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לבחירת מנהל מעבדת זרע וביצוע בדיקות זרע              בקשה להצעת מחיר 

 "הבקשה"( –)להלן   במחוז מרכז
 

 כללי .1

לניהול מעבדת זרע ( מעוניינת לקבל הצעות "מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1

 (, כמפורט בבקשה.השירותים"" –)להלן ת זרע במחוז מרכז וביצוע בדיקו

לדואר   בקי כירשלוח אל לאת ההצעות יש למלא על גבי טופס ההצעה המצורף ו .1.2

 20.04.2016יום לעד kir_beki@mac.org.il אלקטרוני 

 חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר,  .1.3

 הצעות שלא עומדות בסף איכותי נדרש יפסלו. .1.4

 

היות מציע בעל ההצעה הכלכלית המיטבית אינו מבטיח את זכייתו. זכייה תוכרז לאחר  .1.5

 שקלול המחיר והאיכות כפי שתחליט מכבי.

 

 ההצעה הינה סופית. לא ייערך משא ומתן.  .1.6

להמשיך התקשרויות קודמות, בהתאם  הצעה זו אינה מבטלת את זכותה של מכבי .1.7

לשיקול דעתה 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  7המצורף לבקשה תוך ספקים עימם תתקשר מכבי, יחתמו על ההסכם  .1.8

הודעה על רצונה של מכבי להתקשר עימם. מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק 

 בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.
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 המפרט המבוקש:  .2
 

נוהל קווים   -כל הדרישות המקצועיות הינן בהתאם ובכפוף לחוזר משרד הבריאות

נוהל מספר , 01.01.2015( מתאריך זרע מעבדות)מנחים למעבדות אנדרולוגיות 

CL18110 (4) : מצ"ב לינק לחוזר , 

110_4.pdf-http://www.health.gov.il/hozer/MHB_CL18 

 .למנהלת ו/או עובדתם ג היא הכוונה זכר בלשון מנהל ו/או עובדמוזכר  בו מקום בכל :הערה

 

"( במתקן "מכבי המעבדהאנדרולוגית )להלן " הדרישה מהזוכה הינה הקמת שירות מעבדה -רקע
למבוטחי מכבי או לגברים שנשותיהם הינן מבוטחות מכבי  על פי  זרע ביצוע  בדיקותהשלום" ל

 דרישות ונוהלי משרד הבריאות ועל פי הנדרש במכרז זה.
 אביב בתל השלום במכביותופעל  בריאות שירותי בימכ בבעלות תהיה המעבדה

כמו כן  המציע  יהא אחראי  באופן  כולל על ניהול מעבדת הזרע שקיימת כיום  באילת , על מתן 
השירות , תהליך הבדיקות ועל תוצאות הבדיקות המתבצעות שם  , ובכלל זה על הנהלים , על 

 הדרכת צוות עובדי המעבדה באילת  וכו '.
 
 

 המעבדה  מנהל .1

 
 דרישות כלליות .1.1

 
 רפואיים מקצועות מאגף זרע מעבדת לניהול קיים היתר בעלהמעבדה יהיה  מנהל .1.1.1

 . הבריאות במשרד
 

 מתאימים כישורים על שתעיד) מקצועית השכלהבעל גם מנהל המעבדה יהיה  .1.1.2
 :הבאות האופציות משתי אחת ההשכלה חייבת להיות . אנדרולוגית מעבדה מנהלכ

 מעבדה כעובד במעמד הכרה בעל היותו סמך על מעבדה הוללני היתר בעל .1.1.2.1
  .רפואית

 תואר בעל שהינו  IVF ו זרע בנק ,אנדרולוגית מעבדה( הפוריות במקצוע בכיר .1.1.2.2
 .שלישי

 
יש לפרט את שמות  .פרטיות מעבדות 3 היותר לכלמנהל המעבדה  יהיו  באחריות .1.1.3

 בטופס פרטי המציע.המעבדות המנוהלות ע"י המנהל המוצע 
 לצרף תעודות מתאימות לרבות אישור להיתר ניהול מעבדה . יש .1.1.4

 

 :, לאחר הזכייה במכרז, יכללו המעבדה מנהל של האחריות תחומי .1.2
 על חתימה לרבות פעילויותיה כל על ואחריות במעבדה השוטפת העבודה ניהול .1.2.1

 ;תוצאות
 ;מטופלים של ורישום לקבלה עבודה נהלי של והטמעה קביעה .1.2.2
 כל יישום תוך ,המתאימה לרמה המעבדה עובדי של ורטיתותיא מעשית הכשרה .1.2.3

 פנימי. הכשרה בנוהל שנקבעו כפי להכשרה הכללים
 לבדיקה המתקבל בחומר לטיפול עבודה נהלי של והטמעה קביעה .1.2.4
 ;במעבדה עבודה טכנולוגיות יישום .1.2.5
 ;המעבדה לפעילות הקשורים בחידושים התעדכנות .1.2.6
 ;ציודהוב המעבדה במתקני ובטיחותי תקין שימוש .1.2.7
 ;המעבדה צוות אנשי בין העבודה וארגון תיאום .1.2.8
 .) זרע בנק , IVF ,המעבדה )כגון פוריות של המדיניות בקביעת שותפות .1.2.9

 .במעבדה האיכות ובקרת האיכות לאבטחת אחראי .1.2.10

תוצאות עוד הנבדקים ויבדרישות מכבי בכל נושאי המיחשוב ות לעמידה התחייבות .1.3

 .מכביהמיחשוב של הבדיקות במערכות 

http://www.health.gov.il/hozer/MHB_CL18-110_4.pdf


 

 : -מנהל המעבדה ידאג ל  .1.4
 

 ,עקרונות הכולל ,רחמית תוך להזרעה זרע והכנת הבדיקות של תקניים בצוע נהלי .1.4.1
 ,לחריגים קריטריונים וכן ,איכות ובקרת ביקורות ,חישובים ,ושיטות חומרים

 .לרבות הטמעת נהלים אלו בקרב עובדי המעבדה   דחיית דגימות ,תוצאות דחיית
 SOP = Standard ( ת"נב( תקניים בצוע נהלי יכלול ההמעבד של איכות מדריך .1.4.2

Operation Procedure  וטיפול אחסון נהלי ,דגימות ורישום קבלה נהלי :ביניהם 
 תיעוד נהלי וכן בדגימות

 הבדיקה לשיטות יתייחס ,כן כמו .בטיחות נהלי ,לדיווח נהלים ,רשומות ושמירת
 המקובלות

 של הפעילויות ושאר הבדיקות כל לביצוע נייםתק ביצוע ונהלי איכות נהלי ,במעבדה
 .המעבדה
 להבטחת ונהלים והחיצונית הפנימית האיכות בקרת ,העבודה שיטות את יכללו הנהלים

 .התוצאות וקבילות אמינות ,איכות
 

  .ודגימות פסולת של בטיחותי לסילוק נהלי .1.4.3
 בנהלים דכונווע הסגל הדרכת ,ריענון ,המעבדה מנהל י"ע וחתימה נהלים עדכון נהלי .1.4.4

 .החדשים            
  .הבדיקות תוצאות לאיתור יעיל כתיבת נוהל .1.4.5
 .רלוונטי והדבר במידה במעבדה זמינים יהיו ,וכיולו המכשור לתחזוקת נהלי .1.4.6

 באחריות מכבי להכין למנהל רשימת הציוד והספקים הרלוונטים .
 בפירוט במעבדה המבוצעות הפעולות כל של הנהלים יפורטו שבו נהלים לתיק .1.4.7

 הבדיקות כל תוצאות והדירות אמינות ,התוצאה איכות לרבות אבטחת,המספק
 והטיפולים.

 ושמירתה כנדרש. סימון הדגימה  ,מהמבוטח דגימה באיסוף הקשורים לנהלים .1.4.8
  .למעבדה ושינועו זרע למתן ,לנבדקים וברורות פשוטות והנחיות הסבר דפי .1.4.9

 
 
 

 נוכחות מנהל המעבדה  .1.5
 

במעבדה  בשבוע אחד יום לפחות פיזית להימצא מעבדה ההיתר לניהול בעל המעבדה מנהל על
ובימים האחרים יימצא עובד אחר  בעל היתר מטעמו בעל  -העת כל עליה , ולפקחבמכבי השלום 

 להלן . 2הכרה במעמד כעובד מעבדה רפואית בכיר בפוריות וכמפורט בסעיף 
 במתקן.לנוכחות יום יומית של מנהל המעבדה  יתרון יינתן

 בחודש.  פעם מנהל המעבדה חייב להימצא פיזית  לפחות –לגבי אילת 
 מעבדה כעובד במעמד הכרה בעל מעבדה בכל יום יהיה עובד כי ,בכל מקרה באחריות המנהל 

 לניהול היתר בעל גם הוא הזרע במעבדת היחיד העובד אם אלא ,בפוריות בכיר רפואית
 .בפוריות בכיר רפואית מעבדה כעובד במעמד הכרה בעל או זרע מעבדת

 
 

 דרישות לעובד מעבדה אנדרולוגית:  .2
 
 

 קודם  ניסיון .2.1
 

 במעבדה קודם בתחום הרלבנטי במדעי החיים, ובעל ניסיון Ph.D תואר בעל .2.1.1
, IUI((  INTRA UTERUS INJECTION דגימת הזרע ל  והכנת זרע אנדרולוגית לבדיקת

 ציבורי מוסד של זרע לבדיקות דהבמעב ,מלאה במשרה ,עבודה  שנתיים ניסיון של
 בעל או המעבדה מנהל של ובפיקוחו בהדרכתו,המנהל בו שהכיר זרע מעבדת או

 .מעבדת  הזרע בתחום בכיר מעבדה כעובד במעמד הכרה
 

 במעבדה קודם בתחום הרלבנטי במדעי החיים, ובעל ניסיון M.Sc תואר לבעל .2.1.2
 במשרה ,עבודה שנים ארבע ן של,ניסיו  IUI ל זרע והכנת זרע אנדרולוגית לבדיקת

 ,המנהל בו שהכיר זרע מעבדת או ציבורי מוסד של זרע לבדיקות במעבדה ,מלאה



 בכיר מעבדה כעובד במעמד הכרה בעל או המעבדה מנהל של ובפיקוחו בהדרכתו
 .מעבדת הזרע בתחום

 
 
 

 עבודה מקצועית במעבדה  .2.2
 ,בזמן הבדיקות כל לביצוע מספק ובדיםע עם מספר עובדי מעבדה סגל להימצא במעבדה יהיה חייב

 ,עליהם ומצהירה מציעה שהמעבדה כפי מבוטחי מכבי  של אמין למתן שירות ,וביעילות באיכות
 .מילואים או מחלה ,במקרי חופשה לגיבוי אדם כוח כולל

 
 :אלו בלבד בידי במעבדה ייעשו ,הזרע בנוזלי וטיפולים בדיקות

 או הרפואית המעבדה מדעי או לרפואה או ייםהח למדעי מפקולטה אקדמי תואר בעל .1
 ;אקדמי רפואי מעבדה כעובד המנהל בו מי שהכיר כל

 
 לעובדי מוכר ספר בבית שלמד לאחר מוסמך מעבדה כעובד בו הכיר שהמנהל ,אדם .2

 500 ומילא ממשלתי בוחן בנוכחות חיצוניות בבחינות עמד ,שנתיים מעבדות במשך
          .עבודה מעשית שעות

 
 שעות העבודה במעבדה ינימום מ .2.3
 בבוקר. 11:00עד  08:00ו בין השעות   -בימים אבמינימום שעות מתן השירות יהיו   .2.4

 
 מבנה המעבדה  .2.5

 
באחריות מכבי לדאוג לחדר להקמת המעבדה  , אין לקחת עלות שכירות  חדר בתמחור 

ות הבדיקות . למען הסר ספק, התאמת החדר לנוהלי משרד הבריאות, תהיה באחרי
 מחוז המרכז.

 
 רשימת הציוד  .2.6

 
הציוד  הנדרש יירכש ע"י מכבי מתקציב מחוז מרכז  עפ"י הרשימה בחוזר משרד  .2.6.1

 הבריאות , כלהלן :

 'טמפ מבוקר , OC 37 יבש אמבט או אינקובטור .2.6.1.1
 . מהירות בקרת עם צנטריפוגה .2.6.1.2
 ;מורפולוגיות מכויל  לבדיקות כימי מנדף .2.6.1.3
  יחידות ±0.2 דיוק ברמת pH ל אינדיקטור נייר .2.6.1.4
 וריאגנטים. מדיום תמיסות לאחסון מקרר .2.6.1.5
  .הצורך במידת( C 20 0 ) מקפיא .2.6.1.6
 .1000- 600 פי הגדלה עם מיקרוסקופ .2.6.1.7
 זרע. תאי לספירת המתאים מקלר מסוג ספירה תא .2.6.1.8
  אוטומטיים פיפטורים .2.6.1.9

 ובטיחותית סטרילית לעבודה Laminar flow  מסוג ביולוגי בטיחות תא .2.6.1.10
 

וד תהיה  באחריות מכבי , אין לקחת עלות זו בתמחור למען הסר ספק רכישת הצי .2.6.2

 הבדיקות . 

 
 

 באחריות המציע –רשימת ריאגנטים לביצוע הבדיקות  .2.7
 

לכל ריאגנט   MSDS המציע יגיש רשימת ריאגנטים לביצוע הבדיקות  לרבות  .2.7.1

 שייבדק ויאושר על ידי צוות הבדיקה במכרז.

  וסטריליים טריים ותמיסות טיםריאגנ ,מדיום הריאגנטים יכללו את כל התמיסות .2.7.2

 הזרע. לדגימת  וההכנות הבדיקות הנדרשים לביצוע



 יינתן יתרון לרשימת הריאגנטים שתאושר ע"י מכבי . .2.7.3

למכבי שמורה הזכות לבחור בריאגנטים אחרים במידה והרשימה שתוצע לא  .2.7.4

 תעמוד בסטנדרטים המקצועיים , הנושא הינו לשיקול דעתה הבלעדי של  מכבי  .

 יר הריאגנטים ייכלל במחיר הבדיקות .מח .2.7.5

 
 

 טופס ההצעה )מהווה את נספח א' להסכם(: .3
 

 .                                                                                       המציע:  שם .3.1
 
 
 

 
אומדן כמות בדיקות  שם הבדיקה 

 בשנה 
מחיר לבדיקה, 

 בש"ח לפני מע"מ

שבחה בדיקת  זרע + ה

 IUIל 
 

1,500  

  3,000 בדיקת זרע שלמה

ריאגנטים הדרושים 
לביצוע הבדיקות )יש 
לצרף רשימה של כל 

הריאגנטים ומחיריהם( 
)למען הסר   לשקלול לא

ספק, עלות הריאגנטים 
תיכלל בעלות הבדיקה 

 המוצעת(

  

 
 
 

 הכמויות הן הערכה בלבד ומכבי אינה מתחייבת להן. כל 
 

  למחיר עד שתי ספרות אחרי הנקודה. ניתן להגיש הצעה 

 
 : על המציע לצרף 

 הבריאות במשרד רפואיים מקצועות מאגף זרע מעבדת לניהול אישור/היתר . 

  למנהל המעבדה ולעובדי המעבדה.  -תעודות אקדמאיות ותעודת הכרה במעמד 

  לביצוע הבדיקות.ריאגנטים הרשימת 

 

 
 

 הסכם ההתקשרות )ייחתם עם הזוכה(

 2016אביב, ביום ____  בחודש _________, -תם בתלשנערך ונח



 

 ב י ן

 

 מכבי שירותי בריאות

 (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

 

 כללי .1

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

יפי ההסכם ו/או כדי להשפיע על אין בכותרות סעיפי ההסכם כדי לשמש פירוש לסע .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

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

ניהול מעבדת זרע ואספקת שירותים לביצוע  - "השירות " .1.3.3
זרע, הכל כמוגדר במכרז ולפי בדיקות 

המפורט במפרט ובהסכם זה על נספחיו ולפי 
נוהל קווים מנחים  -נוהל נשרד הבריאות 

 (, נוהלמעבדות זרע)למעבדות אנדרולוגיות 
 .CL18110 (4) מספר

 

 

 

 

 

 אנשי קשר .2

מכבי ממנה בזה את ________________ להיות המנהל הממונה מטעמה בכל הקשור  .2.1
 .לביצוע הסכם זה



הזוכה ממנה בזה את _________________ להיות נציג הזוכה בכל הקשור לביצוע  .2.2
 הסכם זה.

הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת לשירות, יהיה זמין לכל פניה מצד   נציג .2.3
 ידי מכבי.-מכבי וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי )והמנהל(, אם יידרש לכך על

 

 הזוכה לעניין מתן השירותהתחייבויות והצהרות  .3

הזוכה מצהיר, כי הוא בעל רשיון  ממשרד הבריאות  לתת את השירות בישראל והוא  .3.1
עומד בכל דרישות ונוהלי משרד הבריאות ובדרישות המפרט ומסמכי נשוא מכרז זה 

 למשך כל תקופת ההסכם.  

רט הזוכה מתחייב, בכל תקופת ההתקשרות, לתת מענה לדרישות מכבי בהתאם למפו .3.2
בהסכם זה, במפרט ובהצעתו, ולעמוד בכל הכמויות, התעריפים ולוחות הזמנים כנדרש 

 בהסכם זה ובמסמכי המכרז. 

הזוכה מתחייב להמשיך לספק השירות גם בשעת חרום, למעט במקרה של נסיבות  .3.3
 שלזוכה אין שליטה לגביהן.

מתן השירות, הזוכה מצהיר, כי ברשותו מצוי כוח האדם המתאים והידע הדרושים לשם  .3.4
על פי  הכל כמתחייב מהוראות הסכם זה וכי בידו כל האישורים וההיתרים הנדרשים

 פי כל דין.-נוהלי משרד הבריאות, ועל

הזוכה מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה, תוך שימוש בשיטות עבודה  .3.5
 בטוחות, בצוות עובדים מיומן ובציוד תקין.

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

 

 התחייבויות מכבי  .4

מכבי מתחייבת לשתף פעולה עם הזוכה על מנת לתת שירותים באופן המקסימלי ביותר  .4.1
 למבוטחי מכבי.

מכבי מתחייבת לרכוש את הציוד הנדרש לביצוע הבדיקות עפ"י הרשימה בחוזר משרד  .4.2
 וכפי שפורט במפרט . 01.01.2015הבריאות מיום 

 

 התמורה ותנאי תשלום .5

פי מכפלת התעריף ליחידה -מכבי תשלם לזוכה בהתאם להצעתו הסופית שאושרה, ועל .5.1
ידי נציג מכבי, בתוספת מע"מ כדין, -בכמות היחידות שניתנה בפועל ושאושרה על

 "(.התמורהידי מכבי לזוכה כנגד הוצאת חשבונית מס כחוק )להלן: "-שתשולם על

מובהר, כי התמורה הינה סופית ומוחלטת, וכוללת את כל התשלומים, ההוצאות,  .5.2
המיסים, ההיטלים והאגרות הכרוכים באספקת השירותים המקצועיים, והזוכה לא 

 יהא זכאי לכל תמורה נוספת מעבר לתמורה.

 

 תשלום תנאי .5.3

דש )שישים וחמישה( יום )תום חו 65התשלום יבוצע בתנאי תשלום של שוטף +  .5.3.1
-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 .5.3.2
 לאחר מועד זה, אזי התשלום יידחה למועד התשלום הבא.

ט כל הסכומים הספק יגיש למכבי חשבון חודשי, ובו פירו -הגשת החשבונית  .5.3.3
 המגיעים לו. הספק יצרף דוח מפורט, הכולל אסמכתאות, לאימות החיובים. 



מכבי תבדוק חשבונית זו והדו"ח המצורף אליה, ולאחר בדיקתם יהוו  .5.3.4
 החשבונית והדו"ח אסמכתא לתשלום על ידי מכבי.  

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

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

 מראש.

 

 אחריות .6

דין לכל נזק ו/או אובדן פי -מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הזוכה לבדו אחראי על .6.1
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 

 כמפורט ומוגדר בהסכם זה.  השירותים נשוא המכרז

כבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפות את מ .6.2
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 בשמו, 

 על פי הסכם זה או על פי כל דין.

חלוט, למתן הודעה מיידית חובת הפיצוי והשיפוי כפופה לפסק דין 
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 .6.3
כם, ולא יהיה בעריכת או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להס

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

מכבי תהא רשאית לנכות סכומים להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו, מכל סכום  .6.4
פי חוק, בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית -וריבית עלשיגיע ממנה לזוכה, בצירוף הצמדה 

 לגבותם מהזוכה  בכל דרך אחרת.

הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות,  .6.5
פי ההסכם. -הצווים, ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על

אחר כל דרישות והוראות החוק  למעלה מן הצורך יובהר, כי הזוכה מתחייב למלא
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 
שליחיו ו/או משמשיו ו/או קבלני המשנה שלו ועובדיהם שיועסקו במתן השירותים, 

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

הוראות סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מכל התחייבות של הזוכה  .6.6
יות כלשהי בגין פי כל דין, ואין בהן כדי לשחרר את הזוכה מאחר-לפי ההסכם ו/או על

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

 

 ביטוח  .7

פי כל דין, ממועד -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הזוכה על .7.1
תחילת הסכם זה או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, מתחייב הזוכה 

ונו בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את לערוך ולקיים על חשב
הביטוחים המפורטים ב"אישור עריכת ביטוחים" המסומן כנספח להסכם זה ומהווה 

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

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

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

 .הידוע ביום עריכת ההסכם



ייב, בין הזוכה מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתח .7.2
היתר, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי 
הזוכה תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות 
על פי ההסכם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף 

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

ללא צורך בכל דרישה מצד מכבי, מתחייב הזוכה להמציא למכבי, לא יאוחר מיום אחד  .7.3
לפני מועד חתימת הסכם זה, אישור בדבר עריכת ביטוחי הזוכה כאמור לעיל בהתאם 

הזוכה מצהיר, כי  לנוסח "אישור עריכת ביטוחים", כשהוא חתום כדין על ידי המבטח.
ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו 
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 -"ל עלבהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ .7.4
בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי 
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

ם לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה, ככל שתקופת ביטוחי הזוכה תסתיי .7.5
לעיל בגין  7.3מתחייב הזוכה להפקיד בידי מכבי אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף 

 פי ההסכם.-הארכת תוקפו לתקופת ביטוח נוספת ולמשך כל תקופת ההתקשרות על

הינם בדולרים, על הזוכה להתאימם  מובהר, כי היה וסכומי הביטוח
לערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום חידוש עריכת 

 הביטוח.

ו/או  7.3ידי הזוכה כנדרש בסעיפים -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על .7.6

לעיל תחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את מכבי, בין היתר, בעיכוב כל  7.5
 תשלום המגיע לזוכה לפי הסכם זה.

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

ידי -עלמכבי תהא רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא  .7.7
הזוכה כאמור לעיל, והזוכה מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או 

פי -הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נשוא האישור להתחייבויותיו על
קה ולדרישת זה. הזוכה מצהיר ומתחייב, כי זכויות מכבי לעריכת הבדי 7סעיף 

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 לגבי 

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

 נבדקו אישורי עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

ידי -ביטוחי הזוכה יכללו תנאי מפורש, על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על .7.8
מכבי, וכי המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי. כמו כן, 

בטח שהפוליסות לא תשוננה לרעה  ולא תבוטלנה, אלא אם תימסר הודעה יתחייב המ
 )שלושים( יום מראש. 30בכתב בדואר רשום לידי מכבי לפחות 

ביטוחי הזוכה יכללו סעיף, לפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על הזוכה, לרבות  .7.9
ת, לא יפגעו אי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסו

 בזכויותיה של מכבי לקבלת שיפוי. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר הזוכה, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או  .7.10
תביעה כנגד מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שארע לרכושו ו/או הנובע מנזק לרכושו, 

ור זה לא יחול והוא פוטר את מכבי ו/או מי מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור. פט
לטובת מי שגרם לנזק בכוונת זדון. הספק מתחייב, כי ככל שערך ביטוח רכוש )לרבות 
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.

כה מתחייב, כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן הזו .7.11
השירותים נשוא חוזה זה, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו 

זה, על כל  7קבלני המשנה יתחייבו לערוך ולקיים את הביטוחים המפורטים בסעיף 
-וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם הזוכה או לתקופה מאוחרת יותר על תנאיהם,



זה. לחלופין, רשאי הזוכה לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח  7פי המוגדר בסעיף 
 בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט לעיל. 

ות הזוכה, למעט ביטוח אחריות מקצועית, לא מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליס .7.12
יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט הרלוונטי למועד עריכת הביטוח או כל נוסח אחר 

 שיחליף אותם.

 

 רישיונות והיתרים .8

הזוכה מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים  .8.1
הדין, ועל פי נוהלי משרד הבריאות  פי-ו/או ההיתרים ו/או הרשיונות הדרושים על

והנדרש על פי מסמכי מכרז זה לצורך קיום השירות והפעלתו. הזוכה מתחייב לגרום 
לכך שכל הנ"ל יהיו בעלי תוקף ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בהם, על חשבונו הוא, 

 במשך כל תקופת ההתקשרות.

 

 מועסקי הזוכה .9

על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל  הזוכה מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו .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.

על מעביד בהתאם לכל דין הזוכה מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים  .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 

 השירות או בכל פעילות הקשורה למתן השירות. 

פי ההסכם, וכי -הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות עלכן מצהיר הזוכה, כי  .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 
כה ו/או לכל העובדים אמצעי להבטחת ביצוע הוראות ההסכם במלואן, ולא תהיינה לזו

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 

 פי ההסכם, מכל סיבה שהיא.-ביטול או סיום ההסכם, או סיום כל התקשרות על

יתן את השירות בשמו בלבד. שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש הזוכה מתחייב, כי י .9.5
כמסמיך את הזוכה להופיע בשם מכבי או מטעמה, או כמקנה לו מעמד של נציג מכבי 

 בעניין כלשהו או למטרה כלשהי.

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

 המשפטי ו/או העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה.

 

 תקופת ההתקשרות וסיום ההסכם .10

 3הינה לתקופה של  זרע בדיקותלביצוע  שירותיםההתקשרות עם הזוכה לגבי רכישת  .10.1
" ההסכם תקופתלן: ")לה  ________וסיומה ביום  ________ שנים, שתחילתה ביום

 "(. ההתקשרות תקופתו/או "

 בנות נוספות תקופות 2-ב ההתקשרות תקופת את להאריך האופציה שמורה למכבי .10.2
 תוך והכל( מיטיבים בתיאום עם הזוכה, 2( זהים; או )1כל אחת, בתנאים )   שנתיים
 "(.האופציה תקופות)להלן: " ההסכם ותנאי הוראות יתר כל על שמירה

, זה הסכם להביא, עת בכל, רשאית תהא מכבי, לעיל 10.2-ו 10.1 בסעיפיםור אף האמ על .10.3
 סיבה ומכל הבלעדי דעתה שיקולפי -על, לסיומו, מסוימים לשירותים ביחס או כולו

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

 מכבי כלפי תביעהאו /ו דרישהאו /ו עילהאו /ו טענה כל לזוכה תהא לא, כאמור במקרה .10.4
 .ההסכם סיום עם בקשר



 לבטל רשאית מכבי תהא, להלן המנויים מהמקרים אחד בכל, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .10.5
 תהא שלזוכה מבלי וזאת, מידי באופן הזוכה עם ההתקשרות את ולסיים ההסכם את

 :לכך בקשר כלשהי דרישהאו /ו טענה

 סכם זה;אם הזוכה הפר הוראה יסודית כלשהי מהוראות ה .10.5.1

אם הוגשה כנגד הזוכה ו/או על ידו בקשת פירוק ו/או אם ניתן כנגדו צו פירוק  .10.5.2
 כונס לרבות, הזוכה לנכסי נכסים כונס מונה או הליכים להקפאת צואו /ו

 ימים;  60, והליכים כאמור לא בוטלו בתוך זמני נכסים

לא אם הצהרה מהצהרות הזוכה תתגלה כלא נכונה או כלא מלאה ו/או הפכה ל .10.5.3
 נכונה או ללא מלאה במהלך תקופת ההתקשרות;

 - רשאית מכבי תהא יסודית הפרה ההסכם את הזוכה הפר, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .10.6

 לבטל את ההסכם לאלתר כאמור לעיל; או .10.6.1

לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה  .10.6.2
לזוכה. הזוכה מתחייב  ימים מיום שתימסר ההודעה 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  10.5מכבי את ההסכם בנסיבות המתוארות בסעיף  ביטלה .10.7
או /ו שנגרמו הנזקים בגין וזאת, _ש"ח______________ בסךפיצויים מוסכמים 

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

 .דין כל פי על נוספיםאו /ו אחרים תרופה או סעד כל

לעיל ו/או הפר הזוכה את ההסכם  10.6.2בסעיף  לא תיקן הזוכה את ההפרה, כאמור .10.8
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 

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

ש"ח וזאת בגין הנזקים  _______________לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך 
ידרש שנגרמו ו/או שיגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום כאמור ומבלי שת

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

הצדדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של  .10.9
ת של ההסכם, כמפורט הנזק אשר עלול להיגרם למכבי עקב הפרתו ו/או הפרתו היסודי

 לעיל, וכי הזוכה יהיה מנוע מלטעון להיפוכו של דבר.

ביטול ההסכם על ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה, והביטול ייכנס לתקפו  .10.10
 במועד שתקבע מכבי בהודעה.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות הקיימת לצדדים בהתאם לחוק החוזים )תרופות  .10.11
, לרבות סיומו המידי של ההסכם בשל הפרתו 1970-(, התשל"אבשל הפרת הסכם

 פי דין. -פי הוראות ההסכם או על-היסודית על

 

 איסור הסבת ההסכם .11
פי -הזוכה איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות לאחר את זכויותיו על .11.1

ההסכם או את החובות הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי, 
 א תסרב לתיתו אלא מנימוקים סבירים.של

כל מסירה או העברה שיתיימר הזוכה לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה  .11.2
 ומבוטלת וחסרת כל תוקף.

 זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. .11.3

הסכם זה ו/או  פי-מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה על .11.4
חלקן, לכל גוף משפטי המהווה חברה בת ו/או חברת סמך של מכבי ו/או שמכבי הינה 

, ו/או לכל 1968 –עניין" בחוק ניירות ערך, תשכ"ח -עניין" בו כהגדרתו של "בעל-"בעל
 גוף מקבוצת מכבי ובלבד שזכויות הזוכה על פי הסכם זה לא תיפגענה.



דדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך, הצ .11.5
 כלשהו.

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

 

 זכות קיזוז .12
הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, ולה בלבד, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי  .12.1

עסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, מכל סכום שהזוכה עשוי להיות חב לה מתוך ה
 שיגיע לזוכה ממכבי.

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומו ובין אם .12.2
 לאחריו, טעויות, אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים

 שיגיע לספק ממכבי.שיתגלו בעקבות האמור לעיל, מכל סכום המגיע ו/או 

 

 ויתור בכתב .13
 אין שינוי בהסכם, ואין ויתור על זכות מזכויות הצדדים לפיו, אלא בכתב. .13.1

הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא  .13.2
 תשמש תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

לא ייחשב הדבר  –פי ההסכם -ללא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו ע .13.3
 כויתור על זכויותיו, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך.

 

 סמכות שיפוט .14
בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 

הקשורים להסכם ו/או למכרז, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 
 . יפו -אביב-בתל

 

 כתובות הצדדים ומתן הודעות .15
 כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.

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

 שליחתן.

 :וםולראיה באו הצדדים על החת

 

 

        ___________________                            ___________________ 

 

 מכבי                                                     הזוכה                            

 

 אישור עריכת ביטוחים

_____________ )להלן: הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ___
"(  לרבות בקשר עם מתן שירותי בדיקות זרע וכן כל השירותים הנלווים בקשר עם הסכם הספק"

"( וזאת לתקופה המתחילה ההסכם" -" והשירותיםשנערך ביניכם לבין הספק )להלן בהתאמה: "
 "(.תקופת הביטוחביום _______ ומסתיימת ביום _______ )להלן: "

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



גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול 
לתקופת הביטוח. הביטוח יורחב לשפות ₪  20,000,000לאירוע ובסה"כ  ₪  6,000,000אחריות של  

 את מכבי עובדיה ומנהלי במקרה ויקבע כי נושאים בחובות מעביד כלפי מי מעובדי הספק.
 __________________פוליסה מספר 

פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק  ביטוח חבות הספק על פי דין, בגין - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2
שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות מכבי ו/או עובדיה ו/או מי שפועל 
מטעמה, בקשר עם ו/או במסגרת מתן השירותים על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמו, בגבול אחריות 

רחב לשפות את מכבי בגין אחריותה לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. הפוליסה תו₪  8,000,000של  
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. רכוש מכבי ו/או עובדיה ייחשבו כרכוש צד שלישי, 

  בשליטת הספק.ויבוטל כל חריג בגין רכוש מכבי באחריות או בפיקוח או 
 __________________פוליסה מספר 

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

י ו/או עקב מתן השירותים ו/או במהלכם ו/או במסגרתם וכל הפועלים מטעמו, אשר ארע תוך כד
לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח מורחב _ ₪  12,000,000בגבול אחריות של___________

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

 חבות מכבי כלפי הספק. 
הביטוח הניתן בסעיף זה חופשי מכל סייג ואו מגבלה בדבר: אובדן מסמכים, אבדן שימוש, איחור או 

עיכוב בביצוע השירותים )שהינם "מקרה ביטוח"(, פגיעה במוניטין וכן חריגה מסמכות ופגיעה 
 כן יורחב הביטוח לכסות את אחריותו של הספק בגין אי יושר עובדים.בפרטיות שנעשו בתום לב.  

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

לפני ____________ . במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא מועד תחילת הפוליסה, אך לא 
 6יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם כי בפוליסות תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך 

חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו 
רכת, ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוא

 __________________פוליסה מספר   במהלך תקופת הביטוח.

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

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

 מטעמה.

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

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

 אחר שיחליף אותם.
במפורש על ידי האמור  בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו

 לעיל.

 בכבוד רב,
             ______________________                                                    ________________ 

 שם ותפקיד החותם                                                       חתימה וחותמת חברת הביטוח               

 


