
 
 

מחוץ לדומיין  הסביבה מלא לניהולמערכת והטמעת  בקשה להצעת מחיר לאספקת
 ("הבקשה"-)להלןהקיים

 כללי .1

מערכת לקבל הצעות לאספקת והטמעת  תמעוניינ( "מכבי" -מכבי שירותי בריאות )להלן  1.1
, כמפורט  "(םוהשירותי"המוצרים  -)להלן הקיים מחוץ לדומיין הלניהול סביבה מלא

  בבקשה.

 waizman_sh@mac.org.ilלדוא"ל   שרון ויצמןאת ההצעות יש לשלוח אל  1.1

  .07/07/2015 עד

 מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא.  1.1

 מכבי שומרת לה הזכות לנהל מו"מ עם הספק המוביל ולסכם את פרטי העסקה בשילוב היצרן. 1.1

ימים מקבלת הודעה על  7ספקים עמם תתקשר מכבי, יחתמו על ההסכם המצורף לבקשה תוך  1.1
סמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק בלתי מפרד מהסכם מ רצונה של מכבי להתקשר עמם.

 ההתקשרות שייחתם.

  המפרט המבוקש .1

 מצב קיים

בתוך  הארגון מתוך עמדות 10,000 -למכבי דומיין המבוסס על תשתית מיקרוסופט אשר נותן שירות לכ
 .רשת מכבי

מכבי ממרפאתם רופאים עצמאיים העובדים על מערכת התיק הרפואי של  5,000-למכבי כלכך  בנוסף
 .הפרטית

שהם עושים שימוש במחשב וציוד של מכבי תוך  DMZ -של בזק ל IPVPNתשתית ב רופאים אלו יחוברו
 היקפי פרטי.

 באחריות הרופאים. אלו ניהול ותחזוקת תחנותכיום 
)בשלב זה  אלו, של רופאים עצמאיים  מכבי מעוניינת ביישום מערכת המאפשרת ניהול מחשבים ייעודיים

 -של בזק ל IPVPNתשתית ב  מחוברותעמדות אלו   מכבי. לרשתמחוץ  נמצאים אשר( עמדות 2,500עד 
DMZ .של מכבי 

לניהול התיק הרפואי, בתחנת  Clicksותכנת  Windows 7מערכת הפעלה בגרסת  תקנותמובעמדת הקצה 
 ., לצרכי גיבויהקצה קיים מסד נתונים קטן הרץ בהרשאות גבוהות

 
 

 דרישות מהמערכת 1.1

 ביט 32/64בגרסאות ומעלה  Windows 7הפעלה: המערכות בתמיכה  1.1.1

 בתחנת הקצה על הספק להתחייב לתמיכה והתאמה במערכות הפעלה עתידיות  1.1.1

 

 :  משתמשיםניהול  1.1.1
 

 קמת שם משתמש מקומי/במערכת לפריסה על תחנות הקצהה 1.1.1.1

 ניהול שם המשתמש המקומי/במערכת לרבות החלפת סיסמה 1.1.1.1

 ההרשאות למשתמש בתחנות הקצה/במערכת בממשק הניהולניהול  1.1.1.1

 על המערכת לתמוך במדיניות סיסמאות 1.1.1.1

 לתחנה בודדת/קבוצת מחשבים Auto-Loginהגדרת  1.1.1.1
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 :עמדות ליכולת הפצה  1.1.1

 

 לתחנות  Agent"דחיפת"   1.1.1.1

 נא לפרט  –ועוד(  MSI , EXE , CMDבפרט )לעמדות יצירת חבילות להפצה   1.1.1.1

 למועדי תחזוקה/הפצה לתחנות הקצהקביעת חלונות זמן  1.1.1.1

 תאר את המנגנוןנא ל תוכנה. והתקנתהפצה  1.1.1.1

3 מוצריו Microsoftבנוגע למוצרי  Patchesניהול מצאי  1.1.1.1
rd

 Party 

 מנוהל בצורה מרכזית –על בסיס החלטת מכבי  לעמדות Microsoft Patchesהפצת  1.1.1.2

Party  3כנ"ל בנושא מוצרי 1.1.1.2
rd  :לדוגמה(Abode) 

מצאי לגבי גרסאות תוכנה ועדכוני מערכת הפעלה המותקנות יצירת דוחות  1.1.1.2

 (Windows Updates, Acrobat Reader :)לדוגמה

יכולת סנכרון תיקיות/קבצים בין השרת המרכזי לעמדות )לדוגמה סרטונים(, ללא  1.1.1.2

 הגבלה על סוגי הקבצים

  : השתלטותיכולת  1.1.1

 שיקוף מסך המשתמש – Remote Sessionהשתלטות על תחנת הקצה ב  1.1.1.1

 –שתלטות על עמדת קצה דורשת אישור המשתמש העמדה הקביעה האם  1.1.1.1

הגדרת קבוצות משתמשים/עמדות קביעה ברמת ניהול המערכת )למשל 

 קצה עם הרשאות שונות(

 

 הקשחת העמדה בהתאם לדרישות המפורטות :  1.1.2

 בעמדהאפליקציות אשר מאושרות לרוץ של  White List / Black Listרשימת  1.1.2.1

ושליטה על כלל  Internet Explorer ,Chrome ,Firefoxניהול והקשחת דפדפנים  1.1.2.1

 מאפייני/הגדרות המוצרים

 מניעת התקנת תוכנות בעמדה  1.1.2.1

  Control Panel) -גישה ל מניעת : ל אפשרויות מערכת ההפעלה )לדוגמהביטו 1.1.2.1

 Policy -שימוש באו  עצמו של המוצר Policyבעמדה )בין אם  Policyניהול  1.1.2.1

Windows  בסביבת  שאינו מנוהלDomain.) 

 הפצה והקשחה סלקטיבית על פי קבוצות שנקבעו מראש ת יכול 1.1.2.2

 וכדומה( USBיכולת ניהול/חסימת התקנים חיצוניים ) 1.1.2.2

 

באמצעות המערכת  תיקון/ הסרה / הפצה אזי נדרשות יכולות התקנה / Agentבמידה וקיים  1.1.2

 המוצעת

חתימה דיגיטלית תקינה  תתקנה להיות בעלהעל ה : MSI -ב Agentבמידה ונבחרה התקנת  1.1.2

 במערכת ההפעלה עצמה Certified Publisher  אחרת, על ההתקנה להיות .  של מיקרוסופט

 

 הניהול ברמה מערכת

 דרך יישום הניהול  מלאה על כלל הפונקציונאלית של המערכתיכולת שליטה  1.1.2

מנקודה אחת  של המערכת(  Admin)המאפשר לנהל את כל פעילות המערכת  ניהולממשק  1.1.12

(Console רצוי ממשק מבוסס ,)Web  שאינו מצריך התקנה שלClient 

 Citrix XenApp -יכולת הפעלת יישום הניהול ב 1.1.11

של מערכת הניהול עצמה והגדרת הרשאות לכל  Admins / Users םניהול משתמשי 1.1.11

 כניסה לכל משתמש, כולל סיסמאות משתמש
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כולל ייצוא המידע  – של פעילות המערכת ופעולות משתמשי מערכת הניהול Logרישום  1.1.1

 למערכת צד שלישי

 יכולת קלה ופשוטה לחילול דוחות 1.1.1

 " ע"פ דרישת הלקוחCustomיצירת דוחות " 1.1.1

 נדרש פרוט הדוחות המובנים במערכת 1.1.1

 נדרש פירוט אבטחת מידע של המערכת 1.1.1
 

 יהיו יתרון: תכונות נוספות אשר  1.1

 שמירת המידע בבסיס הנתונים של המערכת באופן מוצפן 1.1.1

 אפשרות שליטה בגישה לאתרים ספציפיים בגלישת אינטרנט 1.1.1

 MS Active Directoryמול  Kerberosוהזדהות  SSOכניסה למערכת הניהול ע"י  1.1.1

 

  בה:הקיימת במכבי ואשר על המערכת לתמוך  יבת הפעלהסב 1.1

1.1.1 Windows 7  ביט 32/64ומעלה בגרסאות 

1.1.1 Microsoft Windows Server 2012 & 2012R2 ומעלה 

1.1.1 Microsoft SQL 2012 ומעלה 

 

 

 הטמעה והדרכההפעלה, ישות התקנה, דר 1.1

  הפעלת המערכת על כל יכולותיההתקנה ו 1.1.1

בהיקף של  לנציגי מערכות מידע של מכבי (Administrator)הדרכה ברמת מנהל מערכת  1.1.1

 ימי הדרכה מלאים 3לפחות 

 אספקת תיעוד מלא למערכת 1.1.1

 

 

 ותמיכה שרות דרישות תחזוקה  1.1

 ועדכוני תוכנה עדכוני גרסאות שוטפות  1.1.1

 תיקון באגים 1.1.1

 תמיכה וסיוע בהפעלת המערכת 1.1.1

 במקרה תקלה נדרש לתת מענה עד ליום העבודה הבא 1.1.1

נדרש  ,המערכותלתפקוד  השבתה או הפרעה מהותיתגורמת לבמקרה תקלה משביתה, אשר  1.1.1

 באופן פשוט ומיידיבעמדות הקצה לות המערכת להפסיק את פעייכולת מענה תוך שעתיים ו

 

 דרישת מהספק 1.2

על הספק להיות בעל הסמכה של יצרן המערכת להתקנה, הטמעה ומתן תחזוקה ותמיכה  1.2.1

 למערכת המוצעת

שירותי התקנה, על הספק להעסיק לפחות שני מומחים המוסמכים ע"י היצרן למתן  1.2.1

 הטמעה, תמיכה ותחזוקה למוצר המוצע

, בארגונים בהיקף עמדות 500לפחות עם , של המערכת שתי התקנות לפחות על הספק להציג  1.2.1

 דומה למכבי

 

 

 



4 
 

 1 

 תכולה   1.2

 לכלול:מחיר ההצעת על 

 .תיאור מודל התמחור 1.2.1

 מספרעבור  2.1-2.6התקנה, הדרכה,  תחזוקה ותמיכה לשנה כמפורט בסעיפים   רישוי, 1.2.1

 .כמפורט בטבלה תחנות קצה

 

של המערכת המותקנת עצמה והסבר מפורט על   Capacity Planning -יש להתייחס ל 1.2

 .ב"מכבי"( מרה והשפעה על ביצועי המערכתארכיטקטורת המערכת )כולל דרישות חו

 

מערכת במכבי הההצעה תכלול את משך הזמן בימי עבודה, מקבלת ההזמנה על ליישום מלא של  1.2

 .שרותי בריאות
 

 ת קיימות, כולל שם ממליץ, תפקידו ופרטי התקשרותהתקנווהמלצות לגבי פירוט  1.12

 
  בדוא"ל בלבד  baron_ar@mac.org.il   לאריק ברוןשאלות בנושא טכנולוגי יש להפנות 

 
 
 
 
 

 על הצעת המחיר לכלול: .3

 שם היצרן 

  התוכנה. מפרט מלא של 

 שנים. שולשלכוללת  תילקח בחשבון עלות המענים  ללובשק 

  מוסמך להתקנה, הטמעה ומתן תחזוקה ותמיכה  הספקלגבי היות  היצרןאישור
 למערכת המוצעת

  למתן שירותי המוסמכים ע"י היצרן  שני מומחיםאישור הספק להעסקת לפחות
 התקנה, הטמעה, תמיכה ותחזוקה למוצר המוצע.

  פירוט והמלצות לגבי התקנות קיימות בארץ של המוצר המוצע ע"י 

  באמצעות הספק מגיש ההצעהפירוט לגבי התקנות שבוצעו למוצר. 
 

 .דרישות חומרה להתקנת המערכת 
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 טופס המענה
 
 

 
 
 
 
 
 

 מסמכים שיש לצרף להצעה: .4

 .אישור תאגיד    

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

 
 

 הערות: 1.1

 .המחירים אינם כוללים מע"מ 

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

 ימים. 90 -תוקף ההצעה 

 

  

לעמדה )לא כולל  עלות כמות סעיף
 מע"מ(

 מטבע

עלות כולל התקנה, הטמעה, 
הדרכה, תמיכה ותחזוקה למשך 

 שנה 

1-50   

עלות תחזוקה ותמיכה לכל שנה 
 נוספת, מעבר לשנה הראשונה

1-50   

עלות כולל התקנה, הטמעה, 
הדרכה, תמיכה ותחזוקה למשך 

 שנה 

51-500   

עלות תחזוקה ותמיכה לכל שנה 
 נוספת, מעבר לשנה הראשונה

51-500   

תוספת עלות רישוי לכל עמדה  
נוספת, כולל שנת תחזוקה 

 ותמיכה 

 500מעל 
 עמדות

  

עלות תחזוקה ותמיכה לרישוי 
 כל עמדה נוספת, לכל שנה נוספת

 מעבר לשנה הראשונה

 500מעל   
 עמדות
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 תאריך : ________

  הסכם

 

 

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

 .("המוצרים והשירותים" –להלן) לניהול סביבה מלאה מחוץ לדומיין הקייםמערכת לאספקת והטמעת 
 

 

 

 תקופת ההסכם .1

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

 "[.ההסכם

כל  שנה נוספות בנות  תקופות 5 – למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ב 1.1

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

על אף האמור לעיל, מכבי תהא רשאית להביא הסכם זה לידי סיום, בכל שלב ומכל סיבה שהיא,  1.1

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

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

 ששולמו עבור התקופה שלאחר מועד הפסקת ההתקשרות.

 

 תמורה .2

בהצעת ומחיריהם יהיו כמפורט  המסופקים על ידי החברה למכבי רותיםיהמוצרים והשרשימת  1.1

 להסכם זה. כנספח א'המצ"ב הספק 

ההתקשרות עם  ההסכם במהלך תקופת לאספקת נשוא היה והספק יזכה בבקשה של החשב הכללי 1.1

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

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

 .החשב הכללי

 

 תנאי תשלום .3

 מיום הוצאת החשבונית יום 65שוטף +  שלהתמורה תשולם כנגד חשבונית מס בתנאי תשלום  1.1

 במכבי ואישור קבלת המערכת ע"י מנהל מחלקת תשתיות מחשוב

  אישור עפ"י חוק עסקאות גופים צבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( הספק יציג בפני מכבי  1.1

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

עסקאותיו למע"מ בהתאם  זה, על כי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו וכן נוהג לדווח על

 לחוק.

 

 הזמנה ואספקת המוצרים .4

רות תבוצע באמצעות הזמנה ממוחשבת חתומה ומאושרת. הספק יחתים את יהציוד והשהזמנת  1.1

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

 הציוד והשרות על ידי המקבל.
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 התקנה באתרי מכבי.וכולל עלויות הובלה, אספקה  הנקוב בנספח א' המחיר 1.1

  

 שרותי תמיכה ואחזקה  .5

שירותי התמיכה והתחזוקה יינתנו בשרות טלפוני ו/או באמצעות תקשורת מחשבים ו/או באתר  1.1

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

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

 ום נוסף.התוכנה, ללא תשל

 , למעט בחגים ושבתות17:00עד  08:00נתנו בימים א' עד ה', בין השעות ישירותי התחזוקה י 1.1

יעמיד מוקד טלפוני  (, הספק"שעות העבודה" –)להלן  13:00עד  08:00ובערבי חג בין השעות 

 מאויש לקבלת קריאות שרות משך שעות העבודה.

 זמני התגובה לקריאות שירות הינו עד יום עבודה אחד.  1.1.1

שירות התחזוקה כולל עבודה רצופה עד לתיקון מלא של התקלה. הספק יעשה כמיטב יכולתו כדי  1.1.1

לתקן את התקלה במהירות האפשרית, ובמידת הצורך, יספק פתרונות ביניים עד לתיקון התקלה 

 באופן סופי ומוחלט.

להפרעה אשר גורמת להשבתה או , מכביל ששוטף ה ויע לתפקודהמפרבמערכת  כשלבמקרה של  1.1.1

 שעתיים עד נדרש זמן תגובה של , הארגוןתפקוד מהותית ב

 

 זכויות קנין רוחני .6

מצהיר כי הוא בעל הזכויות לשיווק ו/או הפצת המוצרים וכי אין כל מניעה חוקית או אחרת  הספק 2.1

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

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

מתחייב יות וטענות של צד שלישי במוצרים, ידי גורם כלשהו בגין הפרת זכו-היה ותתבע מכבי על 2.1

 מתביעה שכזו. לשפות לאלתר את מכבי בגין כל הוצאה שתיגרם לחברה כתוצאה הספק

 

 מועסקי הספק .7

למכבי  רותיםיוהש הספק מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת המוצרים 2.1

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

 בעקיפין, ויועסקו על ידו באופן בלעדי, על חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול האחריות לגבי

 תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.

לרכוש  נזק  או ,גופני נזק ,מוות מטעמו בגין שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא הספק 2.1

בעת אספקת המוצרים  שאירע מנזק או מתאונה כתוצאה ,בעקיפין ובין במישרין בין ,להם שייגרם

 ו/או מתן שרות למכבי.

מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם יקבע על ידי  הספק 2.1

  רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה.
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 אנשי קשר .8

 הספק. להיות איש הקשר הישיר עם אבירם אגמון  מכבי ממנה בזאת את 2.1

 מכבי. ____________ להיות איש הקשר הישיר עם הספק ממנה בזאת את 2.1

 

 הסבת הסכם .9

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

 ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.

 

 אחריות .11

לרכוש, לרבות נזק  לבדו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או הפסד, לגוף ו/או הספק 12.1

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

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

   ומוגדר בהסכם זה. 

יד עם דרישתה הראשונה של מי מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי ו/או מי מטעמה, מ הספק 12.1

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

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

 זה או על פי כל דין.

 

 פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע .11

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

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.

לחוק  118ת האמורה מהווה עבירה לפי סעיף הספק מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבו 11.1

 .1977-העונשין, התשל"ז

כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה,  11.1

 כפופים לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 :דרישות לסודיות 11.1

 הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:

כלל במסמכי ההסכם וכן ביחס לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנ 11.1.1

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

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

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

 (.מידע""הבמסמכי הסכם זה )להלן: 

למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא, אלא אם  11.1.1

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

לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך  11.1.1

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

פי ההסכם יחתמו על -והמועסקים על ידו ומטעמו לצורך ביצוע התחייבויותיו על
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כתב התחייבות אישי לשמירת סודיות כלפי הספק )בכל עת(, בנוסח המחייב אותם 

לעמוד בהתחייבויות הספק לשמירת סודיות המפורטות בהסכם זה, וכן כלפי 

 ידי מכבי(. -פורשת ולנוסח שיומצא עלמכבי )בהתאם לדרישה מ

מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי הספק יהא אחראי כלפי מכבי למילוי האמור  11.1.1

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

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: 11.1.1

מידע שהיה בידי הספק ו/או בידי עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו  11.1.1.1

תקשרות בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת טרם הה

 סודיות;

מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת  11.1.1.1

 סודיות;

מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של  11.1.1.1

 הספק.

פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת, -פי דין או על-מידע שחובה לגלותו על 11.1.1.1

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

 להתגונן מפניו.

כי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי הוא לא  11.1.2

 יהא רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.

קיימת  כי ידוע לו שייתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר 11.1.2

לגביו 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 והפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת המידע בסודיות, וכי 

 הוא מודע לכך שהמידע הינו חלק מנכסיה של מכבי.

כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא מודע  11.1.2

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

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

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

 , וכל דין רלבנטי נוסף.1996-התשנ"ו

 :דרישות אבטחת מידע 11.1

 הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:

לעמוד בדרישות אבטחת המידע מטעם הממונה על אבטחת המידע במכבי כפי  11.1.1

שתימסרנה לו מעת לעת. מבלי לגרוע בכלליות האמור עשויות להיכלל דרישות 

 בנושאים הבאים:

 מאובטחים אצל הזוכה.תהליכי עבודה  11.1.1.1

הנחיות באשר לגישה מרחוק של הספק למתן תחזוקה / טיפול בתקלות  11.1.1.1

 / שדרוגי גרסה וכיו"ב.

 תהליך פיתוח מאובטח של קוד )באם רלוונטי להסכם זה(. 11.1.1.1

 שילוב אבטחת מידע במכשור רפואי )באם רלוונטי להסכם זה(.  11.1.1.1
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וך אצל הספק )בחצריו ימים לפחות, לער 3מכבי תהא רשאית, בכל עת בהודעה של  11.1.1

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

פי האמור בהסכם זה, -סודיות ופרטיות הנוגעים לביצוע התחייבויות הספק על

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

 וסן )מבדקי חדירה מבוקרים( וכיו"ב.לוגיים, מהימנות עובדים, בדיקות ח

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

 ההסכם.

 

 שונות .12

הצדדים מצהירים בזאת, כי הסכם זה ממצה את כל הנושאים, ההתחייבויות והסכומים שהיו  11.1

ההסכם, וכי לא תהיה להם כל טענה או דרישה פתוחים בין מכבי לבין הספק, עובר למועד חתימת 

לתשלום נוסף בגין התקופה הקודמת להסכם זה. מוסכם כי היתרה של מכבי בספרי החברה עבור 

 ₪. 0עומדת על  31.12.2014 שירותים וטובין שסופקו על ידה למכבי במישרין ובעקיפין עד תאריך

 

בית אסותא מרכזיים רפואיים בע"מ, לכל התאגידים / חברות בקבוצת מכבי, לרבות, אך לא רק:  11.1

אחזקות בע"מ,  מכבי, בע"מ קאר-מכבי טבעי, מכביו קרן מכביעמותת , בע"מ , מכבידנטבלב בע"מ

על פי  את המוצרים מהספקשמורה הזכות לרכוש  אתה מכבי יזמות וכד'מכבי מגן, אגודת 

 בהסכם זה. ההסכם הקבועים תנאי ר , ושאהמחירים
 

. לדרישת מכבי הספק B2Bהספק מודע לכך שמכבי בוחנת עבודה עם מערכות מסחר אלקטרוני  11.1

, תוך שלושה חודשים מהודעת מכבי על רצונה בכך, מול החברה B2Bיערך לעבודה במתכונת 

 שתבחר על ידי מכבי כמקובל.

 

זכות לקזז כל חיוב כספי שהספק  עשוי להיות חב  הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, תהיה 11.1
 אחרת, מכל סכום שיגיע לספק ממכבי. לה מתוך ההתקשרות נשוא ההסכם או מהתקשרות 

 

כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר רשום על ידי צד  .להלןכתובות הצדדים הן כמפורט  11.1

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

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

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

       רח'  -                              הספק

 

 כתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים: 11.2

         מכבי: 11.2.1

         הספק: 11.2.1
 

 

 _______________       _______________ 

  הספק        מכבי שרותי בריאות 

    שם מלא של החותם:

 

     חותמת: 


