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 מנהלה

 כללי .1
לספק  יםהמסוגל יםספק עד שני ( מעונינת להתקשר עם"מכבי"מכבי שירותי בריאות )להלן:  .1.1

 :את השירותים כמפורט להלן בפריסה גיאוגרפית ארצית למכבי

)להלן:  מבוטחי/ת בבית הדיאטנ /ת תזונאי/אספקת אימוני כושר אישיים ומפגש/ים עם  .1.1.1

 "(.כושר אימוני שירות"

 עם התקשרויות שירות" )להלן: מכוני כושר עםניהול ותפעול התקשרויות והסכמים  .1.1.2

  "(.כושר מכוני

 "(.רותיםיהש)להלן ביחד: "

שיקול דעתו. במסגרת  יפ-לעשני סוגי השירותים או אחד מהם, הספק רשאי להגיש הצעה עבור 

המכרז ייבחר בנפרד זוכה אחד לגבי שירות אימוני כושר וזוכה אחד לגבי שירות התקשרויות עם 

 מכוני כושר )ייתכן זוכה אחד לשני סוגי השירותים(.

בהתאם ליעדים  את השירות/ים הנדרש/יםמכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות הכוללות  .1.2

 . (למסמכי המכרז נספח א') כמויות המוערכות כמפורט במפרטלו

 2-שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב 3ההתקשרות היא לתקופה של  .1.3

 ( מיטיבים, בתיאום עם הזוכה.2( זהים; או )1בכל פעם, בתנאים ) תייםתקופות נוספות בנות שנ

 ההצעה הינה סופית. לא ייערך משא ומתן. .1.4

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

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

וכתוצאה מכך  ,מכבי תהא רשאית, אך לא חייבת, לפצל את ההתקשרות בין המציעים השונים .1.6

לאספקת חלק ו/או  ספקים שני, או עם שירותיםכל החלק ו/או להתקשר עם ספק אחד לאספקת 

, הכל על פי שיקול השירותים בנפרדסוגי כל השירותים. לא יבחר יותר מספק אחד לכל אחד מ

 דעתה המוחלט והבלעדי של מכבי.

 

 הגדרות .2
בכל מקרה שבו קיימת במסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז הגדרה ספציפית, השונה מההגדרות שלהלן, 

 מסמך.תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו 

 המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז. 130/2016רגיל מספר  מכרז פומבי – "המכרז"

 מכבי שלי הזכאי להטבה על פי כללי תוכנית מכבי שלי.  מבוטח – "שלי מכביזכאי "

 . 1994-חוק מכוני כושר )רישוי ופיקוח(, התשנ"ד  – "חוק מכוני הכושר"

 . 1988-חוק הספורט, התשמ"ח –"חוק הספורט" 

, 2008-חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח –"חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות" 

 והתקנות שחוקקו מכוחו.

 כפי הגדרתו בחוק מכוני הכושר. –"מכון כושר" 

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

  מסמכי המכרזקבלת  .3.1

אביב, -תלב 27בי שירותי בריאות", ברח' המרד במשרדי "מכיתייצב המעוניין להשתתף במכרז, 
, 10:00-14:00בין השעות  ,ה'-, בימים א'מטעמה, או כל מי שימונה ענת מנדלגב' , אצל 14קומה 

ויהא זכאי לקבל את מסמכי המכרז כנגד מסירת פרטי הגוף  19.1.17 ליום ועד 29.12.16מיום  החל
חוברת מסירת  במועד עוניין, איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות )דואר אלקטרוני + טלפון(.המ

ידי רכזת ועדת המכרזים בחותמת המעידה על מועד -, יש לוודא כי היא תוחתם עלהמכרז מסמכי
 מסירתה לידי נציג המציע.

 בירורים ופניות .3.2

בשעה  25.1.17ליום עד מסמכיו ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או  .3.2.1
 , כאמור לעיל.ועדת המכרזים רכזת, ענת מנדלמכבי: גב'  נציגתאל , 12:00

באמצעות דואר , 'וכנספח בנוסח ובמבנה המצ"ב  Wordזאת אך ורק בקובץ 

. על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר Mandel_An@mac.org.il :אלקטרוני
 .03-5143643בטלפון מס':  פנייתוהגעת 

 לא תענינה.לעיל פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף  .3.2.2

שלחנה יתכתובת הדואר האלקטרוני שאליה על הפונים לציין במכתב הפנייה את  .3.2.3
 , וכן פרטי נציג הקשר, לרבות מספר טלפון.התשובות ממכבי

  דואר אלקטרוניידי מכבי, באמצעות -תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על .3.2.4
 .5.2.17 עד ליום

 אופן ומועד הגשת ההצעות .3.3

במסירה ידנית בלבד )ולא באמצעות הדואר!( במעטפה סגורה, עליה ירשם  תוגשההצעה  .3.3.1
רכזת ועדת המכרזים,  -לידי גב' ענת מנדל , 130/2016 מספררגיל  אך ורק "מכרז פומבי

 ".14, תל אביב, קומה 27ברח' המרד 

. המועד האחרון להגשת 10:00-14:00ה', בין השעות -ההצעות תוגשנה בימים א' .3.3.2
, הצעות שתוגשנה לאחר המועד  האמור לעייל .12:00בשעה  19.2.17יום ההצעות הוא 
 לא תתקבלנה!

חתימתה, ביחד עם  לאחר ,ג'כנספח ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב  .3.3.3
המסמכים שיש  כלהוא חלק מהם, וביחד עם  מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה כל

פי הנדרש במכרז, וזאת -ל, וכמפורט עבטופס ההצעה 3סעיף , כמפורט בלצרף להצעה
 בעותק אחד.

עם המקורית המכרז חוברת ההצעה תוגש על גבי מען הסר ספק, מובהר כי ל .3.3.4
מסמכי המכרז ואת המסמכים  תכלול את כלהיא  .חותמת המעידה על כך

 ואת החתימות כנדרש.דרש, וכן תכלול את כל הפרטים הנדרשים המצורפים כנ

המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם  .3.3.5
ועדת המכרזים, או ממלא מקומה כאמור, וייכתבו עליה תאריך רכזת המעטפה ע"י 

 ושעת קבלה.

הצעות השל  ההגשה ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד .3.3.6
תישלח לכל  – לתקופה נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם

 משתתפי המכרז )לפי העניין(.

התקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל הל המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ע .3.3.7
דבר אחר שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם 

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

 תאגיד מורשה כחוק בישראל.יחיד; או  .4.1.1

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

 :כושר אימוני שירותלאספקת לספק המגיש הצעה  .4.1.3
פי אישור רואה -ועל מקובליםהלפי כללי חשבונאות  ,2014-2015הכנסותיו בשנים 

  לכל אחת מהשנים. ₪ 1,000,000לפחות  , הןחשבון מטעמו

 : כושר מכוני עם התקשרויות שירותלאספקת ספק המגיש הצעה ל .4.1.4
פי אישור רואה -, לפי כללי חשבונאות המקובלים ועל2014-2015הכנסותיו בשנים 

  .לכל אחת מהשנים ₪ 500,000חשבון מטעמו, הן לפחות 

בכוחות עצמו ולא  מכרז זההצעה ב בגינם הגיש לספק למכבי את השירותיםיכולת בעל  .4.1.5
 ים לא ייחשבו כקבלני משנה(.דיאטנ / )מדריכי כושר / תזונאים י קבלן משנה/אחריד-לע

לפחות אחד מהשירותים נשוא באספקת  לפחות שנתייםסיון מוכח בישראל של יבעל נ .4.1.6
 .וכל השירותים הכרוכים בכך מכרז זה

בעל תואר  -מעסיק או קשור בהסכם התקשרות קיים/טנטטיבי עם מנהל מקצועי  .4.1.7
של לפחות שנתיים ניסיון ובעל  מוכר להשכלה גבוההמוסד מאקדמאי בחינוך גופני 

 .   ו/או הכושר ניהול בתחומי הספורטב

)עמידה באחת מהחלופות מספקת לצורך הגשת  שלהלן אחת מדרישות הניסיוןמקיים  .4.1.8
  :הצעה לכל אחד משני סוגי השירותים(

 3 -כושר ו ידריכמ 5 לפחות עם התקשרותשל /  העסקה באמצעותשירותים  נותן 
 העונים לדרישות הבאות:דיאטנים  / םתזונאי

 - כושר מדריך .1

תעודת הסמכה כמדריך כושר גופני בעל  הינו הנ"להכושר  ממדריכי אחד כל
כמפורט בחוק ובריאות ממוסד / בית ספר המוכר על ידי מינהל הספורט 

 הספורט.

 -דיאטנים  / תזונאים .2
בהתאם  דיאטן-תזונאית תעוד בעל הינו הנ"ל דיאטנים / התזונאיםמ אחד כל

  הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות.לחוק 

 או 
  בכל התקנות הנדרשות  העומדים, מכוני כושר 10עם לפחות  התקשרות הסכםבעל

 על פי חוק מכוני הכושר.

שלפני המועד האחרון  האחרונה שנהלפחות במשך ה פעיל ארצימוקד טלפוני  מפעיל .4.1.9
 תיאום לצורך וזאת ,מוקדנים 3 לפחות מועסקים בוש, זה להגשת ההצעות במכרז

 מבוטחיו/או מתן מענה עבור  יםדיאטנה / ות/התזונאים עם ופגישות הכושר אימוני
 . וניצול ההטבה לה הם זכאים כושר מכוןל בהרשמה יםנמעוני זכאים אשר מכבי שלי

הקלטת מערכת ו( CRMממוחשבת המנהלת קשרי לקוחות )כדוגמת  מערכת בעל .4.1.10
  כל אחת מהן מאפשרת איתור ושליפה של מידע., אשר שיחות

 מקורית עם חותמת המעידה על כך. מכרז נרשם וקיבל ממכבי חוברת  .4.1.11

עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע שלא יעמוד באחד  .4.2

 .הצעתו תפסל –מהתנאים 

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

 י תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.     יהיו בעל
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 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה .5
)תשעים( יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.  90כי הצעתו תהיה בתוקף במשך  ,המציע יאשר .5.1

להאריך  מכבי לבקש מהמציעים לאחר תום תקופה זו, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, רשאית
 ובמקרה זה יהיה כל מציע כל אחת, )ששים( יום 60ת של עד ונוספות את תוקף הצעותיהם לתקופ

רשאי להאריך את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול הצעתו. בקשה כאמור 
 .שלח על ידי מכבי בכתבית

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

 מהרגע שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה. עבודה

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

לעיל, לא  5.3לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף  5.2תו על פי האמור בסעיף ביטל המציע את הצע .5.4
 תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

 

 אישור עריכת ביטוחים  .6
"אישור עריכת אישור עריכת ביטוחים מצורף למסמכי המכרז כנספח להסכם ההתקשרות )להלן:  .6.1

וטא של אישור עריכת הביטוחים,  חתומה על (. המציע נדרש להגיש, כחלק מהצעתו, טיהביטוחים"
 ידי חברת הביטוח.

יובהר, כי לא יתקבלו בטיוטא החתומה שתוגש שינויים בסכומי הפוליסות או שינויים מהותיים  .6.2
נוספים. במקרה של שינויים מסוג זה, לרבות אי קיומה של איזו מהפוליסות הנדרשות, תיפסל 

 הצעת המציע.
ם כאמור, תהא ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע לתקן את למרות האמור לעיל, במקרי

 אישור עריכת הביטוחים עד שלב ההכרזה על הזוכה במכרז.
גבי הטיוטה הנ"ל יהיו נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של -שינויי נוסח שאינם מהותיים שייעשו על

 מכבי, שהתא רשאית לקבלם או לדרוש הסרתם עד למועד ההכרזה כאמור.

 לעיל. 03.1ובירורים בקשר לאישור עריכת הביטוחים ניתן לבצע בהתאם להוראות סעיף  שאלות .6.3

אישור  הזוכה במכרז מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על הסכם ההתקשרות את .6.4
 עריכת הביטוחים, חתום ומאושר על ידי חברת הביטוח.

 

 בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות .7

מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי  .7.1
 פי שיקול דעתה הבלעדי.-רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על

 בדרך של שקלול הרכיבים המפורטים להלן: במכרז תעשהבחירת ההצעה הזוכה  .7.2
, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ובאופן 20% –; ואיכות 80% –מחיר 

 שתיבחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונות.
לכל סוג  )מחיר ואיכות( ינתן ציון משוקללייבחר בנפרד זוכה לכל אחד מסוגי השירותים, באופן ש

 שירות בנפרד.

 :ציון המחיר .7.3
הצעת פי -עליחושב  וללא תלות זה בזה, עבור כל אחד מהשירותים בנפרד ,מציון המחיר 100%

. המציע בעל הצעת המחיר הזולה ביותר יקבל את המחיר שיציע הספק בטופס ההצעה )נספח ג'(
 יחסי ביחס אליו. ציוןהמחיר, והמציעים האחרים יקבלו  ציוןמלוא 

 : ציון האיכות .7.4

ועדת המכרזים תבחן את  .'ז כנספחציון האיכות ייקבע בהתאם לאמות המידה המצ"ב  .7.4.1
איכות השירות ויכולתו של המציע, על פי הערכה כוללת של המציע, מומחיותו, משאביו, 
נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, רמת השירות, מוניטין של היצרן ונסיון בארץ, 
על סמך הנתונים שצרף להצעה, על סמך שביעות רצון במכבי מביצוע התקשרויות שונות 

ות עם המציע, וכן על סמך בדיקת המלצות לקוחותיו של המציע מהתקשרויות קודמ
פי כל ממצא אחר שייאסף ע"י ועדת המכרזים או ע"י צוות בדיקה -קודמות, וכן על

 להלן.  7.4.2שימונה מטעמה, אם ימונה, כאמור בסעיף 
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ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. הצוות  .7.4.2
שימונה יהא רשאי, אך לא חייב, לבחון את המציע, וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס 

הא למציע ו/או לשירות המוצע על ידו. ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה, אם ת
 סבורה שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה עם ועדת המכרזים או לא מסר מידע כנדרש.

 לעיל. 4יודגש כי הציון המשוקלל יינתן אך ורק לגבי הצעות שעמדו בתנאים המוקדמים שבסעיף  .7.5

על פי  ,לעיל. הכל 4ועדת המכרזים תדחה הצעה של מציע שלא יעמוד בתנאים המוקדמים שבסעיף  .7.6
ת הגשת ההצעה ו/או אשר נאספו במהלך בדיקת ההצעות אשר נבדקו על ידי הנתונים שהציג בע

 ועדת המכרזים באופן שייקבע על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. 

באם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עמו יש למכבי "ניסיון גרוע", כהגדרתו להלן, מכבי תהא  .7.7
המועמדת הבאה בתור לזכייה, ובלבד רשאית להעניק את הזכייה למציע שהצעתו למכרז הינה 

 שלמכבי לא היה "ניסיון גרוע" עם מציע זה.
 לצורכי סעיף זה, המילים "ניסיון גרוע" פירושן: 

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

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

ו/או הבהרות נוספות, על פי שיקול ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמציע פרטים נוספים  .7.8
דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון, למלוא שביעות רצונה, על מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת 

 על שיקוליה.

מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי  מעלה  .7.9
 או כלפי מטה, אם הסטיה אינה סבירה, לדעת מכבי.

דת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה  וע .7.10
שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא אל הפועל, מכל סיבה שהיא, 

 )שלושה( חודשים מיום תחילתו. 3ידי מכבי בתוך -או יבוטל על

 

 התחייבויות המציע הזוכה במכרז .8
)שבעה(  7למסמכי המכרז, בתוך  כנספח ב'ז יחתום על הסכם ההתקשרות המצורף הזוכה במכר .8.1

 ימי עבודה מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז.
ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים/הסתייגויות בנוסח הסכם ההתקשרות כמופיע 

 .בנספח ב' למכרז

י מועד החתימה על ההסכם, אישור עריכת הזוכה מתחייב להמציא למכבי, לפחות עד יום לפנ .8.2
 ביטוחים חתום ומאושר ע"י חברת הביטוח.

 מסמכי המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם. .8.3

במעמד החתימה על הסכם ההתקשרות, ימסור המציע הזוכה למכבי ערבות בנקאית אוטונומית  .8.4
 פי הנוסח המצ"ב.-לביצוע התחייבויותיו על

 1981-בהגשת הצעה במכרז הזה המציע  מתחייב לקיים את הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א .8.5
ותקנותיו והנחיות הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים, הרלבנטיות למערכות 
המידע ולתהליכי העבודה נשוא מכרז זה, וכן הוראות והנחיות משרד הבריאות לעניין הגנת 

 מידע. הפרטיות ואבטחת ה

 

 ביטול המכרז .9
לא יהיה בעצם פרסום המכרז או בקבלת הצעות או בבחינתן התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו,  .9.1

 (.נספח ב'ידי מכבי והמציע/ים הזוכה/ים הסכם ההתקשרות )-כל עוד לא ייחתם על

די, מכבי תהא זכאית, בכל עת, לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה הבלע .9.2
 לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז כאמור. -אך לא חייבת  -וכן תהיה מכבי רשאית 

הודעה על ביטול המכרז תישלח בדואר אלקטרוני לכל רוכשי המכרז/המציעים אשר הגישו הצעות  .9.3
 במכרז.

החליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי המכרז  .9.4
 עה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי מכבי ו/או כלפי מי מטעמה.כל תבי
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 עיון במסמכי המכרז .10

, לאחר פרסום תוצאות 1993-)ו( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21בהתאם להוראות תקנה  .10.1
המכרז, עיון של משתתף במכרז במסמכי המכרז, כמפורט בתקנה האמורה, ייעשה לאחר תיאום 

לשעה או חלק ממנה למכבי  ₪ 500יהיה מותנה בתשלום סך של מראש עם רכזת ועדת המכרזים ו
 לכיסוי העלות הכרוכה במתן זכות העיון כאמור.

עיון במסמכי המכרז כמפורט לעיל נועד אך ורק לבדיקת המשתתף בדבר מיצוי זכויותיו במסגרת  .10.2
ראש הליך המכרז. אין לפרסם תוצאות אלה לציבור הרחב, כולן או מקצתן, ללא קבלת אישור מ

 ובכתב ממכבי. 
 

 בעלות על מסמכי המכרז .11
מסמכי המכרז הינם קניינה הרוחני של מכבי, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין לעשות 
במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות, וחל איסור מוחלט על רוכש מסמכי המכרז 

 אחר.להעביר אותם ו/או העתק מהם לידי 
 

 סמכות שיפוט .12
בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה תהא  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 

 . יפו -בתל אביב אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 



 נספח א'
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 מפרט
 ההתקשרות שלב הסכםלת והכרחיהינן כל הדרישות 

 
ון זכויות חברי מכבי נכפוף לכתוב בתק )נספח ב' למסמכי המכרז(במפרט זה ובהסכם ההתקשרות כל הכתוב 

  יקבע הכתוב בתקנון להטבות נשוא מכרז זה הנוגעת)להלן: "התקנון"(. בכל מקרה של סתירה  שלי
 

  :שירות אימוני כושר .1

 כללי .1.1

"מכבי שלי" )להלן:  של מכבישירותי הבריאות הנוספים בתוכנית החברים  .1.1.1
השתתפות  אימוני כושר אישיים במחיר 10, זכאים לקבלת הטבה של "(התוכנית"

לאימון. האימונים ניתנים ₪  21יום על כהעומד  מכבי שלי, זכאי עצמית של מבוטח
 ת/מדריךוסיכום עם  מבוטחעל פי בחירתו של האו במקום אחר,  מבוטחבבית ה
 .במכון כושרמבוצע  אינו אימוןובלבד שה )לדוגמא: פארק, שפת הים וכו'( הכושר

ומעלה,  18'מכבי שלי' מגיל  חבריכל הינם ההטבה האמורה למימוש זכאים  .1.1.2
 .)"זכאי מכבי שלי"( תוכניתתקנון ההעומדים בתנאים אשר מוגדרים ב

ת /תזונאיעם למפגש אישיים  להמיר עד שני אימוני כושר במסגרת ההטבה ניתן .1.1.3
 / ת/תזונאיובתיאום מראש עם ה מבוטחי/ת. מפגשים אלה מתבצעים בבית הדיאטנ
 .ני/תדיאט

יכול )ומעבר לקבוע בתקנון(  אישי כושר לאימון כחלופהכושר קבוצתיים:  אימוני .1.1.4
 3בקבוצות של  וצתייםקב אימונים בסידרת לבחור "שלי מכבי"זכאי  מבוטח

 214 הינה למבוטח "זכאי מכבי שלי" הקבוצתיים האימונים סידרת עלותמתאמנים. 
אימוני  12 – מוגדל אימונים למספריהא זכאי  "מכבי שלי זכאי" כלבחלופה זו . ₪

 .כושר קבוצתיים

משעה יפחת לא  ני/תדיאט ת/תזונאימפגש עם אימון כושר או  כל של ך הזמןמש .1.1.5
 . דקות( 60עגולה )

י יבוצעו בתוך שבוע ממועד השיחה דיאטנהמפגש עם תזונאי אימון הכושר או  .1.1.6
לכל הטלפונית לכל היותר, למעט ביהודה ושומרון, הגולן והערבה, שם יבוצעו 

רצון זכאי מכבי  ע"פתוך שבועיים ממועד השיחה הטלפונית. יובהר כי רק המאוחר 
 שלי וזמינותו יהיה תיאום למועדים מאוחרים יותר.

ביהודה ושומרון, , לרבות בכל רחבי הארץהשירות המבוקש יינתן בפריסה גיאוגרפית  .1.1.7
 . אילת ורמת הגולן

 מכבי שלי הינם זכאיהכושר הנותנים שירותים ל מדריכילוודא ש הזוכההספק על  .1.1.8
כדורי אימון, רצועות  –של ציוד נלווה לאימון  , תקין ושמישמלאי מספק יבעל

 ם.  מתיחה ועוד, כמקובל בתחו

 תזונאים/ותשני/תי ם/ות ומדריכי תיני/לפחות ש להתקשר עם הספק הזוכהעל  .1.1.9
 דוברי השפות ערבית ורוסית בכל מחוז )לפחות גבר אחד ואשה אחת בכל יםדיאטנ

 ישנם חמישה מחוזות. – (ות מכבימחוזמ אחד

 "זכאי יםמבוטחשת ההטבה/שירות יפורטו לימתחייב, כי בשיחת רכ הזוכה הספק .1.1.10
תנאי ההטבה, לרבות העובדה כי המשך זכאות להטבה מותנה בתשלום " שלי מכבי

 בגין תוכנית "מכבי שלי".  מבוטחרצוף של דמי ה

דו"ח שבו יפורטו כל בהתאם להנחיית מכבי, יעביר למכבי, מדי חודש,  הזוכה הספק .1.1.11
  "(.החודשי"ח הדושעל מכבי לשלם עבורן בגין השירותים שסופקו )להלן: "ההטבות 

שעבורם הוא  מכבי שליזכאי הזוכה, בגין כל  דו"ח חודשי כאמור יצרף הספק לכל .1.1.12
 מסמכים שונים ככל שמכבי תדרוש ממנו.תשלום ההטבה באותו חודש, את  בקשמ

למקום מכבי שלי  זכאישעות או פחות ו/או אי הגעה של  12בגין ביטול בטווח של  .1.1.13
 .מפגש/האימוןחלקה בעלות  מלואב את מכבי הזוכה קהספיחייב  ,המפגש שנקבע

עם התזנואים  מפגשיםאו ה/יגרע ממכסות אימוני הכושר ויור אימון זה במקרה כאמ
₪  21ישא בעלות של מכבי שלי  זכאימכבי שלי. בנוסף, זכאי ם להם זכאי דיאטניה

מסך  10%על  הע"פ סעיף זה לא יעל חיובים של מכביבגין ביטול כאמור. סך ה
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, מכבי 10%עלה סך הביטולים על  .יבצע בחודש נתון הזוכה האימונים אותם הספק
  לא תשא בהפרש. 

  אימוני הכושר שירות פרופיל המינימום הנדרש לבעלי התפקידים עבור אספקת .1.2

ניסיון וניהול בתחומי  ,בחינוך גופני אקדמאיבעל תואר  - מנהל מקצועי מטעם הזוכה .1.2.1
   , כושר ואורח חיים בריא. של לפחות שנתיים הספורט

תעודת הסמכה כמדריך כושר גופני ובריאות ממוסד / בית  יבעל – הכושר מדריכי .1.2.2
במתן  שנה לש ניסיוןוספר המוכר על ידי מינהל הספורט כמפורט בחוק הספורט, 

 .םאישי אימונים

הסדרת העיסוק לחוק בהתאם דיאטן -ת תזונאיתעוד בעל - תזונאים / דיאטנים .1.2.3
 . לפחות בתחום זה אחת של שנה מקצועי בפועל ניסיון בעלו במקצועות הבריאות.

 

 :שירות התקשרויות עם מכוני כושר .2

 כללי:  .2.1

, זכאים לקבלת מנוי שנתי במכון כושר ירכשואשר ומעלה  25מגיל  מכבי שליזכאי  .2.1.1
הכושר בו הם מנויים. ההטבה ניתנת  מכוןבללא עלות  י חברותחודששני הטבה של 

באחת משתי דרכים: במכון  אותם רכשו החודשים 12-ל עבור החודשים שמעבר
קבלת החזרים כספיים  ,או לחילופין ,מנויים בו הינם הזוכה עם הספקכושר בהסכם 

במכון כושר שאינו בהסכם  נוספים י חודשי חברותנאותם שכנגד קבלות עבור  ממכבי

  שלהלן. 2.1.6בהתאם לאמור בסעיף ו ההזוכ עם הספק

 .  14-ו 13חודשים  :יים האחרונים. כלומרעבור החודש תינתןההטבה  .2.1.2

 ת בתשלום מלא עבור המנוי השנתי במכון הכושר. יקבלת ההטבה האמורה מותנ .2.1.3

מכבי זכאי לא יהא זכאי אותו  המנוי,חודשי  12לפני שתמו  במקרה של ביטול המנוי .2.1.4
 לקבלת ההטבה. שלי

יעזוב את מכבי שלי במהלך שנת המנוי או  שלימכבי זכאי בנוסף לאמור לעיל, אם  .2.1.5
יפסיק את חברותו במכבי בכלל או לא יעמוד בתשלומים המתחייבים עבור חברותו 
 במכבי שלי )לפי תנאי תקנון מכבי שלי(, אזי הוא לא יהיה זכאי לקבלת ההטבה

 בתום שנת המנוי.

מכון ק"מ(  20)ברדיוס של עד אשר אין בקרבת ביתו  ,מכבי שלי הזכאי להטבה זכאי .2.1.6
בגין רכישת  כנגד קבלות זכאי לקבל החזר כספי הסכם,הזוכה לספק כושר עמו יש 

המגיעים לו  עבור החודשיים הנוספים וזאת ,ממכבי מנוי בכוחות עצמו ולפי בחירתו
 .מכבי בתקנון לפי תנאי ההטבה

 זכאימדמי המנוי  לגבות אתעם מכוני הכושר,  להתקשר הזוכה אחריות הספקב .2.1.7
את הגמול  למכוני הכושר להעביר ,(ני הכושראו באמצעות מכו ו)בעצמ שלימכבי 

, לתפעל את גובה בעצמו את דמי המנוי(הזוכה )במקרים בהם הספק  המגיע להם
מכבי זכאי יתקשר, לתת מענה לתלונות /תקשרהעמם ההסכמים מול מכוני הכושר 

 מכביזכאי לטבה לדאוג לאספקת ההוהכושר  מכוניאשר הצטרפו דרכו לאחד מ שלי
 .שלי

 םזכאיה שלי מכביזכאי למתחייב, כי במסמך רכישת המנוי יפורטו הזוכה  הספק .2.1.8

לעיל, וכי  2.1.6-ו 2.1.5-,2.1.1, לרבות האמור בסעיפים תנאי ההטבה תנאי ההטבהל
 יאשר בחתימתו את התנאים כאמור.שלי מכבי  זכאי

 שלי מכבי זכאילהכושר אשר אותם הוא מציע מכוני שלוודא  הזוכה על הספק .2.1.9
 .חוק מכוני הכושר עומדים בהוראות

 זכאיידי -מתחייב לעדכן ולדווח למכבי על כל מקרה של ביטול מנוי עלהזוכה הספק  .2.1.10
יוודא שבמועד מתן ההטבה, המנוי בגינו  הזוכה הספקבמהלך שנת המנוי.  שלי מכבי

ההטבה הינו בתוקף וכן כי המנוי לא הוקפא במהלך החברות  שלי מכביזכאי לניתנת 
 אחר. אדםאו הועבר ל

שבו  ,, במבנה שיוגדר על ידי מכבייעביר למכבי, מידי חודש, דו"ח הזוכה הספק .2.1.11
)להלן:  ההטבהשעל מכבי לשלם עבורם בגין  הזכאים מכבי שלי זכאייפורטו פרטי 

  "(.החודשי"ח הדו"
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למכבי דו"ח חודשי  הזוכה יעביר הספק 2017ר לדוגמא: בתחילת חודש פברוא
שלהם מנוי שנתי בתוקף שהחל ביום  "שלי מכביזכאי מפרט את רשימת כל ה

 .31.1.2017והסתיים ביום  1.2.2016

, בגין כל המנויים הזוכה ספקלכל דו"ח חודשי כאמור יצרף ה ,על פי דרישת מכבי .2.1.12
מטפסי ההצטרפות של שעבורם מתבקש תשלום ההטבה באותו חודש, העתקים 

 אותם מנויים ומהקבלות בגין התשלום עבורם.

)הכוללים  החרדי י כושר אשר מותאמים למגזרמכונלהתקשר עם  הזוכה על הספק .2.1.13
באזורים/ישובים  הז לצורך מתן מענה למגזר שעות פעילות נפרדות לגברים ונשים(

 .בהם מכבי תבקש זאת

 הארץ גיאוגרפית בכל רחביי כושר בפריסה מכונלהתקשר עם  הזוכה על הספק .2.1.14
 שלי מכבי זכאילצורך מתן מענה לכל  ,הגולן ורמת אילת, ושומרון ביהודה לרבות

  כושר בקרבת ביתו ולקבל את ההטבה שמעניקה מכבי. למכוןאשר מעוניין להירשם 
על הספק הזוכה להתקשר עם לפחות מכון כושר לצורך כך, ומבלי לגרוע מהאמור, 

מוצקין, ראש  תנתניה, מודיעין, קרייבכל אחת מהערים הבאות: נהריה,  לפחות, אחד
חולון, חדרה,  רעננה, חיפה, רמת גן, יבנה,ראשון לציון, ירושלים,  העין, כפר סבא,

בית שמש  תל אביב, אילת, באר שבע, אשדוד, בני ברק, הרצליה, גבעתיים, אשקלון,
  ובת ים.

שירות לפי הסכם זה מטעם הזוכה, הינה כפי שהגיש רשימת מכוני הכושר בהם יינתן  .2.1.15
הספק במצורף להצעתו במכרז )בכפוף לאישורם על ידי מכבי(. רשימה זו תחייב את 
הזוכה במהלך כל תקופת ההתקשרות ובכל מקרה שבו תסתיים התקשרות של 
הזוכה מול מכון כלשהו, ביישוב כלשהו, מתחייב הזוכה להתקשר עם מכון חלופי 

 ישוב.באותו י

 מכבי שליזכאי למתן ההטבה  יקבל תשלום קבוע וזהה ממכבי עבור הזוכה הספק .2.1.16
  .הכושר אליו נרשםבמכון ללא תלות 

 היה בעל כל האישורים והביטוחים הנדרשיםיהכושר  מכוןלדאוג ש הזוכה על הספק .2.1.17
 . ע"פ חוק מכוני הכושר

 

 :, זיהוי, הצהרות בריאות ואמצעי תשלוםבדיקת זכאות .3

 של האינטרנט תשתית באמצעות, שימוש לעשות , והספק מתחייב,הזוכה לספק תאפשר מכבי .3.1
 לבדיקת זכאות מבוטחשל מכבי  הממוחשבת במערכתואחריותו,  חשבונו ועל הזוכה הספק

מכבי לקבלת ההטבה וגובה ההשתתפות העצמית אותה יש לגבות מממנו )מערכת 'חיוב ישיר', 
 שלי מכבי לזכאי"(. באמצעות המערכת ידווח הספק הזוכה על מתן ההטבה המערכתלהלן: "

 אופן לגבי הנחיות מסמך יישלח הזוכה לספק. ההטבה מתן וביום השירותביום רכישת  -
 . ותפעולה במערכת השימוש

לצורך כך יחתמו הספק הזוכה ועובדיו שיפעלו במערכת על טופסי שמירת סודיות בנוסח 
, וזאת כתנאי לקבלת אמצעי ההתקשרות )נספח ב' למסמכי המכרז(סכם המצ"ב כנספחים לה

 זיהוי שיאפשר לנציג הספק את בדיקת זכאותם של זכאי מכבי שלי. 
, יבצע הספק הזוכה את בדיקת הזכאות שלי מכבי זכאימקרה של רכישת שירות על ידי  בכל

 לעיל.  3.1ף המפורטת בסעי

 יוודאהגעה למכון כושר(  / דיאטני תזונאיעם  מפגש /הכושר  אימוןמתן השירות ) במעמד .3.2
לא בוצעה העברת  וכי זכאי מכבי שליזהות , את זהות תעודת בדיקת ידי עלהספק הזוכה 

 אחר.  לאדםממנו זכות 

הספק הזוכה שייבחר מתחייב לקבל מזכאי מכבי שלי את כל האישורים הנדרשים ע"פ דין  .3.3
. אישורי זכאי מכבי שלי ייסרקו או יוקלטו כהצהרת הצהרת בריאותלרבות  ,לביצוע האימון

ו/או ( CRMהמנהלת קשרי לקוחות )כדוגמת  ממוחשבת מערכתבבריאות טלפונית, יתועדו 
הזוכה ויועברו לידי מכבי ו/או למי מטעמה ע"פ דרישה.  של הספק שיחותמערכת הקלטת 

התסריט של שיחת הטלפון עם זכאי מכבי שלי ידגיש את הצורך בהצהרת בריאות אשר 
 תידרש ע"י מדריכי הכושר לפני תחילת האימון הראשון ותהווה תנאי לתחילת הפעילות. 

הספק באחריות  ,במכון הכושר עצמו שלי רישום זכאי מכביהספק הזוכה יבצע את אם  .3.4
)פרטים נוספים  כושר אשר בו יבוצע רישום קורא כרטיסים בכל מכוןלכך שיימצא  הזוכה

 .(מערכת "חיוב ישיר" - להסכם 5אודות קורא הכרטיסים בנספח 
 .אין צורך בקורא כרטיסים מגנטי ,הרישום נעשה באמצעות מוקד טלפוני מרכזיאם 
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 : אמצעי תשלום .3.5

הזוכה יספק לזכאי מכבי שלי את האפשרות לבצע תשלומים במגוון אמצעי תשלום הספק 
 .ביניהם: מזומן, כרטיסי אשראי וצ'קים

 

  :(השירותים שני עבור) ארצי טלפוני הפעלת מוקד .4

 כללי: .4.1

 )"מוקד טלפוני"(, ארצי אנושי מוקד טלפונילדאוג להפעלת  הזוכה על הספק .4.1.1
 . ערביתהו העברית ותבשפלפחות במסגרתו יינתן מענה 

המוקד בהן ובשעות  ,שניות לכל היותר 60לתת מענה בתוך  הטלפוני על המוקד .4.1.2
ימי  2נדרשת האפשרות להשארת פרטים וחזרה אל הפונה תוך  -אינו פעיל הטלפוני 

 עבודה לכל היותר. 

אנגלית( נדרשת הרוסית/השפה הלמתקשרים המבקשים לשוחח עם נציג דובר  .4.1.3
ימי עבודה  2וחזרה אל הפונה בתוך בהודעה מוקלטת טים האפשרות להשארת פר

הפונה באמצעות נתב השיחות זכאי מכבי שלי דע על כך את יייש ללכל היותר. 
ות הנוספות שפאיזו מבין האו ב ערבית/בעברית במענה מיידי ולאפשר לו את הבחירה

 .כאמור

-19:00שעות ה ביןלפחות  'ה-'יופעל במתקני הספק הזוכה בימים א הטלפוני המוקד .4.1.4
 .13:00-08:30שעות ין הבלפחות ובימי שישי וערבי חג  08:30

 7ותשמרנה למשך  תוקלטנה הנוגעות להטבות שלי מכבי זכאיכל שיחות הטלפון עם  .4.1.5
 לאחזר אותן בעת הצורך.באופן שבו ניתן יהיה שנים, 

 . הזוכה ספקותפעולו יהיו באחריות ה הטלפוני ניהול המוקד .4.1.6

 . הזוכה ספקבאמצעות עובדי ה הזוכה ספקתתבצע אצל ה הטלפוני המוקדכל פעילות  .4.1.7

ויעמדו בדרישות אבטחת המידע  הזוכה ספקת המחשוב והתקשורת יהיו של התשתיו .4.1.8

 .להלן 5סעיף כמפורט בשל מכבי 

, הזוכה ספקימדדו ע"י היינוהלו, יבוקרו ו הטלפוני כל תהליכי העבודה במוקד .4.1.9
 באמצעים ממחושבים. 

 
 מידע:   אבטחת .5

פועלים הם אם וככל שהכושר איתם הוא מתקשר ) מדריכי / שמכוני הכושר לוודא הזוכה על הספק 
כנדרש  ( עומדים בתקן אבטחת מידעלזכאי מכבי שליבכל הנוגע  ממוחשבות מידע באמצעות מערכות

 שלי מכביזכאי ייאגר המידע על  ןבהמגן על מערכות המחשוב ה כמפורט להלן, ע"י משרד הבריאות
  :באמצעים הבאים

 .סיסמא אישית לצורך כניסה למערכות המחשוב 

 ב לבלתי מורשים.מניעת גישה למערכות המחשו 

  .שימוש בפייר וול 

 .שימוש באנטי ווירוס 
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 נספח א'1

 סעיפי הזכאויות הרלבנטיים בתקנון שירותי הבריאות הנוספים של מכבי

 

 



 'בנספח 
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 הסכם ההתקשרות
 2017אביב, ביום ____  בחודש _________, -שנערך ונחתם בתל

 
 ב י ן
 

 שירותי בריאותמכבי 
 (589902279)מס' מזהה  227/99אגודה עותמנית מס' 
 אביב-, היכל הסיטי, תל27מרח' המרד 

 "מכבי שירותי בריאות"או  "מכבי"אשר תיקרא להלן: 
 ;מצד אחד

 
 ל ב י ן

 

 ____________________________ בע"מ

 ח.פ. ____________________________

 _________________________________מרח' 

 "הזוכה"אשר ייקרא להלן: 
 ;מצד שני

 
 

 :השירותים -אחד או שנים מ לאספקת ,130/2016שמספרו  ומכבי פרסמה מכרז פומבי  הואיל
(, אשר "המכרז" )להלן: שירות התקשרויות עם מכוני כושרב.  שירות אימוני כושר;א. 

להסכם זה, ואשר מהווה חלק בלתי נפרד  כנספח א'מצורף  ,על נספחיו ,העתק ממנו
 הימנו;

 

 כנספח ג'(, אשר העתק ממנה מצורף "ההצעה"והזוכה הגיש הצעה למכרז )להלן:  והואיל
למכרז, ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה, ובכך הסכים לספק את השירותים 

 בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה ובכל נספחיו;
 

 המכרזים במכבי החליטה לקבל את ההצעה ולהכריז על הזוכה כזוכה במכרז;וועדת  והואיל
 

 
 :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 
 

 כללי .1

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

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

בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצידם, אלא אם הכתוב מחייב  .1.3
 פירוש אחר:

 הסכם זה, על נספחיו. - "ההסכם" .1.3.1

 למכרז. נספח ג' -ההצעה האמורה במבוא להסכם  - "ההצעה" .1.3.2
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  - "ים"השירות .1.3.3

שירותים עבור אספקת אימוני כושר אישיים ומפגש/ים עם  .1.3.3.1
 "(.שירות אימוני כושר)להלן: " מבוטחי/ת בבית הדיאטנת /תזונאי

שירותים עבור ניהול ותפעול התקשרויות והסכמים מול מכוני כושר  .1.3.3.2
 "(.שירות התקשרויות עם מכוני כושר" :)להלן

, ההצעב, למסמכי המכרז נספח א' - הכל כמוגדר במכרז ולפי המפורט במפרט
 ובהסכם זה על כל נספחיו, ובהתאם להודעה על זכייתו של הזוכה במכרז.

 

 אנשי קשר .2

הממונה מטעמה בכל  תלהיות המנהל ___________________בזה את מכבי ממנה  .2.1
 הקשור לביצוע הסכם זה.

________ להיות נציג הזוכה בכל הקשור לביצוע _______הזוכה ממנה בזה את __ .2.2
 הסכם זה.

, יהיה ים נשוא מכרז זהנציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת לשירות .2.3
זמין לכל פניה מצד מכבי וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי )והמנהל(, אם 

 ידי מכבי.-יידרש לכך על

 

  יםהתחייבויות והצהרות הזוכה לעניין מתן השירות .3

 :כושר אימוני שירות עבור .3.1

תעודת הסמכה  יבעלהזוכה יהיו הכושר האישים שיפעלו מטעם  מדריכיכל  .3.1.1
כמדריך כושר גופני ובריאות ממוסד / בית ספר המוכר על ידי מינהל הספורט 

 מדריכי. באחריותו המלאה של הזוכה לדאוג לכך שרק כמפורט בחוק הספורט
 .שלימכבי  זכאילכושר העומדים בתנאים להעיל יספקו את אימוני הכושר 

שיפעלו מטעמו במסגרת הסכם זה יהיו תזונאים/ות  כל התזונאים/ות .3.1.2
הסדרת העיסוק לחוק בהתאם דיאטן -ת תזונאיתעוד בעל -ם/ות ידיאטנ

באחריותו המלאה של הזוכה לדאוג לכך שרק . במקצועות הבריאות
 השירותיםיספקו את  העומדים/ות בתנאים להעיל יםדיאטנה התזונאים/ות

 .שלי מכבי זכאיל

זוכה ימציא למכבי ו/או למי מטעמה, על פי בקשתה, עותק מתעודות ה .3.1.3
המועסקים על ידי  םדיאטניה ההסמכה של כל המדריכים והתזונאים/ות

 הספק.

 כושר ת/מדריךימסור למכבי ו/או למי מטעמה מידע בדבר כל הזוכה  .3.1.4
חדש/ה שיתקשרו עמו ויפעלו מטעמו במסגרת הסכם זה, לרבות  תזונאי/תו

שלהם, על פי דרישת מכבי. למען הסר ספק,  בתוקף מתעודות ההסמכהעותק 
מכבי ו/או מי מטעמה לא אחראים או מחויבים לבדוק את הנתונים שנמסרו, 
ואין במסירת הנתונים למכבי אסמכתא או אישור לכך כי מכבי ו/או מי 

 מטעמה בדקו את המדריכים/ות והתזונאים/ות ואת כשירותם.

במסגרת  ם הזוכהשיפעלו מטעם דיאטניהוהתזונאים  הכושר מדריכיכל כפל .3.1.5
הסכם זה יצהירו כי אין להם עבר פלילי, לרבות תלונות במשטרה על אלימות 

הזוכה לאסוף תצהירים בגין נושא זה הספק  על  ו/או הטרדות מיניות.
 ולהעבירם למכבי על פי דרישה.

 מכבי שלי זכאיתוכנית האימונים והייעוץ התזונאי יהיו בהתאמה אישית לכל  .3.1.6
 על פי הצהרתו ו/או שאלון הבריאות שמילא בעת הרישום לקבלת השירות

  .הבריאותי ובהתאם למצבו
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 CRM-ממוחשב במערכת ה "מעקב תיק" שלי ינהל הזוכה זכאי מכביעבור כל  .3.1.7

ם דיאטניההאימונים והמפגשים עם התזונאים  מספר בו ניתן יהיה לעקוב אחר
  שקיבל.

הכושר יגיע לאימון הכושר עם כל הציוד הנדרש  דריךהזוכה מתחייב שמ .3.1.8
 לאימון אפקטיבי.

או  מבוטחבחתימת ה הזוכה יתעדמכבי שלי זכאי קשרות עם במהלך ההת .3.1.9
מאמן הכושר ו/או התזונאי בדבר מין  מכבי שליזכאי של  בחירתואת בהקלטה 
מכבי שלי. המאמן/ת זכאי לפי העדפותיו הבלעדיות של  ,הדיאטני

 .מבוטחיותאם למגזר והמין לפי דרישת ה הדיאטני התזונאי/הכושר

 דיאטניכושר ו/או תזונאי  רשאי להטיל וטו על אימון ע"י מאמןמכבי שלי זכאי  .3.1.10
 ספציפי, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

עם  מבוטחלא יגיעו לבית ה ות/םדיאטניה ות/זונאיםהכושר והת ות/מדריכי .3.1.11
 חיית מחמד, חבר/חברה וכו'.

 בלבוש הולם. ויגיע ות/םדיאטניה ות/םהתזונאיהכושר ו דריכי/ותמ .3.1.12

בטלפון הנייד  ולא ישוחח ות/םדיאטניה ים/ותוהתזונאי הכושר דריכי/ותמ .3.1.13
 במשך כל זמן האימון.

קשר בעל אופי  לא יצרו ות/םדיאטניה ים/ותוהתזונאיהכושר  דריכי/ותמ .3.1.14
 .זכאי מכבי שליעם  מפגש הייעוץ /אימון אישי, שלא לצורך 

מכבי שלי או למצב זכאי אין מכבי אחראית למצבו הנפשי של ידוע לזוכה כי  .3.1.15
 .ביתו

 ת/כושר ו/או תזונאי דריך/תמכבי תהא רשאית לדרוש הפסקת הפעלתם של מ .3.1.16
 תלונה במסגרת הסכם זה. ו, שהועלתה נגדת/דיאטני

נשוא  םהקשורה לשירותימכבי שלי  זכאיהזוכה יעביר למכבי כל תלונה של  .3.1.17
ודות תוצאות הבירור )שלושה( ימים יידע בכתב את מכבי א 3הסכם זה, ותוך 

 והצעדים שננקטו. ת/דיאטני ת/כושר ו/או תזונאי מדריך/תעם אותו 

כל תשלום נוסף  , לא יגבה הזוכההלןל 3.4בסעיף  האמורלבד מהתשלום  .3.1.18
מפגש  ו/או אימון כושר :קרי ,בגין השירותים נשוא ההטבה שלי מכבי זכאימ

 במחיד מסובסד. ת/דיאטני ת/עם תזונאי

על הזוכה להפעיל תוכנית הכשרה תקופתית למדריכי הכושר המועסקים על  .3.1.19
להציג את התוכנית האמורה בכל  מהזוכהידו. למכבי שמורה הזכות לבקש 

 עת. 

 :עבור שירות התקשרויות עם מכוני כושר .3.2

עומדים  שלי מכביזכאי להוא מציע  םאותר שמכוני הכועל הזוכה לוודא כי כל  .3.2.1
 . חוק מכוני הכושר הוראותב

 ת פעילותומותרשבו מכון כושר מנוהל בנכס כל באחריות הזוכה לדאוג ש .3.2.2
 בהתאם לדיני התכנון והבניה החלים במקום. 

 שלי מכביזכאי לבאחריות הזוכה לדאוג שמכוני הכושר אותם הוא מציע  .3.2.3
ראויים לשימוש, בעלי מיכשור סביר באיכות ובכמות, רמת ניקיון סבירה, 

 ה וכל זאת כמקובל בענף.סביר כמות מדריכי כושר

 הזכאי מכבי שלי למכון כושר ספציפי דרך הזוכה לא תהיה גבוהלעלות המנוי  .3.2.4
אותו זכאי מכבי ככל ש ,עלות המנוי במחירון הרשמי לאותו חדר כושרמיותר 

 .  באופן פרטיה למכון הכושר שלי היה פונ
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השירות גם בשעת חרום, למעט במקרה של נסיבות את הזוכה מתחייב להמשיך לספק  .3.3
 שלזוכה אין שליטה לגביהן.

₪  21) ימכבי של זכאיהעצמית של  תההשתתפוהזוכה יהיה האחראי הבלעדי לגביית  .3.4
ו/או העלות השנתית  עבור סדרת אימונים קבוצתיים₪  214 / עבור אימון כושר אישי

, ומכבי ו/או מי (ידי מכבי-, הכל כפי שיעודכן מעת לעת עלעבור מנוי בחדר הכושר
. למען הסר ספק, זכאי מכבי שליו בכל אחריות בגין אי תשלום ע"י מטעמה לא ישא

 זכאימלא יהא זכאי לדרוש ממכבי ו/או מי מטעמה שיפוי בגין אי גביית הסכום  הזוכה
 בה שהיא.מכל סי שלימכבי 

לצרכים שונים ממתן השירות  הזכאים מכבי שלי זכאיהזוכה לא יעשה שימוש במאגר  .3.5
 פי הסכם זה.-על

בכפוף להוראת מכבי  א, אלזוכהידי ה-לא תשונה על שלימכבי זכאי לההטבה הניתנת  .3.6
 מראש ובכתב.

 יימנע מכל מעשה או מחדל אשר יש בו משום פגיעה במוניטין מכבי. זוכהה .3.7

לביצוע פי כל דין להנדרשים הזוכה מצהיר ומתחייב, כי בידו כל הרישיונות וההיתרים  .3.8
 הסכם זה.

ראות לקיום הסכם זה )או כל ונות צווים וההלרבות התק ,הזוכה יפעל בהתאם לחוק .3.9
הוראות חוק חדשות ו/או חילופיות שתחולנה על השירותים נשוא הסכם זה( בכל 

 ו/או הארכתה.תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה 

י השב"ן בנוגע להטבה מבוטחפי הנחיות מכבי בקשר לזכויות  -הזוכה מתחייב לפעול על .3.10
ידי -נשוא הסכם זה מתוקף שינויים שיתבצעו בתקנון השב"ן כפי שיועברו אליו על

 מכבי ו/או מי מטעמה.

 מד בפני רכישת שירותיםומכבי שלי, בין כזה העזכאי הזוכה מתחייב כי הוא יידע כל  .3.11
מהזוכה ובין כזה שרכש בעבר וטרם השלימם, על ההטבה המגיעה לו מתוקף היותו 

  .שלי מכביזכאי 

ימלאו את התקנות כנדרש על פי חוק מכוני הכושר )רישוי  הכושר מדריכיהזוכה ו .3.12
 .1994-תשנ"דהופיקוח(, 

הזוכה מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה תוך שימוש בשיטות עבודה  .3.13
 בצוות עובדים מיומן ובציוד תקין.בטוחות, 

את האמצעים והמשאבים ו ויקדיש ומיומנותו , כישוריוכמיטב יכולתיפעל  זוכהה .3.14
תן שירות מקצועי, מהיר, יעיל ואדיב ובהתאם לכל לצורך מו העומדים לרשות

ת ועמידה בתקנים כאמור בהסכם זה ולפחות ברמה הקריטריונים הנדרשים של איכו
 במועד חתימת הסכם זה.הזוכה הנהוגה אצל 

מכבי ו/או מי מטעמה יהיו רשאים, לפי שיקול דעתם, לפרסם עובדת חתימת הסכם זה  .3.15
בין מכבי לבין הזוכה, וכן לעשות שימוש בשמו של הזוכה ו/או בסמלילו )לוגו(, בכל 

 אמצעי שתמצא לנכון, וזאת לצורך פעולות שיווקיות ופרסומיות.

תהיינה לו והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או  הזוכה מצהיר ומאשר בזאת, כי לא
 תביעה ו/או דרישה כלפי מכבי בגין פרסום ושימוש כאמור.

הזוכה מצהיר, כי למכבי ו/או למי מטעמה תהא שמורה הזכות, בכל עת, לבקר את  .3.16
פעילותו לפי הסכם זה, על מנת לערוך ביקורת ופיקוח בדבר מילוי התחייבויות הספק 

 מתחייב לאפשר עריכת ביקורים כאמור. זוכהה .שלי מכביזכאי ל ואיכות מתן השירות

 

 התמורה ותנאי תשלום .4

פי מכפלת התעריף ליחידה -מכבי תשלם לזוכה בהתאם להצעתו הסופית שאושרה, ועל .4.1
ידי נציג מכבי, בתוספת מע"מ כדין, -בכמות היחידות שניתנה בפועל ושאושרה על
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אם  -שבונית מס כחוק; או חשבונית עסקה ידי מכבי לזוכה כנגד הוצאת ח-שתשולם על
הספק מאושר לעבוד על בסיס מזומן לפי החוק והתקנות, ובמקרה כאמור, לאחר 

 "(.התמורה)להלן: " התשלום יעביר למכבי חשבונית מס בהתאמה

מובהר, כי התמורה הינה סופית ומוחלטת, וכוללת את כל התשלומים, ההוצאות,  .4.2
הכרוכים במתן/אספקת השירותים המקצועיים, והזוכה המיסים, ההיטלים והאגרות 

 לא יהא זכאי לכל תמורה נוספת מעבר לתמורה.

 תנאי תשלום .4.3

)שישים וחמישה( יום )תום חודש  65התשלום יבוצע בתנאי תשלום של שוטף +  .4.3.1
-ידי הזוכה ותאושר על-פי חשבונית שתוגש על-יום( ממועד הפעילות, על 65+ 

 ידי נציג מכבי. 

)עשרה( ימים מתום חודש הפעילות. אם תוגש  10-החשבונית תוגש לא יאוחר מ .4.3.2
 לאחר מועד זה, אזי התשלום יידחה למועד התשלום הבא.

הספק יגיש למכבי חשבון חודשי, ובו פירוט כל הסכומים  -הגשת החשבונית  .4.3.3
 המגיעים לו. הספק יצרף דוח מפורט, הכולל אסמכתאות, לאימות החיובים. 

וק חשבונית זו והדו"ח המצורף אליה, ולאחר בדיקתם יהוו מכבי תבד .4.3.4
 החשבונית והדו"ח אסמכתא לתשלום על ידי מכבי.  

היה ויתגלו בחשבונית )לרבות בדו"ח(, בין אם לפני התשלום או לאחריו,  .4.3.5
טעויות, אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, לרבות חריגות  מן המוסכם, תהא 

גלו בעקבות האמור לעיל מכל סכום המגיע מכבי רשאית לקזז הסכומים שית
ימים  14ו/או שיגיע לזוכה בכל עת, ממכבי, ובכפוף למתן הודעה בכתב בת 

 .מראש

הספק ישתף פעולה באופן מלא עם מכבי ו/או מי מטעמה על מנת לבדוק את  .4.3.6
התנהלותו במסירת דו"ח הכולל לכאורה ליקויים מכל סוג שהוא, לרבות 

 זכאים. שלי י מכבימבוטחהספק בכל הנוגע ל בדיקה משותפת של מסמכי

 

 אחריות .5

פי דין לכל נזק ו/או אובדן -מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הזוכה לבדו אחראי על .5.1
ו/או פגיעה ו/או הפסד, לגוף ו/או לרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, שייגרמו למכבי 
ו/או למי מטעמה ו/או למבוטחיה ו/או לצד שלישי כלשהו, עקב ו/או בקשר עם אספקת 

 כם זה. כמפורט ומוגדר בהס השירותים

הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק  .5.2
ו/או הוצאה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי, 
שייגרמו למכבי כתוצאה מאירוע שהינו באחריותו של הזוכה ו/או מי מטעמו ו/או 

 ל דין.בשמו, על פי הסכם זה או על פי כ

חובת הפיצוי והשיפוי כפופה לפסק דין חלוט, למתן הודעה מיידית ובכתב לזוכה אודות 
התביעה, למתן האפשרות לזוכה לנהל את התביעה הנידונה ולכך שמכבי לא תתפשר 

 בתביעה ללא הסכמת הזוכה.

ידי הזוכה כדי לצמצם -בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים כמפורט להלן על .5.3
גרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת או ל

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

, מכל סכום מכבי תהא רשאית לנכות סכומים להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו .5.4
פי חוק, בכל זמן שהוא, וכן תהא -שיגיע ממנה לזוכה, בצירוף הצמדה וריבית על

 רשאית לגבותם מהזוכה  בכל דרך אחרת.
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הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות,  .5.5
פי ההסכם. -הצווים, ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על

למעלה מן הצורך יובהר, כי הזוכה מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק 
ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על  1995-לביטוח לאומי )נוסח משולב(, התשנ"ה

פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שהזוכה, כל עובדיו ו/או 
לו ועובדיהם שיועסקו במתן השירותים, שליחיו ו/או משמשיו ו/או קבלני המשנה ש

לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל 
 פי החוק הנ"ל.-תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל

הוראות סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מכל התחייבות של  .5.6
פי כל דין, ואין בהן כדי לשחרר את הזוכה מאחריות -עלהזוכה לפי ההסכם ו/או 

כלשהי בגין נזק/אובדן/הפסד וכד' המכוסה או שאינו מכוסה בביטוחי הזוכה, 
 כהגדרתם להלן.

 

 ביטוח  .6

פי כל דין, ממועד -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הזוכה על .6.1
, לפי המוקדם, מתחייב הזוכה תחילת הסכם זה או ממועד תחילת מתן השירותים

בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את  ,לערוך ולקיים על חשבונו
להסכם זה ומהווה  1 כנספחהביטוחים המפורטים ב"אישור עריכת ביטוחים" המסומן 

(, וזאת למשך כל "הביטוחים"ו/או  "הזוכה ביטוחי"חלק בלתי נפרד הימנו )להלן: 
פי ההסכם, לרבות כל הארכה שלו, ולעניין ביטוח אחריות -תקופת ההתקשרות על

למשך כל תקופה נוספת לאחר תום תקופת ההתקשרות ועד לתום תקופת  -מקצועית 
 )שלוש( שנים מתום תקופת ההתקשרות. 3-ההתיישנות, אך לא פחות מ

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

 .עריכת ההסכם

הזוכה מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין  .6.2
היתר, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי 

כה תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות הזו
לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף ועל פי ההסכם, 

הביטוחים. יודגש, כי הזוכה יישא בכל מקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים 
 בביטוחי הזוכה.

חייב הזוכה להמציא למכבי, לא יאוחר מיום אחד ללא צורך בכל דרישה מצד מכבי, מת .6.3
לפני 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 

ח הינו ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבט
תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע 

 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על-מהתחייבויותיו של הזוכה על

ידי הזוכה כדי לצמצם או לגרוע -בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על .6.4
ה בעריכת הביטוחים כדי בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהי

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

ככל שתקופת ביטוחי הזוכה תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה,  .6.5

לעיל בגין  6.3טוחים כאמור בסעיף מתחייב הזוכה להפקיד בידי מכבי אישור עריכת בי
 פי ההסכם.-הארכת תוקפו לתקופת ביטוח נוספת ולמשך כל תקופת ההתקשרות על

הזוכה להתאימם לערך הנקוב מובהר, כי היה וסכומי הביטוח הינם בדולרים, על 
 בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום חידוש עריכת הביטוח.
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ו/או  6.3 בסעיפיםידי הזוכה כנדרש -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על .6.6

היתר, בעיכוב כל  לעיל תחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את מכבי, בין 6.5
 תשלום המגיע לזוכה לפי הסכם זה.

למכבי לפי חוק החוזים )תרופות(, אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת 
 .1970-התשל"א

ידי -מכבי תהא רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על .6.7
הזוכה כאמור לעיל, והזוכה מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או 

פי -עלהרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נשוא האישור להתחייבויותיו 

זה. הזוכה מצהיר ומתחייב, כי זכויות מכבי לעריכת הבדיקה ולדרישת  6סעיף 
השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מכבי ו/או מי מטעמה כל חובה ו/או כל 
אחריות לגבי הביטוחים נשוא אישור עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או 

פי הסכם זה -לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הזוכה על
פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין -ו/או על

 ם ובין אם לאו.אם נבדקו אישורי עריכת הביטוחי

ידי -ביטוחי הזוכה יכללו תנאי מפורש, על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על .6.8
מכבי, וכי המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי. כמו כן, 
יתחייב המבטח שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה, אלא אם תימסר הודעה 

 )שלושים( יום מראש. 30י לפחות בכתב בדואר רשום לידי מכב

ביטוחי הזוכה יכללו סעיף, לפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על הזוכה, לרבות  .6.9
אי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות, לא יפגעו 

 בזכויותיה של מכבי לקבלת שיפוי. 

לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר הזוכה, כי  .6.10
תביעה כנגד מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שארע לרכושו ו/או הנובע מנזק לרכושו, 
והוא פוטר את מכבי ו/או מי מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור. פטור זה לא יחול 

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

פי -למעט כלפי מי שגרם נזק בכוונת זדון(, והזוכה מתחייב לפעול למיצוי זכויותיו על
 הפוליסות.

הזוכה מתחייב, כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן  .6.11
וא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו השירותים נשוא חוזה זה, ה

זה, על כל  6בסעיף  המפורטיםקבלני המשנה יתחייבו לערוך ולקיים את הביטוחים 
-תנאיהם, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם הזוכה או לתקופה מאוחרת יותר על

זה. לחלופין, רשאי הזוכה לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח  6פי המוגדר בסעיף 
 בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט לעיל. 

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הזוכה, למעט ביטוח אחריות מקצועית, לא  .6.12
חר יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט הרלוונטי למועד עריכת הביטוח או כל נוסח א

 שיחליף אותם.

 

 חיוב ישיר מערכת  .7

ועל  הזוכה, באמצעות תשתית האינטרנט של שימוש לעשות לזוכה תאפשר מכבי .7.1
 העצמית ההשתתפות וגובה ההטבה לקבלת המבוטח זכאות בדיקת במערכת ,חשבונו

 הזוכה ידווח המערכת באמצעות"(. ישיר חיוב מערכת: "להלן) ממנו לגבות יש אותה
זוכה ל. ההטבה מתןביום ו השירות רכישת ביום - למבוטח ההטבה מתן על למכבי
  .המערכת ותפעול השימוש אופן לגבי הנחיות מסמך יישלח

ד בכל אחאו  (שירות אימוני כושרברשותו )בקשר עם כי  ,באחריות הזוכה לוודא .7.2
יש מחשב  (, לפי העניין,שירות התקשרויות עם מכוני כושרממכוני הכושר )בקשר עם 

קורא כרטיסים ייעודי לזיהוי , וכי עבור כל מקום כאמור יירכש שור לאינטרנטעם קי
 כרטיסי חבר מגנטיים, אשר יאושר על ידי מכבי.
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יחתמו על המשתמשים מטעמו במערכת חיוב ישיר כל כי  ,באחריות הזוכה לוודא .7.3
 זה. להסכם 4 כנספחהמצורף התחייבות לשמירת סודיות בנוסח 

לרבות פרטי משתמשים במערכת חיוב ישיר, הזוכה יעביר למכבי רשימה מפורטת של  .7.4
התקשרות )טלפון, פקס ודוא"ל(. עם קבלת הרשימה תעביר מכבי לזוכה כתובת דוא"ל 

המשתמשים לפנות על מנת לקבל שם משתמש וסיסמא. המשתמשים אשר אליה על 
ת לשמירת סודיות ונוהל יקבלו במייל חוזר טפסים בנושא אבטחה, כתב התחייבו

החלפת סיסמא לאישור וחתימה. טפסים אלה ישלחו חתומים למכבי. עם קבלת 
הטפסים החתומים יועבר במייל שם משתמש וסיסמא, אשר תוחלף לאחר הכניסה 

 הראשונית.

מספר אסמכתא משתמש לבגין כל דיווח במערכת על עסקה מאושרת תספק מכבי  .7.5
 מכבי.  המאשר כי העסקה נקלטה במערכות

על סמך מספרי האסמכתאות  חודשי מכירות פרוטהזוכה יפיק באמצעות המערכת  .7.6
רוט זה, אשר יבוצע אחת יוסכומי ההשתתפות העצמית שאושרו לגביה. על בסיס פ

 לחודש, יגיש הזוכה חשבונית למכבי.  

למען הסר ספק, תוגש למכבי חשבונית אחת בלבד ע"י הזוכה שתרכז את סך המכירות  .7.7
 . ידי כל מכוני הכושר )לפי העניין(-י הזוכה בעצמו ו/או עליד-על

להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד  5 כנספחמצ"ב  מערכת "חיוב ישיר"אודות  פירוט .7.8
 .הימנו

 

 רישיונות והיתרים .8

הזוכה מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים  .8.1
פי הדין, לצורך קיום השירות והפעלתו. -הדרושים עלשיונות יו/או ההיתרים ו/או הר

הזוכה מתחייב לגרום לכך שכל הנ"ל יהיו בעלי תוקף ולשאת בכל התשלומים הכרוכים 
 בהם, על חשבונו הוא, במשך כל תקופת ההתקשרות.

 הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית. .8.2

 

 מועסקי הזוכה .9

הזוכה מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל  .9.1
צורך כעובדיו או שלוחיו, ולא ייחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או 
בעקיפין, ויועסקו על ידו, על חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול האחריות לגבי תביעותיהם 

 הנובעות מיחסיו עימם.

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

הזוכה אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות  .9.3
ו/או בקשר למתן השירות, בגין נזק גופני, מוות או נזק לרכוש שייגרם להם בעת מתן 

 ורה למתן השירות. השירות או בכל פעילות הקש

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

ידם ו/או בשמם ו/או מטעמם, לפקח ולהתערב בכל צורה במתן השירות, אינה אלא 
ע הוראות ההסכם במלואן, ולא תהיינה לזוכה ו/או לכל העובדים אמצעי להבטחת ביצו

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

 כם, מכל סיבה שהיא.פי ההס-ביטול או סיום ההסכם, או סיום כל התקשרות על
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הזוכה מתחייב, כי ייתן את השירות בשמו בלבד. שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש  .9.5
כמסמיך את הזוכה להופיע בשם מכבי או מטעמה, או כמקנה לו מעמד של נציג מכבי 

 בעניין כלשהו או למטרה כלשהי.

או לשפות את /מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים למכבי, הזוכה מתחייב לפצות ו .9.6
ידי רשות מוסמכת, כי המצב -מכבי בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה, אם ייקבע על

 המשפטי ו/או העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה.

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה  .9.7
 יסודית של ההסכם.

 

 פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע  .10

הזוכה מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל  .10.1
ידיעה בקשר עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או במהלך 
או אגב ביצוע ההסכם או מתן השירות, תוך תקופת ההתקשרות, לפני תחילתה או 

 .לאחר סיומה

 118הזוכה מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  .10.2
 .1977-לחוק העונשין, התשל"ז

כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה,  .10.3
 כפופים לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 :לסודיות דרישות .10.4

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן  .10.4.1
ביחס לכל מידע על ושל מכבי, עובדיה, מבוטחיה, שיטות עבודתה, נתוניה 
הכספיים, מידע על ספקיה, מידע רפואי, מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע פיננסי 

פי -זוכה עלוכיו"ב נתונים, אשר יגיעו לידיעתו במסגרת ביצוע התחייבויות ה
 (."המידע"האמור במסמכי הסכם זה )להלן: 

למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא, אלא  .10.4.2
אם קיבל אישור ספציפי, לכל נושא בנפרד, בכתב, מאת מכבי ובהתאם לאישור 

 שניתן.

לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע  .10.4.3
ך ורק לעובדי הזוכה המורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי הזוכה, נותני א

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

ורטות בהסכם זה, וכן כלפי מכבי )בהתאם לדרישה מפורשת ולנוסח המפ
 ידי מכבי(. -שיומצא על

מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי הזוכה יהא אחראי כלפי מכבי למילוי 
, ולשם כך יחתום )מבלי ידי עובדיו ו/או הפועלים מטעמו או עבורו-האמור על

 כנספחסודיות המצ"ב  לגרוע מהוראות ההסכם( ( על כתב התחייבות לשמירת
 .להסכם זה 3

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: .10.4.4

מידע שהיה בידי הזוכה ו/או בידי עובדיו ו/או נותני השירות  .10.4.4.1
מטעמו טרם ההתקשרות בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות 

 לשמירת סודיות;

מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות  .10.4.4.2
 סודיות; לשמירת



22 

 

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

פי צו מרשות שיפוטית -פי דין או על-מידע שחובה לגלותו על .10.4.4.4
מוסמכת, ובלבד שהזוכה הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו 

 כאמור, ואפשר לה להתגונן מפניו.

ה הבלעדית של מכבי, וכי כי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלות .10.4.5
 הזוכה לא יהא רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.

כי ידוע לו שייתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר  .10.4.6
קיימת לגביו התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים 

שימוש בו שלא לצורך ביצוע לשמור עליו בסודיות, ואשר גילויו לאחרים או 
ההסכם עלול לגרום למכבי נזקים והפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת 

 המידע בסודיות, וכי הזוכה מודע לכך שהמידע הינו חלק מנכסיה של מכבי.

כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא מודע  .10.4.7
ים בגין הפרת ההסכם( להן הוא לסנקציות האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעד

צפוי אם הוא או מי מעובדיו מי מטעמו יפר הוראות אלו, לרבות )אך לא רק( 
ותקנותיו, חוק זכויות החולה,  1981-הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

 .נוסף רלבנטי, וכל דין 1996-התשנ"ו

 :דרישות אבטחת מידע .10.5

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

אבטחת מידע כפי שהצהיר עליה במענה רמת לספק שרות תוך שהוא מקיים  .10.5.1
למסמכי  1)נספח ג'למפרט אבטחת מידע שהגיש במצורף להצעתו במכרז 

 הרלוונטיות גולטוריותת  רבהתאם לדרישו לעת מעת , וכפי שיעודכנוהמכרז(
 המכרז. לנושא

מהסכם זה כתוצאה הזוכה המידע על חברי/עובדי מכבי שנאגר אצל ככל ש .10.5.2
נגיש לגורמי צד ג' מטעמו, או ייהפך לכזה במהלך תקופת ההסכם עם מכבי, 
הוא מתחייב לקבוע בהסכמים שהוא עורך אתם חובת מימוש אבטחת המידע 
והגנת הפרטיות מתאימים, לרבות רישום מאגר מידע במשרד המשפטים ככל 

ט כאשר שרישום כזה נדרש ע"פ החוק, כשם שהוא עצמו נדרש לקיימם. בפר
 ספקיו עושים הם עצמם שימוש בצד ג' ובפרט בספקי שירותי ענן.

התחייב  זוכההתגלו ע"י אבטחת מידע פערים וההזוכה מענה  פי-ככל שעל .10.5.3
מסמך נפרד לתקנם בפרק זמן סביר מיום חתימת ההסכם, פערים אלה יצוינו ב

יחויב בטיפול בהם ובהצהרה פרואקטיבית זוכה וה שיצורף כנספח להסכם
 מכבי שהפערים יטופלו.ל

 ספקי השרות שאצלו/אצלם ייאגר מידע על חברי/עובדי מכבי /הזוכה  .10.5.4
לרבות רישום מאגר מידע  ,את חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו יקיימו/יקיים

במשרד המשפטים ככל שרישום כזה נדרש ע"פ החוק, והנחיות הרשות למשפט 
נת הפרטיות ואבטחת טכנולוגיה ומידע ודרישות משרד הבריאות לעניין הג

 הסכםהמידע, הרלוונטיות למערך טכנולוגיית המידע ולתהליכי העבודה נשוא 
 זה.

אצלו )או אצל גורם צד ג' מטעמו( מידע על חברי  מצויזוכה, כי ככל של הובהר .10.5.5
 ומוסד חולים קופת כל)כמו  מכבי על חלה, מכביבינו לבין מכבי בגין ההסכם 

בה מטעם משרד הבריאות לקיים קשר רק חו (במדינת ישראל יםאחר רפואי
 אבטחת מידע. עם ספקים העומדים בתקן

על כל אירוע/חשד לאירוע אבטחת להודיע למנהל אבטחת המידע של מכבי  .10.5.6
על חברי  אישי-שבו קיים חשד לחשיפת מידע או נחשף מידע אישי/רפואי מידע
בטווח זמן סביר מרגע וזאת לגורמים שאינם מורשים, עובדי מכבי /מכבי

הרלוונטיים הזוכה . סעיף זה תקף גם לגורמי צד ג' מטעם הזוכהאיתורו ע"י 
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מידע על חברי/עובדי מכבי נותר ככל ש -וגם לאחר תום ההסכם  ,לנושא
  או אצל גורמי צד ג' מטעמו.הזוכה במערכות 

 הזוכה אצל לערוך, לפחות ימים 3 של בהודעה עת בכל, רשאית תהא מכבי .10.5.7
, מידע אבטחת נושאי בכל ובקרות ביקורת(, מרחוק בהתקשרות או/ו חצריוב)

 האמור פי-על הזוכה התחייבויות לביצוע הנוגעים ופרטיות סודיות שמירת
 או/ו פיזיים אמצעים על ביקורות האמור מכלליות לגרוע ומבלי, זה בהסכם

 חדירה מבדקי) חוסן בדיקות, עובדים מהימנות, לוגיים או/ו אלקטרוניים
 זמנים בלוח שיימצאו הליקויים את לתקן מתחייב הזוכה. ב"וכיו( מבוקרים
 .הממצא של החומרה לרמת המותאם

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה  .10.6
 יסודית של ההסכם.

 

 ערבות בנקאית לביצוע ההסכם .11

כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם, יפקיד הזוכה בידי מכבי  .11.1
המצורף  2 בנספחערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן, כמפורט 

 הזוכה של הסופית הצעתו מסכום 10%(, בסך של "הביצוע ערבות"להסכם זה )להלן: 
יום משתוקפה החל )כולל מע"מ(,  מוכפלת באומדן הכמויות המופיע בטופס ההצעה

 חודשים לאחר תום תקופת ההתקשרות. 4החתימה על ההסכם וכלה בתום 

לפגוע בכלליות היקף ערבות הביצוע כאמור לעיל, הסתיימה תקופת ההתקשרות  מבלי .11.2
 מילוי אי בגין נזק למכבי גרם והזוכה, שהיא סיבה מכלאו הסתיים מתן השירות 

 לדרוש או הביצוע ערבות את לחלט רשאית מכבי תהא - םההסכפי -על התחייבויותיו
 סיים והזוכה ההתקשרות תקופת הסתיימה. שתיקבע לתקופה שלה נוספת הארכה
 .הביצוע ערבות כתב את לזוכה מכבי תחזיר, כאמור מכבי את לפצות

 לממש רשאית מכבי תהא, ההסכםפי -על בהתחייבויותיו הזוכה עמד לא בו מקרה בכל .11.3
 לפניה להיזקק הצורך מבלי, כספה את ולגבות, מקצתה או כולה, הביצוע ערבות את

 .כלשהי הוכחה למתן או כלשהו משפטי ומתן למשא, לבוררות, לערכאות

 חייב הזוכה יהא, מהם חלק או הביצוע ערבות כספי את לגבות בזכותה מכבי השתמשה .11.4
 לפני שהיה לסכום הביצוע ערבות סכום את להשלים או הביצוע ערבות את לחדש

 מימשה מכבי כי הודעה הזוכה קיבל בו מהיום ימים)שבעה(  7 תוך, האמורה הגבייה
 .מתוכה סכום כל או הביצוע ערבות את

-על הזוכה של להתחייבויותיו תקרה או הגבלה כל לשמש כדי הביצוע ערבות בגובה אין .11.5
 .ההסכםפי 

 .דין כלפי -על או ההסכם לפי מכבי בידי שישנה זכות בכל יפגע לא זה בסעיף האמור .11.6

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה  .11.7
 יסודית של ההסכם.

 

 תקופת ההתקשרות וסיום ההסכם .12

, שנים 3הינה לתקופה של השירותים בהם זכה במכרז עם הזוכה לגבי  ההתקשרות .12.1

 "(. ההתקשרות תקופתאו "/ו" ההסכם תקופת)להלן: " ________ ביום שתחילתה

חודשים לכל היותר מיום חתימת ההסכם, יהיה הזוכה בעל  3הזוכה מתחייב שעד  .12.2
ויספקם בכל תקופת ההסכם באופן  היכולות לספק את מלוא השירותים בגינם זכה

 . וכפי שהם מוגדרים במסמכי מכרז זה מיטבי ומלא

את ההסכם ולהתקשר עם  לא עמד הזוכה בהתחייבות דלעיל, תהא רשאית מכבי לבטל
 המועמד הבא לזכייה במכרז.
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  תקופות נוספות בנות 2-למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ב .12.3
( מיטיבים בתיאום עם הזוכה, והכל תוך 2( זהים; או )1כל אחת, בתנאים ) תייםשנ

 (."האופציה תקופות"שמירה על כל יתר הוראות ותנאי ההסכם )להלן: 

הסכם לעיל, מכבי תהא רשאית, בכל עת, להביא  12.2-ו 12.1אף האמור בסעיפים  על .12.4
פי שיקול דעתה הבלעדי ומכל -זה, כולו או ביחס לשירותים מסויימים, לסיומו, על

 חודשים מראש. 6סיבה שהיא, ובלבד שהודיעה על כך לזוכה בכתב לפחות 

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

 רשאית מכבי תהא, להלן המנויים מהמקרים אחד בכל, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .12.5
 שלזוכה מבלי וזאת, מיידי באופן הזוכה עם ההתקשרות את ולסיים ההסכם את לבטל
 :לכך בקשר כלשהי דרישהאו /ו טענה תהא

 אם הזוכה הפר הוראה יסודית כלשהי מהוראות הסכם זה; .12.5.1

אם הוגשה כנגד הזוכה ו/או על ידו בקשת פירוק ו/או אם ניתן כנגדו צו פירוק  .12.5.2
 כונס לרבות, הזוכה לנכסי נכסים כונס מונה או הליכים להקפאת צואו /ו

 ימים;  60, והליכים כאמור לא בוטלו בתוך זמני נכסים

אם הצהרה מהצהרות הזוכה תתגלה כלא נכונה או כלא מלאה ו/או הפכה ללא  .12.5.3
 או ללא מלאה במהלך תקופת ההתקשרות; נכונה

 –לגרוע מהאמור לעיל, הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית  מבלי .12.6

 לבטל את ההסכם לאלתר כאמור לעיל; או .12.6.1

לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה  .12.6.2
הזוכה מתחייב ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה.  3ו/או ההתחייבות תוך 

בזה למלא אחר הוראות מכבי, וכמו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים שנגרמו 
 הקיום כאמור.-ו/או שייגרמו למכבי כתוצאה מההפרה האמורה ו/או אי

לעיל, ישלם הזוכה למכבי  12.5את ההסכם בנסיבות המתוארות בסעיף מכבי  ביטלה .12.7
 שייגרמואו /ו שנגרמו הנזקים בגין וזאת"ח, ש 50,000של  בסךפיצויים מוסכמים 

 להוכיח מכבי שתידרש מבלי אך, כאמור הקיום איאו /ו מההפרה כתוצאה למכבי
 סעד כל מהזוכה לקבל מכבי של מזכותה לגרוע כדי זו בפיסקה באמור אין. אלה נזקים

 .דין כל פי על נוספיםאו /ו אחרים תרופה או

לעיל ו/או הפר הזוכה את ההסכם  12.6.2תיקן הזוכה את ההפרה, כאמור בסעיף  לא .12.8
הפרה 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 

רש על ידי מכבי, לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה, ההתחייבות, כפי שנד
קיומו, והזוכה יהא חייב -תהיה מכבי זכאית לבטל את ההסכם מחמת הפרתו או אי

וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או  ,"חש 50,000של  בסךלשלם למכבי פיצויים מוסכמים 
שיגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום כאמור ומבלי שתידרש מכבי להוכיח 

זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד  נזקים אלה. אין באמור בפסקה
 או תרופה אחרים ו/או נוספים על פי כל דין.

 של זהירה אומדנה מתוך נקבעו מורכא המוסכמים הפיצויים כי, מצהירים הצדדים .12.9
 כמפורט, ההסכם של היסודית הפרתואו /ו הפרתו עקב למכבי להיגרם עלול אשר הנזק
 .דבר של להיפוכו מלטעון מנוע יהיה הזוכה וכי, לעיל

 ייכנס והביטול, לזוכה בכתב הודעה באמצעות ייעשה מכבי ידי על ההסכם ביטול .12.10
 .בהודעה מכבי שתקבע במועד לתקפו

באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות הקיימת לצדדים בהתאם לחוק החוזים )תרופות  אין .12.11
, לרבות סיומו המיידי של ההסכם בשל הפרתו 1970-בשל הפרת הסכם(, התשל"א

 פי דין. -פי הוראות ההסכם או על-היסודית על
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 איסור הסבת ההסכם .13

פי -על זכויותיו את לאחר להמחות או לאחר להעביר או למסור רשאי איננו הזוכה .13.1
, מכבי של ובכתב מראש לאישור בכפוף אלא, ממנו הנובעות החובות את או ההסכם

 .סבירים מנימוקים אלא לתיתו תסרב שלא

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

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

או /ו זה הסכםפי -על זכויותיה את להעביראו /ו זה הסכם להסב רשאית תהא מכבי .13.4
 הינה שמכביאו /ו מכבי של סמך חברתאו /ו בת חברה המהווה משפטי גוף לכל, חלקן
 לכלאו /ו, 1968 –"ח תשכ, ערך ניירות בחוקעניין" -"בעל של כהגדרתו בועניין" -"בעל

 .תיפגענה לא זה הסכם פי על הזוכה שזכויות ובלבד מכבי מקבוצת גוף

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

 הפרה מהווה הפרתו אשר, בהסכם עיקרי סעיף הינו, לו המשנה סעיפי כל על, זה סעיף .13.6
 .ההסכם של יסודית

 

 זכות קיזוז .14

 כספי חיוב כל לקזז זכות תהיה, בלבד ולה, למכבי כי, בזה מסכימים להסכם הצדדים .14.1
 סכום מכל, אחרת מעסקה או ההסכם נשוא העסקה מתוך לה חב להיות עשוי שהזוכה

 .ממכבי לזוכה שיגיע

 אם ובין תשלומו לפני אם בין, בחשבון ויתגלו היה, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי .14.2
 הסכומים לקזז רשאית מכבי תהא, כלשהם ליקוייםאו /ו דיוקים אי, טעויות, לאחריו
 .ממכבי לספק שיגיעאו /ו המגיע סכום מכל, לעיל האמור בעקבות שיתגלו

 

 ויתור בכתב .15

 .בכתב אלא, לפיו הצדדים מזכויות זכות על ויתור ואין, בהסכם שינוי אין .15.1

 לא מסוים במקרה ההסכם מתנאי תנאי אחר ממילוי לסטייה מהצדדים מי הסכמת .15.2
 .אחר למקרה שווה גזירה ממנה ילמדו ולא תקדים תשמש

 הדבר ייחשב לא – ההסכםפי -על בזכויותיו מסויים במקרה מהצדדים מי השתמש לא .15.3
 .בהמשך דומים מקרים לגבי ולא המסוים המקרה לגבי לא, זכויותיו על כויתור

 

 סמכות שיפוט .16

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

  



26 

 

 

 כתובות הצדדים ומתן הודעות .17

 כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.

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

 
 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 

 ___________________ ___________________ 
  הזוכה מכבי 



 להסכם 1נספח 
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 ההצעהיש להגיש טיוטה חתומה עם הגשת 

 תאריך:_____________ לכבוד
 ו תאגידים שלוביםאו/ ו/או חברות קשורות ו/או חברות בנות מכבי שירותי בריאות
 "(מכבי)להלן ביחד ולחוד: "

  130/2016מכרז מספר  –הנדון: אישור עריכת ביטוחים 
 

"( לרבות הספק)להלן: "הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ________________ 
)להלן בהתאמה:  130/2016מכח מכרז מס' הסכם שנערך ביניכם לבין הספק במסגרת ם בקשר עם מתן שירותי

תקופת "( וזאת לתקופה המתחילה ביום _______ ומסתיימת ביום _______ )להלן: "ההסכם"-" והשירותים"
 "(.הביטוח

ביטוח חבות הספק כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש(  - ביטוח חבות מעבידים .1
, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה 1980-ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם

₪  20,000,000לאירוע ובסה"כ ₪  6,000,000מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחריות של 
לתקופת הביטוח. הביטוח יורחב לשפות את מכבי עובדיה ומנהלי במקרה ויקבע כי נושאים בחובות מעביד כלפי מי 

 __________________פוליסה מספר  מעובדי הספק.

או אובדן ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או /ביטוח חבות הספק על פי דין, בגין פגיעה ו - 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 מתן 

לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. ₪  6,000,000השירותים 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 לסעיף  הפוליסה תורחב לשפות

אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. רכוש מכבי ו/או עובדיה 
 פק.ייחשבו כרכוש צד שלישי, ויבוטל כל חריג בגין רכוש מכבי באחריות או בפיקוח או בשליטת הס

 __________________פוליסה מספר 

המבטח את חבות הספק בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי ו/או הפרת חובה מקצועית ו/או  - ביטוח אחריות מקצועית .3
טעות שמקורה ברשלנות, מחדל או השמטה של הספק ו/או עובדיו ו/או מנהליו וכל הפועלים מטעמו, אשר ארע תוך 

ירוע ובסה"כ לתקופת לא₪  4,000,000 כדי ו/או עקב מתן השירותים ו/או במהלכם ו/או במסגרתם בגבול אחריות של
הביטוח. הביטוח מורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף 
לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח אך למעט חבות מכבי 

 כלפי הספק. 

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

שירותים כלשהם על הננו מאשרים בזאת, כי אם ניתנו  הביטוח לכסות את אחריותו של הספק בגין אי יושר עובדים.
ידי הספק למכבי לפני חתימת ההסכם יחול הביטוח לפי הפוליסה הנ"ל למפרע ממועד תחילת מתן השירותים 
כאמור, אף אם חל מועד זה לפני מועד תחילת הפוליסה, אך לא לפני ____________ . במקרה שהביטוח בחברתנו 

 6חול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם כי בפוליסות ת
חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה 

 במהלך תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח.

 __________________פוליסה מספר 

 כללי

 הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל.  .4

בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י מכבי ו/או מי מטעמה וכי  .5
 בדבר שיתוף ביטוחי מכבי ו/או מי מטעמה.אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה 

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

יו נחותים מהנוסח הידוע מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, )למעט בטוח אחריות מקצועית( לא יה .7
 כ"ביט" במהדורתו הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו או כל נוסח אחר שיחליף אותם.

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

 בכבוד רב,
 

             ______________________                                                    ________________ 
 שם ותפקיד החותם                                                       חתימה וחותמת חברת הביטוח               

 להסכם 2 נספח
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 ערבות ביצוע לשימוש הזוכה בלבד
 

  -ערבות ביצוע  - נוסח ערבות בנקאית אוטונומית
 לכבוד

 227/99מכבי שירותי בריאות אגודה עותומאנית מס' 
 תל אביב 27רח' המרד 

 א.נ.

 ערבות מס' ___________הנדון: 
 

(, כשהוא צמוד למדד "סכום הערבות")להלן: ₪  __________הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 
( בקשר עם הסכם )מכח מכרז "החייב"כמפורט להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת____________ )להלן: 

 שירותי אימוני כושר ו/או שירותי התקשרויות עם מכוני כושר. ( לאספקת130/2016מס' 
 

 המונח "מדד" משמעו: –לצרכי ערבות זו 
פירות המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, מדד המחירים לצרכן הכולל ירקות ו

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"י ערבות זו )להלן: אם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פ

(  אזי יחושב סכום "המדד היסודי"עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ב______ )להלן: 
"סכום הערבות הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי )להלן: 

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

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

בד סכום הערבות המוגדל, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה תשלום מהחייב, ובל
 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.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.
  

 בכבוד רב,
 

 שם הבנק:__________
 הסניף:__________שם 
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 להסכם 3 נספח

 תאריך: ___________

 
  לכבוד

 "מכבי" -שירותי בריאות מכבי הנהלת 
 27המרד רח' 

 יפו – אביב-תל
 

 א.ג.נ., 
 כתב התחייבות לשמירת סודיות מידעהנדון: 

 שרותי בריאות, מבוטחיה ועובדיהמכבי לשמירת סודיות המידע של  ספק התחייבות
 

 מתחייבת בזאת לקיים את ההוראות הבאות:הספק הנהלת 
 
לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל מידע, תכנית, חומר, מסמך עיוני או מדעי או מעשי בין בכתב ובין בעל  .1

ו/או  ו, מנהליידי הספק, תוך כדי או עקב מתן השירותים על וו/או עובדי ו, מנהליספקפה, שיגיע לידיעת ה
 גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא. ו/או , ולמנוע כל פרסוםועובדי

 
 הספקלעשות את כל הסידורים הדרושים לאבטחת המידע, להגביל את הגישה למידע אך ורק לעובדי  .2

 4סודיות, כאמור בסעיף  המורשים לכך, ולגרום לכך שכל אחד מהם יחתום על כתב התחייבות אישי לשמירת
 ב' שלהלן.

 
ובין באמצעות אחרים, ולא להעביר ו/או למסור  וו/או עובדי הספקלא לעשות כל שימוש במידע בין אם על ידי  .3

 כל מידע לצד שלישי, לכל מטרה ומכל סיבה שהיא.
 
 .ספקלהביא את תוכנו של כתב התחייבות זה לידיעת כל אחד מעובדי ה א. .4

, לפעול על פי הוראות כתב התחייבות ספקי הנהלת היתחייב אישית בפנ ספקלדאוג כי כל אחד מעובדי ה ב.
 .1-ו'זה, על ידי חתימתו על כתב התחייבות אישי לפי הדוגמא המצורפת בנספח 

  .ספקלמילוי האמור בכתב התחייבות זה על ידי עובדי ה מכבי,להיות אחראים כלפי  ג.
 
שרותי בריאות, כדי להעניק מכבי למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בזאת, כי אין בעצם גילוי המידע על ידי  .5

 ת לגבי פטנטים, מדגמים, זכויות יוצרים או זכויות אחרות.כו, כל זוולעובדי ו, למנהליספקל
 
מכבי חייב לפצות את  ספקהיה הייפרו התחייבות זו או כל חלק ממנה,  ואו מי מעובדיו/ ספקבכל מקרה שה .6

שרותי בריאות בגין כל הנזקים ו/או ההוצאות שייגרמו לה כתוצאה מכך, וזאת מבלי לגרוע מכל יתר 
 , עקב הפרת ההתחייבויות דלעיל.וו/או נגד עובדי ספקנגד ה שרותי בריאותמכבי האמצעים שיעמדו ל

 
הסודיות, ואני מודע לסנקציות האזרחיות  אני מצהיר בזה כי ידועות לי הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת

 לותקנותיו, ע 1981-והפליליות להן הנני צפוי אם אפר הוראות אלו, לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א
 כל המשתמע מכך. 

 
 

 שם: ___________________________

 מס' ת.ז.: _______________________ 

  כתובת: ________________________

 תאריך: ________________________

 חתימה: ________________________

 

 

 להסכם 4נספח 
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 תאריך: ___________

 
 לכבוד                                                                                        

 מכבי שירותי בריאות
  27המרד רחוב 

 אביב -תל
 

 לשמירת סודיות הזוכה התחייבות עובד 
 
 

__________________, ת"ז ___________, מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת  ,אני החתום/ה מטה
 כדלקמן:

 
 

 מטעם החברה"(, והנני פועל/ת החברהבע"מ )להלן: " _______הנני עובד/ת של חברת  .1
שירותי למתן  "(מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  נה לביןבמסגרת הסכם שנחתם בי

  .130/2016במכרז  "(השירותים" –)להלן  __________________________________________
הנני יודע/ת כי לצורך מתן השירותים למכבי כעובד החברה, תהא לי גישה למידע מסוגים שונים.  .   2

ועל  לי רגישותו המיוחדת של המידע והצורך בשמירה קפדנית על חסיונו וברורה הכמו כן ידוע
  .הנזק הכבד שעשוי להיגרם למכבי עקב חשיפתו על ידי על כל המשתמע מכך

 
מוסכם ומוצהר כי מידע רפואי הינו מידע המתייחס באופן ישיר למצב בריאותו הגופני  או הנפשי 
של מטופל או לטיפול הרפואי בו, המתועד במאגרי המידע הממוחשבים של מכבי או בדרך של 

 כל דרך אחרת.רישום או צילום או ב
 
המידע הרפואי שייחשף בפני ו/או יועבר לידי הינו רכוש הנני מצהיר/ה ומאשר/ת כי הובהר לי כי  .3

להשתמש בו לצורך ביצוע  לידי אך ורק על מנת שאוכל ייחשף בפני ו/או יועברמכבי, וכי הוא 
 התחייבויותיה של החברה עפ"י ההסכם. 

 
, שאינו מידע רפואי, שיגיע לידי תוך כדי פעילותי מידע אחר כלהנני מתחייב/ת לשמור על סודיות  

במכבי ו/או עקב פעילותי במכבי והקשור למכבי ו/או למבוטחיה ו/או לכל הגורמים הקשורים 
עמה, לרבות כל מידע המצוי במאגרי המידע של מכבי ואשר יגיע לידיעתי במישרין או בעקיפין, 

 ראש ובכתב של מכבי. ולא לעשות בהם כל שימוש ללא אישורה מ
הינו מידע אשר גילויו, מסירתו או כל שימוש בו עלולים  כל מידע אחרלהסרת ספק מוצהר כי 

לגרום נזק למכבי ו/או למבוטחיה ו/או לכל הגורמים הקשורים עמה, לרבות אך מבלי לגרוע 
, נושאי מכלליות האמור לעיל, כל מידע המתייחס לנכסיה של מכבי, סדרי העבודה הנהוגים בה

מחקר ופיתוח, קשריה המסחריים של מכבי, ולרבות ענייניהם של כל החברות והגופים אשר מכבי 
 עומדת עמם בקשר, וכן התאגידים הקשורים ו/או השלובים ו/או המסונפים למכבי.

 
מוחלטת את המידע שיגיע אלי מתוקף מתן השירותים למכבי וכן סודיות בהנני מתחייב/ת לשמור  .4

בין  שלא להחזיק ברשותי ולא לעשות כל שימוש, בין במישרין ובין בעקיפין, חייב/תהנני מת
 מתן השירותיםשיגיע לידי תוך כדי ו/או עקב באשר הוא  מידעכל ב בתמורה ובין שלא בתמורה,

ו/או לכל הגורמים הקשורים עמה שיגיע לידי ו/או לקבוצת מכבי מכבי והקשור למכבי ו/או ל
 לצרכי ביצוע התחייבותה של החברה על פי ההסכם. שלא לידיעתי כאמור

 
במידה ופעילותי מטעם החברה במסגרת הסכם זה תכלול גם שימוש במערכת 'חיוב ידוע לי כי  .5

בכפוף  בה, והנני מתחייב/ת לפעול זואקבל ממכבי גישה למערכת ממוחשבת ישיר' של מכבי, 
 למגבלות הבאות: 

 בד.במסגרת פעילותי כעובד/ת החברה בל (1)

 בתחום הנושאים והפעילויות שיוגדרו לי ע"י מכבי ו/או כל מי שהוסמך לכך ע"י מכבי בלבד. (2)

 עפ"י הוראות כל דין ונוהלי מכבי. (3)

 אך ורק באמצעות הסיסמה שתימסר לי ע"י מכבי. (4)
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של מכבי ע"י מי שלא הוסמך לכך עלולה להסב נזקים  'חיוב ישיר'הנני יודע/ת כי הגישה למערכת  .6
 יכך הנני מתחייב/ת : למכבי ולפ

 לשמור על הסיסמה מפני כל שימוש לרעה על ידי אדם אחר. (1)

 לא להעביר בכל דרך שהיא את הסיסמה לאדם אחר, ולמנוע העברת הסיסמה לאדם אחר. (2)

 לא לאפשר לכל אדם אחר להשתמש בסיסמה שאקבל ממכבי. (3)

שימוש בסיסמה על להודיע ללא דיחוי לאחראי על בטיחות מידע במחלקה על כל חשד של  (4)
  ידי אדם אחר.

 

הובא לידיעתי כי הפרת ההתחייבויות הנ"ל או אי קיומן במלואן, מהווה עבירה פלילית ועוולה  .7
 . 1981-על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"אאזרחית 

 

הנני מודע/ת ומבין/ה, כי מסירת מידע שהגיע אלי עקב ביצוע ההסכם, לאדם שלא היה מוסמך  .8
, מהווה עבירה  פלילית לפי במסגרת ההסכםש במידע שלא לצורך ביצוע פעילותי , או שימוולקבל

 שדינה שנת מאסר. 1977-התשל"ז ,לחוק העונשין 118סעיף  
  

כמפורט במסמך זה תעמודנה בתוקפן גם לאחר תום מתן השירותים מטעמה של לעיל  יהתחייבויותי .9
 למכבי. החברה

 
 

 
 _____________ 

 חתימה 



 'גנספח 
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 :פרטים אישיים למשתמש במערכת 'חיוב ישיר'

 

  שם פרטי

  שם משפחה

  שם פרטי באנגלית

  שם משפחה אנגלית

  מס' ת.ז.

  תפקיד

  שם המרפאה

  כתובת המרפאה

  פקס המרפאה

  טלפון המרפאה

  מס' טלפון נייד 

  כתובת מייל
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 להסכם 5נספח 

 מידע כללי –מערכת "חיוב ישיר" 
 

בעל גישה מכל מחשב  URLכתובת באמצעות ערכת אינטרנטית שניתן להיכנס אליה הינה ממערכת חיוב ישיר 
באמצעות מערכת זו ניתן לבצע בצורה נוחה וידידותית בדיקת זכאותו של המבוטח לקבלת מכל מקום. אינטרנטית, ו

לעשות שימוש, "( הספקהזוכה )להלן: "ההטבה וגובה ההשתתפות העצמית אותה יש לגבות ממנו. מכבי תאפשר לספק 
אופן לגבי מפורט מסמך הנחיות  באמצעות תשתית האינטרנט של הספק ועל חשבונו, במערכת חיוב ישיר. לספק יישלח

 .תפעול המערכתהשימוש ו
באחריות הספק לוודא כי לכל הסניפים/המכונים מטעמו, אליהם מתייחס הסכם זה יהיו מחשבים  - תשתית דרישות

. כמו כן, נדרשת הצבת אמצעי זיהוי כדוגמת קורא כרטיסים, או כרום 11אקספלורר גרסת בעל  עם קישור לאינטרנט
 ור בנוסח המכרז.האמעפ"י 

הספק יעביר למכבי רשימה מפורטת של פרטי  - דיווח שמות המשתמשים ורשימת הסניפים/מכונים
  .הסניפים/המכונים מטעמו ופרטי אנשי קשר בכל מכון

להסכם ההתקשרות  )מצורף כנספח  " כתב התחייבות לשמירת סודיות מידע"במערכת יחתום על טופס כל משתמש 
הסיסמאות הן שם המשתמש ו לצורך כניסה למערכת. סיסמאהמשתמש קבל קבלת הטופס במכבי יעם הספק(. לאחר 

 להעבירן בין העובדים.לעובד אישיות ואסור 
. בדיקת זכאות *הייעודי לכך הכרטיסים בקוראתפעול המערכת הינו באמצעות העברת כרטיס מגנטי של המבוטח 

 בלבד ניתן לבצע בהקלדת מס' ת.ז.
המערכת תציג לספק את גובה ההשתתפות העצמית שעליו לגבות  – בגין האימונים האישיים ת עצמיתגביית השתתפו

מהמבוטח, בהתאם לנהלי מכבי ולהסכם ההתקשרות עם מכבי. בזמן ביצוע העסקה הספק יכול לראות מה חלקו של 
 המבוטח בעסקה ומה חלקה של מכבי.

הרישום למכון/יום קבלת באמצעות המערכת ידווח הספק למכבי על מתן ההטבה למבוטח,  ביום  - דיווח פעילות
בגין כל דיווח במערכת על עסקה מאושרת תספק מכבי לסניף/מכון מספר אסמכתא המאשר כי . האימון האישי

ישום עסקאות בהתבסס על רו העסקה נקלטה במערכות מכבי. חישוב התמורה לספק יבוצע, בכפוף להגשת חשבונית
 עסקאות שבוצעו בפועל ושנקלטו במערכות מכבי באופן האמור מעלה. -, דהיינוסגורות

האסמכתאות וסכומי ההשתתפות מספרי יפיק הספק באמצעות המערכת פרוט מכירות חודשי על סמך אחת לחודש, 
 העצמית שאושרו לגביה.

ן מיידי, באמצעות המערכת. במידה והביטול לא בכל מקרה של ביטול עסקה יש לדווח על כך באופ – עסקה ביטול
 מתאפשר באמצעות המערכת, יש לדווח לאיש הקשר במכבי על הביטול במייל או בפקס.

, מוקד זה נותן תמיכה 08:00-13:00וביום ו'  08:00-20:00מוקד התמיכה של מכבי פועל בימים א' עד ה' שעות 
  למשתמשים במערכת.

 .MSR 213 DUAL HEADהמכשיר:  דגם UNIFORM :יצרן קורא הכרטיסים*

קוראים ומעלה לנקודה לא תיגבה  30להזמנות של ₪.  45ליח' + מע"מ. עלות הובלה  45$ -קורא כרטיסים כמחיר 
  הובלה.

 .052-4734646טלפון :  eyal_s@dangot.comאיש קשר, אייל שפי  ספק: דנגוט, 
  

mailto:eyal_s@dangot.com


34 

 

 

 נספח ג'

 

 
 

  לכבוד
 מכבי שרותי בריאות

  130/2016טופס הצעה למכרז מספר הנדון: 
 

 התאגיד המציע: ________________________________

 השירות המוצע: _____________________________________________ שם

 :כתב הצהרה והתחייבות המציע .1

 ____, מצהירים ומתחייבים כדלקמן:__________________אנו הח"מ, הרשאים להתחייב ולחתום בשם 

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.

 פרט הנדרשים במכרז.אנו מצהירים, כי אנו עומדים בכל תנאי הסף ובתנאי המ 1.1

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

 כלשונו.

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

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

לא לבטלן, לא  אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב הצהרה והתחייבות זה בתוקפן, 1.5
)תשעים( ימים מהמועד האחרון שנקבע להגשת  90לשנותן, לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו 

 במשך כל תקופת ההתקשרות לפי ההסכם.  –ההצעות במכרז זה, ואם נהיה הזוכים במכרז 

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

 ש"ח, לא כולל מע"מ.  -המחירים בהצעה נקובים ב 1.7

 

 :להלן הצעתנו .2

 .יחד לאחד מהשירותים הנדרשים, או לשניהםהצעה  להגישניתן 

 

 :דיאטניתזונאי  / הצעת מחיר לשירות אימוני כושר 2.1

הערכת מספר אימונים  סוג השירות
ומפגשים  בשנה ל"זכאי 

 מכבי שלי"

 מחיר למפגש בודד 
 )בש"ח ללא מע"מ(

  30,000 אימון כושר / מפגש עם תזונאי קליני

 

או התניה בהתייחס למיקום /וללא קשר והצעת המחיר תהיה זהה עבור כל זכאי מכבי שלי הזכאים 
  , גילו, מינו וכד'.שלי ו/או מגורי זכאי מכבי תזונאיה/הכושר מאמןהגיאוגרפי של 

 

 .בסעיף זה תביא לפסילת ההצעה למפגש בודד ₪ 120-מ הגבוה מחיר הצעת
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 : הצעת מחיר לשירות התקשרויות עם מכוני כושר 2.2

 

 סוג השירות
הערכת מספר "זכאי 

 מכבי שלי" בשנה

מחיר ההטבה לשני 
החודשים הנוספים יחדיו 

 עבור "זכאי מכבי שלי" אחד 
 )בש"ח ללא מע"מ(

תשלום מכבי בעבור עלות שני החודשים 
 הנוספים בתום שנת המנוי 

 ( של  "זכאי מכבי שלי"14 –ו  13)חודשים 
1,200 

 

 

למיקום  בהתייחס התניה או/ו קשר וללאהזכאים  שלי מכבי זכאיאחד מהמחיר תהיה זהה עבור כל  הצעת
  .'וכד, גילו, מינו שלי מכבי זכאי מגוריהגיאוגרפי של מכון הכושר ו/או 

 

 

 תחייבת הערכה בלבד. מכבי אינה מ הינן 2.2 -ו 2.1בסעיפים המצוינות הכמויות כל  -כללי
 .חויבת לכמות כלשהיאו/או מ

 

 
 

 חתימה: ____________________ השם המלא: ____________________ 
 
 

 חותמת: ____________________ תפקיד: ________________________
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  : שיש לצרף להצעהרשימת מסמכים  .3

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

 .תעודת התאגדות 

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

 חודשים לפני מועד ההגשה.

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

  בפרק המנהלה. 4.1.3הכנסות בהתאם לסעיף רואה חשבון על היקף אישור 

 בין בכפוף לזכייתו במכרז זה, או טנטטיבי ותקף נכון למועד הגשת ההצעה קיים  ,הסכם התקשרות/העסקה

 (.המנהלה בפרק 4.1.7 ף)על פי סעיהנ"ל המקצועי חיים של המנהל  קורות, וכן המנהל המקצועי לבין המציע

 כושר: נישירות אימולבעל ניסיון ב 
 בצירוף קורות החיים ,תזונאים / דיאטנים 3-כושר ו מדריכי 5העסקה ו/או הסכם התקשרות עם לפחות  הסכם

 .(המנהלה בפרק 4.1.8 ף)על פי סעי / דיאטנים תזונאיםכושר ו מדריכי אותםמ והתעודות הנדרשות מכל אחד

  (.המנהלה בפרק 4.1.8ף )על פי סעיתעודות הסמכה/מקצוע עבור מאמני הכושר/תזונאים דיאטנים   

 מכוני כושר: בעל ניסיון בתחוםל  
  .(המנהלה בפרק 4.1.8ף )על פי סעי כושרה מכוני 10לפחות  עם התקשרותמי הסכ

  כתובת מלאה, שם איש קשר,  בטבלה הכוללת:מכונים איתם המציע קשור )ככל שיש כאלה( ה כלרשימת
באלו מבין המכונים מתקיימות שעות פעילות נפרדות לנשים וגברים כך שיתאימו גם  יצויןכן  ומספר טלפון.

 לפעילות של המגזר החרדי.

  כשהוא מלא וחתום. –נספח ג'  –טופס הצעה 

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

  המכרז. ' למסמכיהנספח  -בפני עורך דין תצהיר עשוי 

 טיוטה של אישור עריכת ביטוחים חתומה על ידי חברת ביטוח. 

 

 
 חתימה: ____________________ השם המלא: ____________________ 

 
 

 חותמת: ____________________ תפקיד: ________________________
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 130/2016 מכרז מספר -טופס פרטי המציע 
 

  בסוף הטופס. ולחתוםאת כל הפרטים להלן,  למלאהמציע נדרש 

 .המציע רשאי לצרף כל חומר משלים 
 

  פרטי המציע .1

 שם
 

 

 מספר תאגיד

 מעמד משפטי )צורת התאגדות(:
 

 

 ת משנת: /פועל 

 כתובת משרדי ההנהלה:
 

 
 טלפון נייד:

 
 טלפון נייח:

 

 דואר אלקטרוני:

 הרכב הבעלות בתאגיד:

1.  

2.  

 

 

 תיאור כללי של המציע  .2

 

 

 

 המציע של העסק גודל .3

 √(-יש לסמן )ב הסבר הגדרה

 עסק זעיר
שמחזור העסקאות השנתי שלו  אומעסיק עד חמישה עובדים 

 מיליון שקלים חדשים. 2אינו עולה על 
 

 עסק קטן

שמחזור העסקאות השנתי  אועובדים  20-מעסיק בין שישה ל

מיליון  20מיליון שקלים חדשים אך אינו עולה על  2שלו עולה על 

שקלים חדשים, ולא מתקיים לגביו אחד התנאים שבהגדרה 

 "עסק זעיר".

 

 עסק בינוני

שמחזור העסקאות השנתי שלו  אועובדים  100-ל 21עסיק בין מ

מיליון  100מיליון שקלים חדשים אך אינו עולה על  20עולה על 

שקלים חדשים, ולא מתקיים לגביו אחד התנאים שבהגדרה 

 "עסק זעיר" או "עסק קטן".

 

  כל אחד אחר מהאמור לעיל עסק גדול
 

 לחוק חובת המכרזיםג)ג( 2ח הוראת סעיף ו. למידע בלבד מכלא לשקלול
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 כוח אדם  .4
 א. מספרם הכולל של המועסקים על ידי המציע:

 
 המועסקים על ידי המציע:  הכושר והתזונאים מדריכיב. מספר 

 
במתן מועסקים ע"י המציע, והעוסקים אשר  תזונאים / דיאטניםהכושר, מנהלים מקצועיים ו מדריכי ג. שמות

תזונאים /  כושר ושלושה מדריכי חמישה מנהל מקצועי אחד, )יש לציין לפחות השירותים נשוא מכרז זה
 :(דיאטנים

_______________________               ______________________ 

        _______________________               ______________________ 

               _____________________________________________ 

_______________________               ______________________ 

                  _______________________               ______________________ 

_______________________               ______________________ 

 

 ניסיון קודם ולקוחות  .5
 השירותים נשוא מכרז זה: מספר שנות ניסיון של המציע במתן 

 
 מספר כולל של לקוחות פעילים בשנתיים האחרונות:

 המפורטים להלן: לקוחותשמות ה
 
1                 ___________________________ .2____________________________ . 
 
3              ___________________________ .   4____________________________ . 
 
5                   __________________________ .6____________________________ . 

 
 

באופן סדיר ממליצים מבין לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנו / להם אנו מספקים  3לפחות  להלן פירוט .6
 כושר ו/או שירות התקשרויות עם מכוני כושרשירות אימוני ( 2014-2015) בשנים האחרונות

 
 שם הלקוח:

 
 שם האיש הקשר:

 
 תפקידו:

 
 טלפון נייד ונייח:

 
 תיאור השירות שניתן:

 
 תקופת מתן השירות:
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 שם האיש הקשר:

 
 תפקידו:

 
 טלפון נייד ונייח:

 
 תיאור השירות שניתן:

 
 תקופת מתן השירות:

 
 

 שם האיש הקשר:

 
 תפקידו:

 
 טלפון נייד ונייח:

 
 תיאור השירות שניתן:

 
 תקופת מתן השירות:

 
 
 
 
 

 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

 

 

 

 שם מגיש ההצעה: __________________   חותמת: ________________________        

 

 חתימת המציע: ____________________    תאריך: ________________________        
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 נספח ה'

 ת  צ  ה  י  ר
 

אני הח"מ, _____________________, ת.ז. מס' _________________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 
 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:וכי אהיה צפוי לעונשים  האמת

( "הספק"תצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת ________________________ )להלן:  .1
 שירות אימוני כושר ו/או שירות התקשרויות עם מכוני כושר.לאספקת  130/2016למכרז 

 הנני משמש בתפקיד _________________ אצל הספק, ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמו. .2

ידי קבלן -הספק בעל יכולת לספק למכבי את השירותים בגינם הגיש הצעה במכרז זה בכוחות עצמו ולא על .3
 משנה/אחר )מדריכי כושר / תזונאים / דיאטנים לא ייחשבו כקבלני משנה(.

של שנתיים לפחות באספקת לפחות אחד מהשירותים נשוא מכרז זה וכל  הספק בעל ניסיון מוכח בישראל .4
 השירותים הכרוכים בכך.

בעל תואר אקדמאי בחינוך  -הספק מעסיק או קשור בהסכם התקשרות קיים/טנטטיבי עם מנהל מקצועי  .5
 שר.   ובעל ניסיון של לפחות שנתיים בניהול בתחומי הספורט ו/או הכו מוסד מוכר להשכלה גבוההגופני מ

הספק מקיים אחת מדרישות הניסיון שלהלן )עמידה באחת מהחלופות מספקת לצורך הגשת הצעה לכל  .6
 אחד משני סוגי השירותים(: ]יש לסמן את הסעיף הרלבנטי[

 ם / דיאטנים תזונאי 3 -כושר ו מדריכי 5 לפחות עם התקשרותשל /  העסקה באמצעותשירותים  נותן
 העונים לדרישות הבאות:

 - כושר מדריך .3
תעודת הסמכה כמדריך כושר גופני ובריאות ממוסד / בעל  הינו הנ"להכושר  ממדריכי אחד כל

 בית ספר המוכר על ידי מינהל הספורט כמפורט בחוק הספורט.

 -דיאטנים  / תזונאים .4
הסדרת לחוק בהתאם דיאטן -ת תזונאיתעוד בעל הינו הנ"ל / דיאטנים התזונאיםמ אחד כל

  הבריאות.העיסוק במקצועות 
 או 

  העומדים בכל התקנות הנדרשות על פי חוק מכוני מכוני כושר 10עם לפחות  התקשרות הסכםבעל ,
 הכושר.

שלפני המועד האחרון להגשת ההצעות  האחרונה שנהלפחות במשך ה פעיל ארצימוקד טלפוני  מפעילהספק  .7
ות /התזונאים עם ופגישות הכושר אימוני תיאום לצורך וזאת ,מוקדנים 3 לפחות מועסקים בוש, במכרז זה

כושר וניצול  למכון בהרשמה מעוניניםמכבי שלי זכאים אשר  מבוטחיים ו/או מתן מענה עבור דיאטנה /
 ההטבה לה הם זכאים. 

, אשר כל שיחותהקלטת מערכת ו( CRMממוחשבת המנהלת קשרי לקוחות )כדוגמת  מערכת בעלהספק  .8
 אחת מהן מאפשרת איתור ושליפה של מידע. 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת.  .9

 

______________________ 

 חתימה                                                                                                                        

 אישור

עו"ד, במשרדי ברחוב  _____________,____ ,הופיע בפני ם ____________בזה, כי ביוהנני מאשר 
זהות מספר  ידי תעודת עצמו על _______________, שזיהה____________, גב'/מר ___________

לעונשים  ה/יהיה צפוית/ו להצהיר את האמת וכי ה/ו כי עליה/_______, ואחרי שהזהרתי__________
 עליה בפני. מה/ו הנ"ל וחתםה/את נכונות הצהרת ה/אישר –יעשה כן ת/הקבועים בחוק אם לא 

 

______________________ 
 ימה וחותמתחת                                                                                                                                            
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 מבנה טופס להצגת שאלות

 מס"ד
מס' 
 סעיף

 שאלה

 מנהלה
  1     

2     

3     

4     

 מפרט

  1     

2     

3     

4     

5     

 הסכם

  1     

2     

3     

4     

5     

אישור עריכת 
 ביטוחים

 1     

2     

3     

 הצעהטופס 

 1     

2     

3     

4      

 ערבות

  1     

2     

 תצהיר

  1     

2     

3     

4      
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 אמות מידה
 
 
 

 עבור שירות התקשרויות עם מכוני כושר
 

 
 
 

 עבור שירות אימוני כושר
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קבוצת מדדים
פירוט מדדים 

שקלול 

ציון 0-10ב- %

פריסה גאוגרפית מעבר לקו הירוק - מספר מוכני כושר אשר לספק יש הסכמי התקשרות עמם. 

מלוא הניקוד )10 נק'( לספק עם מספר המכונים הגדול ביותר, לאחריו ניקוד בסדר יורד 

לספקים עם פחות מכונים לפי אחוז.

12%

פריסה גאוגרפית בדרום )אילת והערבה( - מספר מוכני כושר אשר לספק יש הסכמי התקשרות 

עמם. מלוא הניקוד )10 נק'( לספק עם מספר המכונים הגדול ביותר, לאחריו ניקוד בסדר יורד 

לספקים עם פחות מכונים לפי אחוז.

12%

פריסה גאוגרפית בצפון )רמת הגולן( - מספר מוכני כושר אשר לספק יש הסכמי התקשרות 

עמם. מלוא הניקוד )10 נק'( לספק עם מספר המכונים הגדול ביותר, לאחריו ניקוד בסדר יורד 

לספקים עם פחות מכונים לפי אחוז.

12%

מספר מכוני הכושר איתם לספק יש הסכמי התקשרות. מלוא הניקוד )10 נק'( לספק עם מספר 

המכונים הגדול ביותר, לאחריו ניקוד בסדר יורד לספקים עם פחות מכונים לפי אחוז.
12%

מספר מכוני הכושר אשר מתאימים למגזר החרדי )שעות פעילות נפרדות לגברים ונשים( איתם 

לספק יש הסכמי התקשרות. מלוא הניקוד )10 נק'( לספק עם מספר המכונים הגדול ביותר, 

לאחריו ניקוד בסדר יורד לספקים עם פחות מכונים לפי אחוז.

12%

60%0

10%איכות ומהירות מענה הספק לצרכים השוטפים )על הנשאל לדרג את הספק  מ0 ועד 10 (

10%גמישותו של הספק בעת צורך במענה לצרכים מיוחדים )על הנשאל לדרג את הספק  מ0 ועד 10 (

10%איכות ומהירות הטיפול בתלונות )על הנשאל לדרג את הספק  מ0 ועד 10 (

10%התרשמות כללית מהספק )על הנשאל לדרג את הספק  מ0 ועד 10 (

40%0

100% סיכום

 מכוני כושר

שביעות רצון לקוחות 

)חברות וגופים מוסדיים, 

כולל מכבי (

קבוצת מדדים
פירוט מדדים 

שקלול ב- 

ציון %0-10

25%איכות ומהירות מענה הספק לצרכים השוטפים )על הנשאל לדרג את הספק  מ0 ועד 10 (

25%גמישותו של הספק בעת צורך במענה לצרכים מיוחדים )על הנשאל לדרג את הספק  מ0 ועד 10 (

25%איכות ומהירות הטיפול בתלונות )על הנשאל לדרג את הספק  מ0 ועד 10 (

25%התרשמות כללית מהספק )על הנשאל לדרג את הספק  מ0 ועד 10 (

100% סיכום

שביעות רצון לקוחות 

)חברות וגופים 

מוסדיים, כולל מכבי(


