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 ("הבקשה" –)להלן    ממוחשבים קשב מבחני לביצוע שירותבקשה להצעת מחיר לאספקת 

 
 כללי .1

 קשב מבחני לביצוע לאספקת שירות( מעוניינת לקבל הצעות "מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1

"( עבור חבריה החברים בתוכניות המבחנים)להלן: " TOVA, BRC,MOXO   מסוג ממוחשבים

 כמפורט בבקשה.שירותי הבריאות הנוספים של מכבי 

  לדואר אלקטרוני  גרשון ביקחובסקיעל גבי טופס ההצעה המצורף ושלוח אל  למלאאת ההצעות יש  .1.1

bihovsky_g@mac.org.il 102.22.52.  עד יום . 

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

 רשאית לפצל את ההתקשרות ליותר מספק אחד.

 הצעות שלא עומדות בסף איכותי נדרש יפסלו. .1.1

,  ההצעה בטופס המפורטים מאלה שירות אזור/  ישוב כל עבור בנפרד תתבצע הזוכה ההצעה בחירת .1.1

 .אחד זוכה ייבחר שירות אזור/  ישוב שלכל כך

כל מציע יהא רשאי להציע, בכל אחת מנקודות השירות בישובים / אזורי השירות אליהם מתייחסת  .1.1

 , או חלק מהם.בקשה זאתהצעתו, את שלושת סוגי המבחנים נשוא 

. ניתן ההצעה בטופס המפורטים מאלה שירות אזור/  ישובאין חובה להציע כל סוגי המבחנים בכל  .1.1

ה. כלומר באותו ישוב/אזור ייתכן זוכה אחד או שניים או מבחן אחד או שניים או שלושלהציע 

 .שלושה, בהתחשב במס' המבחנים המוצעים בכל נקודה

 .להסכם ההתקשרות 12.4 ( כמפורט בסעיף ושנייה ראשונהלזוכה תתאפשר תקופת התארגנות ) .1.1

רופאי מכבי )שכירים ועצמאים( לא יוכלו להגיש הצעות, אך מכבי שומרת לעצמה את הזכות לאפשר  .1.1
 .ה, אולם במקביל לזוכים בהבקשהבמנותק מ אתז בקשהלרופאיה להעניק את השירות נשוא 

 ים/המציע ועל, בלבד ים/הזוכה ים/המציע לבין מכבי בין תהיה אתזבקשה  פי על ההתקשרות .1.11

 ידי-על או ידו-על בעתיד יפעלו או/ו הפועלות השירות נקודות כל כי לוודא החובה מוטלת ים/הזוכה

-על תנוהל הכספית ההתחשבנות כל כי מובהר כן כמו. המפרט בדרישות יעמדו, מטעמו משנה קבלן

 מנקודות אחת כל מול לא) ים/הזוכה ים/מהמציע אחד כל מטעם אחד קשר איש מול מכבי ידי

 (.השירות

 שקלול  לאחר תוכרז  זכייה. זכייתו את מבטיח אינו המיטבית הכלכלית ההצעה בעל מציע היות .1.11

 מכבי שתחליט כפי והאיכות המחיר
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 המיטבית. המכבי שומרת לעצמה הזכות לנהל מו"מ עם ההצע .1.11

הצעה זו אינה מבטלת את זכותה של מכבי להמשיך התקשרויות קודמות, בהתאם לשיקול דעתה  .1.11

הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע הציע את הצעתו במסגרת בקשה זו על מנת לבטל ו/או 

לשנות ו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמים עימו, לרבות מימוש אופציות ככל שהן 

 קיימות.

ימים מקבלת הודעה על  7ים עימם תתקשר מכבי, יחתמו על ההסכם המצורף לבקשה תוך ספק .1.11

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

 ההתקשרות שייחתם.

ידוע למציע שמכבי תהא רשאית להציג את פרטי הצעתו הכלכלית, ככל שתוכרז כזוכה, בפני  .1.11

 .םמציעים אחרי

 

 הגדרות .2
 

הגדרה ספציפית, השונה  בקשהבכל מקרה שבו קיימת במסמך המהווה חלק ממסמכי ה

 מההגדרות שלהלן, תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.

מבחן עזר המשמש לזיהוי לקויות בקשב ופעלתנות יתר. המבחן  – "מבחן קשב ממוחשב" / "מבחן" .1.1

פי ובכפוף לשיקול דעתו והנחיתו של הרופא -הינו ללא טיפול תרופתי אך במצבים מסוימים, על

המאבחן אשר הפנה לביצוע המבחן. ניתן לבצע מבחן נוסף )שלב ב'( עם טיפול תרופתי כפי שהנחה 

 ידי הרופא המאבחן בלבד. -ייקבעו עלהרופא המאבחן. סוג התרופה ומינונה 

בבקשה , הכל כמוגדר נקודות שירותב )או חלקם( סוגי המבחנים 3ביצוע  -"השירות/השירותים" .1.1

 ולפי המפורט במפרט.

 בקשב זאתשאושר על ידה ועומד בתנאי ידי מכבי, -על מופעלו מתקן חיצוני שאינ –"נקודת שירות" .1.1

כמוגדר מציע הזוכה קשב ממוחשבים. הנקודה תופעל ע"י המבחני בביצוע שהתמחותו היא והמפרט, 

 , בין בעצמו ובין באמצעות קבלן משנה מטעמו. אתז בבקשה

 .בקשהלמסמכי ה נספח ב' - ההתקשרותהגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 המפרט המבוקש:  .3
 

 אלא אם צוין אחרת ,לשלב הסכם ההתקשרות הכרחיותכל הדרישות במפרט הינן דרישות 

 
 

 להלן:מפורט במכבי כרופא מפנה מ בכתב ביצוע המבחנים יתקיים אך ורק על פי הפניה .1.1
 

 מומחה בנוירולוגית ילדים והתפתחות הילד  .3.2.2

 

 מומחה בפסיכיאטרית ילדים ונוער .3.2.1

 
 מומחה בנוירולוגיה או בפסיכיאטריה של המבוגר .3.2.3

 
 מומחה ברפואת ילדים .3.2.3

 

 מומחה ברפואת משפחה .3.2.5

 
 (, אלא אם צוייןאו תרופה גנרית חלופיתועם ריטלין  )בלי בכתב נדרשת עבור כל מבחן בנפרד הפניה

 .בחנים ברצףמיש לבצע את שני הבמפורש ע"י הרופא המפנה בהפניה כי 

 

פי הנחיות ודרישות יצרן/מפיץ התוכנה הרלבנטית, כולל התייחסות לגיל -ביצוע המבחנים יהיה על .1.1
 הנבדקים, אופן הביצוע, דרישות יחודיות למבחנים בשפות זרות וכיו"ב.

-דרישות תוכנה: לכל מציע, תוכנה למבחנים אליהם מתייחסת הצעתו )בין אם מבוצעים ישירות על .1.1
 ן משנה מטעמו(, העומדת בהנחיות היצרן/המפיץ. ידי קבל-ידו ובין אם על

  דרישות מבניות פיזיות מכל אחת מנקודות השירות: .1.1

 

 והסחות. מרעשים סביבתיים יםמבודדנפרד או בעמדה נפרדת, שיהיו חדר כל נבדק ייבחן ב .3.3.2

  

בעלי מוגבלויות, עפ"י אנשים לנקודת השירות והגישה אליה וכן עמדות הבדיקה יהיו מונגשות  .3.3.1
 .דרישות החוק והתקנות

 
 חדר המתנה נפרד מהחדר בו מתבצעים המבחנים.  .3.3.3

 
 .חדר שירותים .3.3.3

 
 . יהיה קישור לאינטרנט בכל נקודת שירות .3.3.5

 
בכל נקודת שירות יהיה מכשיר סורק מסמכים באמצעותו יוכל המציע להעביר למכבי מסמכים  ...3.3

 פי הנחיות ודרישות מכבי.-סרוקים, על

 
 ביצוע המבחנים. ובאזורבכל נקודת שירות יהיה מיזוג אויר, בחדר ההמתנה  .3.3.7



 
הצהריים/ערב -המבחנים יתבצעו בשעות הבוקר, לפחות ארבעה ימים בשבוע, ובנוסף, בשעות אחר .1.1

 (./ערבלפחות יומיים בשבוע )למעט סוגי מבחנים אשר הנחיות היצרן הן שלא לבצעם בשעות אחה"צ

  

 כוח אדם:  .1.1

 
 מקצועי:מנהל  .2...3

 

מעסיק או רוכש שירותים של מנהל מקצועי, או לחילופין חתום על הסכם המציע  .2.2...3
)יש לצרף  ההצעה הגשת בשלב הכרחי -התקשרות עם מנהל מקצועי שמותנה בזכייתו 

 הסכם העסקה/התקשרות(.

 

 3בעל ניסיון של , ממקצועות הבריאותרופא או , ש מקצועאי -המנהל המקצועי יהיה  .2.1...3
)יש לצרף  ההצעה הגשת בשלב הכרחישנים לפחות באבחון/טיפול בתחום הפרעות הקשב. 

 קורות חיים של המנהל המקצועי(.
 

 :ו, בין היתר, יהיותפקידיו ,מקצועי, בלעדי, מול מכביהמנהל המקצועי יהווה איש קשר  .2.3...3

 
 של הספק. השירות לנקודותמתן הנחיות מקצועיות  .2.3.2...3
 .השירות נקודותביצוע בקרות מקצועיות ובקרות איכות של  .2.3.1...3
 לטיפול, מענה ומתן פתרון לתלונות חברים/מכבי על רקע מקצועי.  יותאחר .2.3.3...3
 נושאי בקרה מקצועיים.ב מכבי לפניותלמתן מענה  יותאחר .2.3.3...3

 

 בודקים: .1...3

 

 בכל נקודת שירות יפעלו בודקים, והם אלו שינחו את הנבחנים בעת ביצוע המבחן בפועל. .1.2...3
 

הבודקים יהיו בגירים המיומנים בהפעלת התוכנה והנחיית הנבדקים. עליהם לעמוד  כל .1.1...3
בהכשרות, הדרכות ובדרישות המקצועיות הנדרשות על פי הנחיות היצרן ומשרד 

 .פי דין, ולהיות בעלי יכולת להערכת תפקודו של הנבחן בזמן ביצוע המבחן-הבריאות ועל
 

במוסדות  מין עברייניה של העסק למניעת חוקה פיאישור משטרה ל בעלייהיו  הבודקים .1.3...3
אלה, בתום תקופות  ים. הזוכה יצטרך להציג אישור1002-מסוימים, התשס"א

 ביחס לבודקים המועסקים על ידו או על ידי קבלני המשנה. ההתארגנות,
 

 

והאופן בו הוא  המבחןמהות  את( קטין כשהנבדקנבדק )ולהוריו, ל להסביריש  - המבחןלפני עריכת  .1.1

 מתבצע.

( בנפרד נבדק כל עם) הנבדק, בחדר עם המבחן, מעביר הבודקיש לוודא נוכחות של  – המבחן עתב .1.1
 ווך ועריכת תצפית. ילצורכי ת

ימסרו לידי הנבדק, לצורך העברה יבמבחן יצורף לדו"ח המבחן הממוחשב, ושניהם  התצפית סיכום .1.1
 לרופא המאבחן במכבי. 

 ביצוע המבחן. למועד המתנהסימום שלושה שבועות זמינות התורים: מק .1.11



 
קלינית  הינהתרופה  עםחוזר  מבחןראשון, ההחלטה על הצורך בביצוע  מבחןביצוע  לאחר .1.11

החוזר יבוצע ביום  שהמבחןפי הנחיית הרופא המפנה יכול -ידי הרופא המפנה בלבד. על-ותיעשה על
 .אחר ביום אוהראשון )אם ניתנה הנחיה כזו מראש(  המבחן

  

 תרופת ריטלין )או תרופה גנרית חלופית(:  .1.11

 

להנחותם  , וכך ישהמפנה הרופאידי -על להם נרשמה אשרעל הנבדקים להגיע עם התרופה,  .3.21.2
 הזוכהידי -תרופה על תסופקמקרה לא  בשוםכי  ,יובהר ספק הסר למען בעת זימון התור.
 בנקודת השירות.

 
 ותדק 0.עם תום רק  המבחןחוזר, לאחר לקיחת תרופה, יש לבצע  מבחןביצוע  נדרש כאשר .3.21.1

 מעת נטילת התרופה.

 
 הווה עילה להפסקת ההתקשרות עם המציע.יידי נציגי המציע -עלתרופה  מתן .3.21.3

 
 .יהווה יתרון –מוצעות נקודות שירות  של יותר רב מספר .3.21.3

 
 :אזורים בהם נדרשת אספקת השרות .1.11

 

 פחם אל אום .3.23.2

 שפרעם .3.23.1

 אריאל .3.23.3

 קלנסווה/טייבה/טירה .3.23.3

 מנשה אלפי/יאיר כוכב .3.23.5

 ירושלים מזרח ...3.23

 ערד .3.23.7

 דימונה .3.23.3

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 מפרט דרישות אבטחת מידע לבל"מ מבחני קשב ממוחשבים
 

 מידע כללי .1

 (מענה הספק )לסמן נושא

 האם הספק הנו "מוסד רפואי" .1

בחוזר  1האם הנך "מוסד רפואי" כהגדרתו בסעיף  .1.1
 ממוחשבות במערכות מידע על משרד הבריאות "הגנה

 :11.1.1111הבריאות" מתאריך:  במערכת

http://www.health.gov.il/hozer/mk03_2015.pdf 

לידיעתך, מוסד רפואי כנ"ל, חייב בהסמכה לתקן 
( ע"פ 11111+  11111אבטחת מידע בבריאות )

 בחוזר זה. 1האמור בסעיף 

 כן  /  לא

 

במידה והתשובה הנה "כן", אזי 

 איזה סוג מוסד רפואי סמן 

 :הנך

   בית חולים 

   קופת חולים 

   1-מ מרפאה בת למעלה  

 מטפלים.       

 
 

 

 

 מציע מוסמך לתקן אבטחות מידע או בתהליך הסמכה לתקן אבטחת מידע: .2

 בעת כתיבת המענה 20022ו/או  20771לתקן אבטחת מידע  מוסמךבמידה והמציע  .2.1

יצרף צילום תעודת/תעודות ההסמכה לתקן אבטחת מידע המעידה/המעידות כי במועד  .1.1.1

 הגשת ההצעה ההסמכה/ות תקפה/ות.

 

בעת כתיבת  20022ו/או  20771לתקן אבטחת מידע  בתהליך הסמכהבמידה והמציע  .2.2

 המענה

 .הליך להסמכה לתקן אבטחת מידעצילום טופס אישור התחלת תיצרף  .1.1.1

חודשים לאחר מועד  1-יתחייב כי במידה ויזכה, יקבל את ההסמכה הנדרשת לא יאוחר מ .1.1.1

נהל על כל עיכוב במידה ויחול, ויעביר למ מכבי, יודיע למכביחתימה על ההסכם עם 

כבי את צילום תעודת ההסמכה מיד עם קבלתה אצלו ובכל מקרה טרם אבטחת המידע במ

 .השרות נשוא המכרזהפעלת 

http://www.health.gov.il/hozer/mk03_2015.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/mk03_2015.pdf


 
. ואיננו בתהליך לקראת הסמכה לתקן אבטחת מידע מידה והספק איננו מוסמך לתקן אבטחת מידע .3

 במעמד הגשת ההצעה הכרחי –דרישות אבטחת מידע 

 תאר במסמך את הנושאים הבאים:  .3.1

 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 תהליכי עבודה .1

המידע כיצד מתבצע תיעוד השירות )איסוף ושמירת  .1.1
רפואי אודות החברים(. מהם הרכיבים -האישי/אישי

 הטכנולוגיים בהם נעשה שימוש ומהו נתיב העברות המידע.

בנוסף על הספק יעביר מסמך )

( או לשאלונים מענה לשאלון

סעיפי שלושת הכולל מענה ל

 הנושא.

הכוונה היא לקבל תמונה 

סבירה, )אבל לא מעמיקה מדי( 

דע מהם רכיבי טכנולוגיית המי

שבהם נעשה שימוש כדי 

לתמוך בתהליכי העבודה 

המתחייבים מההסכם, וכיצד 

מיושמת הגנת פרטיות 

ואבטחת מידע בהם ובתהליכי 

 העבודה עצמם.

מהו אופן מימוש הגנת הפרטיות ואבטחת מידע בתהליך  .1.2
 . לעיל.1.1וברכיבי טכנולוגיית המידע כפי שתוארו בסעיף 

הספק ע"י צדדים שלישיים מהי מדיניות הגישה למערכות  .1.3
למטרות תחזוקה/שדרוג מערכת/טיפול בתקלות ותפעול 

 שוטף )ככל שאלו קיימים(.

 

 ענה על השאלון המתייחס למערכות המחשוב של הספק:  .3.2

 מענה הספק )לסמן בעיגול( ושאנ

 מערכת ההפעלה במחשב  .1

 .כולל הגרסה ציין מהי מערכת ההפעלה במחשב .1.1
 .וכדומה( Service Pack 1  win7  ,win 8לדוגמא:)

 לפרט: ____________

 לא מאשר    /   מאשר  .אשר כי מערכת ההפעלה פועלת ברישיון מהיצרן .1.2

ותעודכן במהלך  ניתנת לעדכון, אשר כי מע"ה מעודכנת .1.3
  תקופת ההסכם.

 לא מאשר    /   מאשר 

 במחשבי הספק Antivirus (AV)תוכנת  .2

)לדוגמא:  הספק במחשב נתמותק  AVציין איזה תוכנת .2.1

Norton  ,McAfee )וכדומה. 

 לפרט: ____________

 לא מאשר    /   מאשר  .פעילה במחשבי הספק AV-האשר כי תוכנת  .2.2

מתעדכנת בצורה שוטפת במחשבי  -AVאשר כי תוכנת ה .2.3

  .הספק

 לא מאשר    /   מאשר 

 Firewall =(FW)תוכנת   .3



 
 מענה הספק )לסמן בעיגול( ושאנ

במחשב/ברשת )לדוגמא:  נתמותק  FWציין איזה תוכנת .3.1

Check point.)כחלק ממערכת ההפעלה, וכדומה , 
 לפרט: ____________

 לא מאשר    /   מאשר  .מופעלת במחשבי/רשת הספק  -FWאשר כי תוכנת ה .3.2

 הזדהות  .4

, לרבות תוכנת המבחן, אשר כי בגישה למידע על חברי מכבי .4.1
 נדרשת הזדהות באמצעות שם משתמש וסיסמה.

 /     לא מאשר  מאשר   

 מאשר     /     לא מאשר אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת מינימום לאורך סיסמה. .4.2

אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת מורכבות סיסמה  .4.3
 )אותיות/מספרים(.

 מאשר     /     לא מאשר

אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת קביעת תאריך תפוגה  .4.4
 לסיסמה.

 מאשר     /     לא מאשר

 מאשר     /     לא מאשר .אשר כי תהליך הזיהוי הינו אישי וחד ערכי .4.4

  הגנת המידע של חברי מכבי .4

וגן אשר כי המידע של חברי מכבי הנשמר במערכות הספק מ .4.1
 באמצעות הרשאות גישה מתאימות.

 מאשר     /     לא מאשר

ישנו תהליך מנוהל של הוספת/גריעת משתמשים אשר כי  .4.2
 קרוב להתרחשות בפועל.מהמערכת במועד 

 מאשר     /     לא מאשר

אשר כי במידה ונעשה שימוש במחשב נייד, המידע על חברי  .4.3
 מכבי יהיה מוצפן. 

 מאשר  /  לא מאשר /

לא רלוונטי )לא נעשה שימוש 

 במחשב נייד(

 חיווים ולוגים  .6

 מאשר     /     לא מאשר אשר כי לוג המערכת מכיל זהות המבצע )שם משתמש(. .6.1

אשר כי לוג המערכת מכיל את זמן ביצוע הפעולה )תאריך,  .6.2
 שעה(.

 מאשר     /     לא מאשר

אשר כי לוג המערכת מכיל את סוג הפעולה )צפייה  .6.3
 ברשומה/יצירת רשומה/עדכון רשומה.

 מאשר     /     לא מאשר

ברשומות ל פעולות משתמשים אשר כי קיים תיעוד בלוג ש .6.4
 רפואיות.

 

 מאשר/לא רלוונטימאשר/ לא 

אם לא רלוונטי, פרט מדוע 
קיומם של חיווים ולוגים איננו 

 רלוונטי.
לדוגמה, כאשר הרישום תיעוד 



 
 מענה הספק )לסמן בעיגול( ושאנ

הפעילות מבוצע בתוכנת 
WORD  ולא ביישום ייעודי

 אישי.-לתיעוד מידע רפואי

 העברת מידע על חברי מכבי .0

אשר כי העברת מידע על חברי מכבי תעשה באופן המבטיח  .0.1
 חיסיון המידע.שמירה על 

 מאשר     /     לא מאשר

קיים איסור לשלוח באמצעות הדואר ידוע לך שאשר כי  .0.2
האלקטרוני מידע המוגן בחוק הגנת הפרטיות, לרבות מידע 

אישי ובכך לחשוף מידע אישי על המטופל בתווך לא -רפואי
 .מוגן

 מאשר     /     לא מאשר

 שימוש בענן   .8

האם נעשה שימוש  בענן למטרת מתן השירות נשוא בל"מ  .8.1
 זה )כולו או מקצתו(.

 כן  /  לא

גם אם השימוש בענן הנו לצורך גיבוי באם התשובה היא כן ) .8.2
(, הנך נדרש לענות על השאלון הנוסף המיועד הנתונים בלבד

 לכך(.

 

 מצורף /

 לא רלוונטי )אין שימוש בענן(

 
 
 
 
 

  בשירותי ענןהעושה שימוש רותים יש דרישות אבטחת מידע מספק

 למטרת מתן השירות נשוא מכרז זה )כולו או בחלקו(

 במעמד הגשת ההצעההכרחי  –דרישות אבטחת מידע  .3.3

 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 הכרחי לרשום מענה

 שימוש בשירותי ענן   .1

 :הגדרה סוג השירות אשר יועבר לענן .1.1
 
 ( תוכנה כשירות ענןSoftware as a Service - SaaS.) 

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

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

 סוג השירותסמן 

SaaS 

PaaS 

IaaS 

 



 
 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 הכרחי לרשום מענה

 רמת השימוש בענן: .1.2
 

 .כל השירות מסופק בענן 

 .חלק מהשירות מסופק בענן 

 

 ציין רמת השימוש בענן:

 

 כל השירות מסופק בענן 

  חלק מהשירות מסופק

 פרט: . בענן

__________________ 

__________________ 

__________________ 

 :שם ומיקום השרתים .1.3
 

 שם ספק שירות הענן. 

 

 

 

  מיקום שרתי השרות בענן )מדינה( שבהם יימצא המידע

 .על חברי מכבי

 

 

 

 פרט:
 

 :שם ספק שירות הענן 

__________________ 

__________________ 

 :פרט שם המדינה 

__________________ 

__________________ 

 ארכיטקטורה .2

אשר כי הסביבה שהוקצתה לשירות על בסיס ההסכם  .2.1
 מופרדת מלקוחות אחרים של ספק שירות הענן.

 מאשר     /     לא מאשר

 

אשר כי הסביבה שהוקצתה לשירות על בסיס ההסכם  .2.2
 מוגנת באמצעי הגנה מקובלים כנגד סיכוני סייבר כדוגמת:

Firewall ,IPS ,WAF ,AV. 

 מאשר     /     לא מאשר

 פרט אופן ההגנה: 

_____________________ 

_____________________ 

אשר כי ממשק הגישה למערכת בענן מוגן מפני ציתות  .2.3
 ושינויי מידע ע"י ומפני גורמים בלתי מורשים.

 /     לא מאשר   מאשר  

 פרט אופן ההגנה: 

_____________________ 

_____________________ 

 

 



 
 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 הכרחי לרשום מענה

  הזדהות .3

-אשר כי בגישה למידע מסווג, לרבות מידע אישי ורפואי .3.1
 אישי נדרשת הזדהות באמצעות שם משתמש וסיסמא.

 מאשר     /     לא מאשר

 מאשר     /     לא מאשר אשר כי תהליך הזיהוי לסביבת מכבי הינו אישי וחד ערכי.  .3.2

 הרשאות .4

 אישי-מסווג, לרבות מידע אישי ורפואימידע גישה לאשר כי  .4.1
ספק שירות הענן מתאפשרת רק הנשמר במערכות 

 הרשאות גישה מתאימות.אמצעות ב

 מאשר     /     לא מאשר

 חיווים ולוגים .4

קיים תיעוד בלוג של פעולות משתמשים ברשומות אשר כי  .4.1
 אישי.-הכוללות מידע מסווג, לרבות מידע אישי ומידע רפואי

 מאשר     /     לא מאשר

אשר כי קיים תיעוד בלוג של פעולות הנוגעות לשינויים  .4.2
, הגדרות תקשורת, Active Directoryבהגדרות המערכת: 

לסוג שירות הענן וקונפיגורציה של השרתים, ככל שרלוונטי 
 נשוא ההסכם.

 מאשר     /     לא מאשר

 מאשר     /     לא מאשר אשר כי לוג המערכת מכיל את זהות המבצע )שם משתמש(. .4.3

אשר כי לוג המערכת מכיל את זמן ביצוע הפעולה )תאריך,  .4.4
 שעה(.

 מאשר     /     לא מאשר

אשר כי לספק )אתו מכבי חותמת את ההסכם( תהיה גישה  .4.4
 וגים שמייצר ספק שירות הענן.לל

 מאשר     /     לא מאשר

 
 
 
 

 

 )מהווה את נספח א' להסכם(:המבחנים  וסוגי השירות נקודות רשימת פי על הצעה טופס .4
 

 מחיר:הת הצע הגשת לגבי הנחיות .1.1
 

לכל אחד מסוגי המבחנים )לא כולל מע"מ( ₪  310הצעת המחיר של הספק לא תעלה על סך של  .3.2.2
סוגי  3-שירות )קרי: מחיר מוצע זהה ל בטופס ההצעה עבור כל ישוב / אזורהמצוינים 
 המבחנים(.

 



 
ומחיר נפרד עבור שלב ב'  יש להציע מחיר נפרד עבור שלב א' )ללא ריטלין או תרופה דומה( .3.2.1

)לאחר נטילת ריטלין או תרופה דומה(, כך שהמחיר הכולל עבור שני השלבים לכל אחד מסוגי 
 )לא כולל מע"מ(.  ₪ 310על לא יעלה המבחנים 

 

הצעת המחיר למבחן שלב א' תהיה זהה לכל סוגי  -לספק המציע יותר מסוג מבחן אחד .3.2.3
 המבחנים וכן הדבר לגבי הצעת המחיר למבחן שלב ב' שתהיה זהה לכל סוגי המבחנים.

 

הצעות לתקופה נוספת, ובלבד השל  רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה מכבי .3.2.3
 ודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם.שהה

התקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר הל המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ע .3.2.5
שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם מכבי 

והוא יהיה  האמור בעצמו, על חשבונו, שהצעתו תזכה. המציע יברר את כלאם וככל  ,בהסכם
 מנוע מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה, עקב כך.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 הערות .1.1
 

 

 .המחירים אינם כוללים מע"מ 
 

 
 

 

 ישוב / אזור שירות

הצעה למבחני 
BRC/TOVA/MOXO 

 מחיר שלב ב' מחיר שלב א'

     אום אל פחם

     שפרעם  

     אריאל

     טירה/טייבה/קלנסווה

     כוכב יאיר/אלפי מנשה

     מזרח ירושלים

     ערד

     דימונה 



 
 

 רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה: .1.1
 

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

 .)הסכם העסקה/התקשרות עם מנהל מקצועי )קיים או טנטטיבי 

  המקצועי כמפורט במפרט.קורות חיים, רישיונות ותעודות מקצועיות של המנהל 

  ממוחשבים קשב מבחני מ"לבל מידע אבטחת דרישות מפרטבמענה לדרישות אבטחת מידע כמבוקש 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תאריך : ________

  הסכם  

 

 

                - להלן) ח.פ. __________ ________לבין _______ "(מכבי" - להלן)בין מכבי שרותי בריאות, שנערך 

 שירות לביצוע מבחני קשב ממוחשבים    לאספקת"( הספק"

 
 

 :הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן לפיכך הוצהר,
 
 

 כללי .1

על ההצהרות הכלולות בו, וכן הנספחים להסכם, מהווים חלק בלתי נפרד  ,המבוא להסכם זה .2.2
 מההסכם וייקראו ביחד עמו.

 כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו/או כדי להשפיע על תוכנם.אין בכותרות סעיפי ההסכם  .2.1

דם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש יבהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצ .2.3
 :אחר

 סכם זה, על נספחיו.ה - "ההסכם" .2.3.2

 ההצעה האמורה במבוא להסכם  - "ההצעה" .2.3.1

מסמכי ביצוע מבחני קשב ממוחשבים, הכל כמוגדר ב - "השירות" .2.3.3
בהסכם זה ולפי המפורט במפרט ו הבקשה להצעת מחיר

 על נספחיו.

/או וחבר מכבי לזוכה סך המחיר אשר ישלמו מכבי ו  - "מחיר השירות" .2.3.3
(, כולל מע"מהשירות )בגין לקבלני המשנה מטעמו 

 כמפורט בהצעתו הסופית של הזוכה 

זוכה ו/או לקבלני המשנה הסכום אותו תורה מכבי ל - "העצמית השתתפותה" .2.3.5
. מתן השירותהזכאי לכך בגין חבר מכבי לגבות ממטעמו 

ידי -סכום זה יעודכן מעת לעת על הסכום כולל מע"מ.
מכבי באמצעות מתן הודעה בכתב לזוכה, אשר ידאג 

 להפצתה בקרב נקודות השירות מטעמו.

 . סכום זההעצמיתהשתתפות הבניכוי מחיר השירות  - "מכבי"השתתפות  ...2.3
ישולם על ידי מכבי בהינתן הצגת המסמכים הנדרשים 

 מכבי.ידי -על

 



 
 אנשי קשר .2

להיות המנהל הממונה מטעמה בכל הקשור  _______________ מכבי ממנה בזה את .1.2
 לביצוע הסכם זה.

נציג הזוכה בכל הקשור לביצוע הסכם  להיות_____ ____________ממנה בזה את הזוכה  .1.1
 זה.

, יהיה זמין לכל פניה מצד לשירותנציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת  .1.3
 י מכבי.יד-לידרש לכך עימכבי וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי )והמנהל(, אם 

 

 

 

 הזוכה לעניין מתן השירותוהצהרות התחייבויות  .3

נסיבות שלזוכה אין  השירות גם בשעת חרום, למעט במקרה שלאת הזוכה מתחייב  לספק  .3.2
 שליטה לגביהן.

מצהיר, כי ברשותו מצוי כוח האדם המתאים, הידע והציוד הדרושים לשם אספקת  זוכהה .3.1
-השירות, הכל כמתחייב מהוראות הסכם זה, וכי בידו כל האישורים וההיתרים הנדרשים על

ופת פי כל דין למתן השירות. הזוכה מתחייב, כי האמור לעיל יהא תקף במהלך כל תק
ההתקשרות, לרבות במקרה של שינוי עתידי בדרישות החוק ביחס לשירותים הניתנים על ידו 

 במסגרת הסכם זה. 

כל סוג עבור התוכנה המקורית מהיצרן, ו/או בידי קבלני המשנה מטעמו )לפי העניין(  ובידי .3.3
 המבוצע על ידו במסגרת הסכם זה. מבחן 

עם  ועבדהוא וקבלני המשנה מטעמו יבמשך כל תקופת ההתקשרות , כי הזוכה מתחייב .3.3
למתן השירות, הכל בהתאם  ועם רשיון מהיצרן גירסאות תוכנה מעודכנות ומשודרגות

 היצרן.להגדרות 

הזוכה מתחייב לספק את השירותים נשוא הסכם זה בהתאם להוראות המפרט )נספח א'(  .3.5
 ובהתאם לכל מסמכי הבקשה. 

ההתארגנות ידי מכבי בתום תקופת -השירות, כפי שאושרה לזוכה על רשימת כל נקודות ...3
להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  , לפי העניין(, מצורפתהשניה או הראשונה)

באחריות הזוכה לעדכן את מכבי ולקבל את אישורה על כל החלפה של נקודת שירות, לפחות 
קודת שירות או אי העמדת נקודת שירות יום טרם השינוי. אי הודעה למכבי על גריעת נ 30

 חלופית, כשהדבר נדרש, יהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

היישובים / לעדכן את רשימת  רשאיתתהא  מכביבחתימתו על הסכם זה מאשר הזוכה, כי  .3.7
המפורטת בהצעתו הסופית ) מהם אחד בכל השירות נקודותאזורי השירות ו/או את מספר 

 .הבלעדי דעתה שיקול פי-על לעת מעת( של הזוכה

 פרט, למטופל קטין מקבל השירות הנוגע רפואי מידע כל תעדעוד מתחייב הזוכה, כי לא י .3.3
 .לאותו מטופל המבחן ביצוע לאופן הנוגעת קלינית להתרשמות

הזוכה מצהיר, מאשר ומתחייב כי כל הוראות הסכם זה לעיל ולהלן, לרבות הוראות המפרט,  .3.3
ו מנהלים מקצועיים מטעמו של הזוכה, והזוכה מתחייב לוודא יחולו על קבלני משנה ו/א

 עמידתם של אלה בהוראות כאמור.



 
במסגרת זאת מתחייב הזוכה כי ככל שיעסיק קבלני משנה במסגרת הסכם זה, אשר מספקים 

דידקטיים, הוא מתחייב כי קבלני משנה -כיום למכבי שירותי אבחונים דידקטיים ו/או פסיכו
 השירותים למכבי.אלה יחדלו מלספק 

בתחום האבחונים למכבי במקביל לשירותים נשוא הסכם זה, שירותים ספק ללא יוכל הזוכה  .3.20
 דידקטיים. -ו/או הפסיכו הדידקטיים

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

 

 מערכות מידע .4

, באמצעות שימוש לעשות)לקבלני המשנה מטעמו(, והזוכה מתחייב,  לזוכה תאפשר מכבי .3.2
 זכאות בדיקת במערכתתשתית האינטרנט של הזוכה וקבלני המשנה מטעמו ועל חשבונם, 

 מערכת": להלן) ממנו לגבות יש אותה העצמית ההשתתפות וגובהביצוע המבחנים להחבר 
ביצוע  על למכביוקבלני המשנה מטעמו הזוכה  וידווח המערכת באמצעות(. "ישיר חיוב

 אופן לגבי הנחיות מסמך יישלחזוכה ל. ביצוע המבחןו השירות רכישת ביום -חבר להמבחן 
  .המערכת ותפעול השימוש

 .מידע כללי - מערכת "חיוב ישיר" -נספח להסכם מצ"ב 

ההתארגנות השירות שאושרו בתום תקופת מנקודות לוודא כי בכל אחת  הזוכהבאחריות  .3.1
 יש מחשב עם קישורבנספח להסכם זה,  (, כמפורטהעניין לפישניה, ה)או  הראשונה

 לאינטרנט.

הזוכה )ו/או קבלני המשנה מטעמו, לפי בחירתו( ירכוש קוראי כרטיסים מגנטים ייעודיים  .3.3
ידי מכבי, ויוודא כי ישנו כזה בכל אחת -לזיהוי כרטיסי חבר מגנטיים, אשר יאושרו על

 השירות. מנקודות

יחתמו על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח המצורף השירות כל אנשי הקשר בנקודות  .3.3
 כנספח להסכם זה.

הזוכה יעביר למכבי רשימה מפורטת של אנשי קשר בכל נקודות השירות המפורטות ברשימה  .3.5
. בנוסף, (העניין לפי, השניהתקופת ההתארגנות הראשונה )או  םידי מכבי בתו-על האושרש

פרטים אישיים עבור כל משתמש במערכת 'חיוב ישיר', יעביר הזוכה למכבי, טופס "
 "התחייבות עובד / קבלן משנה לשמירת סודיות" וטופס "למשתמש במערכת 'חיוב ישיר'

המצורפים כנספחים להסכם זה. עם קבלת הרשימה והטפסים האמורים, תעביר מכבי לזוכה 
כל אחד מהמשתמשים במערכת 'חיוב ישיר' מטעמו במייל שם משתמש וסיסמא אישית עבור 

 של הזוכה. את הסיסמא יחליף כל משתמש לאחר הכניסה הראשונית.

מספר אסמכתא השירות  לנקודתבגין כל דיווח במערכת על עסקה מאושרת תספק מכבי  ...3
 המאשר כי העסקה נקלטה במערכות מכבי. 

על סמך מספרי האסמכתאות וסכומי  פרוט מכירות חודשיהזוכה יפיק באמצעות המערכת  .3.7
ההשתתפות העצמית שאושרו לגביה. על בסיס פירוט זה, אשר יבוצע אחת לחודש, יגיש 

 חשבונית למכבי. 

ידי הזוכה שתרכז את סך המכירות -למען הסר ספק, תוגש למכבי חשבונית אחת בלבד על .3.3
ודות השירות, מכל נקודות השירות. הזוכה יהא אחראי לביצוע התחשבנות מול כל נק

בהתאם להסכמים בינו לבין קבלני המשנה מטעמו, ומכבי לא תישא באחריות לתשלום 
 כלשהו כלפי קבלני המשנה הנ"ל.

 התמורה ותנאי תשלום .5



 
יהא זכאי לתשלום בגין מבחן שבוצע לחבר מכבי, לפי המחיר ליחידה )מחיר השירות(  הזוכה .5.2

השתתפות העצמית )ככל שקיימת( ', אשר יתחלק לאנספח  –כמפורט בהצעתו הסופית 
   ולהשתתפות מכבי, כהגדרתן בהסכם.

פי הסכום -ועלביצוע המבחן במעמד כל נקודת שירות ידי -העצמית תיגבה עלהשתתפות ה .5.1
לזוכה ו/או לקבלני . מכבי לא תהא אחראית לסכומים אשר לא יגיעו לזוכהאשר תורה מכבי 

לדאוג  הזוכהבה זו או אחרת. באחריות מסי העצמית מכביהשתתפות הבגין המשנה מטעמו 
כולל עסקה של עד שישה  ,אפשר תשלום בכרטיס אשראילכך שבכל נקודת שירות ית

 תשלומים ללא ריבית. 

בהתאם למספר המבחנים שבוצעו  ,השתתפות מכביהזוכה יהיה זכאי לקבל ממכבי את  .5.3
הנדרשים  מסמכיםכנגד הצגת את התמורה מכבי תשלם לזוכה . ("התמורה")להלן: בפועל 

מאושר הזוכה או חשבונית עסקה אם ; כנגד הוצאת חשבונית מס כחוקכמפורט בהסכם זה ו
הזוכה לאחר התשלום יעביר , ובמקרה כאמור, על בסיס מזומן לפי החוק והתקנות לעבוד

 .למכבי חשבונית מס בהתאמה

הזוכה )ו/או חרת מסיבה זו או א באם מכבי השתתפותמובהר, כי בכל מקרה לא יחול שינוי ב
 .העצמיתהשתתפות קבלני השירות מטעמו( לא יגבה מהחבר את ה

 :עמידת הזוכה )וקבלני המשנה מטעמו( בהתחייבויותיו, לרבות - תנאי לתשלום החשבונית .5.3

 ידי מכבי.-בדיקת קיומה של הפניית רופא המורשה על .5.3.2

 .מכבי ידי-על אושרה אשרשירות  בנקודתמתן שירות  .5.3.1

עסקאות שבוצעו בפועל ושנקלטו במערכות  :עסקאות סגורות, דהיינו ודיווחרישום  .5.3.3
 .מידע כללי –" מערכת "חיוב ישירנספח ב המפורטמכבי באופן 

סוגי המבחנים מתייחסים לכל  -' אנספח  –המחירים הנקובים בהצעתו הסופית של הזוכה  .5.5
 , המתקיימים באותו ישוב/אזור שירות.נשוא הסכם זה

מחיר הגבוה מהחבר ממכבי ו/או  ולא ידרשוקבלני המשנה מטעמו כה למען הסר ספק, הזו
 .מהמחירים הנ"ל

לזוכה ולקבלני המשנה מטעמו לגבות מהחבר גם את שמורה למכבי הזכות להורות  ...5
 השתתפות מכבי, במקום האמור לעיל.

סופית ומוחלטת,  וההשתתפות העצמית מהוות תמורה (התמורההשתתפות מכבי )מובהר, כי  .5.7
כוללת את כל התשלומים, ההוצאות, המיסים, ההיטלים והאגרות הכרוכים במתן/אספקת ה

 .כךלכל תמורה נוספת מעבר ל םזכאי יולא יהוקבלני המשנה מטעמו  הזוכה .השירות

 תנאי תשלום .5.5

 5.( יום )תום חודש + וחמישה)שישים  5.התשלום יבוצע בתנאי תשלום של שוטף +  .5.3.2
ידי נציג -ידי הזוכה ותאושר על-חשבונית שתוגש עלפי -יום( ממועד הפעילות, על

 מכבי. 

ימים מתום חודש הפעילות. אם תוגש  )עשרה( 20-מהחשבונית תוגש לא יאוחר  .5.3.1
 .למועד התשלום הבאלאחר מועד זה, אזי התשלום יידחה 

הזוכה יגיש למכבי חשבון חודשי, ובו פירוט כל הסכומים  –הגשת החשבונית  .5.3.3
 המגיעים לו, ואשר אליו יצורף דוח מפורט, הכולל אסמכתאות, לאימות החיובים. 

מכבי תבדוק חשבונית זו והדו"ח המצורף אליה, ולאחר בדיקתם יהוו החשבונית  .5.3.3
 ידי מכבי.  -והדו"ח אסמכתא לתשלום על

בדו"ח(, בין אם לפני התשלום או לאחריו, טעויות, אי היה ויתגלו בחשבונית )לרבות  .5.3.5
דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, לרבות חריגות מן המוסכם, תהא מכבי רשאית לקזז 



 
הסכומים שיתגלו בעקבות האמור לעיל מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לזוכה בכל עת, 

 .ימים מראש 23ממכבי, ובכפוף למתן הודעה בכתב בת 

 

 

 

 אחריות .6

לכל נזק ו/או אובדן ו/או פי דין -עלמבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הזוכה לבדו אחראי  .2..
יגרמו למכבי ו/או למי יפגיעה ו/או הפסד, לגוף ו/או לרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, ש

השירות נשוא  אספקתעקב ו/או בקשר עם  ,יה ו/או לצד שלישי כלשהוחברמטעמה ו/או ל
 כמפורט ומוגדר בהסכם זה.  אתז הבקשה

לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או הזוכה מתחייב  .1..
הוצאה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי, שייגרמו למכבי 

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

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

 הזוכה. ללא הסכמת

כדי לצמצם או כה הזוידי -עלכמפורט להלן כי אין בעריכת הביטוחים  ,בהקשר זה מובהר .3..
הביטוחים כדי יהיה בעריכת , ולא להסכםבהתאם  יוותוילגרוע בצורה כל שהיא מהתחייב

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

מכל סכום שיגיע  לפי סעיף זה בכללותו,להם היא זכאית לנכות סכומים  תרשאי מכבי תהא .3..
לגבותם  תרשאי תהאפי חוק, בכל זמן שהוא, וכן -בצירוף הצמדה וריבית עללזוכה,  הממנ

 בכל דרך אחרת.מהזוכה  

הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים,  .5..
פי ההסכם. למעלה מן הצורך -ידו על להמתייחסים לשירותים הניתנים עההוראות והתקנים 
נוסח )החוק לביטוח לאומי למלא אחר כל דרישות והוראות מתחייב יובהר, כי הזוכה 

אך מבלי לפגוע  ,, ובעיקרשהותקנו על פיותקנות וה הצווים ואחר כל 2335-תשנ"הה, (משולב
ו/או קבלני  ו ו/או שליחיו ו/או משמשיוכל עובדישהזוכה, בכלליות האמור לעיל, באופן 

אלה שיעסקו בעבודות האמורות  , לרבותבמתן השירותיםועובדיהם שיועסקו  והמשנה של
פי -זכאים לכל הזכויות שעלההתקשרות יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת  ,באופן מקרי או זמני

 .החוק הנ"ל

לפי הזוכה אינן באות לגרוע מכל התחייבות של  סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו,וראות ה ....
מאחריות כלשהי בגין את הזוכה ואין בהן כדי לשחרר  ,פי כל דין-ו/או עלההסכם 

 ., כהגדרתם להלןבביטוחי הזוכהנזק/אובדן/הפסד וכד' המכוסה או שאינו מכוסה 

 

  ביטוח .7

הזוכה יהא אחראי לנזק ו/או אובדן מכל סוג שהוא, לרבות נזק שיגרום הוא ו/או מי מטעמו,  .7.2
/או לעסקו של כל אדם ו/או גוף, לרבות, למכבי ו/או למי מטעמה ו/או לגופו ו/או לרכושו ו

 לצד שלישי כלשהו, שנגרם תוך כדי ו/או בקשר עם מתן השירותים ו/או הסכם זה.

 



 
הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או  .7.1

"ד בגין תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד הוצאה שייגרמו למכבי, לרבות הוצאות ושכ"ט עו
מכבי, כתוצאה ו/או בקשר עם אחריות הזוכה ו/או מי מטעמו, על פי הסכם זה ו/או על פי כל 
דין, וזאת מבלי לגרוע מזכויות מכבי לכל תרופה או סעד על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין 

ני כל דרישה ו/או הוצאה ובלבד שנמסרה הודעה לזוכה וניתנה לזוכה הזדמנות להתגונן בפ
 ו/או תביעה כאמור

 

מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הזוכה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, ממועד תחילת  .7.3
הסכם זה או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, מתחייב הזוכה לערוך ולקיים על 
חשבונו, בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים הבאים וזאת 

פי ההסכם ולעניין ביטוח חבות המוצר, להחזיק בביטוח -רות עללמשך כל תקופת ההתקש
 לעוד שלוש שנים מתום ההתקשרות: 

 

כלפי המועסקים על ידו ו/או מטעמו, על פי  זוכההמבטח את חבות ה - ביטוח חבות מעבידים   .א

, בגין 2330 -למוצרים פגומים, התש"ם פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות 

מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה ו/או מחלה תוך כדי ו/או עקב 

)ששה  מיליון  שקלים חדשים( לנפגע, ₪   000,000,.מתן השירותים, בגבול אחריות של 

)עשרים מיליון שקלים חדשים( בסה"כ לכל תקופת הביטוח. ₪   10,000,000 -למקרה  ו

לכל הגבלה בדבר שעות עבודה, עבודות בגובה ובעומק, קבלנים,  הביטוח כאמור אינו כפוף

קבלני משנה ועובדיהם, פתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער. הביטוח כאמור הורחב 

 לשפות את מכבי ו/או הבאים מטעמה במידה ותחשב למעבידה של מי מעובדי הזוכה.

 

, על זוכהלישי המבטח את חבות הביטוח אחריות כלפי צד ש - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .ב

פי דין, בגין כל פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף 

כלשהו, לרבות למכבי ו/או מי מטעמה בקשר עם ו/או במסגרת מתן השירותים בגבול 

טוח. הביטוח )מיליון שקלים חדשים( לאירוע ובסה"כ לתקופת הבי₪   2,000,000אחריות של 

כאמור אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, בהלה, התפוצצות, בהלה, מכשירי 

הרמה, פריקה וטעינה, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל ובמשקה, מתקנים סניטריים פגומים, 

שביתה והשבתה, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, וכן תביעות מצד המוסד 

מי. הביטוח כאמור הורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי לביטוח לאו

ו/או מי מטעמו, וכל זאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו  זוכהה

 נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. רכוש מכבי ייחשב כרכוש צד ג'.

 

טוחים  המבוקשות  לעיל הינם  בש"ח מובהר כי סכומי הביטוח הנקובים בפוליסות  הבי .7.4
וניתן להמירם בדולר ארה"ב, בתנאי שלא יפחתו מהערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער הידוע 

 ביום עריכת החוזה.

 



 
בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים על ידי הזוכה כדי לצמצם ו/או לגרוע בצורה כל  .7.5

שהיא מהתחייבויותיו ו/או אחריותו בהתאם להסכם זה, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי 
לשחרר את הזוכה מחובתו לשפות ו/או לפצות את מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שהוא 

 זה.  אחראי לו על פי הסכם

מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט לעיל הינה בבחינת דרישת מינימום  ...7
המוטלת על הזוכה שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. הזוכה מצהיר ומאשר 
בזאת, כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה בכל הקשור 

ים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי לגבולות האחריות האמור
 שהוצא על ידו.

הזוכה מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מכבי ו/או מי מטעמה,  .7.7
בגין כל נזק שייגרם לרכוש בבעלות הזוכה ו/או באחריותו ו/או רכוש שיובא על ידי הזוכה 

ו נזק אובדן תוצאתי שייגרם לזוכה ו/או למי מטעמו בקשר ו/או ו/או מי מטעמו למכבי ו/א
במסגרת מתן השירותים וזאת בין אם ערך הזוכה ביטוח רכוש ו/או אובדן תוצאתי ובין אם 
לאו, וכי הוא פוטר את מכבי ו/או מי מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור למעט לגבי אדם 

ם כאמור בסעיף זה הזוכה מתחייב כי שגרם לנזק בזדון. במקרה בו יערוך הזוכה ביטוחי
הביטוחים יכללו סעיף מפורש על פיו המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מכבי ו/או מי 

   מטעמה ובלבד שהוויתור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

מבלי לגרוע מאחריות ו/או התחייבויות הזוכה על פי הסכם זה ו/או על פי דין, מתחייב  .7.3
בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן השירותים, נשוא  הזוכה, כי

הסכם זה, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו 
לערוך ולקיים את הביטוחים המפורטים בהסכם זה ו/או חלקם, לפי העניין ואופי 

משך כל תקופת התקשרותם עם ההתקשרות, על כל תנאיהם כמפורט בהסכם זה, וזאת ל
הזוכה או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בהסכם זה. לחלופין, רשאי הזוכה לכלול את 
קבלני המשנה בשם המבוטח במסגרת הביטוחים הנערכים על ידו כמפורט באישור עריכת 

ריות ביטוחי הזוכה. למען הסר זוכה, אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות ו/או אח
 הזוכה על פי ההסכם ו/או על פי דין.

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הזוכה לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט או כל  .7.3
 נוסח מקביל לו.

 

 הפרת כל אחד מסעיפי המשנה בסעיף זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם. .7.20

 

 

 רישיונות והיתרים .5

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

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

 יסודית. הפרת סעיף זה תהווה הפרה

 

  מועסקי הזוכה .9

לכל צורך  ידו לצורך מתן השירות ייחשבוהזוכה מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על  .3.2
יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו יולא  ,כעובדיו או שלוחיו

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



 
הזוכה מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו/או  .3.1

 הסכם החלים עליו.

מטעמו במתן השירות ו/או הזוכה אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או  .3.3
שייגרם להם בעת מתן השירות או , בגין נזק גופני, מוות או נזק לרכוש בקשר למתן השירות

 בכל פעילות הקשורה למתן השירות. 

פי ההסכם, וכי כל -בביצוע מתן השירות עלכי הוא משמש כקבלן עצמאי  ,כן מצהיר הזוכה .3.3
פי ההסכם למכבי ו/או למנהל ו/או לנציגיה ו/או למי שהתמנה על ידם ו/או -זכות שניתנת על

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

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

 פי ההסכם, מכל סיבה שהיא.-כל התקשרות על

בלבד. שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש  כי ייתן את השירות בשמו ,מתחייבהזוכה  .3.5
כמסמיך את הזוכה להופיע בשם מכבי או מטעמה, או כמקנה לו מעמד של נציג מכבי בעניין 

 כלשהו או למטרה כלשהי.

 תחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי/או סעד הנתונים למכבי, הזוכה ממבלי לגרוע מכל זכות ו ...3
ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי -יקבע עלייגרמו לה, אם יבגין כל נזק ו/או הוצאה ש

 ו/או העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה.

טעם או מ וו/או יפעלו מטעמ וכי העובדים ממין זכר, אשר יועסקו מטעמ ,מתחייבהזוכה  .3.7
יהיו בעלי אישור ממשטרת ישראל, לפיו במתן השירותים נשוא הסכם זה,  קבלני המשנה שלו

ני מין במוסד המכוון למתן יפי החוק למניעת העסקה של עברי-לאין מניעה להעסיקם ע
 כאמור.אישורים לבקשת מכבי, יציג הזוכה בפניה . 1002-שירות לקטינים, התשס"א

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

 

 פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע .11

הזוכה מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה  .20.2
בקשר עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או במהלך או אגב ביצוע 

 , לפני תחילתה או לאחר סיומה.תקשרותההסכם או מתן השירות, תוך תקופת הה

לחוק  223הזוכה מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  .20.1
 .2377-העונשין, התשל"ז

כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה,  .20.3
 רה מראש ובכתב של מכבי.כפופים לקבלת אישו

 :דרישות לסודיות .20.3

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס  .20.3.2
לכל מידע על ושל מכבי, עובדיה, מבוטחיה, שיטות עבודתה, נתוניה הכספיים, 

ע פיננסי וכיו"ב מידע על ספקיה, מידע רפואי, מידע ניהולי, מידע עסקי, מיד
פי האמור -נתונים, אשר יגיעו לידיעתו במסגרת ביצוע התחייבויות הזוכה על

 (."המידע"במסמכי הסכם זה )להלן 

למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא, אלא אם  .20.3.1
 קיבל אישור ספציפי, לכל נושא בנפרד, בכתב, מאת מכבי ובהתאם לאישור שניתן.



 
לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך  .20.3.3

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

ל עת(, בנוסח המחייב אותם כתב התחייבות אישי לשמירת סודיות כלפי הזוכה )בכ
לעמוד בהתחייבויות הזוכה לשמירת סודיות המפורטות בהסכם זה, וכן כלפי מכבי 

 ידי מכבי(. -)בהתאם לדרישה מפורשת ולנוסח שיומצא על

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

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: .20.3.3

מידע שהיה בידי הזוכה ו/או בידי עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו  .20.3.3.2
טרם ההתקשרות בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת 

 סודיות;

מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות  .20.3.3.1
 לשמירת סודיות;

הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של מידע שהוא או הפך נחלת  .20.3.3.3
 הזוכה.

פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת, -פי דין או על-מידע שחובה לגלותו על .20.3.3.3
ובלבד שהזוכה הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה 

 להתגונן מפניו.

 .מכבי של הבלעדית בבעלותה הוא המידע שכל מסכים והוא לו ידוע כי .20.3.5

  .ההסכם ביצוע לצורך שאינו שימוש במידע לעשות רשאי יהא לא הזוכה ...20.3

כי ידוע לו שייתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת  .20.3.7
לגביו התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור עליו 

ל לגרום בסודיות, ואשר גילויו לאחרים או שימוש בו שלא לצורך ביצוע ההסכם עלו
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  .20.3.3
לסנקציות האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם( להן הוא צפוי 

ם הוא או מי מעובדיו מי מטעמו יפר הוראות אלו, לרבות )אך לא רק( הוראות א
, .233-ותקנותיו, חוק זכויות החולה, התשנ"ו 2332-חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

 וכל דין רלבנטי נוסף.

 :דרישות אבטחת מידע .20.5

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

עליה במענה למפרט לספק שרות תוך שהוא מקיים אבטחת מידע כפי שהצהיר  .20.5.2
 בהתאם לדרישות לעת מעת אבטחת מידע המצורף כנספח להסכם, וכפי שיעודכנו

 המכרז. לנושא הרלוונטיות רגולטוריות

במידה והמידע על חברי /עובדי מכבי שנאגר אצל הספק כתוצאה מהסכם זה נגיש  .20.5.1
הפך לכזה במהלך תקופת ההסכם עם מכבי, הוא ילגורמי צד ג' מטעמו, או י

ייב לקבוע בהסכמים שהוא עורך אתם חובת מימוש אבטחת המידע והגנת מתח
לרבות רישום מאגר מידע במשרד המשפטים ככל שרישום הפרטיות מתאימים, 
כשם שהוא עצמו נדרש לקיימם. בפרט כאשר ספקיו עושים  כזה נדרש ע"פ החוק

 הם עצמם שימוש בצד ג' ובפרט בספקי שירותי ענן.   

הספק התגלו ע"י אבטחת מידע פערים והספק התחייב לתקנם במידה וע"פ מענה  .20.5.3



 
בפרק זמן סביר מיום חתימת ההסכם, פערים אלה יצוינו בהסכם והספק יחויב 

 יטופלו.בטיפול בהם ובהצהרה פרואקטיבית למכבי שהפערים 

לרבות רישום מאגר מידע במשרד הספק יקיים את חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו  .20.5.3
הנחיות הרשות למשפט טכנולוגיה  ,כזה נדרש ע"פ החוק המשפטים ככל שרישום

ומידע ודרישות משרד הבריאות לעניין הגנת הפרטיות ואבטחת המידע, 
 הרלוונטיות למערך טכנולוגיית המידע ולתהליכי העבודה נשוא בל"מ זה.

הובהר לספק שבמידה ומצוי אצלו )או אצל גורם צד ג' מטעמו( מידע על חברי מכבי  .20.5.5
וכל קופת חולים ומוסד רפואי אחר  ם שלו עם מכבי, חלה על מכביבגין ההסכ

במדינת ישראל חובה מטעם משרד הבריאות לקיים קשר רק עם ספקים העומדים 
 אבטחת מידע. בתקן

 על כל אירוע/חשד לאירוע אבטחת מידעלהודיע למנהל אבטחת המידע של מכבי  ...20.5
על חברי  אישי-שבו קיים חשד לחשיפת מידע או נחשף מידע אישי/רפואי

בטווח זמן סביר מרגע איתורו וזאת לגורמים שאינם מורשים, /עובדי מכבי מכבי
הספק. סעיף זה תקף גם לגורמי צד ג' מטעם הספק הרלוונטיים לנושא וגם ע"י 

במערכות הספק או לאחר תום ההסכם במידה ומידע על חברי/עובדי מכבי נותר 
  אצל גורמי צד ג' מטעמו.

אצל הספק ואצל כל ימים לפחות, לערוך  3מכבי תהא רשאית, בכל עת בהודעה של  .20.5.7
)בחצריו ו/או  אחד מגורמי צד ג' שנשכרו על ידו לצורך הוצאתו לפועל של הסכם זה

בהתקשרות מרחוק(, ביקורת ובקרות בכל נושאי אבטחת מידע, שמירת סודיות 
פי האמור בהסכם זה, ומבלי לגרוע -התחייבויות עלהת הנוגעים לביצוע ופרטיו

מכלליות האמור ביקורות על אמצעים פיזיים ו/או אלקטרוניים ו/או לוגיים, 
 מבוקרהמהימנות עובדים, בדיקות חוסן )מבדקי חדירה מבוקרים( וכיו"ב. 

 של ההחומר לרמת המותאם זמנים בלוח שיימצאו הליקויים את לתקן מתחייב
 .הממצא

 

 סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.
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 .פי כל דין או ההסכם-מכבי רשאית לבטל את ההסכם בשל כל הפרה יסודית, על .22.2

בנוסף לאמור לעיל, רשאית מכבי לבטל את ההסכם אם הוחל בהליכים נגד הזוכה  או מי  .22.1
יסול עסקים באופן אחר, והליכים חמטעמו שיש בהם פירוק, כינוס נכסים, הסדר נושים ו/או 

 יום. 30אלו לא בוטלו תוך 

 –הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית  .22.3

 לבטל את ההסכם לאלתר; או .22.3.2

מוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או לע .22.3.1
ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה. הזוכה מתחייב בזה למלא  3ההתחייבות תוך 

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

הזוכה למכבי פיצויים לעיל, ישלם  21.3בנסיבות המתוארות בסעיף יטלה מכבי את ההסכם ב .22.3
, וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו למכבי כתוצאה ש"ח 11,111מוסכמים בסך 

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

 על פי כל דין.



 
הפר הזוכה את ההסכם הפרה לעיל ו/או  21.3.1לא תיקן הזוכה את ההפרה, כאמור בסעיף  .22.5

שאינה יסודית ומכבי דרשה מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה ו/או את 
ו לא מילא אחרי ההוראות ו/או ההתחייבות, ההתחייבות והזוכה לא תיקן את ההפרה ו/א

לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה, תהיה מכבי זכאית  ,כפי שנדרש על ידי מכבי
ידי מתן הודעה על כך בכתב, והזוכה -קיומו, וזאת על-לבטל את ההסכם מחמת הפרתו או אי

ן הנזקים שנגרמו ו/או וזאת בגי ש"ח 11,111 יהא חייב לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך
שיגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום כאמור ומבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים 

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

מתוך אומדנה זהירה של הנזק  הצדדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו ...22
אשר עלול להיגרם למכבי עקב הפרתו ו/או הפרתו היסודית של ההסכם, כמפורט לעיל, וכי 

 הזוכה יהיה מנוע מלטעון להיפוכו של דבר.

ביטול ההסכם על ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה, והביטול ייכנס לתקפו  .22.7
 במועד שתקבע מכבי בהודעה.
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, וחצי שנהלתקופה של  הינההזוכה  דיי-על השירות  למתןהצדדים  בין ההתקשרות .21.2
 "ההסכם"תקופת ____________ )להלן:  ביום וסיומה_____________  ביום שתחילתה

 (. "ההתקשרות"תקופת ו/או 

בכל מקרה של סיום ההתקשרות בין הצדדים, מכל סיבה שהיא, יפעל הזוכה )ככל הניתן  .21.1
מידע על ש וככל אםמכבי האגור במערכותיו.  חבריובמידת האפשר( למחוק את המידע על 

מכבי נשאר במערכות המידע של הזוכה לאחר תום תקופת ההתקשרות, מתחייב הזוכה  חברי
בטחת המידע והגנת הפרטיות כנדרש בחוק ובתקנות להמשיך ולנקוט את אותם אמצעי א

פי ההנחיות התקפות על פיהן הזוכה פועל כל עוד הוא ממשיך לעסוק -להגנת הפרטיות ועל
האמור לעיל תקף גם למערכות צד ג' מטעם הזוכה במידה ומידע על חברי מכבי  בפעילותו.

 הועבר לצד ג' כחלק מהסכם זה.
פעילותו, מתחייב הזוכה לפנות לממונה אבטחת המידע  אם וככל שהזוכה יפסיק כליל את .21.3

במכבי לצורך קבלת הנחיות פרטניות לעניין אבטחת המידע, הגנת הפרטיות ושמירת רציפות 
 מכבי שמידע אודותיהם מצוי במערכות הזוכה. חבריהטיפול הרפואי על 

 

 :התארגנות תקופת .21.3

 

 :ראשונה התארגנות תקופת .21.3.2

החודש הראשון של תקופת ההתקשרות,  -תקופת התארגנות ראשונה  .21.3.2.2
שבמהלכו נדרש הזוכה לוודא את עמידתן של כל נקודות השירות בהן זכה 

 .בדרישות המפרט



 
בהן זכה, בית עסק  השירות מנקודות אחת בכליודגש, כי על הזוכה להציג  

, ואשר במסגרתו יוענקו השירותים לחברי עמו בהתקשרות/  בבעלותוהנמצא 
 מכבי.

בתום תקופת ההתארגנות הראשונה, ימציא הזוכה את רשימת כל נקודות  .21.3.2.1
  כנספח המצורף הטופס גביהשירות, בישובים אליהם התייחסה הצעתו על 

 , בצירוף כל המסמכים המפורטים בו.זה להסכם

בתום תקופת ההתארגנות הראשונה  -בחינה ראשונה של נקודות השירות  .21.3.2.3
תבצע מכבי בדיקה )בהתאם לטופס המצורף כנספח להסכם זה( ותוודא 
קיומן של כל נקודות השירות הנדרשות וכי כל אחת מהן אכן עומדת 

 בדרישות המפרט וכי הוגשו בגינן כל המסמכים הנדרשים. 

 :תקופת התארגנות שניה .21.3.1

תקופה של שבועיים שתחילתה במועד בו מכבי  -התארגנות שניה  תקופת .21.3.1.2
תעדכן את הזוכה בתוצאות הבחינה הראשונה ואשר בסופה יצטרך להציג 
שיפור של נקודות השירות שלא עמדו בבחינה הנ"ל, או נקודות שירות 
חלופיות באותו ישוב/איזור שירות, אשר יעמדו בדרישות המפרט באופן 

ל תקופה זו תהא לזוכה רשימה מלאה של כל נקודות מלא, כך שבסופה ש
, כאשר כולן עומדות בקשהלמסמכי ה א'השירות המפורטות בנספח 

 בדרישות המפרט ללא יוצא מן הכלל.  

בתום תקופת ההתארגנות השניה, ימציא הזוכה את רשימת נקודות השירות  .21.3.1.1
עניין( על שלא עמדו בבחינה הראשונה דלעיל, לרבות נקודות חלופיות )לפי ה

 גבי הטופס המצורף כנספח להסכם זה, בצירוף כל המסמכים המפורטים בו.

בתום תקופת ההתארגנות השניה )ככל שתדרש( מכבי תבצע  - זוכהבחינה שניה של נקודות ה .21.5
נקודות השירות  כלבדיקה )בהתאם לטופס המצורף כנספח להסכם זה( ותוודא קיומן של 

למכבי שמורה ושהוגשו בגינן כל המסמכים הנדרשים.  ושהן אכן עומדות בדרישות המפרט
תקופות נוספות בנות שנה כל אחת, בתנאים:  3-האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ב

ותנאי  הוראות יתרתוך שמירה על כל ( מיטיבים בתיאום עם הזוכה, והכל 1( זהים; או )2)
 (."האופציה"תקופות )להלן:  ההסכם

ת, להביא הסכם זה, לעיל, מכבי תהא רשאית, בכל ע 12.4 -ו 12.1 על אף האמור בסעיפים  ...21
פי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה -כולו או ביחס לשירותים/מוצרים מסויימים, לסיומו, על

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

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

 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן, תהא מכבי רשאית לסיים .21.7
תהא שלזוכה , וזאת מבלי זוכהבאופן מיידי באמצעות הודעה בכתב לההתקשרות עם הזוכה 

 :בקשר לכךכלשהי  טענה ו/או דרישה

 ;הפר הוראה יסודית כלשהי מהוראות הסכם זההזוכה אם  .21.7.2

/או וניתן כנגדו צו פירוק ו/או אם בקשת פירוק  ל ידוו עו/א הזוכהנגד כאם הוגשה  .21.7.1
, , לרבות כונס נכסים זמניהזוכהצו להקפאת הליכים או מונה כונס נכסים לנכסי 

 ; ימים 0. בתוך בוטלו לא כאמור והליכים

אם הצהרה מהצהרות הזוכה תתגלה כלא נכונה או כלא מלאה ו/או הפכה ללא  .21.7.3
 תקופת ההתקשרות;נכונה או ללא מלאה במהלך 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות הקיימת לצדדים בהתאם לחוק החוזים )תרופות בשל  .21.3
פי -, לרבות סיומו המיידי של ההסכם בשל הפרתו היסודית על2370-הפרת הסכם(, התשל"א

 פי דין. -הוראות ההסכם או על



 
יב הזוכה להעביר מכל סיבה שהיא, מתחיבכל מקרה של סיום ההתקשרות בין הצדדים,  .21.3

אם י מכבי האגור במערכותיו. חבראת המידע על  )ככל הניתן ובמידת האפשר(לרשות מכבי 
י מכבי חברמידע על וככל שהזוכה אינו מחוייב על פי דין למחוק את המידע הנ"ל, וככל ש

, מתחייב הזוכה להמשיך לאחר תום תקופת ההתקשרות נשאר במערכות המידע של הזוכה
ם אמצעי אבטחת המידע והגנת הפרטיות כנדרש בחוק ובתקנות להגנת הפרטיות ולנקוט אות

 פי ההנחיות התקפות על פיהן הזוכה פועל כל עוד הוא ממשיך לעסוק בפעילותו.-ועל

 

 איסור הסבת ההסכם .13

פי ההסכם או -הזוכה איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות לאחר את זכויותיו על .23.2
, שלא תסרב לתיתו בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכביממנו, אלא  את החובות הנובעות

 אלא מנימוקים סבירים.

כל מסירה או העברה שיתיימר הזוכה לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת  .23.1
 וחסרת כל תוקף.

 זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. .23.3

פי הסכם זה ו/או חלקן, -אית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה עלמכבי תהא רש .23.3
עניין" -הינה "בעל שמכבילכל גוף משפטי המהווה חברה בת ו/או חברת סמך של מכבי ו/או 

, ו/או לכל גוף מקבוצת מכבי 23.3 – "חתשכעניין" בחוק ניירות ערך, -בו כהגדרתו של "בעל
 הסכם זה לא תיפגענה.ובלבד שזכויות הזוכה על פי 

 פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך, הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר כלשהו. .23.5

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

 

 העדר בלעדיות .14

אינה  השירותאת  זוכהלידי מכבי -תנה לו עליהזוכה מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שנ
  ם שירות דומה ו/או מקביל עבור מכבי.מיקיימו יםפעילישנם זוכים נוספים המהרשאה בלעדית, וכי 

 
 

 קיזוז זכות .15

, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי ולה בלבדהצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי,  .25.2
 ההסכם או מעסקה אחרת, מכל סכום שיגיעעשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא  שהזוכה

 ממכבי. לזוכה

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומו ובין אם .25.1
 לאחריו, טעויות, אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים

 ממכבי. הזוכשיתגלו בעקבות האמור לעיל, מכל סכום המגיע ו/או שיגיע ל

 

 ויתור בכתב .16

 אין שינוי בהסכם, ואין ויתור על זכות מזכויות הצדדים לפיו, אלא בכתב. .2..2

הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש  .1..2
 תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

לא ייחשב הדבר כויתור  –ם פי ההסכ-לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על .3..2
 על זכויותיו, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך.



 
 

 סמכות שיפוט .17

בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם,  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 
  .יפו -אביב-בתלתהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 

 

 ומתן הודעות כתובות הצדדים .15

 כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.

פי הסכם זה תישלחנה בדואר אלקטרוני למען שבמבוא להסכם, ובהישלחן כך -כל ההודעות על
 שעות מעת שליחתן.( וארבע )עשרים 13תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף 

 
 
 
 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 
 

 ___________________ ___________________ 
  הזוכה מכבי 



 
 

 

  בתום תקופת התארגנות )ראשונה ו/או שניה(שירות טופס דיווח על נקודות 

 (בלבד)מיועד לזוכה 

 

 

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

למתן שירות לביצוע מבחני קשב הזוכה  -הנני משמש בתפקיד אצל ________________________  .2
 (, ומוסמך ליתן תצהיר זה ולהתחייב בשמו, כדלהלן."הזוכה")להלן: ממוחשבים 

הינן ( "הנקודות המוגשות"ידי הזוכה בטבלה שלעיל )להלן: -שפרטיהן מולאו עלהשירות כל נקודות  .1
 .עם קבלני משנה מטעמו הזוכהשל בבעלות הזוכה או בהתקשרות חוזית מחייבת 

העומדת בהנחיות שיסופקו על ידו,  למבחניםמקורית תוכנה  כה ולכל קבלן משנה מטעמולזו .3
  .)מצורפים אישורי רכישה( היצרן/המפיץ

 והסחות.   מרעשים סביבתיים יםמבודדנפרד או בעמדה נפרדת, שיהיו חדר כל נבדק ייבחן ב .3

 אלו המפורטים להלן: , לרבותשירותכל הנקודות המוגשות עומדות בתנאי המפרט ביחס לנקודות  .5

 מס"ד

שם 
יישוב / 
אזור 
 שירות

שם 
קבלן 
/ משנה
מכון 
 מבצע

מס' 
עוסק 

מורשה / 
של  ח.פ.

 המבצע

 כתובת

פרטי איש 
קשר לתיאום 

בדיקת 
 הנקודה 

)שם וטלפון 
 נייד(

פרטי 
הבודקים 
 בנקודה 

שם, מס' ת.ז., )

 מין, גיל(

האם צורף 
אישור 

משטרה 
 כנדרש
 )כן/לא(

הערות 
והשלמות 

נדרשות ביחס 
לדרישות 
 המפרט 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         



 
 בחדר ההמתנה ובאזור ביצוע המבחנים. מיזוג אוויר .5.2

 .חדר שירותים .5.1

 חדר המתנה נפרד מהחדר בו מתבצעים המבחנים. .5.3

נקודת השירות והגישה אליה וכן עמדות הבדיקה וחדר השירותים שבנקודה, מונגשים  .5.3
 .פי דרישות החוק והתקנות-לאנשים עם מוגבלויות, על

-בשעות הבוקר, לפחות ארבעה ימים בשבוע, ובנוסף, בשעות אחרהמבחנים יתבצעו  .5.5
הצהריים/ערב לפחות יומיים בשבוע )למעט סוגי מבחנים אשר הנחיות היצרן הן שלא לבצעם 

  (./ערבבשעות אחה"צ

 הימצאות מחשב וקישור לאינטרנט. ...5

פי -מכשיר סורק מסמכים באמצעותו יוכל המציע להעביר למכבי מסמכים סרוקים, על .5.7
 נחיות ודרישות מכבי.ה

כל אחד מקבלני המשנה המפורטים בטבלה לעיל הינו בעל ניסיון מוכח בישראל בשנתיים האחרונות  ..
מטעם הזוכה  שיינתנו על ידומבין אלה אחד מסוגי המבחנים לפחות,  בביצועו של( 1023-1023)

 כמפורט בטבלה לעיל.

פי הנחיות ודרישות יצרן/מפיץ התוכנה הרלבנטית, כולל התייחסות לגיל -ביצוע המבחנים יהיה על .7
 הנבדקים, אופן הביצוע, דרישות יחודיות למבחנים בשפות זרות וכיו"ב.

הבודקים יהיו בגירים המיומנים בהפעלת התוכנה והנחיית הנבדקים. עליהם לעמוד בהכשרות,  כל .3
פי דין, ולהיות -יות הנדרשות על פי הנחיות היצרן ומשרד הבריאות ועלהדרכות ובדרישות המקצוע

 .בעלי יכולת להערכת תפקודו של הנבחן בזמן ביצוע המבחן

במוסדות מסוימים,  מין עברייניה של העסק למניעת חוקה פיאישור משטרה ל בעלייהיו  הבודקים .3
 . 1002-התשס"א

מטעמי, כל אחד מהם התחייב לעמוד ולמלא אחר במסגרת הסכם התקשרות ביני לבין קבלני המשנה  .20
טחת מידע, כל ההתחייבויות ביחס למתן השירות לחברי מכבי, לרבות בכל הנוגע לסודיות ואב

 המפורטות בהסכם ובמפרט.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 _______________ 
 חתימה 



 
 אישור

 
הופיע בפני, _________________, עו"ד, במשרדי  __________הנני מאשר בזה, כי ביום 

זהות  ידי תעודת עצמו על מר _______________, שזיההגב'/ברחוב_______________________, 
מספר ______________, ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים 

 רתו הנ"ל וחתם עליה בפני.אישר את נכונות הצה -בחוק אם לא יעשה כן 
 

 _________________ 
 חתימה וחותמת 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 נספח להסכם

 הצהרות והתחייבויות של עובד/ת הזוכה / קבלן משנה 
 

 תאריך: ___________
 

 לכבוד                                                                                        
 מכבי שירותי בריאות

  17המרד רחוב 
 אביב -תל

 

  לשמירת סודיות/ קבלן משנה התחייבות עובד 
 אשר יעשה שימוש במערכת 'חיוב ישיר'(/ קבלן משנה )לחתימת כל עובד 

 
 

 , מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כדלקמן:_____________ , ת"ז ___________מטה  _____אני החתום/ה 
 
 

 מטעם החברה"(, והנני פועל/ת החברהבע"מ )להלן: " _______של חברת / קבלן משנה הנני עובד/ת  .2
ביצוע מבחני שירות ללמתן  "(מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  נה לביןבמסגרת הסכם שנחתם בי

  "(השירותים" –)להלן חשבים ממו קשב
 
 , תהא לי גישה למידע/ קבלן משנה מטעמה הנני יודע/ת כי לצורך מתן השירותים למכבי כעובד החברה .   1

לי רגישותו המיוחדת של המידע והצורך בשמירה קפדנית על  וברורה המסוגים שונים. כמו כן ידוע
  .חשיפתו על ידי על כל המשתמע מכךגרם למכבי עקב יועל הנזק הכבד שעשוי לה חסיונו

 
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 רישום או 

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

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

 
ידי תוך כדי פעילותי במכבי , שאינו מידע רפואי, שיגיע לכל מידע אחרהנני מתחייב/ת לשמור על סודיות  .3

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, ולא לעשות בהם כל 

 שימוש ללא אישורה מראש ובכתב של מכבי. 
 
הינו מידע אשר גילויו, מסירתו או כל שימוש בו עלולים לגרום נזק  כל מידע אחרוצהר כי מ זוכהלהסרת  .5

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

ריים של מכבי, ולרבות ענייניהם של כל החברות והגופים אשר מכבי עומדת עמם בקשר, וכן המסח
 התאגידים הקשורים ו/או השלובים ו/או המסונפים למכבי.

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

בין בתמורה ובין  שות כל שימוש, בין במישרין ובין בעקיפין,שלא להחזיק ברשותי ולא לע מתחייב/ת
מכבי והקשור למכבי ל מתן השירותיםשיגיע לידי תוך כדי ו/או עקב באשר הוא  מידעכל ב שלא בתמורה,

שלא לצרכי ביצוע  ו/או לכל הגורמים הקשורים עמה שיגיע לידי ו/או לידיעתי כאמורלקבוצת מכבי ו/או 
 התחייבותה של החברה על פי ההסכם.

 
במידה ופעילותי מטעם החברה במסגרת הסכם זה תכלול גם שימוש במערכת 'חיוב ישיר' של ידוע לי כי  .7

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



 
 ./ קבלן משנה מטעמהד/ת החברה במסגרת פעילותי כעובאך ורק  (2)
 בתחום הנושאים והפעילויות שיוגדרו לי ע"י מכבי ו/או כל מי שהוסמך לכך ע"י מכבי בלבד. (1)
 עפ"י הוראות כל דין ונוהלי מכבי. (3)
 אך ורק באמצעות הסיסמה שתימסר לי ע"י מכבי. (3)

 
של מכבי ע"י מי שלא הוסמך לכך עלולה להסב נזקים למכבי  'חיוב ישיר'הנני יודע/ת כי הגישה למערכת  ..

 ולפיכך הנני מתחייב/ת : 

 לשמור על הסיסמה מפני כל שימוש לרעה על ידי אדם אחר. (2)
 לא להעביר בכל דרך שהיא את הסיסמה לאדם אחר, ולמנוע העברת הסיסמה לאדם אחר. (1)
 לא לאפשר לכל אדם אחר להשתמש בסיסמה שאקבל ממכבי. (3)
ללא דיחוי לאחראי על בטיחות מידע במחלקה על כל חשד של שימוש בסיסמה על ידי אדם להודיע  (3)

  אחר.
 
על הובא לידיעתי כי הפרת ההתחייבויות הנ"ל או אי קיומן במלואן, מהווה עבירה פלילית ועוולה אזרחית  .7

 . 2332-תשמ"אפי חוק הגנת הפרטיות, ה
 
, או וי עקב ביצוע ההסכם, לאדם שלא היה מוסמך לקבלהנני מודע/ת ומבין/ה, כי מסירת מידע שהגיע אל .3

לחוק  223, מהווה עבירה  פלילית לפי סעיף  במסגרת ההסכםשימוש במידע שלא לצורך ביצוע פעילותי 
 שדינה שנת מאסר. 2377-התשל"ז ,העונשין

  
של כמפורט במסמך זה תעמודנה בתוקפן גם לאחר תום מתן השירותים מטעמה לעיל  יהתחייבויותי .3

 למכבי. החברה

 

 

 
 _____________ 

 חתימה 



 

 
 

 נספח להסכם

 מידע כללי –מערכת "חיוב ישיר" 
 

מכל  URLמערכת חיוב ישיר הינה מערכת אינטרנטית שניתן להיכנס אליה באמצעות כתובת 
מחשב בעל גישה אינטרנטית, ומכל מקום. באמצעות מערכת זו ניתן לבצע בצורה נוחה וידידותית 

 לקבלת ההטבה וגובה ההשתתפות העצמית אותה יש לגבות ממנו.  החבר בדיקת זכאותו של 
 

מתייחס הסכם ן מטעמו, אליהנקודות השירות לוודא כי לכל הזוכה באחריות  - דרישות תשתית
יהיו מחשבים עם קישור לאינטרנט. כמו כן, נדרשת הצבת אמצעי זיהוי כדוגמת קורא  ,זה

 כרטיסים או אמצעי זיהוי ביומטרי, עפ"י הנחיית מכבי.
 

 .או כרום 22לעבוד בגרסת אקספלורר  יש
 

הזוכה יעביר למכבי רשימה מפורטת של  –נקודות השירות דיווח שמות המשתמשים ורשימת 
תקופת  םידי מכבי בתו-על האושרדות השירות המפורטות ברשימה שאנשי קשר בכל נקו

. בנוסף, עבור כל משתמש במערכת 'חיוב ישיר', (העניין לפי, השניהההתארגנות הראשונה )או 
התחייבות " וטופס "פרטים אישיים למשתמש במערכת 'חיוב ישיר'יעביר הזוכה למכבי, טופס "

ורפים כנספחים להסכם זה. עם קבלת הרשימה המצ "עובד / קבלן משנה לשמירת סודיות
והטפסים האמורים, תעביר מכבי לזוכה במייל שם משתמש וסיסמא אישית עבור כל אחד 

 מהמשתמשים במערכת 'חיוב ישיר' מטעמו של הזוכה. 
 את הסיסמא יחליף כל משתמש לאחר הכניסה הראשונית.

 
 .אחרים /אנשיםהסיסמאות הן אישיות ואסור להעבירן בין עובדים

 
 בקורא הכרטיסים הייעודי לכך*.החבר הינו באמצעות העברת כרטיס מגנטי של  תפעול המערכת

 
את גובה ההשתתפות העצמית שעליו לגבות זוכה המערכת תציג ל – גביית השתתפות עצמית

יכול הזוכה  ,, בהתאם לנהלי מכבי ולהסכם ההתקשרות עם מכבי. בזמן ביצוע העסקהחברמה
 בעסקה ומה חלקה של מכבי.החבר לראות מה חלקו של 

 
,  ביום רכישת לחברלמכבי על מתן ההטבה הזוכה באמצעות המערכת ידווח  - דיווח פעילות

קודם ליום ביצוע/מתן  תעבורן מבוצע בדיקת הזכאות. בעסקאות אשר ביצוע המבחןהשירות ו
פעילות )סגירת עסקה( ביום מתן השירות השירות בפועל, יבוצעו בדיקת זכאות נוספת ודיווח 

מספר אסמכתא נקודת השירות מכבי ל זוכהבגין כל דיווח במערכת על עסקה מאושרת ת בפועל.
יבוצע בכפוף זוכה / נקודת השירות המאשר כי העסקה נקלטה במערכות מכבי. חישוב התמורה ל

ת שבוצעו בפועל ושנקלטו עסקאו -להגשת חשבונית ובהתבסס על רישום עסקאות סגורות, דהיינו
 במערכות מכבי באופן האמור מעלה.

 
על סמך מספרי האסמכתאות  פרוט מכירות חודשיבאמצעות המערכת ו הזוכה אחת לחודש, יפיק

 וסכומי ההשתתפות העצמית שאושרו לגביה.
 

בכל מקרה של ביטול עסקה יש לדווח על כך באופן מיידי, באמצעות המערכת.  – ביטול עסקה
מתאפשר באמצעות המערכת, יש לדווח לאיש הקשר במכבי על הביטול אינו ה והביטול במיד

 במייל או בפקס.
 



 

 
 

וביום ו'  03:00-10:00( פועל בימים א' עד ה' שעות  13-5141111)  מוקד התמיכה של מכבי
  , מוקד זה נותן תמיכה למשתמשים במערכת.03:00-23:00
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 נספח להסכם
 :פרטים אישיים למשתמש במערכת 'חיוב ישיר'

 ימולא ע"י כל משתמש במערכת 

 

  שם פרטי

  שם משפחה

  שם פרטי באנגלית

  שם משפחה אנגלית

  מס' ת.ז.

  תפקיד

  המרפאהשם 

  כתובת המרפאה

  פקס המרפאה

  טלפון המרפאה

  מס' טלפון נייד 

  כתובת מייל

 


