודיות כמפורט  שכל עובד שיועסק במוקד יידר .7.4.5

 הדרכה והשבחה שוטפת הכשרה,  .7.5

הספק לקיים קורסי הכשרה בניהולו, בהתאם לצורך ועפ"י דרישת מכבי, אשר יהוו באחריות  .7.5.1

  חלק בלתי נפרד מההקמה ומהפעילות השוטפת.

באחריות הספק בנייה ותכנון קורס ההכשרה והעברתו למועמדים, לרבות ריכוז כל החומרים  .7.5.2

ורס ההכשרה ק הרלוונטיים ובניית תוכניות ההדרכה מכל הגורמים הלוקחים חלק בהדרכה.

 יכלול תכנים מקצועיים, הדרכת מיומנויות שיחה והדרכה טכנולוגית על מערכות המוקד

על ידי מכבי לגורמי מפתח מטעם הספק. משך ההכשרה לאנשי המפתח:  תועברהדרכה ראשונית  .7.5.3

 .כשבועיים

 בהתאם לתכנים שיועברו לאנשי המפתח יבנה הספק את קורס ההכשרה לנציגי השרות. .7.5.4

 .השרותס ההכשרה יעברו אישור מכבי, לפני ביצוע ההדרכות לנציגי תכני קור .7.5.5

ימי חניכה בעבודה )בהתאם  11ימים הדרכה+  3-5–מינימום משך קורס ההכשרה לנציג שרות  .7.5.6

 לתחום(
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, , שעורי השלמה וחיזוק ריענוןבאופן שוטף באמצעות  הדרכהבנוסף לקורסי ההכשרה, תתבצע  .7.5.7

 הקשבות גלויות ואימון אישי.

במתקני הספק או במתקני מכבי בהתאם לתאום מראש, עבור מוקד   תבוצענהלנציגים ההכשרות  .7.5.8

 אחד או מספר מוקדים בקבוצה בהתאם לצורך.

כלל חומרי ההדרכה, כגון: חוברות לימוד ומצגות יוכנו ע"י הספק ועל חשבונו, ויועברו למכבי  .7.5.9

 רכה.לאישור סופי. מכבי תקבל העתק סופי מפורט של כל תוצר הד

ההדרכות יכללו הן חלק גנרי שיהיה רלוונטי לכלל סוגי הפעילויות והתחומים והן חלק ייחודי  .7.5.11

 עפ"י תחומי הפעילות.

 . המכבי רשאית להשתלב בהדרכות  או לשלב גורמים מטעמ .7.5.11

 - במענה לסעיף זה -במעמד ההגשה  - והשבחה שוטפת  הדרכה .7.5.12
, מהות התהליך )למשל: הדרכה את תהליכי ההדרכה וההשבחה השוטפים  יציג המציע

קבוצתית, הקשבה גלויה, הקשבה סמויה וכד'(, אופן איתור הנציגים לתהליך, היקף שעות 

ממוצע חודשי לנציג. יש להתייחס להדרכת תכנים חדשים ולהעמקת הידע ושיפור הידע 

 בתכנים קיימים.

ת ההדרכה ומערכי את אופן בניית תוכניו יציג המציע - במענה לסעיף זה -במעמד ההגשה  .7.5.13

 יהשיעור, תוך התייחסות למטרות, למבנה ההדרכה, תכולת ההדרכה, ומספר חניכים אופטימאל

 למחזור. 

את מבנה קורס ההכשרה הראשונית  יציג המציע -במענה לסעיף זה  -במעמד ההגשה  .7.5.14

ל התכנים הנדרשים בהכשרה ברמת כותרות למערכי שיעור, לרבות מכלולעובדים חדשים, 

 .יתראשונ

  על הספק לפרט הדרכות שיבצע בתחום מיומנויות שירות ומענה טלפוני ע"מ להבטיח

 שירות טלפוני יעיל ואפקטיבי, לרבות מטרות הקורס, מבנה הקורס ותכנים מרכזיים

  על הספק לפרט את תהליך החניכה של נציג חדש לרבות אופן ביצוע התהליך, תהליך

 הבחינה וההסמכה בתום תקופת החניכה

 

 בקרת ידע  .7.6

במענה  -במעמד ההגשה הספק יבצע פעילויות בקרה וחניכה לשיפור רמת השירות והביצועים. 

את הפעילויות שיבצע, משך הפעילות, תדירות הפעילות ומתודולוגית העבודה.  יציג המציע לסעיף זה

 לתדירות תלהלן דוגמא למספר פעילויות שעל הספק לבצע )תדירות הביצוע המצוינת מתייחס

 לביצוע(: תמינימאלי

העברת עדכונים מקצועיים ועדכונים בנוגע לרמת השירות טרם כניסת הנציגים  -תדריכים יומיים .7.6.1

 למשמרת.  

 ענון נושאים שוטפים. ילצורך העברת מידע בנושאים חדשים וכן לר -הדרכות )חודשית( .7.6.2

ביצוע האזנות לכל נציג, ומתן משוב וציון על מקצועיות וביצועים.  -האזנות ומשובים )חודשית( .7.6.3

/  שיחות לפחות.  המשובים לשיחות יתועדו ע"ג טופס 4 -ל מהאזנהמשובים הבנויים  2מינימום 

 האזנותעודי. נציג מכבי רשאי לבקש העתקי הטפסים המלאים לצורך בקרה על ביצוע יקובץ י

 ואופן מתן הציונים.

וע הערכה לעובדים אחת לתקופה לשם מישוב על כלל הפעילות של בעל התפקיד, ביצ - הערכה .7.6.4

 עמידה ביעדים וכדומה.  
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 שימור עובדים .8

 מכבי  מעוניינת בהקטנת אחוז תחלופת העובדים במוקד.  .8.1

פעילויות אותן יבצע לצורך שימור מנהלים פירוט  יציג המציע - במענה לסעיף זה -במעמד ההגשה  .8.2

 התחלופה לאורך שנות הפעלת המוקד.חוז ונציגים והקטנת א

וקדי מיקור החוץ וותק ממוצע של נציג במפרטי  יציג המציע - במענה לסעיף זה -במעמד ההגשה  .8.3

 שהוא מפעיל אצלו.

 למכבי העובדים בין זיקה פיתוח .8.4

 וחיזוק פיתוח לצורך הנדרשות הפעולותתיאור  יציג המציע - במענה לסעיף זה -במעמד ההגשה 

 י.למכב השונים בדרגים המוקד עובדי של השייכות ותחושת הזיקה

 דיווח .9

ידרש יים וכל דוח שידוחות משמרת, יומיים, שבועיים, חודש מכביבאחריות הספק להפיק ממערכות  .9.1

 סטורי, הנוגע לפעילות המוקד. יידרש לצרכי ניתוח ושיפור, בזמן אמת או היע"י המזמין או ש

 הספק ויאושר ע"י נציג מכבי בשלב ההקמה.  לרבות: פורמט דוחות הדיווח יאופיין ע"י .9.2

 דוח ביצועי משמרת .9.2.1

 דוח ביצועים יומי .9.2.2

 שבועי -דוח בקרת איכות   .9.2.3

הדוח יכלול: ניתוח ביצועים, הצגת יעדים מול ביצוע, סיכום  , מצטבר,ניתוח ביצועים חודשי .9.2.4

"כ לכלל הכשרות, סיכום הערכות מקצועיות, מסקנות והצעות לשיפור לגבי כל מוקד וסה

המוקדים שהספק מפעיל עבור מכבי במסגרת מכרז זה. הדוח יערך במצגת ויוצג בישיבה חדשית 

 עם נציגי מכבי.

דוח שעות חודשי לחיוב בחלוקה לפי תפקידים אשר יהווה סימוכין לחשבונית החודשית. זכות  .9.2.5

 המזמין לדרוש דוח שעות שמי.

 המוקד יעדי .10

ם כמותיים ואיכותיים שיקבעו ע"י מכבי מעת לעת בחינת איכות הפעילות תתבסס על יעדי .11.1

 ומכבי תהיה רשאית לשנותם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 לרמת כן בסיס להשוואה ו בפועל הניתנת השירות רמת להערכה של  בסיס מהווים אלה יעדים .11.2

 הניתנת המוקדים המקבילים אצל הספק ומקבילו. השירות

 סוגי מדדים להערכת ביצועי המוקדים .11.3

מעידים על יעילות עבודת הנציגים, כגון: ממוצע שיחות לשעת נציג, שעור  -מדדי יעילות .11.3.1

 .תעסוקת נציג וכד'

מעידים על פריון העבודה , כגון: הצלחה, סגירת טיפול במגע ראשון,  שעור  -מדדי אפקטיביות .11.3.2

 .סגירה ביחס לכמות השיחות וכד'

כגון: ציון מקשוב המשקף עבודה ע"פ  מעידים על איכות העבודה, -מדדי איכות ומקצועיות .11.3.3

 נהלים.

לקוחות  שביעות רצוןמעידים על טיב השירות שהלקוחות מקבלים, כגון:  -מדדי שירות .11.3.4

 מהטיפול במוקד.
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 ,לקחים הפקת ביצוע ת,השירו רמת לציון שהביאו הגורמים ניתוח ד,מד לכל לבצע הספק על .11.3.5

 ביניים יעדי והצבת ,זמנים לוחות כולל ,לשיפור דרך אבני קביעת, ותוצאותיהן לשיפור פעולות

 .הנדרשים היעדים להשגת עד

 לפעילות בנוסף ,סמויות והן גלויות הן ,בקרה פעולות לבצע רשאי המטעמ מי או מכבי .11.3.6

 .עת בכל ,וגדרויש הקריטריונים י"עפ השירות ואיכות טיב בחינת שם, ל הספק י"ע המבוצעת

להניע את נציגי השירות להשיג את יעדי המוקד, שיקבעו ע"י על הספק לתאר כיצד הוא מתכוון  .11.4

 מכבי.

מכבי מעוניינת לעודד את הספק להשתפר באופן מתמיד ועל כן תפעיל מפעם לפעם תחרויות בין  .11.5

המוקדים ותיתן פרס כספי למוקד שזכה בתחרות. הקריטריונים לתחרות יפורסמו מראש בין 

 יעדים אותם מכבי מבקשת לשפר.המוקדים ע"מ שהספק יהיה מכוון להשגת ה

את הפעולות שיבצע במטרה להניע את נציגי  יציג המציע - במענה לסעיף זה -במעמד ההגשה  .11.6

איכות, השונים )יעילות, אפקטיביות,  במימדיםלהשיג את יעדי המוקד והמנהלים השירות 

 שירות( כפי שיקבעו ע"י מכבי מעת לעת. 

 

 פרויקט ההקמה  .11

 מסגרת ההקמה  .11.1

וזאת בין היתר ע"י הקמת   הספקמכבי רואה חשיבות רבה בעבודה משותפת בינה לבין  .11.1.1

 מנגנונים משותפים להקמה וקידום פעילות המוקדים. 

 מכבי תספק צוות להנחיה, מעקב ובקרה אחר פעילות הספק. .11.1.2

חודשים בלבד מיום מתן הודעה בכתב לספק, להתחיל ולהקים את  2תקופת ההקמה תמשך  .11.1.3

נתן לכל מחוז בנפרד בהתאם למוכנות תשתיות המחוז לקלוט את יי. ההודעה תמוקד המחוז

 הפעילות.

קח חלק פעיל. יהיה נוכח בתהליך המיון יבמסגרת תהליך הגיוס הראשוני נציג מטעם מכבי י .11.1.4

 לנציגי השרות.

צוות ההקמה מטעמו: מנהל  פירוט בדבר יציג המציע - במענה לסעיף זה -במעמד ההגשה  .11.1.5

 .הצוות, בעלי תפקידים, מבנה הצוות, כולל פירוט קורות חיים וממליצים

 במסגרת ההקמה תוקם מנהלת, בה יהיו נוכחים גורמים מטעם הספק וגורמים מטעם מכבי .11.1.6

או לפי בקשת  וולצרף אליהן כל גורם נדרש נוסף מטעמ בפגישותהספק מתחייב להשתתף  .11.1.7

 מכבי

יתקיימו בתדירות שתקבע ע"י מכבי בנוכחות נציגי הספק ונציגי מכבי. במהלך הפגישות  .11.1.8

 הפגישה יעדכן הספק ע"ג דוח מפורט, את עמידתו בשלבי ההקמה.

הספק יגיש דו"ח סטאטוס מפורט להתקדמות הפרויקט ביחס לאבני הדרך, ויציג תרשים  .11.1.9

 להקמת המוקד סטושבועית. במענה לסעיף זה יציג הספק דוח סטא-גאנט, בתדירות דו

 שלבי ההקמה .11.2

מוקד קשרי  את היערכותו להקמתבהצעתו במפורט  יציג המציע - זה במענה לסעיף -במעמד ההגשה 

 עפ"י תוכנית עבודה מפורטת הכוללת:  הלקוחות ויישום שלבי המימוש

 וציון אבני דרך. , תלות בין הפעילויותפירוט הפעילויות המתוכננות כולל תתי פעילויות .11.2.1
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 ותזמון הפעילויות.משך  .11.2.2

גורם אחראי מטעם הספק לביצוע כל שלב, וכלל הגורמים המעורבים הנדרשים הן מצד הספק  .11.2.3

 .מכביוהן מצד 

 תוכנית ביצוע בתרשים גאנט. .11.2.4

 ניתוח נתיבים קריטיים והערכת סיכונים, ותוכנית פעולה לביטול/צמצום הסיכון. .11.2.5

גיוס כלל עובדי המוקד, הכנת תוכנית שתכלול בין היתר תוכנית לאיתור ו -היערכות כוח אדם .11.2.6

 .הדרכה לכלל בעלי התפקידים במוקד הכוללת הדרכות

עבודה, כולל עבודת ממשקים ותהליכי ונהלי תכנית לבניית תהליכי  -היערכות מקצועית .11.2.7

 אסקלציה, הגדרת תסריטי שיחה, תוכנית מישוב וחניכה.

הכוללת בין היתר הכנת נהלים והוראות תפעוליים להפעלה שוטפת של  -היערכות תפעולית .11.2.8

 המוקד, מערכי בקרה ומדידה ועוד.

  ההקמהתקופת   .11.3

 כל אחד מהמוקדים.להקים את במהלך החודשיים הראשונים ממועד חתימת ההסכם, על הזוכה  .11.3.1

 כחלק משלב זה תועבר הכשרה ע"י מכבי בנושאים הרלוונטיים, לגורמי מפתח מטעם הספק.  .11.3.2

יגבש הספק  נהלי עבודה מותאמים למוקד מכבי )"תיק מוקד"(    -בשלב תקופת ההקמה  .11.3.3

שישקפו את התהליכים , הפעילויות ושיטות העבודה של המוקד במגוון תחומים כגון: תהליך 

על עמידה ביעדים, תהליך משוב, תהליך טיפול בבעיות משמעת,  ניהול משמרת, תהליך בקרה

 אסקלציה ועוד.

 תקופת ההקמה וההתייצבות לאחר חתימת ההסכם .11.4

 כלהלן: תמיום חתימת ההסכם עד לסיום שלב ההתייצבו .11.4.1

 הערות משך שלב

ימים מיום מתן הודעה בכתב לזוכה על  7 היערכות להקמה
 היציאה לשלב ההקמה.

לגבי כל מחוז בנפרד ההודעה תינתן 
בהתאם למוכנות תשתיות המחוז 

 לקלוט את הפעילות
ימי  7לאחר שהסתיימו  -חודשיים  שלב הקמה

 להקמה. תההיערכו
 

שני חודשי פעילות ראשונים של כל  חודשיים לאחר שהסתיים שלב ההקמה   תשלב ההתייצבו
 מוקד בפני עצמו.

 

ל הפעילות של מטעמו שיהיה האחראי על כלעל הספק להעמיד לרשות מכבי  מנהל פעילות  .11.4.2

איש קשר יחיד מולו תפעל בכל הנוגע לפעילות הספק ולבעיות המתגלות בפעילות מול  הספק,

(. איש קשר זה יהיה בתפקיד ניהולי בכיר אצל הספק (Single Point Of Contact המוקדים 

 והוא ילווה את הפעילות לאורך כל תקופת ההתקשרות. 

 שוטף תפעול .11.5

 מהות הפעילות  .11.5.1

 ( למתן תמיכה ושירות ללקוחות.91% -( ייזום שיחות ללקוחות ) כ11% -מענה לשיחות נכנסות )כ

 שעות פעילות  .11.5.2

, ומי ו' וערבי חג בין השעות 21:11-ל 19:11ה' בין השעות -המוקדים יפעלו בימים א' .11.5.2.1

19:11-13:11. 
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 מכבי  שומרת לעצמה את הזכות לשנות את שעות הפעילות. .11.5.2.2

 ללקוחותארת הודעה ונציגי השירות יחזרו לשעות הפעילות השיחות ינותבו להש מחוץ .11.5.2.3

 שעות עבודה. 24תוך 

 מכבי מול העבודה מנגנוני .11.6

בפגישת  .חודשית בתדירות פגישה תתקיים ההקמה שלב לאחר  -ישיבת סטטוס חודשית .11.6.1

 זו ישיבהבמכבי.  מטעם שיקבעו והגורמים הסטטוס יהיו נוכחים הנציגים הבכירים של הספק

 .שהסתיים העבודה מחודש נתונים סיכום בסיס על המוקד פעילות לגבי עסקיים נתונים יוצגו

 .לעיל"דיווח"  8ראה סעיף 

סילבוס מובנה  בצרוף למכבי  יועבר הסיכום שיוכן לפגישת הסטטוס החודשי  .11.6.1.1
 ועדת ההיגוי. התכנסות לפני שעות   24 לפגישה

 .וע בהמשךלביצ ויעדים החלטות יקבעובישיבה זו יתקיים דיון ו .11.6.1.2

 הנוכחים לכל מסודר פרוטוקול סיכום באחריות הספק להפיץ  הישיבה בסיום .11.6.1.3

  .נוספים רלוונטיים וגורמים

 ואינם מהירה התייחסות הדורשים לאירועים מיידי מענה מתן לצורך - הוק–אד ישיבות .11.6.2

 יהיו בה הנוכחים אשר ספציפי לטיפול ישיבות יתכנסו ,החודשיות לישיבות לחכות יכולים

 .הנושא וקידום לטיפול הרלוונטי הגורמים

 פעילות את יכיל אשר יומי דוח יופץ  10:00 השעה עד בוקר בכל -שוטף ניהולי ומידע דוחות .11.6.3

 .הקלנדרי החודש מתחילת מצטברים ביצוע נתוני כולל שהסתייםאתמול/ ליום המוקד

אנשי המפתח מטעם הספק, לרבות מנהלי המוקדים ומנהל הפעילות יהיו בקשר  -קשר שוטף .11.6.4

שוטף עם נציגי מכבי ויעדכנו אותם בכל התרחשות חריגה, לטובה או לרעה שקוראת במוקד, 

 כמו כן יהיו זמינים במהלך יום העבודה לפניות של נציגי מכבי. 

 תשלום שעת נציג תחושב על פי המדדים הבאים: .11.6.5

הכוללות את כלל הפעילויות של הנציג במהלך  שעות עבודת נציג  – LOGIN"שעות " .11.6.5.1
ישיבות צוות, הדרכות  העבודה לרבות, זמן דיבור/שיחות, תדריך בוקר, משוב,

 הפסקות.ו מקצועיות,

באות: זמן דיבור  פרמטר זה יחושב  ע"י סכימת הפעילות ה -"שעור תעסוקת נציג" .11.6.5.2
של והוא עומד בטווח במסגרת פעילות המוקד(  תיעוד, וזמן ונכנסות)שיחות יוצאות 

 .של הנציג LOGINזמן תעסוקה  מתוך  67% מעל

יתבצע על פי דוח נוכחות  ים. התשלוםהנציגההכשרה של שעות תשלם עבור  מכבי  .11.6.5.3
 .ראשוניתע"י מכבי לקורס הכשרה  ובמסגרת היקף שעות שאושרו

עלות הכשרת הנציג תחול  במקרה שהותק הממוצע של הנציגים במוקד קטן משנה .11.6.5.4
 במלואה על הספק , במקרה זה מכבי לא תשלם את שעות ההכשרה של הנציג.

 פרס /קנס  .11.7

תעסוקת נציג נמוך מהיעד , למכבי שמורה הזכות לקזז מחשבון הספק את  רששיעובמקרה  .11.7.1

שעות  111עור תעסוקת נציג נמוך. למשל : אם לספק יהחלק היחסי של השעות הנובע מש

LOGIN מסך השעות,  67-62=5%, רשאית מכבי לקזז  62%קה של של נציגים בשיעור תעסו

 שעות.  5כלומר 

מכבי תפעיל תכנית יעדים למוקדים. תכנית היעדים תקבע מעת לעת בהתאם לצרכי מכבי  .11.7.2

, ותפורסם בין לקבלת פרסלרבות, המדדים והיעדים בתכנית, תקופת המדידה והקריטריונים 

 תוכנית היעדים.ע"י מכבי מראש כחלק מייקבע  ה הפרסגוב. מראש המוקדים
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 נספח ב'

 הסכם התקשרות
 2015 ,ביום ____  בחודש _________ ,אביב-שנערך ונחתם בתל

 

 ב י ן

 
 בריאות מכבי שירותי 
 (589902279)מס' מזהה  227/99אגודה עותמנית מס'  
 אביב-לתהיכל הסיטי, , 27מרח' המרד  
                                                        "מכבי שירותי בריאות"או  "מכבי" :קרא להלןיאשר ת 

 ;מצד אחד
 

 ל ב י ן

 

 __________________ בע"מ__________ 

 __________________________ח.פ. __ 

 _____________________________מרח' ____ 

 "הזוכה" :יקרא להלןיאשר  
 ;שנימצד 

 

 

מוקדי קשרי  שירותי ניהול והפעלתל, 113/2115ו שמספר רגיל פומביומכבי פרסמה מכרז   הואיל
  'כנספח א(, אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף "המכרז" :)להלןלקוחות טלפוניים מחוזיים 

 ;הימנולהסכם זה, ואשר מהווה חלק בלתי נפרד 
 

 ,מכרזל 'גכנספח (, אשר העתק ממנה מצורף "ההצעה" ן:והזוכה הגיש הצעה למכרז )להל והואיל
לתנאים  את השירותים בהתאם לספקהסכים ובכך , ואשר 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 .1

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

 אין בכותרות סעיפי ההסכם כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו/או כדי להשפיע על תוכנם. .1.2

דם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש ין הפירוש שבצבהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להל .1.3
 :אחר

 סכם זה, על נספחיו.ה - "ההסכם" .1.3.1

 .מכרזל ג'נספח  -ההצעה האמורה במבוא להסכם  - "ההצעה" .1.3.2



 
 

 
21 

ניהול והפעלת מוקדי קשרי לקוחות אספקה של שירותי  - "המוצר"השירות/ .1.3.3
הכל כמוגדר "( מוקדיםמחוזיים )להלן " טלפוניים

 בהסכם זה על נספחיו.במפרט ובמכרז ולפי המפורט 

 אנשי קשר .2

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

 להיות נציג הזוכה בכל הקשור לביצוע הסכם זה._______ _________ממנה בזה את הזוכה  .2.2

נציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת לשירות, יהיה זמין לכל פניה מצד מכבי  .2.3
 י מכבי.יד-לידרש לכך עיוישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי )והמנהל(, אם 

 

 הזוכה לעניין מתן השירותוהצהרות התחייבויות  .3

אם למפורט בהסכם בהת השירותלספק למכבי את  , בכל תקופת ההתקשרות,הזוכה מתחייב .3.1
ים כנדרש בהסכם זה ולעמוד בכל הכמויות, התעריפים ולוחות הזמנ ,ובהצעתו מפרטזה, ב

 בהתאם להוראות המכרז והסכם זה. וביעילות במומחיות ובמיומנות,  , והכלובמסמכי המכרז

כל הגבלה בין בהסכם ובין על פי דין ובין בכל אופן אחר, המונעת  והזוכה מצהיר, כי אין עלי .3.2
 מלהתקשר בהסכם זה ולמלא הוראותיו.  ואות האו מגביל וממנ

בהסכם זה הינם מלאים ונכונים, וכי  ומצהיר, כי כל הפרטים שמסר בהצעה והצהרותי הזוכה .3.3
שירותים באיכות הידע המקצועי, הניסיון, המיומנות והיכולת הפיננסית למתן ה ובידי

הנדרשת, ובמסגרת לוח הזמנים הנקוב בהסכם והכל באיכות וטיב מעולים, ולשביעות רצונה 
 המלא של מכבי.  

, ויוסיפו להתקיים במשך כל תקופת הסכם זה כל והזוכה מצהיר כי קיימים ברשות .3.4
ם ניהול האישורים, ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין ועל ידי כל רשות מוסמכת לש

 עסקה, לשם מתן השירותים ולשם קיום כל התחייבויותיו לפי הסכם זה. 

שעמידה בלוח הזמנים מהווה תנאי יסודי בהסכם זה וכי  והזוכה מצהיר ומאשר כי ידוע ל .3.5
של הספק הזוכה לעמוד בלוח  ועל התחייבות כתמכבי בהסכמתו להתקשר עימה, מסתמ

הזמנים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב הספק הזוכה לבצע את הפרויקט בהתאם 
אשר תקבע, ללא כל זכות לטענת עיכוב או השהיות כלשהם בגין תנאי שוק  עבודהלתוכנית ה

ם, ציוד, מכל סוג שהוא, והוא מוותר מראש על כל טענה הנוגעת, בין היתר, למחסור בכוח אד
 כלים וכיוצ"ב. 

להמשיך לספק השירות גם בשעת חרום, למעט במקרה של נסיבות שלזוכה אין הזוכה מתחייב  .3.6
 שליטה לגביהן.

 הזוכה מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה, תוך שימוש בשיטות עבודה בטוחות, .3.7
 בצוות עובדים מיומן ובציוד תקין.

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

 

 ת מכבי יובויהתחי .4

 למערכות תקשורתגישה תאפשר, תעמיד לרשות הזוכה מתקנים מתאימים להפעלת המוקדים ומכבי 
 .לצורך מתן השירות נשוא מכרז זה

 

 התמורה ותנאי תשלום .5

פי מכפלת התעריף ליחידה בכמות -ועלמכבי תשלם לזוכה בהתאם להצעתו הסופית שאושרה,  .5.1
ידי מכבי -ידי נציג מכבי, בתוספת מע"מ כדין, שתשולם על-שניתנה בפועל ושאושרה על ותהיחיד

על בסיס מזומן  אם הספק מאושר לעבוד או חשבונית עסקה ; לזוכה כנגד הוצאת חשבונית מס כחוק 
)להלן:   למכבי חשבונית מס בהתאמהלאחר התשלום יעביר , ובמקרה כאמור, לפי החוק והתקנות

 (."התמורה"
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, המיסים, ההיטלים ההוצאות ומוחלטת, וכוללת את כל התשלומים,  מובהר, כי התמורה הינה סופית .5.2

 הכרוכים באספקת השירותים, והזוכה לא יהא זכאי לכל תמורה נוספת מעבר לתמורה.והאגרות 

 

 תנאי תשלום .5.3

 יום( ממועד 31( יום )תום חודש + שלושים) 31+ התשלום יבוצע בתנאי תשלום של שוטף  .5.3.1
 ידי נציג מכבי. -ידי הזוכה ותאושר על-פי חשבונית שתוגש על-הפעילות, על

ימים מתום חודש הפעילות. אם תוגש לאחר מועד זה,  (שבעה) 7-מהחשבונית תוגש לא יאוחר  .5.3.2
 .למועד התשלום הבאאזי התשלום יידחה 

הספק יגיש למכבי חשבון חודשי, ובו פירוט כל הסכומים המגיעים לו.  -הגשת החשבונית  .5.3.3
 הספק יצרף דוח מפורט, הכולל אסמכתאות, לאימות החיובים. 

מכבי תבדוק חשבונית זו והדו"ח המצורף אליה, ולאחר בדיקתם יהוו החשבונית והדו"ח  .5.3.4
 לתשלום על ידי מכבי.   אסמכתא

)לרבות בדו"ח(, בין אם לפני התשלום או לאחריו, טעויות, אי דיוקים  היה ויתגלו בחשבונית .5.3.5
ו/או ליקויים כלשהם, לרבות חריגות  מן המוסכם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים שיתגלו 
בעקבות האמור לעיל מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לזוכה בכל עת, ממכבי, ובכפוף למתן 

 .ימים מראש 14הודעה בכתב בת 

לשכר המינימום במשק )מיד עם עדכונו( ו/או לשינויים  )לפני מע"מ( יוצמדהתמורה סכום  .5.3.6
עפ"י הנחיות  הצמדה תעשה ה .על עלויות המעסיק )מיום עדכונם( חוקיים המשפיעים

 .החשכ"ל

 

 אחריות .6

לכל נזק ו/או אובדן ו/או פי דין -עלמבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הזוכה לבדו אחראי  .6.1
יגרמו למכבי ו/או למי יפסד, לגוף ו/או לרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, שפגיעה ו/או ה

 השירות אספקתעקב ו/או בקשר עם  ,מטעמה ו/או למבוטחיה ו/או לצד שלישי כלשהו
 כמפורט ומוגדר בהסכם זה. 

לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או הזוכה מתחייב  .6.2
לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי, שייגרמו למכבי הוצאה, 

כתוצאה מאירוע שהינו באחריותו של הזוכה ו/או מי מטעמו ו/או בשמו, על פי הסכם זה או 
 על פי כל דין.

לזוכה אודות לפסק דין חלוט, למתן הודעה מיידית ובכתב ה הפיצוי והשיפוי כפופ חובת
שמכבי לא תתפשר בתביעה לכך ולנהל את התביעה הנידונה  לזוכהתן האפשרות , למהתביעה

 הזוכה. ללא הסכמת

כדי לצמצם או הזוכה ידי -עלכמפורט להלן כי אין בעריכת הביטוחים  ,בהקשר זה מובהר .6.3
חים כדי יהיה בעריכת הביטו, ולא להסכםבהתאם  יוותוילגרוע בצורה כל שהיא מהתחייב

 שהואבגין כל נזק מכבי ו/או מי מטעמה לפצות את לשפות ו/או  ותמחובלשחרר את הזוכה 
 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על-אחראי לו על

, מכל סכום שיגיע בכללותו זה סעיף לפי זכאית היא להםלנכות סכומים  תרשאי תהא מכבי .6.4
לגבותם  תרשאי תהאפי חוק, בכל זמן שהוא, וכן -בצירוף הצמדה וריבית על ,לזוכה הממנ

 בכל דרך אחרת.  מהזוכה

הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים,  .6.5
פי ההסכם. למעלה מן הצורך -ידו על על הניתנים לשירותיםחסים המתייההוראות והתקנים 
, (ח משולבנוס)החוק לביטוח לאומי למלא אחר כל דרישות והוראות מתחייב יובהר, כי הזוכה 

אך מבלי לפגוע בכלליות  ,, ובעיקרשהותקנו על פיותקנות וה הצווים ואחר כל 1995-תשנ"הה
 וו/או קבלני המשנה של ו ו/או שליחיו ו/או משמשיוכל עובדישהזוכה, האמור לעיל, באופן 
 , לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי אוהשירותים במתןועובדיהם שיועסקו 

 .פי החוק הנ"ל-זכאים לכל הזכויות שעלההתקשרות יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת  ,זמני
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לפי הזוכה אינן באות לגרוע מכל התחייבות של  סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו,וראות ה .6.6
מאחריות כלשהי בגין את הזוכה ואין בהן כדי לשחרר  ,פי כל דין-ו/או עלההסכם 

 ., כהגדרתם להלןבביטוחי הזוכהשאינו מכוסה נזק/אובדן/הפסד וכד' המכוסה או 

 

  ביטוח .7

פי כל דין, ממועד תחילת -פי הסכם זה ו/או על-עלהזוכה גרוע מאחריות ומהתחייבות מבלי ל .7.1
לערוך ולקיים על הזוכה , לפי המוקדם, מתחייב השירותים מתןהסכם זה או ממועד תחילת 

חשבונו בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים 
 :)להלןממנו ומהווה חלק בלתי נפרד זה ב"אישור עריכת ביטוחים" המסומן כנספח להסכם 

פי ההסכם, -וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על (,"הביטוחים"ו/או  "ביטוחי הספק"
שלו, ולעניין ביטוח חבות מוצר וביטוח אחריות מקצועית למשך כל תקופה  לרבות כל הארכה

 (שלוש) 3-מ פחות לא אך, ההתיישנות תקופת לתום ועדנוספת לאחר תום תקופת ההתקשרות 
 שנים מתום תקופת ההתקשרות.

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

מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין היתר, הזוכה  .7.2
תחודשנה הזוכה לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי 

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

 .הזוכהמקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי 

הזוכה להמציא למכבי, לא יאוחר מיום אחד לפני  ללא צורך בכל דרישה מצד מכבי, מתחייב .7.3
מועד חתימת הסכם זה, אישור בדבר עריכת ביטוחי הזוכה כאמור לעיל בהתאם לנוסח 
"אישור עריכת ביטוחים", כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. הזוכה מצהיר, כי ידוע לו, כי 

נו תנאי מתלה ומקדמי המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הי
פי -להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של הזוכה על

 פי כל דין.-הסכם זה ו/או על

כדי לצמצם או לגרוע בצורה הזוכה ידי -כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על בהקשר זה מובהר, .7.4
ריכת הביטוחים כדי לשחרר את כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בע

הזוכה אחראי לו בגין כל נזק שאו מי מטעמה ו/מכבי מחובתו לשפות ו/או לפצות את הזוכה 
 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על-על

תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה, מתחייב הזוכה ככל שתקופת ביטוחי  .7.5
בגין הארכת תוקפו  לעיל 7.3 בסעיףם כאמור אישור עריכת ביטוחי מכבילהפקיד בידי הזוכה 

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

להתאימם לערך הנקוב בש"ח הזוכה היה וסכומי הביטוח הינם בדולרים, על כי  ,מובהר
 בהתאם לשער הידוע ביום חידוש עריכת הביטוח.

 7.5ו/או  7.3 בסעיפיםכנדרש הזוכה ידי -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על .7.6
ל תשלום המגיע , בין היתר, בעיכוב כמכבילעיל תחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את 

 לפי הסכם זה.זוכה ל

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

הזוכה ידי -אישור עריכת הביטוחים שיומצא על , לבדוק אתת, אך לא חייבתהא רשאימכבי ת .7.7
מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו כאמור לעיל, והזוכה 

מצהיר הזוכה . זה6סעיף פי -נשוא האישור להתחייבויותיו עלעל מנת להתאים את הביטוחים 
לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מכבי כי זכויות  ,ומתחייב

א אישור עריכת וכל אחריות לגבי הביטוחים נשכל חובה ו/או מכבי ו/או מי מטעמה 
הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא 

פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים -פי הסכם זה ו/או על-הזוכה עלהמוטלת על 
 וחים ובין אם לאו.כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדקו אישורי עריכת הביט

, מכביידי -נם קודמים לכל ביטוח אשר נערך עלעל פיו הי ,יכללו תנאי מפורשהזוכה ביטוחי  .7.8
. כמו כן, יתחייב המבטח מכביוכי המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי 

אלא אם תימסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי  ,שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה
 יום מראש.)שלושים(  31לפחות מכבי 
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, לרבות אי מתן הזוכהלפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על  ,יכללו סעיףהזוכה ביטוחי  .7.9
של , לא יפגעו בזכויותיה הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות

 לקבלת שיפוי. מכבי 

כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה , הזוכהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר  .7.11
והוא פוטר או הנובע מנזק לרכושו, ו/מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שארע לרכושו כנגד 
מכל אחריות לנזק כאמור. פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק מכבי ו/או מי מטעמה את 

תכלולנה , לרבות נזק תוצאתי(כי ככל שערך ביטוח רכוש ) ,בכוונת זדון. הספק מתחייב
)אך למעט כלפי מי שגרם נזק בכוונת מכבי ומי מטעמה הפוליסות ויתור על זכויות שיבוב כלפי 

 פי הפוליסות.-, והזוכה מתחייב לפעול למיצוי זכויותיו עלזדון(

 השירותים מתןכי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם  ,מתחייבהזוכה  .7.11
הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו  ,נשוא חוזה זה

, על כל תנאיהם, וזאת למשך כל תקופת זה 7 סעיףבלערוך ולקיים את הביטוחים המפורטים 
. לחלופין, רשאי זה 7 סעיףבפי המוגדר -הזוכה או לתקופה מאוחרת יותר עלהתקשרותם עם 

 לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט לעיל. הזוכה 

לא יהיו  ,, למעט ביטוח אחריות מקצועיתהזוכהמוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות  .7.12
 וע כביט הרלוונטי למועד עריכת הביטוח או כל נוסח אחר שיחליף אותם.נחותים מהנוסח היד

 

 רישיונות והיתרים .8

היתרים ה מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו/אוהזוכה 
פי הדין, לצורך קיום השירות והפעלתו. הזוכה מתחייב לגרום לכך שכל -ו/או הרשיונות הדרושים על

הנ"ל יהיו בעלי תוקף ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בהם, על חשבונו הוא, במשך כל תקופת 
 .תקשרותהה

 הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית.

 

 מועסקי הזוכה .9

הזוכה מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל צורך  .9.1
שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו יחשבו כעובדיה או יולא  ,כעובדיו או שלוחיו

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

הזוכה מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו/או  .9.2
 הסכם החלים עליו.

/או ו השירות במתןי שמועסק על ידו או מטעמו הזוכה אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מ .9.3
 או השירות מתן בעתיגרם להם י, בגין נזק גופני, מוות או נזק לרכוש שהשירות למתן בקשר
 . השירות למתן הקשורה פעילות בכל

פי ההסכם, וכי כל -על מתן השירותכי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע  ,כן מצהיר הזוכה .9.4
פי ההסכם למכבי ו/או למנהל ו/או לנציגיה ו/או למי שהתמנה על ידם ו/או -זכות שניתנת על

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

והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצוי או הטבה אחרת ממכבי בקשר  ,זכויות של עובדי מכבי
ום ההסכם, או סיום כל עם ביצוע ההסכם או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סי

 פי ההסכם, מכל סיבה שהיא.-התקשרות על

בהסכם לא יתפרש כמסמיך  בשמו בלבד. שום דבר האמור ייתן את השירותכי  ,הזוכה מתחייב .9.5
את הזוכה להופיע בשם מכבי או מטעמה, או כמקנה לו מעמד של נציג מכבי בעניין כלשהו או 

 למטרה כלשהי.

 תחייב לפצות ו/או לשפות את מכבימבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים למכבי, הזוכה מ .9.6
מוסמכת, כי המצב המשפטי ידי רשות -יקבע עלייגרמו לה, אם יבגין כל נזק ו/או הוצאה ש

 ו/או העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה.

עקב אי  מכבי רשאית לדרוש הפסקת העסקתו או החלפתו של כל בעל תפקיד מטעם הספק .9.7
. הספק מתחייב למלא דרישה זו במלואה ללא פגיעה ברמת עמידה בהוראות הסכם זה

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

 

 פרסום, שמירת סודיות  .10

הזוכה מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה  .11.1
בקשר עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או במהלך או אגב ביצוע 

 , לפני תחילתה או לאחר סיומה.תקשרותהשירות, תוך תקופת ההההסכם או מתן 

לחוק  118הזוכה 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,  .11.3
 של מכבי. כפופים לקבלת אישורה מראש ובכתב

 :דרישות לסודיות .11.4

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

ביחס לכל  לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן .11.4.1
עובדיה, מבוטחיה, שיטות עבודתה, נתוניה הכספיים, מידע על מידע על ושל מכבי, 

וכיו"ב נתונים, אשר ספקיה, מידע רפואי, מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע פיננסי 
פי האמור במסמכי הסכם זה -על הזוכה תיויגיעו לידיעתו במסגרת ביצוע התחייבו

 .("המידע" :)להלן

אלא אם  ,למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא .11.4.2
 , מאת מכבי ובהתאם לאישור שניתן.ור ספציפי, לכל נושא בנפרד, בכתבקיבל איש

כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך  לעשות את .11.4.3
עובדי הזוכה, נותני שירותים שכל לדאוג לכך והמורשים לכך,  הזוכה ורק לעובדי

ו על מפי ההסכם יחת-לע והתחייבויותיוהמועסקים על ידו ומטעמו לצורך ביצוע 
המחייב אותם נוסח , בכלפי הזוכה )בכל עת(כתב התחייבות אישי לשמירת סודיות 

 מכביבהתחייבויות הזוכה לשמירת סודיות המפורטות בהסכם זה, וכן כלפי לעמוד 
 . ידי מכבי(-)בהתאם לדרישה מפורשת ולנוסח שיומצא על

-לאחראי כלפי מכבי למילוי האמור עהזוכה יהא מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי 
 י עובדיו ו/או הפועלים מטעמו או עבורו.יד

 שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על:חובת  .11.4.4

ו/או בידי עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו  הזוכה מידע שהיה בידי .11.4.4.1
שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת  טרם ההתקשרות בהסכם זה

 ;סודיות

מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת  .11.4.4.2
 ;סודיות

 לא בגין הפרת התחייבות לסודיות שלמידע שהוא או הפך נחלת הכלל ש .11.4.4.3
 הזוכה.

 ,פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת-או על פי דין-למידע שחובה לגלותו ע .11.4.4.4
ובלבד שהזוכה הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה 

 להתגונן מפניו.

הזוכה לא כל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי ש הוא מסכיםוו לידוע כי  .11.4.5
 רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.יהא 

לרבות מידע אשר קיימת  ,חשף גם למידע רגיש ביותרהוא יישייתכן ו וידוע לכי  .11.4.6
התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור עליו  ולגבי

לגרום גילויו לאחרים או שימוש בו שלא לצורך ביצוע ההסכם עלול אשר בסודיות, ו
הזוכה כי , ומידע בסודיותהלמכבי נזקים והפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת 

 מודע לכך שהמידע הינו חלק מנכסיה של מכבי.

א מודע הוידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, וכי  .11.4.7
צפוי הוא לסנקציות האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם( להן 
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חוק )אך לא רק( הוראות פר הוראות אלו, לרבות הוא או מי מעובדיו מי מטעמו יאם 
וכל , 1996-תשנ"והותקנותיו, חוק זכויות החולה,  1981-הגנת הפרטיות, התשמ"א

 רלבנטי נוסף.דין 

 

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

 

 ערבות בנקאית לביצוע ההסכם .11

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

שקלים  חמישים אלףמאה ו)₪  150,000של בסך , ("ערבות הביצוע"להסכם זה )להלן: 
תום תקופת  לאחר חודשים 4שתוקפה החל ביום החתימה על ההסכם וכלה בתום   ,חדשים(

 .התקשרותה

או  כאמור לעיל, הסתיימה תקופת ההתקשרותהביצוע מבלי לפגוע בכלליות היקף ערבות  .11.2
ק בגין אי מכל סיבה שהיא, והזוכה גרם למכבי נז/ אספקת המוצר/ים הסתיים מתן השירות 

או לדרוש הביצוע תהא מכבי רשאית לחלט את ערבות  -פי ההסכם -התחייבויותיו עלמילוי 
והזוכה סיים לפצות את  לתקופה שתיקבע. הסתיימה תקופת ההתקשרותה הארכה נוספת של

 .הביצועתחזיר מכבי לזוכה את כתב ערבות  ,מכבי כאמור

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

 משפטי כלשהו או למתן הוכחה כלשהי.שא ומתן לבוררות, למ

, יהא הזוכה חייב לחדש חלק מהםאו הביצוע השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי ערבות  .11.4
לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה, הביצוע ם ערבות או להשלים את סכוהביצוע את ערבות 

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

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

 פי כל דין.-ישנה בידי מכבי לפי ההסכם או עלהאמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות ש .11.6

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

 
 

 ההסכם וסיוםההתקשרות  תקופת .12

 שירותי ניהול והפעלת מוקדי קשרי לקוחות טלפונייםההתקשרות עם הזוכה לגבי רכישת  .12.1
 "ההסכם"תקופת  :)להלן, שתחילתה ביום ________ שנתייםתהא לתקופה של מחוזיים 

  .ו/או "תקופת ההתקשרות"(

תקופות נוספות בנות שנה אחת   2-למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ב .12.2
 יתרתוך שמירה על כל והכל  ( מיטיבים בתיאום עם הזוכה, 2( זהים; או )1כל אחת, בתנאים )

 (."תקופות האופציה")להלן:  ההסכםותנאי  הוראות

 כולו, זה הסכם להביא, עת בכל, רשאית תהא מכבילעיל,  44.4-ו 44.4אף האמור בסעיפים  על .12.3
 ובלבד, שהיא סיבה ומכל הבלעדי דעתה שיקולפי -על, לסיומו, מסויימים לשירותים ביחס או

 .מראש חודשים 6 לפחות בכתב לזוכה כך על שהודיעה

 בקשר מכבי כלפי תביעה/או ו דרישה/או ו עילה/או ו טענה כל לזוכה תהא לא, כאמור במקרה
 .ההסכם סיום עם

לבטל את מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן, תהא מכבי רשאית  .12.4
תהא טענה ו/או שלזוכה באופן מיידי, וזאת מבלי את ההתקשרות עם הזוכה  לסייםההסכם ו
 :בקשר לכךכלשהי  דרישה

 אם הזוכה הפר הוראה יסודית כלשהי מהוראות הסכם זה; .12.4.1
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/או ואם הוגשה כנגד הזוכה ו/או על ידו בקשת פירוק ו/או אם ניתן כנגדו צו פירוק  .12.4.2
, , לרבות כונס נכסים זמניהזוכהצו להקפאת הליכים או מונה כונס נכסים לנכסי 

 ימים;  61 בתוך בוטלו לא כאמור והליכים

הרה מהצהרות הזוכה תתגלה כלא נכונה או כלא מלאה ו/או הפכה ללא אם הצ .12.4.3
 נכונה או ללא מלאה במהלך תקופת ההתקשרות;

 –הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .12.5

 ; אוכאמור לעיל לבטל את ההסכם לאלתר .12.5.1

תקן את ההפרה ו/או לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה ל .12.5.2
ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה. הזוכה מתחייב בזה למלא  3ההתחייבות תוך 

ייגרמו נגרמו ו/או שאחר הוראות מכבי, וכמו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים ש
 .הקיום כאמור-כתוצאה מההפרה האמורה ו/או אי מכביל

הזוכה למכבי פיצויים  , ישלםלעיל 12.4בנסיבות המתוארות בסעיף ביטלה מכבי את ההסכם  .12.6
, וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו למכבי כתוצאה ש"ח 151,111מוסכמים בסך 

שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה. אין באמור מההפרה ו/או אי הקיום כאמור, אך מבלי 
בפיסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ו/או נוספים 

 על פי כל דין.

הפר הזוכה את ההסכם הפרה ו/או  לעיל 12.5.2בסעיף לא תיקן הזוכה את ההפרה, כאמור  .12.7
שאינה יסודית ומכבי דרשה מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה ו/או את 
ההתחייבות והזוכה לא תיקן את ההפרה ו/או לא מילא אחרי ההוראות ו/או ההתחייבות, כפי 

ך המועד שנדרש על ידה, תהיה מכבי זכאית לבטל לשביעות רצונה ובתו ,שנדרש על ידי מכבי
קיומו, והזוכה יהא חייב לשלם למכבי פיצויים מוסכמים -את ההסכם מחמת הפרתו או אי

וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שיגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו/או אי  ש"ח 151,111 בסך
בפסקה זו כדי לגרוע  אין באמור הקיום כאמור ומבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה.

 מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ו/או נוספים על פי כל דין.

הצדדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק אשר  .12.8
עלול להיגרם למכבי עקב הפרתו ו/או הפרתו היסודית של ההסכם, כמפורט לעיל, וכי הזוכה 

 יהיה מנוע מלטעון להיפוכו של דבר.

ביטול ההסכם על ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה, והביטול ייכנס לתקפו  .12.9
 במועד שתקבע מכבי בהודעה.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות הקיימת לצדדים בהתאם לחוק החוזים )תרופות בשל  .12.11
פי -, לרבות סיומו המיידי של ההסכם בשל הפרתו היסודית על1971-הפרת הסכם(, התשל"א
 פי דין. -הוראות ההסכם או על

 
 שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.-ו שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.אף האמור בסעיפים  על .12.11

, מסויימים לשירותים ביחס או כולו, זה הסכם להביא, עת בכל, רשאית תהא מכבילעיל, 
 בכתב לזוכה כך על שהודיעה ובלבד, שהיא סיבה ומכל הבלעדי דעתה שיקולפי -עללסיומו, 
 .מראש חודשים 6 לפחות

 בקשר מכבי כלפי תביעה/או ו דרישה/או ו עילה/או ו טענה כל לזוכה תהא לא, כאמור במקרה
 .ההסכם סיום עם

 מהאמור לעיל, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן, תהא מכבי רשאית לסייםמבלי לגרוע  .12.12
תהא זוכה של, וזאת מבלי זוכהבאופן מיידי באמצעות הודעה בכתב להזוכה ההתקשרות עם 
 :בקשר לכךכלשהי  טענה ו/או דרישה

 הפר הוראה יסודית כלשהי מהוראות הסכם זה;הזוכה אם  .12.12.1

/או וניתן כנגדו צו פירוק ו/או אם שת פירוק בקו/או על ידו הזוכה נגד כאם הוגשה  .12.12.2
, , לרבות כונס נכסים זמניהזוכהצו להקפאת הליכים או מונה כונס נכסים לנכסי 

  ימים; 61 בתוך בוטלו לא כאמור והליכים

תתגלה כלא נכונה או כלא מלאה ו/או הפכה ללא הזוכה אם הצהרה מהצהרות  .12.12.3
 נכונה או ללא מלאה במהלך תקופת ההתקשרות;
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אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות הקיימת לצדדים בהתאם לחוק החוזים )תרופות בשל  .12.13
פי -, לרבות סיומו המיידי של ההסכם בשל הפרתו היסודית על1971-הפרת הסכם(, התשל"א
 פי דין. -הוראות ההסכם או על

 

 איסור הסבת ההסכם .13

פי ההסכם או -את זכויותיו עלהזוכה איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות לאחר  .13.1
, שלא תסרב לתיתו בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכביאת החובות הנובעות ממנו, אלא 

 אלא מנימוקים סבירים.

כל מסירה או העברה שיתיימר הזוכה לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת  .13.2
 וחסרת כל תוקף.

 ן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו.זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו, כול .13.3

פי הסכם זה ו/או חלקן, לכל -מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה על .13.4
עניין" בו -הינה "בעל שמכביגוף משפטי המהווה חברה בת ו/או חברת סמך של מכבי ו/או 

, ו/או לכל גוף מקבוצת מכבי 1968 – "חתשכעניין" בחוק ניירות ערך, -כהגדרתו של "בעל
 ובלבד שזכויות הזוכה על פי הסכם זה לא תיפגענה.

 פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך, הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר כלשהו. .13.5

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

 ההסכם.

   הזוכה ומי מטעמושל  ועבודת בעלות על תוצר .14

כל השירותים, המידע, המסמכים, קבצי הנתונים, התוכניות, הנספחים הטיוטות, התרשימים,  .14.1
הזוכה לשם ביצוע השירותים או  ןהמפרטים וכל מידע אחר או מידע הגלום בתוצרים שהכי

על פי  ו ותיי הזוכה לצורך ביצוע התחייבויכתוצאה מהם , וכן כל דבר אחר אשר יוכן על יד
"(, ללא יוצא מן הכלל, תוצרי העבודות)להלן: " וסכם זה, לרבות על ידי כל מי מטעמה

הזוכה לא ובמסגרת ביצוע השירותים לפי הסכם זה, ייחשבו כקניינה הבלעדי של מכבי, 
 .שלא לצרכי מכבי בהם ישתמש

כל זכויות הקניין הרוחני בכל תוצרי העבודות, לרבות כל תוצרי הביניים, למן ראשית פיתוחם,  .14.2
 יהיו בבעלותה הבלעדית והמלאה של מכבי.  

הזוכה מתחייב בזאת, החל מתחילת תקופת ההסכם ועד לסיומו מכל סיבה שהיא, לסווג,  .14.3
ידע מזמינותו של הלקטלג ולשמור את כל תוצרי העבודות באופן שיבטיח את שלמותו ו

 ויאפשר את איתורו במהירות וביעילות בכל עת.  

עם סיום ההסכם, מכל סיבה שהיא, וכתנאי להשבת ערבות הביצוע, וכן בכל מועד בתקופת  .14.4
, את כל תוצרי העבודות, לו עביר הזוכה למכבי, או למי שתורהיההסכם בו תורה מכבי, 
ע השירותים, ללא כל תמורה נוספת. כמו כן, במהלך ביצו אצל הזוכההקבצים והמידע שנצברו 

הזוכה למחוק כל מידע או נתון השייכים למכבי, שאינם ניתנים להחזרה כגון נתונים  ידאג
 גנטית.מבמדיה 

 

 העדר בלעדיות .15

אינה  השירותאת  לספקידי מכבי -תנה לו עליהזוכה מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שנ
 –ישנו ספק נוסף המפעיל עבור מכבי שלושה מוקדי קשרי לקוחות טלפוניים  הרשאה בלעדית, וכי

 במחוזות הדרום, השרון והמרכז.

 קיזוז זכות .16

 שהזוכה, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי ולה בלבדהצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי,  .16.1
 לזוכהעשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, מכל סכום שיגיע 

 ממכבי.
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 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומו ובין אם .16.2
 לאחריו, טעויות, אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים

 ל, מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לספק ממכבי.שיתגלו בעקבות האמור לעי

 

 ויתור בכתב .17

 אין שינוי בהסכם, ואין ויתור על זכות מזכויות הצדדים לפיו, אלא בכתב. .17.1

הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש  .17.2
 תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

לא ייחשב הדבר כויתור  –פי ההסכם -מקרה מסויים בזכויותיו עללא השתמש מי מהצדדים ב .17.3
 על זכויותיו, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך.

 

 סמכות שיפוט .18

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

 

 כתובות הצדדים ומתן הודעות .19

 כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.

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

 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 

 
 זוכהה                                                                                                               מכבי
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 תאריך:___________________  תאריך:___________________
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 להסכם 1נספח  

 ההצעה הגשת עם חתומה טיוטה להגיש יש

 

 תאריך:_____________

 לכבוד

 שלוביםו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/ו תאגידים  מכבי שירותי בריאות

 "(מכבי)להלן ביחד ולחוד: "

 

 הנדון: אישור עריכת ביטוחים

 

"(  הספק)להלן: "הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ________________ 
וכן כל השירותים מחוזיים  שירותי ניהול והפעלת מוקדי קשרי לקוחות טלפונייםבקשר עם מתן לרבות 
"( וזאת לתקופה ההסכם" -" והשירותים)להלן בהתאמה: " ספקבהסכם שנערך ביניכם לבין העם  בקשרהנלווים 

 "(.תקופת הביטוח)להלן: "ת ביום _______ המתחילה ביום _______ ומסתיימ

כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת הנזיקין )נוסח  ספקביטוח חבות ה -חבות מעבידיםביטוח  .1
, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד 1981 -חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

 לאירוע ובסה"כ ₪  6,111,111  ות שלכתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחרי
קבע כי נושאים בחובות במקרה וי עובדיה ומנהליביטוח. הביטוח יורחב לשפות את מכבי הלתקופת ₪  21,111,111
 .ספקמי מעובדי ה מעביד כלפי

 __________________פוליסה מספר 

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

לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות מכבי ו/או עובדיה ו/או מי שפועל מטעמה, בקשר עם ו/או במסגרת 
לאירוע ובסה"כ לתקופת ₪   6,111,111 מתן השירותים על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמו, בגבול אחריות של

את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף  שפותל פוליסה תורחבהביטוח. ה
רכוש מכבי ו/או לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

 .פיקוח או בשליטת הספקבאחריות או במכבי עובדיה ייחשבו כרכוש צד שלישי, ויבוטל כל חריג בגין רכוש 
 __________________פוליסה מספר 

 

המבטח את חבות הספק בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי ו/או הפרת חובה מקצועית  - ביטוח אחריות מקצועית .3
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 במסגרתם בגבול אחריות 

ביטוח. הביטוח מורחב לשפות את מכבי בגין הלאירוע ובסה"כ לתקופת   __ 4,111,111₪__________של
לו אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאי

 . אך למעט חבות מכבי כלפי הספק נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח
עיכוב  או איחוראבדן שימוש, הביטוח הניתן בסעיף זה חופשי מכל סייג ואו מגבלה בדבר: אובדן מסמכים, 

 תום לב. בביצוע השירותים )שהינם "מקרה ביטוח"(, פגיעה במוניטין וכן חריגה מסמכות ופגיעה בפרטיות שנעשו ב
 .בגין אי יושר עובדים ספקכן יורחב הביטוח לכסות את אחריותו של ה

לפני חתימת ההסכם יחול הביטוח לפי  מכביל ספקהננו מאשרים בזאת, כי אם ניתנו שירותים כלשהם על ידי ה
, אך ההפוליסה הנ"ל למפרע ממועד תחילת מתן השירותים כאמור, אף אם חל מועד זה לפני מועד תחילת הפוליס

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

ילוי המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הג
 כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח.

 __________________פוליסה מספר 

ביטוח רכוש מסוג "אש מורחב" לביטוח מבנים, מתקנים ציוד ומלאי  בבעלותו ו/או באחריותו של   -רכוש ביטוח .4
הספק ו/או שהובאו על ידו ו/או עבורו ו/או לשימושו בחצרי מכבי בערך כינון מלא כנגד הסיכונים המקובלים 

ן תוצאתי. הביטוח כולל תנאי בביטוח "אש מורחב" לרבות במפורש פריצה, שוד ונזקי רעידת אדמה וכן בטוח אבד
לא יחול לטובת אדם  שהויתורמפורש על פיו אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי מכבי ו/או מי מטעמה ובלבד 

 .שגרם לנזק בזדון
 __________________מספר  פוליסה
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 כללי
 לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל.  ספקה .5

 הו/או מי מטעמ מכביבביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י  .6
 .הו/או מי מטעמ מכביוכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי 

מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח מבלי ישונו לרעה אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או  .7
 יום מראש. 31הודעה על כך בדואר רשום  מכבישניתנה ל

 לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע)למעט בטוח אחריות מקצועית( , ספקמוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות ה .8
 או כל נוסח אחר שיחליף אותם. במהדורתו הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו "ביט"כ

 

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

 רב, בכבוד

 

                                                             ________________    ______________________ 
 חברת הביטוחשם ותפקיד החותם                                                       חתימה וחותמת                
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 להסכם 2נספח 

 לשימוש הזוכה בלבד ביצועערבות 

 

 שימוש הזוכה במכרזל -ערבות ביצוע  -בנקאית אוטונומית נוסח ערבות

 

 לכבוד

 227/99מאנית מס' ומכבי שירותי בריאות אגודה עות

 תל אביב 27רח' המרד 

 א.נ.

 ערבות מס' ___________הנדון: 

 

למדד כשהוא צמוד  ,(הערבות" "סכום :)להלן₪  150,000ום עד לסך הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכ

מכרז  )מכח ( בקשר עם הסכם"החייב" :)להלן כמפורט להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת____________

 .מחוזיים שירותי ניהול והפעלת מוקדי קשרי לקוחות טלפונייםלמתן  (113/2115מס' 

 המונח "מדד" משמעו: –לצרכי ערבות זו 

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

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

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

כי המדד החדש  ,("המדד החדש" :פני התשלום על פי ערבות זו )להלןיתפרסם לאחרונה לאם יתברר מהמדד ש

(  "המדד היסודי" :נקודות )להלן ____ :היינו, עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ב______

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

 (."סכום הערבות המוגדל"

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

 

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

כם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה תשלום מהחייב, בגבול סכום הערבות המוגדל, מבלי להטיל עלי

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

 

  ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  _________ ועד בכלל .

 

 דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.

 

 ניתנת להעברה.ערבות זו אינה 

 בכבוד רב,

 

 __________שם הבנק:

 __________שם הסניף:
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 להסכם  3 נספח

 

 לעובד –כתב התחייבות לשמירת סודיות ואבטחת מידע 

  

, אשר הציבה אותי, במסגרת "החברה" או "הספק"(הנני מועסק כעובד על ידי ____________ )להלן:  .1
עבודתי בחברה,  במוקד שירות הלקוחות הטלפוני שבמחוז _________ של מכבי שירותי בריאות )להלן: 

פי הסכם שבין החברה לבין מכבי בדבר ניהול והפעלת מוקדי קשרי לקוחות טלפוניים -(, וזאת על"מכבי"
 במחוזות מכבי.  

בידתי הבלעדית וכי היא בלבד חייבת בתשלום שכרי ובמתן תנאי ידוע לי ואני מסכים כי החברה הינה מע .2
עבודתי האחרים. בהתאם, הנני מתחייב כי אין לי ולא תהא לי כל טענה, תביעה או דרישה כנגד מכבי בדבר 

מעביד ביני ובין מכבי בגין או בקשר עם הצבתי על ידי החברה במוקדי השירות של מכבי  –קיום יחסי עובד 
לא אהיה זכאי לזכות ו/או לתשלום כלשהם ממכבי, וכי למען הסר ספק הנני מוותר על כל זכות , ומאשר כי 

  ו/או תשלום אם וככל שעשוי להיות מגיע לי ממכבי . 

למרות האמור לעיל, הנני מתחייב בזאת לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע, לרבות תוכנית, חומר בין בכתב  .3
או ממשי, שיגיע ו/או שהגיע אלי במהלך הצבתי במחוז ולא לגלותו ו/או ובין בעל פה, מסמך עיוני, מדעי 

להעבירו לאחר, אלא ככל שיידרש ובמידה ויידרש במסגרת הצבתי במחוז ולצורך ביצוע תפקידי ולמעט 
  לצורך ביצוע ישיר של השירותים עבור מכבי ו/או כמתחייב מכל דין.

  ל, אשר מעצם טבעו או על פי הדין הינו חסוי, לרבות:לעניין מסמך זה "מידע" פירושו כל המפורט לעי .4
 כל מידע הנודע למצבו הרפואי, פרטיו האישיים ומצבו הכלכלי ו/או הסוציאלי של המטופלים במכבי . .4.1

כל מידע הנוגע לפרטיו האישיים, מצבו הכלכלי ו/או הסוציאלי, מצבו הרפואי ותנאי עבודתו של עובד  .4.2
 במכבי. 

נים הכספיים, לשיטות העבודה, לדרכי הטיפול הרפואי, לתהליכי המחשוב, כל מידע הנוגע לעניי .4.3
  להתקשרויות וללקוחות של מכבי.

הנני מתחייב שלא לעשות שימוש כלשהו בכל מידע שהוא, לרבות עיון בו, העתקתו צילומו או הדפסתו, בין  .5
ישיר של השירותים עפ"י  בעצמי ובין באמצעות אחרים, אלא בהיקף הנדרש במסגרת תפקידי ולצורך ביצוע

  הסכם זה ו/או כמתחייב מכל דין.

התחייבותי כמפורט לעיל תחול גם לגבי העברת המידע אל צד שלישי כלשהו אשר יבקש לעשות שימוש  .6
במידע כלשהו, לרבות עיון בו, העתקתו, צילומו או הדפסתו, אלא אם הוא מורשה לעשות כן מתוקף 

זאת רק במידה הנדרשת לצורך מילוי תפקידו כאמור, ולצורך ביצוע ישיר  תפקידו במכבי או על פי דין, וגם
  של השירותים עפ"י הסכם זה ו/או כמתחייב מכל דין.

הנני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים כדי למנוע אפשרות כי מידע כאמור יצא מרשותי ויגיע  .7
  למי שאינו מוסמך לקבלו.

לעיל, שיבוא לידי ביטוי בכל אופן וצורה  4לו ביחס לכל מידע כמפורט בסעיף התחייבויותיי כאמור לעיל יחו .8
שהם, לרבות כתוב, מודפס, ממוחשב, ו/או על גבי טפסים, מידע על מדיה מגנטית, ו/או אלקטרונית, קודי 

  הרשאות שימוש, סיסמאות וכיו"ב, שיגיע לידיעתי ו/או להחזקתי תוך כדי ו/או עקב העסקתי במכבי.

מצהיר כי ידועה לי הרגישות הרבה של המידע וכי חשיפתו לצד שלישי שלא על פי הרשאה כדין, עלולה  הנני .9
לגרום למכבי ו/או למבוטחיה ו/או לצד ג' כלשהו נזקים חמורים. הנני מצהיר כי ידוע לי כי הפרת 

ות עבירה התחייבויותיי כמפורט לעיל ולהלן תיחשב כהפרת חובת נאמנות כלפי מכבי ועלולה אף להו
  פלילית.
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ידוע לי כי הפרת התחייבויותיי תאפשר למכבי ו/או לצד ג' כלשהו שנפגע כתוצאה מהפרת התחייבויותיי  .11
כאמור במסמך זה, לנקוט כלפי בכל הצעדים על פי כל דין, לרבות הפסקת הצבתי במחוז הרלבנטי ותביעתי 

  זקים שנגרמו להם.ע"י מכבי ו/או צד ג' כלשהו כאמור לעיל, לפיצוי בגין כל הנ

הנני מתחייב לא לשנות הנחיות ו/או הגדרות אבטחת מידע שנקבעו ע"י מכבי אלא באישור ממונה אבטחת  .11
  מידע במכבי.

הנני מתחייב לדווח לממונים עלי ולממונה אבטחת מידע במכבי על כל פגיעה באבטחת מידע הקשורה  .12
  בעבודתי מול מכבי.

בתוקפן במשך כל תקופת הצבתי במחוז הרלבנטי ולתקופה בלתי  התחייבויותיי כמפורט לעיל יעמדו .13
  מוגבלת לאחר מכן.

  ידוע לי כי מכבי תוכל להסתמך על הצהרה זו וגם תוכל לתבוע את מימושה ישירות ממני.  .14

  הנני מאשר חתימתי על מסמך זה לאחר שקראתי את תוכנו והבנתי את האמור בו.  .15

 

 

  

 ולראיה באתי על החתום: 

  

 שם: ________________ 

  

 ת.ז:. ________________ 
  

 שם הספק: ____________ 

  

 תפקיד: _______________ 

  

 חתימה: ______________ 

  

 תאריך: ______________ 
  



 
 

 
 ' ג נספח

 לכבוד

 מכבי שרותי בריאות

 
  113/2015  מספרטופס הצעה למכרז  הנדון:

 
 

 ________________________________התאגיד המציע: 
 
 

 _____________________________________________המוצע: השירות שם 
 
 

 __________________הערות: _____________________________________________________
 

 כתב הצהרה והתחייבות המציע .1

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

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

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

חתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה התחייבותנו לבצע את השירותים שבהצעתנו  1.2
בתנאים המפורטים בכל תנאי המכרז, והכל אם נהיה הזוכים במכרז, לרבות חתימה על הסכם 

 המצורף כלשונו.ההתקשרות 

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

הננו מתחייבים לשמירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או עקיף במהלך הכנת  1.4
 ההצעה ולאחריה, לרבות במהלך תקופת ההתקשרות, אם תהא, בינינו לבין מכבי.

את התחייבויותינו בכתב הצהרה והתחייבות זה בתוקפן, לא אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ו 1.5
ימים מהמועד האחרון )תשעים(  91לבטלן, לא לשנותן, לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו 
במשך כל תקופת ההתקשרות לפי  –שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, ואם נהיה הזוכים במכרז 

 ההסכם. 

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

 ש"ח, לא כולל מע"מ.  -המחירים בהצעה נקובים ב 1.7
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 :להלן הצעתנו .2
 

" של נציג שירות במוקד. המחיר הנקוב חייב לכלול את כל העלויות הנוספות נציגעל הספק להציג מחיר ל"שעת 

יועמסו על אשר הנגזרות ממכרז זה לרבות עלויות כ"א ניהולי, כ"א המשמש לצרכי מיון, גיוס, הכשרה וכד' 

 ן שעות עבודת נציג המזוהות במערכת.שעת עבודת נציג ולא תנתן כל תמורה נוספת פרט לתמורה בגי

 
 מחיר בש"ח לפני מע"מ רכיב

  (LOGIN)שעת עבודת נציג 

 

  :רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה .3

 צורפו להצעתך: אכן שהמסמכים הרשומים מטה  X-נא וודא וסמן ב

 התאגדות. תעודת 

  אישור עורך דין / רואה חשבון בדבר היות התאגיד מאוגד כדין ופעיל, ואשר יפרט את מורשי החתימה
חתימתם, בצירוף חותמת התאגיד, מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין. אישור זה יישא בתאגיד, וכי 
 חודשים לפני מועד ההגשה. 3תאריך של עד 

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

  וחתום.כשהוא מלא  –נספח ג'  –טופס הצעה 

  כשהוא מלא וחתום. -נספח ד'  -טופס פרטי המציע 

  נספח ה' למכרז. –כתב ערבות הגשה  

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

 אישור עריכת ביטוחים חתומה על ידי חברת ביטוח.של  הטיוט 

 .קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי 

  כמודגש להלן לדרישות המפרט ולטופס פרטי המציעבמספר(  11)מסמכים תומכים: 
 
סעיף  מס

 במפרט
 המסמך המפרט את :

שם מלא/ פרטי התקשרות/ השכלה/ מערכות מחשב בשליטתו/ ניסיון רלבנטי  -קורות חיים הכוללים  6.2 1
 מנהל פעילות ; מנהל גיוס ; מנהל הדרכה.: עבור –לפי שנים / ממליצים חיצוניים 

 מוקד לדוגמהתיק  7.3 2
 ופורמט מרכזי הערכה. יך המיון והגיוס על כל שלביותהל 7.4.2 3
; הדרכות שיבצע בתחום מיומנויות שירות ומענה טלפוני; תהליך מבנה קורס ההכשרה הראשונית 7.5 4

אופן בניית תכניות ההדרכה ומערכי תהליכי ההדרכה וההשבחה השוטפים; החניכה של נציג חדש; 
 לפרט בהתאם לנדרש בסעיפים השונים.השיעור. יש 

 שיטות הבדיקה ופעילויות לביצוע בקרת ידע/לאיתור פערי ידע 7.6 5
 הפעילויות אותן יבצע לצורך שימור מנהלים ונציגים 8.2 6
 הוותק הממוצע של נציג במוקדי מיקור החוץ שהוא מפעיל אצלו בשנה האחרונה 8.3 7
  השונים בדרגים המוקד עובדי של השייכות ותחושת הזיקה וחיזוק פיתוח לצורך שיבצע הפעולות 8.4 8
 להשיג את יעדי המוקדוהמנהלים הפעולות שיבצע במטרה להניע את נציגי השירות  11.6 9
 פירוט צוות ההקמה 11.1.5 11
 תכנית עבודה להקמה 11.2 11

 
 
 

 ____________________ חתימה:  ____________________ השם המלא:
 

 ____________________חותמת:  ________________________ תפקיד:



 
 

 ד'נספח 
 המציעטופס פרטי 

 
 בסוף הטופס. ולחתוםאת כל הפרטים להלן,  למלאהמציע נדרש 

 המציע רשאי לצרף כל חומר משלים.
 

 : המציע פרטי .1.1
  שם החברה:

 
  מעמד משפטי )צורת התאגדות(:

 
  כתובת משרדי ההנהלה:

 
  טלפונים:

 
  הרכב הבעלות בתאגיד:

 
  :מספר תאגיד

 
  פועל / ת משנת:

 
  דואר אלקטרוני:

 
 

 החברה פעילותשל תיאור כללי  .1.2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  כוח אדם .1.3

 בחברה המועסקים של כולל מספר
 

 

 החוץ מיקור בפעילות המועסקים עובדים מספר
 

 

  בחברה המועסקים טלפוני שירות נציגי מספר

 
 

 :המוקדים של ץהחו מיקור פעילות והפעלת בניהול עוסקיםו, המציע"י ע המועסקים המפתח אנשי שמות
- בתחום וותק תפקיד שם משפחה שם פרטי

 בשנים
 - וותק בחברה

 בשנים
 
 

   מנהל פעילות 

 
 

   מנהל גיוס 

 
 

   מנהל הדרכה 

 
 

   מנהל מוקד 
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 ולקוחותסיון קודם ינ .1.4

 
 המציע סיוןינ .1.4.1

 פוניים:למספר שנות ניסיון של המציע במתן שירותי מיקור חוץ של מוקדים ט
 

 

 :האחרונות השנים בשלוש ומפעיל שהפעיל טלפוניים מוקדים מספר
 

 

 חוץ מיקור במסגרת שנותן שירותים סוגי
 

 

 
 השנים האחרונות.  3במהלך נתנו ו/או  להם אנו נותנים שירותיםלקוחות/ארגונים  רשימת .1.4.2

מספר נותני   מהות הפעילות שם הארגון
השירותים 
שהועסקו 

 עבור הלקוח

תקופת 
 הפרויקט

)תאריך התחלה 
 וסיום(

 שם איש קשר

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 מיקור חוץ/פנים שירותלקוחותינו הגדולים להם סיפקנו/מספקים בשנים האחרונות ממליצים מבין פירוט  .1.4.3

 
 שם הלקוח:

 
 שם האיש הקשר:

 
 תפקידו:

 
 :נייד ונייח טלפון

 
 תיאור השירות שניתן:

 
 תקופת מתן השירות:

 
 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון נייד ונייח:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
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 שם הלקוח:

 
 שם האיש הקשר:

 
 תפקידו:

 
 ונייח:טלפון נייד 

 
 תיאור השירות שניתן:

 
 תקופת מתן השירות:

 
 
 
 

 לעיל נכונים. שמסרנו הננו מצהירים בזה שכל הפרטים

 

 

 

 מגיש ההצעה : __________________   חותמת: ________________________ שם

 

 חתימת המציע: ____________________    תאריך: ________________________

 
 



 
 ה'נספח 

 אין לסטות מן הנוסח המפורט  

 
 כתב ערבות הגשה

 
 לכבוד 

 מכבי שירותי בריאות
 27רחוב המרד 

 תל אביב
 

               כתב ערבות מספר __________  הנדון: 
 
 

( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום "המבקש"לבקשת _________________________ )להלן: 

שירותי ניהול  113/2015אשר תדרשו מאת המבקש, בקשר עם מכרז מס' ₪,  100,000 של עד לסך

 מוקדי קשרי לקוחות טלפוניים מחוזיים והפעלת

ימים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו  (עשרה) 10אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

 חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המבקש.

 

 ועד בכלל. 15.6.2015ערבות 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 

 
 



 
 

 ו'נספח 

 ת  צ  ה  י  ר
 
 
 

ת א מרולאחר שהוזהרתי כי עלי ל ,_________________מס' ת.ז.  ,_____________________ ,אני הח"מ
 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן: האמת

 
 

( למכרז "הספק"________________ )להלן: _____חברת ___תצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת  .1
 .מוקדי קשרי לקוחות טלפוניים מחוזיים שירותי ניהול והפעלת 113/2015

 .וומוסמך ליתן תצהיר זה בשמ ,אצל הספקהנני משמש בתפקיד _________________  .2

 /אחר.משנה קבלן"י ע ולא, בעצמושירותי ניהול והפעלת מוקדים טלפוניים לספק למכבי  מסוגלהספק  .3

שירותי ניהול והפעלת מוקדים טלפוניים  באספקת פחות,שנים ל 3בישראל של סיון מוכח יבעל נ הספק .4
 בשיטת מיקור חוץ ו/או פנים.

זמנית  בו ומאוישות נציג פעילות עמדות 70כאמור לעיל בהיקף של לפחות  הפעיל  מוקד או מוקדיםהספק  .5
  וכל השירותים הכרוכים בכך.עבודה(  יום בכל רצופות שעות שש פני על לפחות(

 סיון של ניהול מוקדים כאמור לעיל המרוחקים ממטה הספק.יבעל נהספק  .6

לאחת או יותר מקופות החולים בפעילות זהה במהותה מספק שירותי מיקור חוץ טלפוניים  אינו הספק .7
 .המתחרות

 
  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת. .8

 

______________________ 

 חתימה                                                                                                                           

 

 אישור

 

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

זהות מספר  ידי תעודת עצמו על שזיהה ,_______________ מרגב'/_________________, _________

ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא  ,______________

 אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני. - יעשה כן

 

 

______________________ 
 חתימה וחותמת                                                                                                                                     



 
 

 ז'נספח 

 

 מבנה טופס להצגת  שאלות

 מס"ד
מס' 
 שאלה סעיף

 מנהלה
  1     

2     

3     

4     

 מפרט
  1     

2     

3     

4     

5     

 מענה טכני
 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'
 

 אמות מידה
 

 

 נושא
 סעיף 

במפרט
משקלפירוט מדדים

 ציון 

איכות 

מזערי

 ציון מ-1 עד 10

01-אוק

8.0%ציון התרשמות ממליץ ראשון על החברה1.4.5

8.0%ציון התרשמות של ממליץ שני- על החברה1.4.5

3.0%התרשמות מקו"ח ונסיון של מנהל הפעילות9.1.1

3.0%התרשמות מקו"ח ונסיון של מנהל הגיוס9.1.1

3.0%התרשמות מקו"ח ונסיון של מנהל הדרכה9.1.0

25.0%20.0%

5%התרשמות משלמות ואיכות תהליך המיון והגיוס על כל שלביו10

5%התרשמות משלמות ואיכות תהליך ההכשרה לעובדים חדשים11

5%התרשמות משלמות ואיכות תהליכי ההדרכה והשבחה שוטפת 12

5%התרשמות משלמות ואיכות תהליכי בקרת ידע  13

5%התרשמות משלמות ואיכות תהליכי שימור עובדים 14.1

14.2
ותק ממוצע של נציגים אצל הספק 

5%- עד שנה- ציון 1, כל חצי שנה נוספת- ציון נוסף. ציון 5 לוותק 3 שנים ומעלה

5%התרשמות מתהליכי פיתוח זיקה ושייכות למכבי 15

5%התרשמות משלמות ואיכות הכלים והפעולות שיבצע ע"י להשיג את יעדי המוקד16

5%התרשמות משלמות ואיכות תכנית העבודה המוצעת17.1

5%התרשמות משלמות ואיכות תיק נהלי המוקד המוצע17.2

50.0%40.0%

8%התרשמות מאנשי המפתח של הספק

7%התרשמות מההתנהלות במוקדי הספק

10%התרשמות כללית מיכולות הספק 

25.0%

100%

סה"כ לנושא

סה"כ ציון איכות- באחוזים

סה"כ לנושא

 עמידה בדרישות

 התרשמות מביקור 

במתקני הספק


