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 מחלקת רכש ציוד וחומרים                                   

 
 

 

בקשה להצעת מחיר לאספקת לאפליקציה לתקשורת פנים ארגונית בסביבת 
 ("הבקשה" –)להלן  "ענן"

 

 כללי .1

מכבי שירותי בריאות מעוניינת לקבל הצעות עבור אפליקציה לתקשורת פנים ארגונית.  1.1

 -הפתרון כולל שימוש בתוכנה, התאמות נדרשות והטמעת המוצר בארגון  )להלן 

 (, כמפורט בבקשה. "המוצר והשירותים"

 לתאריך עד turjema_a@mac.org.ilאריאל תורג'מן את ההצעות יש לשלוח ל 1.1

31.01.1016 

 מכבי שומרת לעצמה הזכות לנהל מו"מ עם המציעים. 1.3

מכבי רשאית להיפגש עם הספקים השונים )כולם או חלקם( ולדרוש הבהרות, הסברים  1.1

 והדגמות לפי שיקול דעתה.

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

ימים מקבלת הודעה על  7הספק עמו תתקשר מכבי, יחתום על ההסכם לבקשה תוך  1.6

רצונה של מכבי להתקשר עמו.  מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק בלתי נפרד 

  מהסכם ההתקשרות שייחתם.

היות מציע בעל ההצעה הכלכלית המיטבית אינו מבטיח את זכייתו. זכייה תוכרז לאחר  1.7

 שקלול המחיר והאיכות כפי שתחליט מכבי. 
 c.org.ilamorgen_sim@m  סימה מורגנשטרן: שאלות בנושאים טכנולוגיים יש להפנות ל  1.1

 מענה .2

ולפרטים הטכניים. יש למלא את הטבלה מפרטי המערכת המציע יתייחס במענה לכלל  1.1

 המצורפת ולציין עבור כל סעיף האם כלול במוצר או לא כלול. 

ב  1.1

תקופת ל הפתרון המועדף. בכל מקרה הספק מתחייב בחןהתאם למידע שיועבר י

במידת הצורך יידרש הספק להציג את יכולות  .לפחות שנים 3האחריות ותחזוקה למשך 

 מכבי.המערכת בפני צוות בדיקה ב

mailto:turjema_a@mac.org.il
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 הצעות להגשת תנאים .3

 .)או בשרתי צד ג'( מציעהפתרון המוצע יהיה בסביבת "ענן" בשרתי ה 3.1

 ארגונים לפחות בסביבת אמת. 1המציע יהיה בעל ניסיון ביישום האפליקציה ב   3.1

)מינואר   לפחות האחרונות השנים 3 במהלך מוכח ניסיון בעל להיות מציעה על  3.3

 (on siteמערכות בארץ של המוצר )בענן או  1 לפחות (, בפיתוח ויישום של1013

 . משתמשים 1000בארגונים גדולים של מעל 

 :האפליקציה מטרות .4

האפליקציה תשמש לשליחת תקשורים, מסרים והודעות לכלל עובדי הארגון   1.1

 בקלות במדיות השונות 

 שליחת המסרים תתאפשר על ידי קבוצת משתמשים מורשים שהוגדרו מראש  1.1

קבלת משובים מהמשתמשים למפיץ ההודעה )לא נדרשת תכתובת בין   1.3

 העובדים עצמם באותה קבוצה(  

 אפשרות לפילוח קהלי יעד וצפייה בדוחות שימושים.  1.1

 

 המערכת משתמשי .5

 להלן חלוקת המשתמשים לפי תפקידים:

 

 רמת שימוש כמות משוערת שיוך ארגוני

ביצוע משתמש קצה:  7,000 -כ מטה מכבי  ומחוזות

לומדות, מילוי משובים,  

 סקרים וכו'.

 משתמש קצה 1100 -כ עצמאייםומטפלים רופאים 

  אפליקציהמנהל   1עד  מנהלי אפליקציה

 בעלי הרשאות פרסום 1000עד  מנהלים בעלי הרשאות פרסום

 כללי ותיאור רכיטקטורהא .6

הקשת קוד אישי, התקנת האפליקציה תתאפשר רק ע"י הזדהות באמצעות תהליך של  6.1

 למכשיר המשתמש SMSייחודי וחד פעמי  שישלח ב

, כך שגורמים המכשיררתי החברה כולל מספר המשתמשים יוגדרו מראש בשרשימת   6.1

 מחוץ למכבי לא יוכלו להיכנס

 PUSH-אפשרות לשליחת הודעות ב 6.3
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 לינקים יישינוים , כותרות ראשיות, באנר. המערכת מנהל י"ע להתאמה ניתן הבית עמוד 6.1

 ועוד

 אפליקציהשהתקינו את הות לכל המשתמשים לשלוח התרא מאפשרת המערכת 6.1

 מובנות לקבוצות אפשרות לשליחת הודעות 6.6

 לרשימת ועוד שאלון ,הצבעה ,וידיאוולינק ל ,אפשרות לשליחת הודעות בצירוף תמונה 6.7

 מראש שהוגדרה תפוצה

גרסאות אחרונות של מערכת  3לפחות  ונתמכתלטלפונים חכמים  תותאםהאפליקציה  6.1

 ההפעלה )אנדרואיד ואייפון(

 עתידיות הודעות של מתוזמנת לשליחה אפשרות 6.6

 מחשב מכל לשליטה הניתן וקל ידידותי לתפעול האפליקציה משתמש ממשק 6.10

 אפשרות לעיצוב הודעות אישיות למשתמשים 6.11

וקבלת נתוני ההצבעה בממשק מנהל  דרך האפליקציה להצבעה אפשרות 6.11

 המערכת

 שאלון וקבלת נתוני ההצבעה בממשק מנהל המערכת בנייתל אפשרות 6.13

 גיל וקבוצות המוגדרות מראש לפי פילוח עם   חות"דו הפקת 6.11

 אפשרות לאשר תכנים לפני פרסומם ע"י האדמין הראשי של האפליקציה 6.11

 מנהלי מערכתהגדרות וניהול הרשאות של אפשרות ל 6.16

 התאמת המערכת לשפה העיצובית הפנים ארגונית של מכביות לאפשר 6.17

באמצעות  רשימת המשתמשים, ההרשאות והקבוצות תתעדכן על בסיס לילי 6.11

 .קבצים

 אפשרות לחפש קבוצות על פי שם קבוצה 6.16

 יש למנהלי המערכת באמצעות מחשביםממשק משתמש לניהול האפליקציה יהיה נג 6.10

  CSV יכולת לקליטת קבצי 6.11

 לקליטת קבצים באמצעות כספת מאובטחתכולת י 6.11

 אפשרות להכנסת לינקים חיצוניים כחלק מהתוכן המתפרסם 6.13

 (GPSהאפליקציה לא תאפשר הפעלת מיקום ) 6.11

 דרך חשבון של מכבי  app store -ובGoogle play -האפליקציה תפורסם ב 6.11
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 במערכת תהליכים .7

 תיאור נושא

תכנים במדיות שונות )וידאו, תמונה, אפשרות לכתיבה, עיצוב והזנת  יצירת פרסום

 טקסט, סקר ועוד(

הקמת קבוצה 

 מתוך האפליקציה

 אפשרות להקמת קבוצה באופן ידני, ברמת משתמש ו/או ברמת קבוצות

יצירת הרשאה 

 מתוך האפליקציה

 אפשרות ליצירת הרשאה באופן ידני, למשתמש ו/או לקבוצה

שאילתות דוחות 

 ופילוחים שונים

וח נתונים על בסיס המשתמשים, הקבוצות שהוגדרו מראש אפשרות לפיל

 וסוגי הפרסום השונים.

 עבור פרסוםהתראה אפשרות לקבוע התראות ברמה יומית/ ניהול התראות

ניהול ממשק 

 המשתמש

 אפשרות לעדכן את דף הבית של המשתמש ואת תתי התכנים/תפריטים 

  כלליות דרישות .8

  המציע יתייחס במענה לכלל מפרט הדרישות ולפרטים הטכניים. יש למלא את הטבלה  1.1

 המצורפת בנספח ולציין עבור כל שורה האם נתמך באופן מלא, חלקי או לא נתמך.

 כל הדרישות במפרט הינן חובה מהמציע.  1.1

במידה והתוכנה הקיימת אינה מספקת את כלל הדרישות, על המציע להשלים את  1.3

לא ישולם תשלום נוסף עבור התאמות נדרשות  .מחתימת החוזהחודש  בתוךהדרישות 

 במפרט. שיטת התמחור תבוצע לפי כמות משתמשים פעילים ברבעון.

ידידותיות : כלי קל ומהיר ללימוד ולשימוש, מסכים מותאמים למשתמש, ניווט   1.1

 אינטואיטיבי.

 נוספת כל פיתוח עתידי שיתווסף לאפליקציה יינתן למכבי ללא עלות 1.1

 

 הספק אחריות .9

 דרישות ההתקנה 6.1

 הספק מתחייב לבצע גיבוי שוטף לכלל נתוני הלקוח ובנוסף גיבוי נוסף ברמה יומית 6.1.1

הספק מתחייב לסודיות מוחלטת בכל הנוגע למידע השמור במאגרי המידע של  6.1.1

 המערכת ומצהיר ומאשר כי המידע היינו זכותו וקניינו של מכבי.

משק לקליטה ועדכון נתוני עובדים ברמה יומית באחריות הספק להפעיל את המ 6.1.3

 מתוך כספת מאובטחת שאליה יועברו נתוני העובדים של מכבי.
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 תמיכה בתקלות 6.1

הספק יעמיד לרשות מכבי ללא כל תשלום נוסף ובמסגרת דמי המנוי מרכז תמיכה  6.1.1

 בימי א עד ה .  16:00עד  6:00טלפוני אשר יענה לפניות משעה 

או פורטל  email)באמצעות יאפשר השארת הודעות  של הספק מרכז תמיכה 6.1.1

מעבר לשעות התמיכה הטלפוניות, כמו כן תסופק תיבת דואר להשארת תמיכה( 

 )לא כולל חגים ומועדים(. שעות 11פניות אשר יענו תוך זמן מקסימלי של 

קן תקלות תוך פרק זמן סביר שלא במקרה של תקלה במערכת הספק מתחייב לת 6.1.3

 ימי עסקים במידת האפשר מעת אישור על קבלת הקריאה. 1אוחר מ י

במקרה של תקלות דחופות, אשר מונעות עבודה במערכת . הספק יספק מענה  6.1.1

 שעות. 6בתוך סביר 

( ITוצוות  משאבי אנושהפנייה למרכז התמיכה תבוצע ע"י צוות הפרויקט במכבי ) 6.1.1

 ולא כלל משתמשי מכבי.
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 פרטי המציע – א'נספח 
 

  בסוף הטופס. ולחתוםאת כל הפרטים להלן,  למלאהמציע נדרש 

 .המציע רשאי לצרף כל חומר משלים 

יבוצע באמצעות ספקי משנה, יש למלא עבור הספקים הללו את יישום המערכת במידה ו

 .4עד  1סעיף 

 פרטי המציע  1.1

 

  שם:

מעמד משפטי )צורת 
 התאגדות(:

 

 

 כתובת משרדי ההנהלה:
 

 

 טלפונים:
 

 

 הרכב הבעלות בתאגיד:
 

 

 מס' עוסק מורשה:
 

 

  פועל / ת משנת:

מייצג את יצרן המערכת 
 משנת:

 

  דואר אלקטרוני:

 מחזור פעילות שנתי :
מיליון  1-10בשנה/ ₪ מיליון  1עד 
בשנה/ ₪מיליון  10בשנה/ מעל ₪ 

 בשנה₪ מיליון  10מעל 

 

 
 והמוצרתיאור כללי של המציע  1.2

 

  שם המוצר:

החברה וסוג הקשר שם 
למוצר )פיתוח עצמי, זיכיון, 

 סוכן(:

 

  חברה בחו"ל )אם רלבנטי(:

תאריך תחילת פעילות המוצר 
 בישראל:

 

שם איש הקשר ופרטים 
 אישיים:
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מספר שנות הניסיון של הספק 
בתחומים הרלוונטיים למענה 

 )לפרט( :

 

 
 

 התמחות המציע וניסיון רלבנטי: 1.3

 

 בארץצוות רלבנטי למוצר 
)כמות מפתחים, כמות מנהלי 

 פרויקטים וכו'(:

 

מספר אנשי שירות טכני 
 המועסקים על ידי המציע :

 

שמות אנשי השירות הטכני, 
המועסקים ע"י המציע, 

והעוסקים בתחזוקת המערכת 
 המוצעת ותמיכה מקצועית:

1                ___________________________ . 
1 .___________________________ 
3___________________________ . 
1___________________________ . 
1___________________________ . 
6___________________________ . 

  

 
 מכירות 1.4

מספר שנות ניסיון של המציע 
במכירה ובמתן שירותי 

 אחזקה למערכת המוצעת

 

כמות יישומים של המוצר 
בארץ )יש לפרט חברות/ 

 ארגונים(:

 

כמות יישומים של המוצר 
בארץ )יש לפרט חברות/ 
 1000ארגונים( לארגונים מעל 
משתמשים, שנמכרו ע"י 

 המציע בשנתיים האחרונות

 כמות יישומים בארץ: 
 
 

 שם החברה, כמות משתמשים:יש לפרט 
1                ___________________________ . 
1 .___________________________ 
3___________________________ . 
1___________________________ . 
1___________________________ . 
6___________________________ . 

האם קיימים לקוחות מתחום 
 הרפואה בארץ? יש לציין שם.

 

  ותק של המוצר בארץ:

כמות יישומים של המוצר 
 בחו"ל:

 

  ותק של המוצר בחו"ל:

 הערות נוספות )במידה 
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 וקיימות(:

 
 פרטי לקוחות 1.5

 מערכת למידה בשנים סיפקנו להלן פירוט לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנו/להם

 :באופן סדיר , ונותנים עבורה שירותי פיתוח ותחזוקההאחרונות

 

 :)חברה( שם הלקוח
 

 

ותפקידו  שם איש הקשר
 :בחברה

 

 

 :איש הקשר בפרויקט תפקיד
 

 

 :(emailו טלפוןפרטי קשר )
 

 

תיאור כללי של תכולת 
 הפרויקט:

 

  תאריך עלייה לאוויר:

  כמות משתמשים:

 

 שם הלקוח )חברה(:
 

 

שם איש הקשר ותפקידו 
 בחברה:

 

 

 תפקיד איש הקשר בפרויקט:
 

 

 (:emailפרטי קשר )טלפון ו
 

 

תיאור כללי של תכולת 
 הפרויקט:

 

  תאריך עלייה לאוויר:

  כמות משתמשים:

 

 שם הלקוח )חברה(:
 

 

שם איש הקשר ותפקידו 
 בחברה:

 

 

 תפקיד איש הקשר בפרויקט:
 

 

 (:emailפרטי קשר )טלפון ו
 

 

 תיאור כללי של תכולת 
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 הפרויקט:

  תאריך עלייה לאוויר:

  כמות משתמשים:

 
 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

 
   :____________________ המציע חתימת

 ________________________ : חותמת

 
 תאריך: ______________________
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 מפרט –ב' נספח 
 

 פונקציונאלימענה  2.1

ת אפשרויות גמוכל חומר רלוונטי לצורך  הד ריש לצרף מדריך למשתמש, מסמכי עז

 המערכת. 

יש לציין האם  -התייחסות הספק בהרחבה  תיאור הדרישה נושא
יש לציין לו"ז מוערך  -במידה ולא  .קיים

 לביצוע.
1.1  

התקנת האפליקציה תתאפשר 

רק ע"י הזדהות באמצעות 

תהליך של הקשת קוד אישי, 

ייחודי וחד פעמי  שישלח 

 למכשיר המשתמש SMSב

 

1.2 
רשימת המשתמשים יוגדרו 

מראש בשרתי החברה כולל 

, כך שגורמים מספר המכשיר

 למכבי לא יוכלו להיכנסמחוץ 

 

1.3 
-אפשרות לשליחת הודעות ב

PUSH 

 

1.4 
 להתאמה ניתן הבית עמוד

המערכת. כותרות  מנהל י"ע

 ראשיות, באנרים , שינויי

 לינקים ועוד

 

1.5 
לשלוח  מאפשרת המערכת

התראות לכל המשתמשים 

 שהתקינו את האפליקציה

 

1.6 
 אפשרות לשליחת הודעות

 מובנות לקבוצות

 

1.7 
אפשרות לשליחת הודעות 

 ,לינק לווידיאו ,בצירוף תמונה

 לרשימת ועוד שאלון ,הצבעה

 מראש שהוגדרה תפוצה

 

1.8 
האפליקציה תותאם 

לטלפונים חכמים ונתמכת 

גרסאות אחרונות  3לפחות 
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של מערכת ההפעלה 

 )אנדרואיד ואייפון(
1.9 

 מתוזמנת לשליחה אפשרות

 עתידיות הודעות של

 

1.10 
לתפעול   משתמש ממשק

 וקל האפליקציה ידידותי

  מחשב מכל לשליטה הניתן

 

1.11 
אפשרות לעיצוב הודעות 

 אישיות למשתמשים

 

1.12 
דרך  להצבעה אפשרות

האפליקציה וקבלת נתוני 

ההצבעה בממשק מנהל 

 המערכת

 

1.13 
 פנים שאלון לבניית אפשרות

אנונימי וקבלת נתוני  ארגוני

 השאלון בממשק מנהל

 המערכת

 

1.14 
 במסרים צפיות חות"דו הפקת

גיל וקבוצות  לפי פילוח עם

 המוגדרות מראש

 

1.15 
אפשרות לאשר תכנים לפני 

פרסומם ע"י האדמין הראשי 

 של האפליקציה

 

1.16 
אפשרות להגדרות וניהול 

 הרשאות של משתמשים

 

1.17 
אפשרות להתאמת המערכת 

לשפה העיצובית הפנים 

 ארגונית של מכבי

 

1.18 
רשימת המשתמשים, 

ההרשאות והקבוצות תתעדכן 

על בסיס לילי באמצעות 

 קבצים

 

1.19 
אפשרות לחפש קבוצות על 

 פי שם קבוצה

 

1.20 
ממשק משתמש לניהול 
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האפליקציה יהיה נגיש 

למנהלי המערכת באמצעות 

 מחשבים 
1.21 

  CSVיכולת לקליטת קבצי 
 

1.22 
יכולת לקליטת קבצים 

 כספת מאובטחתבאמצעות 

 

1.23 
אפשרות להכנסת לינקים 

חיצוניים כחלק מהתוכן 

 המתפרסם

 

1.24 
האפליקציה לא תאפשר 

 (GPSהפעלת מיקום )

 

1.25 
 -האפליקציה תפורסם ב

google playוב- app 

store  דרך חשבון של מכבי 

 

 

 

 תשתיות 2.2

 רסאות(ג ים לגבי האפליקציה )שפת תכנות,יש לציין פרטים טכניים וטכנולוגי

 

 

 

 

 

 

 

 ממשקים 2.3

 להלן שלושת הקבצים שיועברו ממכבי:

 קובץ עובדים: 2.3.1

שם ושם  מספר עובד

 משפחה

 אופן פניה )ז/נ( פלאפון ת. לידה תואר
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 קובץ קבוצות: 2.3.2

 מספר עובד קוד קבוצה שם קבוצה

   

 

 קובץ הרשאות: 2.3.3

 קוד קבוצה מספר עובד

  

 

 .אוטומטית למערכת וקלטיעל ידי מכבי אחת ללילה וי ויועבר מבנה הקבצים 2.3.4

 כל לילה ישלחו הקבצים מחדש. הקבצים הישנים ידרסו 2.3.5

 adminניתן יהיה גם להוסיף הרשאות לקבוצות באופן ידנית על ידי משתמש  2.3.6

 

  אבטחת מידע

 

 ארכיטקטורה  3.1

   Firewallעל שרתי המערכת בענן מופרדים מרשת האינטרנט ב  3.1.1

 סביבות עבודה של המערכת ייצור / פיתוחנדרשת הפרדת  3.1.1

 שרתי המערכת  3.2

 על  שרתי המערכת מוקשחים  3.1.1

 פעיל ומתעדכן  Antivirusעל שרתי המערכת יותקן  3.1.1

 אפליקציה  3.3

 ממשק מנהל במערכת  3.3.1

 הזדהות  3.3.1.1

  בכניסה לממשק מנהל יש לבצע תהליך הזדהות של המשתמשים על בסיס
 שם משתמש וסיסמא אישי, חד ערכי ואיכותית 

  יתרון יינתן לשימוש בהתבססות על שם משתמש וסיסמא ארגונית של מכבי
 SMALבעזרת פרוטוקול 

 על המערכת למנוע הזדהות כפולה למערכת 
  דקות 30 -נדרש ניתוק לאחר פרק זמן ללא שימוש 

 הרשאות  3.3.1.1

  על המערכת לספק תשתית ליצירת הרשאות לשליחת הודעות לרשימות
 תפוצה 
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 חיווים ולוגים  3.3.1.3

 רכת לבצע תיעוד בלוג של פעולות מנהלים במערכת.על המע 
  על הלוגים להכיל לפחות את שם המשתמש וחתימת זמן 
  הלוגים יהיו חשופים למכבי 

 שמירת נתונים 3.3.1.1

  יש לשמור את המידע הנאגר אל הספק בצורה מוצפנת 
 פרוטוקולים  3.3.1.1

  על הממשק להיות מוצפן בפרוטוקולHTTPS  וחתום ע"י תעודה דיגיטלית 
 משתמש באפליקציה   ממשק 3.4

  יש לבצע בדיקת קלטים לנתונים המתקבלים מהמשתמשים באפליקציה 
  על המערכת למנוע הזדהות כפולה למערכת מכמה מכשירים 
  על הממשק להיות מוצפן בפרוטוקולHTTPS  וחתום ע"י תעודה דיגיטלית של

 שרתי המערכת אל מול האפליקציה 
 

מידע לספק המספק שירותים על בסיס  בקשה לקבלת מידע/הצגת דרישות אבטחת 3.5

 הסכם )עם מכבי( לחברי/עובדי מכבי/אחרים תוך שימוש בשירותי ענן

 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 .1.1
 ( תוכנה כשירות ענןSoftware as a Service - SaaS.) 

 (פלטפורמה כשירות ענןPlatform 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 

 
פרט על תקנים, הסמכות ומבדקים בנושאי אבטחת מידע של  .1.1

 
 ותי הענןציין שם ספק שיר

____________________ 
____________________ 

 
 מיקום שרתי ספק שירותי הענן
____________________ 
____________________ 

 
 

 ציין סוג השירות:
 

____________________ 
 
 

 ציין רמת השימוש בענן:
____________________ 

 
 

מומלץ להתייחס במסגרת 
 מסמך נפרד.

 
 
 
 



15 

 

 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא
 . התייחס לנושאים הבאים:שירותי הענןספק 

 .17001הסמכה לתקן אבטחת מידע  .1.1.1
Cloud Control Matrix (CCM )מענה למטריצת  .1.1.1

 Consensus Assessments Initiativeו/או לשאלון 
(CAIQשל ארגון ה )- CSA. 

 מהי רמת העדכניות שלו? האם נתן לקבל אותו?
 :STARהסמכת  .1.1.3
    Security Trust and Assurance Registry               

  
בצוע סקרי אבטחת מידע ומבדקי חדירות  .1.1.1

למערכות ולתשתיות הרלוונטיות לשירות נשוא 
 הסכם זה באופן שוטף.

מכבי מבקשת כי תינתן לה אפשרות לבצע  .1.1.1
ביקורות תקופתיות ומבדקי חדירה למערכות 

 האם אפשרי? ותשתיות הרלוונטיות עבורה.
 

 
 
 
 
 

 ארכיטקטורה .2
פרט על אופן הפרדת הסביבה שהוקצתה לשירות בענן  .1.1

 מלקוחות אחרים של ספק שירות הענן.
 
 
 
 
 
 

פרט על אמצעי ההגנה כנגד סיכוני סייבר )כדוגמת:  .1.1
Firewall ,IPS ,WAF ,AV.בסביבה שהוקצתה ) 

 
 

 
מומלץ להתייחס במסגרת 

 מסמך נפרד. 
 

_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 

 
 

_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 

__________________ 
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 טופס ההצעה -ג'נספח 

 .                                                                                       המציע:  ספקה .1.1

 .                                                                                                    __יצרן:  .1.2

                                          __                                                שם האפליקציה:  .1.3

 ארץ ייצור ___________________________________________ . .1.4
 

 

 אומדן סוג עלות

)כמות הרישיונות 

 המעורכת( 

  מטבע

 יורו()₪, $, 

שנתית עלות 

 רישיון ל

 )לפני מע"מ(

 הערה

לפי  רישיון

 משתמש

עלות הרישיון     5,000-7,000

עלות למכבי תייצג 

לאחר כל 

ההתאמות 

הנדרשות בהתאם 

 הנדרש למפרט

 

  .האומדן הינו הערכה בלבד. מכבי אינה מחויבת לכמות האומדן או לכמות כלשהיא 

 המחירים אינם כוללים מע"מ. 

 ספרות אחרי הנקודה. ניתן להציע הצעות בש"ח/$  1-אין להציע מחיר עם יותר מ

  אישור מראש.ארה"ב/אירו. לכל מטבע אחר יש לבקש 

  ימים. 60תוקף ההצעה 
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 תאריך : ________

 הסכם

 

 

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

"המערכת"  –)להלן לאפליקציה לתקשורת פנים ארגונית בסביבת "ענן" (. לאספקת "הספק"

 .(ו/או "השירותים"

 

 

 

 תקופת ההסכם .1

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

 "[.ההסכם

תקופות  נוספות בנות  3 –למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ב  1.1

שנה כל אחת, בתנאים זהים או מיטיבים עם מכבי )תנאים מיטיבים בכפוף להסכמת 

 הספק(. 

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

יום מראש. במקרה זה תשלם מכבי לחברה  30ידי משלוח הודעה בכתב -שהיא, וזאת על

את הסכומים שהתחייבה לשלם עד למועד שבו הופסקה ההתקשרות, או החברה תחזיר 

 למכבי את הסכומים ששולמו עבור התקופה שלאחר מועד הפסקת ההתקשרות.

 

 תמורה .2

צרים והשירותים המסופקים על ידי החברה למכבי ומחיריהם יהיו כמפורט רשימת המו 1.1

 להסכם זה. 'גכנספח בהצעת הספק המצ"ב 

התמורה תחושב ברמה שנתית לפי מספר המשתמשים בפועל, משתמש שיצורף לשירות  1.1

 במהלך השנה, החיוב יבוצע לפי החלק היחסי מתוך השנה.

  בלבד.החיוב יבוצע בעבור משתמשים פעילים  1.1

התמורה בשקלים תחושב על פי שער החליפין היציג במועד  –מחירים הנקובים במט"ח  1.2
 הנפקת ההזמנה.

 
היה והספק יזכה בבקשה של החשב הכללי לאספקת נשוא ההסכם במהלך תקופת  1.2

ההתקשרות עם מכבי , תעמוד למכבי הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתקשר עם 

ירים בהם זכה בחשב הכללי, מתחילת התקשרותו עם החשב הספק הזוכה, על בסיס המח

 הכללי ועד סיום ההתקשרות עם החשב הכללי.



18 

 

 

 תנאי תשלום .3

יום מיום הוצאת  66התמורה תשולם כנגד חשבונית מס בתנאי תשלום של שוטף +  1.1

 החשבונית ואישור קבלת המערכת ע"י מנהל מחלקת תשתיות מחשוב במכבי

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

המעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ או  1676 –תשל"ו 

פטור מניהול זה, על כי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו וכן נוהג לדווח על 

 עסקאותיו למע"מ בהתאם לחוק.

 מערכתאספקת ה .2

' בנספח  במפרטהספק מתחייב לספק למכבי את המערכת לפי הקריטריונים המצוינים  2.1

 להסכם ולעמוד בכל הדרישות, התעריפים ולוחות הזמנים כנדרש בהסכם זה ובנספחיו.

ידי -הזמנת המערכת והשירותים תבוצע באמצעות הזמנה ממוחשבת חתומה ומאושרת על 2.1

 נציג מורשה מטעם מכבי. 
  

 מקצועיתהדרכה ותמיכה  .5
 

הספק ידריך את עובדי מכבי המיועדים להפעיל את המערכת בכל הנוגע להפעלת  2.1
 . Administratorולתחזוקת המערכת ברמת 

 
הספק יספק עם המערכת ספרות הפעלה מלאה ותיעוד שיטות עבודה מטעם היצרן ,  2.1

 תמצית הוראות הפעלה ואחזקה בעברית.  קובץ הוראות הפעלה אלקטרוני יועבר לרכש
 במכבי.

 
הספק יתן תמיכה מקצועית שוטפת בהפעלת הממערכת, בתחזוקתה ובשיטות העבודה,  2.1

 לפי הצורך או לפי פניה של מכבי. 
 

 שרותי תמיכה ואחזקה  .6

הספק יעמיד לרשות מכבי ללא כל תשלום נוסף ובמסגרת דמי המנוי החודשיים מרכז  1.1
 בימי א עד ה .  16:00עד  6:00תמיכה טלפוני אשר יענה לפניות משעה 

הספק יעמיד לרשות מכבי ללא כל תשלום נוסף גישה לפורטל תמיכה וידע לשימוש נציגי  1.1.1

  מכבי.

או פורטל תמיכה(  email)באמצעות מרכז תמיכה של הספק יאפשר השארת הודעות  1.1
מעבר לשעות התמיכה הטלפוניות, כמו כן תסופק תיבת דואר להשארת פניות אשר יענו 

 )לא כולל חגים ומועדים(.  שעות 11תוך זמן מקסימלי של 

במקרה של תקלה במערכת הספק מתחייב לתקן תקלות תוך פרק זמן סביר שלא יאוחר   1.1
  ימי עסקים במידת האפשר מעת אישור על קבלת הקריאה. 1מ 
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במקרה של תקלות דחופות, אשר מונעות עבודה במערכת . הספק יספק מענה סביר  1.2
  שעות. 6בתוך 

( ולא ITהפנייה למרכז התמיכה תבוצע ע"י צוות הפרויקט במכבי )מחלקת הדרכה וצוות  1.2
 כלל משתמשי מכבי.

 
 זכויות קנין רוחני .7

וכי אין כל מניעה חוקית או  ערכתכי הוא בעל הזכויות לשיווק ו/או הפצת הממצהיר  הספק 1.1

משום  ערכתלמכבי וכי אין באספקת המ המערכתאחרת המונעת ממנו לספק בכל דרך את 

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

, ערכתהפרת זכויות וטענות של צד שלישי במידי גורם כלשהו בגין -היה ותתבע מכבי על 1.1

לשפות לאלתר את מכבי בגין כל הוצאה שתיגרם לחברה כתוצאה מתביעה  הספקמתחייב 

 שכזו.

 

 מועסקי הספק .8

והשירותים  מערכתהספק מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת ה 1.1

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

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

 האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.

 נזק  או ,גופני נזק ,מוות מטעמו בגין עלשפו מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא הספק 1.1

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

 ו/או מתן שרות למכבי. ערכתאספקת המ

מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם יקבע  הספק 1.1

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

  זה.

 

 אנשי קשר .9

 להיות איש הקשר הישיר עם הספק.     מכבי ממנה בזאת את  1.1

 איש הקשר הישיר עם מכבי.הספק ממנה בזאת את ____________ להיות  1.1

 

 הסבת הסכם .11

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

 הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.
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 אחריות .11

לבדו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או הפסד, לגוף ו/או לרכוש, לרבות  הספק 11.1

וצאתי מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, שיגרמו למכבי ו/או למי מטעמה ו/או למבוטחיה נזק ת

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

   ומוגדר בהסכם זה. 

מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה  הספק 11.1

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

ו/או מי מטעמו ו/או  הספקמי מהם(, שייגרמו להן כתוצאה מאירוע שהינו באחריותו של 

 בשמו, על פי הסכם זה או על פי כל דין.

 

 

 פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע .12

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

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

 ביצוע ההסכם או מתן השירות, תוך תקופת ההתקשרות, לפני תחילתה או לאחר סיומה.

לחוק  111פי סעיף הזוכה מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה ל 11.1

 .1677-העונשין, התשל"ז

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

 כפופים לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 :דרישות לסודיות 11.2

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

ביחס לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן  11.2.1

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

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

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

 (."המידע"במסמכי הסכם זה )להלן: 

ום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא, אלא אם למנוע כל פרס 11.2.1

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

 שניתן.

לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע  11.2.1

ותני אך ורק לעובדי הזוכה המורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי הזוכה, נ
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פי ההסכם -שירותים והמועסקים על ידו ומטעמו לצורך ביצוע התחייבויותיו על

יחתמו על כתב התחייבות אישי לשמירת סודיות כלפי הזוכה )בכל עת(, בנוסח 

המחייב אותם לעמוד בהתחייבויות הזוכה לשמירת סודיות המפורטות בהסכם 

 ידי מכבי(. -מצא עלזה, וכן כלפי מכבי )בהתאם לדרישה מפורשת ולנוסח שיו

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

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: 11.2.2

מידע שהיה בידי הזוכה ו/או בידי עובדיו ו/או נותני השירות  11.2.2.1

זה שלא עקב הפרת מטעמו טרם ההתקשרות בהסכם 

 התחייבות לשמירת סודיות;

מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת  11.2.2.1

 התחייבות לשמירת סודיות;

מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות  11.2.2.1

 לסודיות של הזוכה.

פי צו מרשות שיפוטית -פי דין או על-מידע שחובה לגלותו על 11.2.2.2

למכבי ללא דיחוי אודות צו  מוסמכת, ובלבד שהזוכה הודיע

 כאמור, ואפשר לה להתגונן מפניו.

כי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי הזוכה  11.2.2

 לא יהא רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.

כי ידוע לו שייתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת  11.2.1

ביו התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור לג

עליו בסודיות, ואשר גילויו לאחרים או שימוש בו שלא לצורך ביצוע ההסכם עלול 

לגרום למכבי נזקים והפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת המידע בסודיות, וכי 

 הזוכה מודע לכך שהמידע הינו חלק מנכסיה של מכבי.

עות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא מודע כי ידו 11.2.1

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

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

לה, ותקנותיו, חוק זכויות החו 1611-הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

 רלבנטי נוסף., וכל דין 1666-התשנ"ו

 :דרישות אבטחת מידע 11.2

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:
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 וכפי שיעודכנו )באם מצוינות(בל"מ  המצויות מידע אבטחת דרישות בכל לעמוד 11.2.1

 .הבל"מ לנושא הרלוונטיות רגולטוריות בהתאם לדרישות לעת מעת

כולל  מידע אבטחת סיכוני מבדק תהא רשאית לבצע מכבי ההטמעה, משלב כחלק 11.2.1

 חדירה ומבדק ברשת, ביישום, מידע אבטחת סיכוני ל( בחינת מוגבל לא )אך

 המטרפדים האבטחה בסיכוני לטפל מתחייב הזוכה פנימיים וחיצוניים. ממשקים

 ורגולציה. חוק, תקן מכבי בדרישות עמידת

הספק יקיים את חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו והנחיות הרשות למשפט  11.2.1

טכנולוגיה ומידע ודרישות משרד הבריאות לעניין הגנת הפרטיות ואבטחת 

 המידע, הרלוונטיות למערך טכנולוגיית המידע ולתהליכי העבודה נשוא מכרז זה

בכל מקרה של סיום ההתקשרות בין הצדדים, מכל סיבה שהיא, מתחייב הזוכה  11.2.2

שתמשי מלהעביר לרשות מכבי )ככל הניתן ובמידת האפשר( את המידע על 

. אם וככל או במערכות צד ג' האגור במערכותיוהמערכת  ושנוצע על ידם 

שהזוכה אינו מחוייב על פי דין למחוק את המידע הנ"ל, וככל שמידע נשאר 

במערכות המידע של הזוכה לאחר תום תקופת ההתקשרות, מתחייב הזוכה 

בחוק  להמשיך ולנקוט את אותם אמצעי אבטחת המידע והגנת הפרטיות כנדרש

פי ההנחיות התקפות על פיהן הזוכה פועל כל עוד -ובתקנות להגנת הפרטיות ועל

 הוא ממשיך לעסוק בפעילותו.

 

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

 

 שונות .13

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

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

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

מכבי בספרי החברה עבור שירותים וטובין שסופקו על ידה למכבי במישרין ובעקיפין עד 

 ₪. 0עומדת על  31.11.1011תאריך 

 

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

קאר בע"מ, מכבי -בית בלב בע"מ, מכבידנט בע"מ, עמותת קרן מכבי ומכבי טבעי, מכבי

אחזקות בע"מ, אגודת מכבי מגן, מכבי יזמות וכד' תהא שמורה הזכות לרכוש את 

 מהספק על פי המחירים, ושאר תנאי ההסכם הקבועים בהסכם זה.  והשירותיםערכת המ
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הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהספק עשוי  11.1

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

 לספק ממכבי.

יצג את היצרן או במידה והייצוג ישלל ממנו, מכל סיבה הספק מתחייב, כי במידה ויפסיק לי 11.2
שהיא, יודיע הספק למכבי מיד כשיוודע לו על כך. במקרה זה, תהא מכבי רשאית להפסיק 
את ההתקשרות עם הספק, והספק מתחייב לשתף פעולה עם הספק החדש איתו תתקשר 

 מכבי ולמסור לו את כל המידע הטכני הדרוש.
 

פורט להלן. כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר רשום על כתובות הצדדים הן כמ 11.2

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

 בעת המסירה בפועל. -ימים מיום המשלוח, ובמקרה בו נמסרה ביד  3נשלחה תוך 

 61111תל אביב,  17רח' המרד  –מכבי שירותי בריאות 

       רח'  -                              הספק
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