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 למשלחת עובדי מכבי לפולין ה בקשה להצע

     כללי .1

לארגון משלחת עובדיה לקבל הצעות "מכבי"( מעונינת  - כבי שירותי בריאות )להלןמ 1.1

 ה' בשבוע כדלקמן: –ימים א' ב ימים מלאים 5לילות,  4לפולין, מסע של 

 18-23/9/2016 – 1עדיפות  

  11-16/9/2016 - 2עדיפות 

לא כולל צוות. מכבי אינה מתחייבת למספר  130  -כ–פר משתתפים משוער במשלחת מס 1.2

 מינימום של נוסעים.

(  בהמשך' ג' ונספח בנספח  וטופס פרטי המציע ) את ההצעות יש למלא על גבי טופס ההצעה 1.3

 sheffer_ga@mac.org.ilמייל :,  בגלית שפר ולשלוח אל

 06/01/2016מועד הגשת ההצעות :  1.4

 .כוללים מע"מהמוצעים המחירים כל  1.5

 מיום הוצאת החשבונית. 66שוטף + -תנאי תשלום 1.6

 ותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה בי 1.7

 פרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.נמסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק בלתי  1.8

 ימים 90 -תוקף ההצעה 1.9

 )מהווה נספח א' להסכם( המפרט המבוקש .2

 כללי: 2.1

 בערבבבוקר,  חזרה , יציאה כרטיס טיסה קבוצתי 

 על או לוט )פולין(-יציאה מנתב"ג, חברת התעופה אל 

 ל והיטלי בטחוןמסי נמ 

  כוכבים מינימום 4לילות בבתי מלון ברמת  4 :לינה 

 ארוחות: HB  אפשרות להזמנת אוכל , כשרות ארוחות צהריים ארוזות+  כשר
ארוחות כשרות הינן סטנדרט מחייב, יש (. לכל המעוניין )בהזמנה מראש צמחוני

 ה למשלחתלהעביר את התפריט המוצע לאישור מכבי שירותי בריאות טרום היציא

  דלתות לכניסה  2צמוד ברמה גבוהה מאד, בעל  מערבי  אוטובוס תיירים –תחבורה
שירותים ומתקן למים מיקרופון, , מסכים DVD  ,2מאובזר במיזוג אויר, ויציאה, 

 חמים
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  מסלול מפורט יומי הכולל ביקורים במחנות ההשמדה, אתרי ההנצחה וחוויית חיי
 בחןת תהקהילה היהודית. כל  הצעה נוספ

  כארגון בריאות, מכבי מעוניינת כי במסגרת תכני המשלחת, יושם דגש על תחום
  הרפואה בתקופה האמורה

    לפי התכנית–דמי כניסה  לאתרים היהודיים 

 אנגלית ידובר יםמקומי מדריכים 

 לנוסע ליום יםבקבוק 2  -מים מינרלים  

   בי שירותי בריאות תיאום עם מכב)המדריך ייבחר כולל שכרו  –מדריך ישראלי
 ובהסכמתה(

 מאבטח לכל אוטובוססידורי ביטחון ואבטחה : 

  לא כולל עלות שיחות  מקומי מכשיר נייד 

 לנותני השירותים בחו"ל  -טיפים 

 לטקסים  -פרחים ונרות 

 מערכת שמע אישית לכל משתתף 

 יש לנקוב בהצעת מחיר, לפרט בהרחבה את המסלול וסדר הביקורים והמקומות 

 ימה )יום עד יומיים, תתכן אפשרות לקיים יום אחד במתקני ההדרכה הכנה מקד
. במסגרת ההכנה ירכשו העובדים כלים לעריכת טקסי של מכבי להוזלת עלויות(

 הנצחה באתרים

 צילום וידאו יומילהצעה הצעת מחיר ש לצרף לי 

 : דרישות מקדימות 2.2

  לפולין בארגונים ארגון משלחות שנים בתחום  5הספק המציע יהיה בעל ניסיון של
 גדולים.

 :)מענה חובה( למידע בלבד מפרט אבטחת מידע 2.3

 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 תהליכי עבודה .1

כיצד מתבצע תיעוד השירות )מידע אישי של עובדי מכבי  .1.1
 שמועבר לספק(.

מהו אופן מימוש הגנת הפרטיות ואבטחת מידע בתהליך  .1.2
ובשמירת וברכיבי טכנולוגיית המידע, בזרימת המידע 

 המידע.

מהי מדיניות הגישה למערכות הספק ע"י צדדים שלישיים  .1.3
 למטרות תחזוקה/טיפול בתקלות ותפעול שוטף )אם קיים(.

 

 

 
יש לצרף מסמך )בהיקף של עד 

עמודים( הכולל התייחסות  2
עניינית ותמציתית לכל אחד 

 משלושת תתי הסעיפים. 

 מערכת ההפעלה במחשב  .2
 win7  ,win8במחשב )לדוגמא:  ציין מהי מערכת ההפעלה .2.1

 וכדומה(, כולל גרסה.
 

 אשר כי מערכת ההפעלה פועלת ברישיון מהיצרן. .2.2
 

אשר כי מע"ה מעודכנת, ניתנת לעדכון ותעודכן )במידת  .2.3
הצורך וע"פ הוראות יצרן מערכת ההפעלה( במהלך תקופת 

 ההסכם. 

 
 לפרט: ____________

 
 

 מאשר    /    לא מאשר
 

 א מאשרמאשר    /    ל



 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 במחשבי הספקAntivirus =(AV )תוכנת  .3
מותקנת במחשב הספק )לדוגמא:   AVציין איזה תוכנת .3.1

Norton  ,McAfee .)וכדומה 
 

 פעילה במחשבי הספק. -AVאשר כי תוכנת ה  .3.2
 

מתעדכנת בצורה שוטפת במחשבי  -AVאשר כי תוכנת ה  .3.3
 הספק. 

 
 לפרט: ____________

 
 

 מאשר     /     לא מאשר
 

 /     לא מאשר      מאשר

 Firewall =(FW)תוכנת   .4
מותקנת במחשב/ברשת )לדוגמא:   FWציין איזה תוכנת .4.1

Check point.)כחלק ממערכת ההפעלה, וכדומה , 
 

 מופעלת במחשבי/רשת הספק.  -FWאשר כי תוכנת ה .4.2

 

 לפרט: ____________
 
 

 מאשר     /     לא מאשר

 הזדהות  .5
דרשת הזדהות באמצעות אשר כי בגישה למידע האישי  נ .5.1

 שם משתמש וסיסמא.
 

אשר כי תהליך הזיהוי הינו אישי וחד ערכי )חד ערכי  .5.2
 בהתאם למדיניות אבטחת המידע של הספק(.

 
אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת דרישות לסיסמה  .5.3

איכותית )מדיניות סיסמאות ע"פ מדיניות אבטחת מידע 
 של הספק(.

 

 מאשר     /     לא מאשר
 
 

 /     לא מאשר     מאשר

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

 ניהול משתמשים והרשאות  .6
אשר כי המידע הנשמר במערכות הספק מוגן באמצעות  .6.1

 הרשאות גישה מתאימות.
 

אשר כי ישנו תהליך מנוהל של הוספת/גריעת משתמשים  .6.2
 מהמערכת במועד המתאים.

 
/      מאשר     /     לא מאשר

 לא רלוונטי

 

/      לא מאשר     מאשר     /

 לא רלוונטי

 חיווים ולוגים  .7
אשר פעולות משתמשים מתועדות בלוג )תיעוד בלוג ע"פ  .7.1

 מדיניות אבטחת המידע של הספק(.

 

 

/      מאשר     /     לא מאשר

 לא רלוונטי

 שימוש בענן   .8

האם נעשה שימוש  בענן למטרת מתן השירות נשוא בל"מ  .8.1
 ל גם אם רק למטרת גיבוי(.זה )כולו או מקצתו, מקצתו כול

 

באם התשובה היא כן )גם אם השימוש הנו למטרת בצוע  .8.2
גיבוי בלבד(, הנך נדרש לענות על השאלון הנוסף הנוגע 

למחשוב ענן.  אין לענות על השאלון במידה ואין כל שימוש 
 בשירותי ענן.

 

 כן  /  לא
 
 
 

 מצורף / לא רלוונטי.
 
 

 

 

 

 

 

 



 , אחרת לא רלוונטינעשה שימוש בשירותי ענןמענה לשאלון הבא, רק באם 

 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 שימוש בשירותי ענן   .1
 

 ציין שם ספק שירותי הענן ומיקום השרתים )מדינה( .1.1
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 :הגדרה סוג השירות אשר יועבר לענן .1.2
 תוכנה כשירות ענן (Software as a Service - SaaS.) 

  פלטפורמה כשירות ענן(Platform as a Service - PaaS.) 

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

 
 

 :רמת השימוש בענן .1.3
 

 .כל השירות מסופק בענן 

 .חלק מהשירות מסופק בענן 

 
 

 
 

 ציין שם ספק שירותי הענן
____________________ 
____________________ 

 
מיקום שרתי ספק שירותי 

 הענן
____________________ 

____________________ 
 

 
 ציין סוג השירות:

 
____________________ 

 
 
 

 
 ציין רמת השימוש בענן:

 
 
 

 

 תקנים, הסמכות ומבדקים בנושאי אבטחת מידע   .2
 

פרט על תקנים, הסמכות ומבדקים בנושאי אבטחת מידע של  .2.1
 ספק שירותי הענן. התייחס לנושאים הבאים:

 

)ניהול אבטחת  ISO 27001 הסמכה לתקן אבטחת מידע .2.1.1
 מידע(.

 

)בקרות ISO  27017:2015הסמכה לתקן אבטחת מידע  .2.1.2
 (ISO 27002אבטחת מידע לשירותי ענן בהתבסס על 

 
 

Cloud Control Matrix (CCM )מענה למטריצת  .2.1.3
 Consensus Assessmentsו/או לשאלון 

Initiative (CAIQשל ארגון ה )- CSA. 
 

 ם נתן לקבל אותו?מהי רמת העדכניות שלו? הא
 

 :STARהסמכת  .2.1.4
  Security Trust and Assurance Registry                   

 
בצוע סקרי אבטחת מידע ומבדקי חדירות למערכות  .2.1.5

ולתשתיות הרלוונטיות לשירות נשוא הסכם זה באופן 
 שוטף.

 
 
 

 
 

מומלץ להתייחס במסגרת 
 מסמך נפרד.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 ארכיטקטורה .3

רדת הסביבה שהוקצתה לשירות בענן פרט על אופן הפ .3.1
 מלקוחות אחרים של ספק שירות הענן.

 
 

פרט על אמצעי ההגנה כנגד סיכוני סייבר )כדוגמת:  .3.2
Firewall ,IPS ,WAF ,AV.בסביבה שהוקצתה ) 

 

פרט אופן ההגנה על המידע המסווג הנשמר בבסיס הנתונים  .3.3
 והגנתו מפני גישה בלתי מורשית, לדוגמה באמצעות הצפנה.

 
פרט מהם אמצעי ההגנה בממשק הגישה למערכת בענן  .3.4

המגנים מפני ציתות ושינויי מידע מפני גורמים בלתי 
 מורשים.

 

 
מומלץ להתייחס במסגרת 

 מסמך נפרד. 
 
 

  הזדהות .4
פרט על אופן ההזדהות בגישה למידע מסווג, לרבות מידע  .4.1

 אישי, לרבות מדיניות סיסמאות. 

 

 
_____________________ 

_____________________ 
_____________________ 

 ניהול משתמשים והרשאות  .5

פרט על ניהול המשתמשים במערכת לרבות הוספת משתמש  .5.1
חדש, הקפאת פעילות זמנית של משתמש, גריעת 

 משתמשים.
 
 
  

פרט על מדיניות ההרשאות למשתמשי המערכת )מתן  .5.2
הרשאות, שינויי הרשאות, הקפאת הרשאות, בקרה 

 על הרשאות, ביטול הרשאות(.תקופתית 

 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 

 
 

_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 

 חיווים ולוגים  .6

)באיזה פעולות פרט את מדיניות כתיבת הלוגים במערכת  .6.1
 ומה התוכן הנכתב(.

  

 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  הסכם



 

 

"( הספק"להלן ) ח.פ. __________ן מכבי לבין ____________בין מכבי שרותי בריאות, להל

 .(" השירות" לאספקת: __________________________________ )להלן:
 

 

 ההסכם תקופת .1

 ._________ ועד  _____החל מיום ____ לפולין יעמוד בתוקף לקיום המסעזה הסכם ה  1.1

   [."תקופת ההסכם"]להלן: 

פי שיקול -תהא רשאית, בכל עת, להביא הסכם זה לסיומו, על על אף האמור לעיל, מכבי 1.2

חודשים  3דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, ובלבד שהודיעה על כך לזוכה בכתב לפחות 

מראש. במקרה כאמור, לא תהא לזוכה כל טענה ו/או עילה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 

 מכבי בקשר עם סיום ההסכם.

 תמורה .2

יהיו  וומחירי על ידי החברה למכבי  לעיל המבוצע 1.1כמוזכר בסעיף ין מסע לפולאופי ותוכן ה

 .הספקלקיים באמצעות היא מעוניינת תמהיל הובהתאם להודעת מכבי על  'בבנספח כמפורט 

 תנאי תשלום .3

 יום.  66 תמורה תשולם כנגד חשבונית מס בתנאי תשלום של  שוטף +ה 3.1

)אכיפת ניהול חשבונות(  םציבורייגופים  אישור עפ"י חוק עסקאותהספק יציג בפני מכבי  3.2

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

וכן נוהג לדווח על  ונוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותי הואפטור מניהול זה, על כי 

 .בהתאם לחוק למע"מ ועסקאותי

 מועסקי הספק .4

מכבי ייחשבו לקיום האירוע האנשים שיועסקו על ידו לצורך הספק מצהיר בזה, כי כל    4.1

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

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

 תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.

 נזק או ,גופני נזק ,מוות מטעמו בגין שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא ספקה 4.2

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

 אספקת המוצרים ו/או מתן שרות למכבי.

בע יק אם, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, מכבימתחייב לפצות ו/או לשפות את  ספקה 4.3

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

 זה.

 אנשי קשר .5

 עם  הספק.להיות איש הקשר הישיר   גלית שפרמכבי ממנה בזאת את   5.1

 .מכביעם  להיות איש הקשר הישיר  ____________הספק ממנה בזאת את   5.2

 

 הסבת הסכם .6



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

 הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.

  -אחריות  .7

מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה הספק יהא אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או  7.1

מו למזמין הפסד, לגוף ו/או לרכוש, לרבות נזק תוצאתי מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, שיגר

ו/או לעובדיו ו/או ללקוחותיו ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או בקשר עם 

"השירותים" או "המוצרים"( ו/או  מתן שירותי ___________________ )להלן:

 במסגרתם, כמפורט ומוגדר בהסכם זה.

גין כל נזק הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את המזמין, מיד עם דרישתו הראשונה, ב 7.2

ו/או הוצאה ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או תשלום שייגרמו למזמין, לרבות הוצאות ושכ"ט 

עו"ד בגין תביעה שתוגש נגד המזמין, כתוצאה מאירוע, שהינו באחריות הספק, על פי 

ההסכם ו/או על פי כל דין, והכל מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי הסכם זה ו/או על פי כל 

תרופה ו/או סעד אחרים ובלבד שניתנה לספק הזדמנות להתגונן בפני כל דרישה דין לכל 

 ו/או הוצאה ו/או תביעה כאמור.

 ביטוח .8

, ו/או על פי דין זה הסכםעל פי  נותן השירותיםמהתחייבות או /ומבלי לגרוע מאחריות  8.1

נותן  המוקדם, מתחייב לפי, או ממועד תחילת מתן השירותיםממועד תחילת הסכם זה 

בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים , ולערוך ולקיים על חשבונ שירותיםה

 להסכם 'Xכנספח המסומן " אישור עריכת ביטוחיםהמפורטים ב"הביטוחים את  ,בישראל

"( ואת נותן השירותים ביטוחי עריכת אישור)להלן: " ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו

וזאת  "(הביטוחים" ו/או "נותן השירותיםביטוחי " :)להלן הביטוחים המפורטים להלן

עד לתום   אחריות מקצועיתביטוח ולעניין  ההסכםפי -עלההתקשרות משך כל תקופת ל

 תקופת ההתיישנות על פי דין. 

, לא יאוחר מכביללהמציא  נותן השירותיםמתחייב , מכביללא צורך בכל דרישה מצד  8.2

, כשהוא חתום כדין נותן השירותיםאישור עריכת ביטוחי את , החתימה על ההסכם ממועד

נותן  , כי המצאת אישור עריכת ביטוחיומצהיר, כי ידוע ל נותן השירותים. על ידי המבטח

הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן  כשהוא חתום כדין על ידי המבטח השירותים

סכם על פי ה נותן השירותים, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויות והשירותים על יד

 זה ו/או על פי כל דין. 

להפקיד  נותן השירותים, מתחייב נותן השירותיםמועד תום תקופת ביטוחי מלא יאוחר  8.3

 תקופת ביטוחבגין הארכת תוקפו ל נותן השירותים י, אישור עריכת ביטוחמכביבידי 

ת עד למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם ולעניין ביטוח אחריות מקצועיכך ונוספת 

 לתום תקופת ההתיישנות על פי דין.

הנזכרים בהסכם זה,  נותן השירותיםביטוחי מתחייב למלא אחר כל תנאי  נותן השירותים 8.4

א והו, נותן השירותיםוכל תנאי פוליסות ביטוחי  נותן השירותים באישור עריכת ביטוחי

כי פוליסות  ,אלשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודמתחייב, בין היתר, 

תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת  נותן השירותיםביטוחי 



ההתקשרות ולגבי ביטוח אחריות לכל תקופת ההתקשרות ועד לתום תקופת ההתיישנות, 

 . ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים

או ו/כדי לצמצם  נותן השירותיםיכת הביטוחים על ידי כי אין בער ,בהקשר זה מובהר 8.5

יהיה , ולא להסכם זהבהתאם  וו/או אחריות ויותוילגרוע בצורה כל שהיא מהתחייב

 מכבילפצות את לשפות ו/או  ומחובת נותן השירותיםבעריכת הביטוחים כדי לשחרר את 

  אחראי לו על פי הסכם זה. אשהובגין כל נזק ו/או מי מטעמה 

לעריכת  נותן השירותיםאת התחייבויות לבדוק  ת, אך לא חייבת,רשאיתהא  מכבי 8.6

 נותן השירותיםשיומצא על ידי נותן השירותים  יביטוחעריכת אישור לרבות את  יםביטוח

ו/או התאמה ו/או או תיקון ו/מתחייב לבצע כל שינוי  נותן השירותיםוכאמור לעיל, 

ו על פי להתחייבויותיים נושא האישור את הביטוחעל מנת להתאים  ושיידרשהרחבה 

 .הסכם זה

לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים  מכביכי זכויות  ,מצהיר ומתחייב נותן השירותים 8.7

כל אחריות שהיא לגבי או /כל חובה ו האו מי מטעמו/ מכביכמפורט לעיל אינן מטילות על 

ם, ותוקפם, או לגבי , טיבם, היקפנותן השירותים יביטוחעריכת אישור הביטוחים נושא 

 ,זה הסכםעל פי  נותן השירותיםהעדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 

אישורי  בדקונובין אם לאו, בין אם נדרש עריכת שינויים כמפורט לעיל וזאת בין אם 

 ובין אם לאו.עריכת הביטוחים 

 נותן השירותים ת ביטוחימוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט באישור עריכ 8.8

ממלוא  נותן השירותים שאינה פוטרת אותונה בבחינת דרישת מינימום המוטלת על יה

א מנוע מלהעלות כל ומצהיר ומאשר בזאת, כי ה נותן השירותיםלפי הסכם זה.  וחבות

ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים  מכביטענה ו/או דרישה כלפי 

 אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו. ו/או כל טענה

 נותן לביטוחי נוספים או/ו משלימים ביטוחים בעריכת צורך יש כי, השירותים נותן סבר 8.9

 חשבונו על ולקיים לערוך דעתו שיקול פי על השירותים נותן רשאי יהא, השירותים

 לשפות יורחב, כאמור משלים או/ו נוסף ביטוח כל. אלה נוספים או/ו משלימים ביטוחים

 בכפוף השירותים נותן של מחדל או/ו למעשה אחריותה בגין מטעמה מי או/ו מכבי את

 ויתור בדבר לרבות סעיף יכלול והביטוח( חבויות ביטוחי לעניין) צולבת אחריות לסעיף

 לא שהוויתור ובלבד מטעמה מי או/ו מכבי כלפי תחלוף זכות על השירותים נותן מבטח

למען הסר ספק, סעיפים כלליים  (.הרכוש ביטוחי לעניין) בזדון לנזק שגרם אדם כלפי חולי

 חלים גם על הביטוחים המשלימים ו/או הנוספים.לאישור עריכת ביטוחים,  5-10

כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מכבי ו/או  ומצהיר כי לא תהיה ל תן השירותיםנו 8.10

ו/או רכוש  ום לרכוש בבעלות נותן השירותים ו/או באחריותמי מטעמה, בגין כל נזק שייגר

נותן ו/או נזק אובדן תוצאתי שייגרם ל למכבי ונותן השירותים ו/או מי מטעמ ידישיובא על 

נותן  ךבקשר ו/או במסגרת מתן השירותים וזאת בין אם ער וו/או למי מטעמ השירותים

ו/או מי  מכביא פוטר את ולאו, וכי ההשירותים ביטוח רכוש ו/או אובדן תוצאתי ובין אם 

ערוך ימכל אחריות לנזק כאמור למעט לגבי אדם שגרם לנזק בזדון. במקרה בו  המטעמ

נותן השירותים ביטוחים כאמור בסעיף זה נותן השירותים מתחייב כי הביטוחים יכללו 



בד ובל הו/או מי מטעמ מכביסעיף מפורש על פיו המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי 

   שהוויתור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

, דין פי על או/ו זה הסכם פי על נותן השירותים התחייבויות או/ו מאחריות לגרוע מבלי 8.11

 מתן עם בקשר או/ו במסגרת משנה קבלני עם בהתקשרותו כי, נותן השירותים מתחייב

 קבלני לפיו סעיף שרותההתק בהסכמי לכלול אחראי יהא הוא, זה הסכם נשוא, השירותים

 לפי, חלקם או/ו זה בהסכם המפורטים הביטוחים את ולקיים לערוך יתחייבו המשנה

 תקופת כל למשך וזאת, זה בהסכם כמפורט תנאיהם כל על, ההתקשרות ואופי העניין

. זה בהסכם המוגדר פי על יותר מאוחרת לתקופה או נותן השירותים עם התקשרותם

 הביטוחים במסגרת המבוטח בשם המשנה קבלני את לכלול שירותיםנותן ה רשאי, לחלופין

 אין, ספק הסר למען. נותן השירותים ביטוחי עריכת באישור כמפורט ידו על הנערכים

ההסכם ו/או  פי על נותן השירותים אחריות או/ו מהתחייבויות לגרוע כדי זה בסעיף באמור

 .על פי דין

, למעט ביטוח אחריות מקצועית, נותן השירותיםת מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסו 8.12

 .מקביל לולא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט או כל נוסח 

 סודיות .9

הצדדים מתחייבים לשמור בסודיות את ההסכם ולא להעביר את ההסכם ו/או תוכנו לכל  צד 

  שלישי.

 התחייבות זאת תהא בתוקף גם לאחר סיומו של ההסכם מכל סיבה שהיא.

 תשונו .10

כל הודעה בקשר להסכם זה  להסכם זה. ' המצורףבנספח כתובות הצדדים הן כמפורט ב 10.1

לעיל, תחשב כאילו  שתשלח בדואר רשום על ידי צד למשנהו על פי הכתובת כמפורט

 -ובמקרה בו נמסרה ביד ימים מיום המשלוח,  3ידי הצד אליו נשלחה תוך  התקבלה על 

 .בעת המסירה בפועל

ימים בזה, כי למכבי, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהזוכה           הצדדים להסכם מסכ 10.2

אחרת, מכל סכום  עשוי להיות חב לה מתוך ההתקשרות נשוא ההסכם או מהתקשרות 

 שיגיע לזוכה ממכבי.

הצדדים מצהירים בזאת, כי הסכם זה ממצה את כל הנושאים, ההתחייבויות והסכומים  10.3

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

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

 במישרין ובעקיפין עדעל ידה למכבי רותים וטובין שסופקו יעבור שבספרי החברה מכבי 

 ₪. 0עומדת על  31.12.2015תאריך  
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  :טופס ההצעה  . 1

 ______________________התאגיד המציע:____________________ 1.1

 כתובת: _______________________  טלפון: _____________________ 1.2

 מחיר לנוסע כולל את כל המרכיבים  __________________________________

 ______________________________________ צילום וידאו יומימחיר ל       

 כל המחירים בש"ח וכוללים מע"מ.

 מסמכים שיש לצרף להצעה: 1.4

 .אישור תאגיד    

  אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול

 .1976 –ותשלום חובות מס(, תשל"ו  חשבונות

 מסעלנותני השירותים הרלוונטים  /רשימה מפורטת של שמות האתרים/מתקנים. 

 ל טלפונים.רישום בטבלה של ממליצים בארגונים גדולים כול 



 'גנספח      

 טופס פרטי המציע

 .המציע נדרש למלא את כל הפרטים להלן, ולחתום בסוף הטופס 

 .המציע רשאי לצרף כל חומר משלים 

 
  פרטי המציע .1
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 מס' עוסק מורשה

 מעמד משפטי )צורת התאגדות(:
 
 

 פועל / ת משנת:

 כתובת משרדי ההנהלה:
 
 

 דואר אלקטרוני:

 טלפונים:
 
 

 רכב הבעלות בתאגיד:ה
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2. 
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 כוח אדם .3
 

 א. מספרם הכולל של המועסקים על ידי המציע:
 
 

 ניסיון קודם ולקוחות  .4
 

  בהוצאת ארגונים למסע לפוליןמספר שנות ניסיון של המציע 
 

 / ארגונים  בחברות ידי המציע בשנה האחרונה מסעות לפולין שהוצאומספר כולל של 
 המפורטים להלן: החברות/ ארגוניםשמות 

 
1                 ___________________________ .2____________________________ . 
 
3                 ___________________________ .4____________________________ . 
 
5                 __________________________ .  6____________________________ . 
 
ארגנו מסע לפולין פירוט לקוחותינו הגדולים ביותר להם  להלן .5

 השנה:
 



 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 
 

 בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.הננו מצהירים 

 : ________________________  חתימת המציע :____________________  חותמת        

 
 תאריך: ______________________

 



 אישור עריכת ביטוחי הספק -'דנספח 
 

   
 תאריך:_____________ 

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

 "(מכבי)להלן ביחד ולחוד: " 
 הנדון: אישור עריכת ביטוחים

 הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ___________________ 
"( בקשר עם מתן שירותי _________________________ וכן כל השירותים הספק)להלן: "

 -" והשירותיםשנערך ביניכם לבין הספק )להלן בהתאמה: " הנלווים כמפורט וכמוגדר בהסכם
"( וזאת לתקופה המתחילה ביום _________ ומסתיימת ביום ________ )להלן: ההסכם"
 "(.תקופת הביטוח"
 
 

כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי  ספקביטוח חבות ה -ביטוח חבות מעבידים .1
, בגין 1980 -רים פגומים, התש"ם למוצי חוק האחריות פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פ

מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע 
ביטוח. הביטוח יורחב הלאירוע ובסה"כ לתקופת ₪  20,000,000  השירותים, בגבול אחריות של

מי מעובדי  נושאים בחובות מעביד כלפיקבע כי לשפות את מכבי ו/או מי מטעמה במקרה וי
 .ספקה

 

ביטוח חבות הספק על פי דין, בגין פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2
שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות מכבי ו/או עובדיה ו/או מי 

ם על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמו, שפועל מטעמה, בקשר עם ו/או במסגרת מתן השירותי
ביטוח. שם המבוטח בפוליסה הלאירוע ובסה"כ לתקופת  ₪    8,000,000 בגבול אחריות של

יורחב לכסות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף 
חד מיחידי המבוטח. לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל א

רכוש מכבי ו/או עובדיה ייחשבו כרכוש צד שלישי, ויבוטל כל חריג בגין רכוש באחריות או 
 .בפיקוח או בשליטת הספק

 

המבטח את חבות הספק בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי ו/או הפרת  -ביטוח אחריות מקצועית .3
הספק ו/או עובדיו ו/או  חובה מקצועית ו/או טעות שמקורה ברשלנות, מחדל או השמטה של

מנהליו וכל הפועלים מטעמו, אשר ארע תוך כדי ו/או עקב מתן השירותים ו/או במהלכם ו/או 
ביטוח. הביטוח מורחב הלאירוע ובסה"כ לתקופת  ₪  8,000,000 במסגרתם בגבול אחריות של

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

שם המבוטח בפוליסה מורחב לכלול מדריכים ו/או מאבטחים ו/או קבלני משנה המשמשים 
 רותים.יאת הספק לצורך ו/או במסגרת מתן הש

אבדן שימוש, דן מסמכים, הביטוח הניתן בסעיף זה חופשי מכל סייג ואו מגבלה בדבר: אוב 
בביצוע השירותים )שהינם "מקרה ביטוח"(, פגיעה במוניטין וכן חריגה עיכוב  או איחור

 ספקכן יורחב הביטוח לכסות את אחריותו של ה מסמכות ופגיעה בפרטיות שנעשו בתום לב. 
 .בגין אי יושר עובדים

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

. במקרה שהביטוח בחברתנו , אך לא לפני ____________ זה לפני מועד תחילת הפוליסה
יעות יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם כי בפוליסות תחול תקופת גילוי נזקים ותב

חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שיארע  6מוארכת, למשך 
בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב לכל נושא 

 ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח.

 



 
 כללי 

תפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשת ספקה .4
 המפורטות לעיל. 

 מכביבביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י  .5
ו/או מי  מכביוכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי  הו/או מי מטעמ

 .המטעמ

מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת ישונו לרעה לא יבוטלו ו/או  אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל .6
 יום מראש. 30הודעה על כך בדואר רשום  מכביהביטוח מבלי שניתנה ל

לא יהיו )למעט בטוח אחריות מקצועית( , ספקמוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות ה .7
או כל  ח או חידושובמהדורתו הרלוונטית למועד עריכת הביטו "ביט"נחותים מהנוסח הידוע כ
 נוסח אחר שיחליף אותם.

 

 
 

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

           
 בכבוד רב        

 
 ___________חברה לביטוח בע"מ

 
 על ידי ____________________

 (שם החותם ותפקידו)       

 

 ______________ תאריך:
 

 


