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 ("הבקשה" –)להלן  לאספקת שירותי סיעוד בבית  המטופל בקשה להצעת מחיר 
 

 כללי .1
 

שירותי סיעוד  ( מעוניינת לקבל הצעות לאספקת "מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1

 (, כמפורט בבקשה."המוצרים והשירותים" –)להלן בבית המטופל 

לדואר  עדי ארזאת ההצעות יש למלא על גבי טופס ההצעה המצורף ושלוח אל  .1.1

 .14.7.2016ה, עד יום   erez_a@mac.org.il אלקטרוני

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

 לפצל את ההתקשרות ליותר מספק אחד. מכבי רשאית

 הצעות שלא עומדות בסף איכותי נדרש יפסלו. .1.1

היות מציע בעל ההצעה הכלכלית המיטבית אינו מבטיח את זכייתו. זכייה תוכרז לאחר  .1.1

 שקלול המחיר והאיכות כפי שתחליט מכבי.

 מכבי שומרת לעצמה הזכות לנהל מו"מ עם שתי ההצעות המיטביות. .1.1

, המציע יהיה ערוך  הכרזה על זוכהלדרישת מכבי ולצורך הערכה איכותית טרם  .1.1

יום  12יום , וזאת תוך  12למשך  במחוז ים שפלה ביקורים 12 -בכלהפעלת פיילוט 

 ן הפיילוטיבוצע תשלום בגי, המציע יוכרז כזוכהאם מהודעת מכבי על רצונה בכך. ב

 .בגין הפיילוט יבוצע תשלוםלא המציע לא יזכה, בהתאם להצעת הספק. באם 

הצעה זו אינה מבטלת את זכותה של מכבי להמשיך התקשרויות קודמות, בהתאם  .1.1

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, 

 ופציות ככל שהן קיימות.לרבות מימוש א

ימים מקבלת  1ספקים עימם תתקשר מכבי, יחתמו על ההסכם המצורף לבקשה תוך  .1.1

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

 בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.

הספק הזוכה, בתום הליך הרכש יחתמו הסכמים משפטיים נפרדים )מכבי ואסותא( מול  .1.12

חלק בלתי נפרד   ימים מקבלת הודעת זכייה. מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו 1בתוך 

  מהסכמי ההתקשרות שיחתמו.

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

 .בפני מציעים אחרים

 יום מהודעת מכבי. 12המציע יהיה ערוך למתן השרות כמוגדר במסמכי הבקשה תוך  .1.11

 הערכה בלבד.להינו  מכבי אינה מחויבת למספר מטופלים וכל אומדן .1.11
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 תנאים מוקדמים להגשת ההצעה  .2

 

 רשאי להגיש הצעות מציע אשר יענה על כל הדרישות שלהלן:

 
 .או/ו עוסק מורשה שאינו תאגיד תאגיד רשום כחוק בישראל .1.1

 מנהל ספרים כדין. .1.1

 12בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות עובר למועד פרסום הבקשה ובהיקף של  לפחות  .1.1

בבית המטופל מטופלים לחודש )אפשרי אותם מטופלים או מתחלפים( בטיפול סיעודי 

ובהתאם לפעולות הנדרשות במסמכי הבקשה. למען הסר ספק מכבי תוכל להוסיף 

 פעולות סיעודיות אחרות על פי צרכיה.

ספק למכבי את השרות בעצמו )לצורך כך גורמי טיפול הקשורים עם המציע מסוגל ל .1.1

המציע הינו האחראי ספק, ומוציאים לו חשבונית לא יחשבו כקבלני משנה(.  למען הסר 

 .הבלעדי לעמוד בדרישות הבקשה להצעת מחיר לרבות ההסכם

 ,עובדים זכויות מקיימים את חובות המציע בעניין שמירת בו, השליטה המציע ובעלי .1.1

 ההרחבה צווי והנחיות משרד הבריאות לגבי חיסוני עובדים,,דיני העבודה לפי

 או העבודה אספקת לצורך כמעסיק המציע על הקיבוציים החלים וההסכמים

 .השירותים

 

 התחייבויות המציע .3

 
המפורטות במסמכי הבקשה, ולאחר  הפיילוט יבוצע עם אנשי מקצוע העונים לדרישות  .1.1

ניסיון יש למען הסר ספק באם למציע הצגת נספח ביטוח חתום ומאושר על ידי מכבי. 

 פיילוט.בקיום הצורך ה את מכבי תשקול ,בנשוא הבקשה עם מכבי

ערוך לתחילת מתן שרות מלא בפריסה המציע יהיה  ,באם מכבי תחליט להתקשר עימו .1.1

ימים מהודעת  12תוך  , חבל עזה וישובי ספר מרוחקים()כולל יהודה ושומרון ארצית

כוח האדם המתאים, הכשרה, הידע, ציוד ואמצעים הרלוונטיים לשם מתן  -מכבי לרבות

השרות כמתחייב מהוראות הסכם זה, כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או הרישיונות, 

 הנדרשים על פי כל דין, לצורך קיום השירות והפעלתו.

 טכנולוגיה למשפט הרשות והנחיות ותקנותיו הפרטיות הגנת חוק את יקיים הזוכה .1.1

 הרלוונטיות, המידע ואבטחת הפרטיות הגנת לעניין הבריאות משרד ודרישות ומידע

 זה מכרז נשוא העבודה ולתהליכי המידע טכנולוגיית למערך

 

 המפרט המבוקש:  .4

 
 : הנדרש מטעם החברה המספקת השירות  הרכב הצוות .1.1

רופא מגבה לצוות האחיות המטפלות, בעל מומחיות במקצוע קליני  –יועץ רפואי 

 ובעל( אונקולוגיה/ילדים/ גריאטריה/  משפחה/ פנימית -מהתחומים באחד  עדיפות)

 לפחות. שנים 1 של  החולה בבית, מורכבים בחולים טיפול של בתחום ניסיון

או במנהל  תואר אקדמי בסיעוד אחות מוסמכת בעלת   -מנהלת הצוות הסיעודי

 1בבית המטופל של כולל  ייםסיעוד םמתן טיפוליבניהול ובניסיון מערכות בריאות ו



קורס על בסיסי בתחום רלוונטי יהווה יתרון )יש לצרף מסמכים ותעודות  שנים לפחות. 

 לטופס ההצעה(.

בעלות ניסיון במקצוע הסיעוד  השרות יינתן על ידי אחיות מוסמכות –אחיות מטפלות 

קורס על  .של שנתיים לפחות, עדיפות לבעלות ניסיון במתן שירותי סיעוד בבית המטופל

 בסיסי בתחום רלוונטי יהווה יתרון )יש לצרף מסמכים ותעודות לטופס ההצעה(.

 

 :מהצוות הכשרות נדרשות .1.1

 ת , אחביצוע קורס החייאה על פי נוהל משרד הבריאותתקף על אישור  .4.2.1

 לשנתיים.

בדגש על המיומנויות  הכשרה ייעודית למתן טיפול סיעודי בבית המטופל .4.2.2

, עם הקבלה הנדרשות לשם ביצוע הפעולות הסיעודיות הנדרשות על ידי מכבי 

 .לעבודה

 

 השירות הנדרש: .1.1

 השרות יינתן  בבית המטופל ,בהתאם לצורך ועל פי נהלי וחוזרי משרד הבריאות:

 תדירות מי מבצע פעולה

מקריאה או  שעות 11 תוך בבית המטופלשגרתי ביקור בית 

לביצוע טיפול שעות  מרגע הקריאה  1 תוךביקור בית דחוף  

סיעודי המוגדר בהפניה  כגון: טיפול בפצעים, מתן טיפול 

הכנסת קטטר / זונדה לגבר/ אישה ,ביצוע   */IM/IVתרופתי 

תכנית ם להחלטות טיפוליות ויישום יאומדנים רלוונטי

על פי דרישת   נדרשאחר ה כל טיפול סיעודיו/ או ) הטיפול

יש להעביר את סיכום הטיפול בביקור והמידע ( המחוזות

הרלוונטי הכולל את המדדים, הטיפול הנעשה, מצב 

המטופל לאחר הטיפול והערות נוספות להמשך הטיפול 

למנהלת הסיעוד המחוזית או מי מטעמה כפי שיוסכם 

 .הנהלת הסיעוד במחוזבהתקשרות מול 

 ימים בשבוע 1 אחות

 מדידת סימנים חיוניים/אומדן ואנמנזה לפני כל פעולת הסיעוד לא נחשבו כפעולה נפרדת!

 על איש הצוות לשהות עם המבוטח עד לחצי שעה מסיום הטיפול בהתאם להוראות העלון לרופא  IV*בעת מתן תרופה 
 

 

 סיעודי תבוצע על ידי נציג מכבי בלבד.פניה לספק להזמנת ביקור בית לטיפול 

 הנציגים במכבי: .1.1

האחות המנהלת בסניף המשויך תהא אשת הקשר לטיפול במטופלים שאינם  .4.4.1

 חולי היחידה לטיפולי בית. 

אחות מנהלת יחידה אזורית של היחידה לטיפולי בית תהא אשת הקשר לטיפול  .4.4.2

 במטופלים המשויכים ליחידה לטיפולי בית.



 
 :/ מענה טלפוני זמינות הגעה .1.1

 שעות ממועד הקריאה.  1 עדת הגעה  במקרים דחופים תתבצע זמינו -דחוף .4.5.1

 שעות ממועד הקריאה.  11זמינות הגעה  במקרים מתוכננים תתבצע  תוך  -תישגר .4.5.2

 

הטיפול בחולה. במקרים בהם  את  מנהלתההמענה הטלפוני יהיה של האחות , ככלל

לופי של אחות אחרת המכירה את פרטי האחות אינה זמינה יינתן מספר טלפון ח

  המטופל.

 11/1יהיה זמין   הטלפוני לצורך בירור/תיאום/ביטול  מועד הביקור מחדש  המענה

 לפניות המטופל/ משפחתו/  מנהל/ת היחידה לטיפולי בית או מי מטעמה.

 

 ציוד מתכלה:    .1.1

 ציוד מתכלה כללי לביצוע הטיפול:  .4.6.1

כפפות,  -תוספת עלות. בין היתר הציוד כולל ציוד זה יסופק על ידי החברה ללא

, סט חלוק חד פעמי, מזרקים, מחטים, חבישה כללית )גזות, פדים , אלכוהול וכו'(

לעירוי, נוזלים, וציוד נלווה למתן עירוי כגון ונפלונים וכו' ) לא כולל התרופה עצמה( 

 יסופק ציוד באיכות גבוהה ובעל אישור אמ"ר תקף.

  -ם למטופלהמותא ציוד מתכלה .4.6.2

 וכו'. תכגון חבישה מתקדמת, קטטרים, זונדות, תרופות ייעודיו

הינו באחריות המטופל  ,נדרש לביצוע הטיפולמותאם זה, אשר הימצאות ציוד 

ומשפחתו ויסופק למבוטח בבתי המרקחת של מכבי פארם, בכפוף למרשם שיינתן 

 . או אחות במקרים של חבישה מורכבת על ידי רופא

תתדרך את המבוטח  מהסניף או מהיחידה לטיפול בית מנהלת הטיפול אחות מכבי

 לתהליך ההצטיידות הנדרש לשם הטיפול בבית.

באחריות ספק השירות לוודא קיום הציוד הנדרש לטיפול בעת ביצוע תיאום 

 הביקור.

לאחות מכבי מנהלת הטיפול מהסניף או בכל בעיה/  חוסר בציוד יש לפנות ישירות 

 לעדכון ובירור לפני הגעה לבית המטופל.  ול בית מהיחידה לטיפ

 

 תיעוד סיכומי ביקור בבית המטופל:  .1.1

בסיום כל ביקור יש לתעד סיכום הביקור בתיק סיכום רפואי אשר יימצא בבית 

המטופל. תיעוד ורישום של הביקור יבוצע  באופן מלא כנדרש בחוק, כולל חתימה 

ם במערכת הממוחשבת של הספק לתיעוד וחותמת המטפל הבודק. במקביל יבוצע רישו

 .הביקור

 

 

 

 

 



 העברת מידע רפואי:  .1.1

 .ביתב במהלך ביצוע הביקורהספק יעביר דיווח לגבי מצבו הקליני של המטופל 

סטנדרטי באמצעות כספת  XML על הספק להיות מוכן טכנית להעברת המידע  בקובץ 

 המכיל את כלל המידע הנדרש.  PDFיצורף קובץ   XML -וירטואלית. לקובץ ה

המידע יועבר בדרכים אחרות המקובלות  -עד להתממשקות מחשובית בדרך המתוארת

 בין המוסדות הרפואיים.

במקרים דחופים/ הדרדרות המטופל יש לדווח מידית למנהלת הסיעוד במרכז הרפואי 

 המשויך/ למנהלת יחידה אזורית לטיפולי בית בזמן אמת. 

 

 כלול את המידע הבא: ביקור יעל כל הדיווח  .1.1

 פרטים אישיים עדכניים של המבוטח 

  תאריך ושעה:רישום 

 קבלת הקריאה במוקד 

 לביקור אחותהגעת ה 

 . רישום פעולות הסיעוד הנדרשות לביצוע 

 ת המטופל. בדיקאומדנים ומצב המטופל לאחר תשאול ותיאור ה  

 רישום הסימנים החיוניים 

 פרטי בדיקות עזר אם בוצעו 

 אומדנים , והדרכת המטופל כולל : טיפולים פיזים ,  -טיפולים שבוצעו פרטי

 ומשפחות.

 ופעת פרוט של תגובה חריגה או ת כולל: -דיון והמלצות להמשך בירור וטיפול

  או דווחה במהלך ו/או אחרי הטיפול.שנצפתה  לוואי

 ת האחות בשם מלא ומספר רישיון. הימצאות חתימ 

 יבי: טסטריהעברת מידע אדמינ .1.12

   בראשון לכל חודש קלנדרי:על הספק להעביר 

 יועבר  -לכל מבוטחאשר בוצעו בכל מחוז  דוח המפרט את מספר ביקורי אחות

 ת או מי מטעמה.מחוזיה הסיעודלמנהל/ת 

  הסיעוד אגף יועבר ל -בחלוקה למחוזות כמות הביקורים שבוצעודוח המפרט את

 .במטה מכביומוקדים רפואיים 

   הנהלות הסיעוד במחוזות המזמינות את השירות במחוזות  רציף עםקשר נדרש

 הכולל.

  הסיעוד במחוז ונציג הספק באותו המחוז.פגישות עבודה בין מנהלת קיום 

 באופן  הסיעוד המחוזית בכל אירוע חריג, ביצוע טעות/ כמעט טעות/מנהלת  יידוע

 שעות מקרות האירוע.  11תוך ו"ח אירוע כתוב דמידי ושליחת 

 



 רפית: גפריסה גאו .1.11

 . ארצית, כולל יהודה ושומרון והגולן

 הזוכה יפעל על פי הנחיות משרד הבריאות בתחום כולל הנחיות עתידיות.

 

 בקרת איכות הטיפול והשירות:  .1.11

שעות ממועד הפניה, יש  11יינתן  תוך  הסיעודמענה לתלונות המטופלים ומנהלת  .4.12.1

 לתלונות ולמענה אשר ניתן.  סיעודלכתב את מנהל/ת ה

נדרש ביצוע, תיעוד ומעקב להערכת תיקון ליקויים לצורך שיפור השירות באם  .4.12.2

במקרים של אירועים חריגים שקרו או כמעט קרו, יש לדווח למנהלת סיעוד  .דרשיי

 מחוזית, כולל הפקת לקחים ותיקון ליקויים כתוצאה מהאירוע.

 ות מתן השירות.קיום מענה  טלפוני מאויש במשך כל שע .4.12.3

השיחות יוקלטו או יתועדו על  -השיחות בין נציגי הספק לפונים תיעוד /הקלטת .4.12.4

 .ידי הספק

נדרש מעקב אחר זמני הפניה וזמני הגעת המטפלים לבית הפונה, תוך בדיקת  .4.12.5

 .הלימותן לסטנדרט שנקבע בהסכם

בי נדרש ביצוע ותיעוד מעקב להערכת תיקון ליקויים לצורך שיפור השירות, מכ .4.12.6

את תבצע סקרי שביעות רצון מדגמיים בקרב מטופלים ובני משפחותיהם הצורכים 

 שירותי הסיעוד בבית המטופל.

  



 2.2.1.1.-ספק שרותי בריאות החל מדרישות אבטחת מידע ל

 או אחר מכבי /עובדרפואי של חבר מידעאוגר או מקבל גישה לש
 

 לקראת הסמכה לתקן אבטחת מידעבמידה והספק מוסמך לתקן אבטחת מידע / או בתהליך  2.

 מלא את השאלון הבא 2.2.

 ".ה בדרישות תקן אבטחת מידע לספקיםמכתב אישור עמידמלא וחתום על מכתב: " 2.2.
 

 מענה הספק )לסמן/לפרט( נושא

לאבטחת מידע: האם הספק מוסמך לתקן אבטחת מידע/בתהליך  ISOהסמכה לתקן  2.

 הסמכה:

 10772 –ניהול אבטחת מידע תקן  2.2.
 

 /  לא  בתהליך הסמכהמוסמך / 

 .10022 -אבטחת מידע בבריאות תקן  2.2.
 

 /  לא  מוסמך / בתהליך הסמכה

 האם הספק הנו "מוסד רפואי" 2.

בחוזר  3האם הנך "מוסד רפואי" כהגדרתו בסעיף  2.2.
 ממוחשבות במערכות מידע על משרד הבריאות "הגנה

 :21.1.1721הבריאות" מתאריך:  במערכת

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

 

 כן  /  לא

במידה והתשובה הנה "כן", אזי 

 איזה סוג מוסד רפואי: סמן 

   בית חולים 

   קופת חולים 

   1-מ מרפאה בת למעלה  

 מטפלים.       

 

אישור עמידה בדרישות תקן אבטחת חתימה על נספח  32
 מידע לספקים

 מצורף

 

  

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


 בתהליך לקראת הסמכה לתקן אבטחת מידעאיננו מוסמך לתקן אבטחת מידע / ואיננו במידה והספק  2.

 במעמד הגשת ההצעה אלא אם צוין אחרת הכרחי –דרישות אבטחת מידע  2.2.

 

 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 תהליכי עבודה 2.

תיעוד השירות )איסוף ושמירת המידע כיצד מתבצע  2.2.
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 

י( סבירה, )אבל לא מעמיקה מד

מהם רכיבי טכנולוגיית המידע 

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  2.2.
 . לעיל.2.2וברכיבי טכנולוגיית המידע כפי שתוארו בסעיף 

הי מדיניות הגישה למערכות הספק ע"י צדדים שלישיים מ 232.
למטרות תחזוקה/שדרוג מערכת/טיפול בתקלות ותפעול 

 שוטף )ככל שאלו קיימים(.

 מערכת ההפעלה במחשב  2.

 win7  ,win8ציין מהי מערכת ההפעלה במחשב )לדוגמא:  2.2.

 וכדומה(, כולל גרסה
 

 לפרט: ____________

 לא מאשר    /   מאשר  ברישיון מהיצרןאשר כי מערכת ההפעלה פועלת  2.2.

ותעודכן במהלך  ניתנת לעדכון, אשר כי מע"ה מעודכנת 232.
  תקופת ההסכם.

 

 לא מאשר    /   מאשר 

 במחשבי הספק Antivirus =(AV)תוכנת  32

)לדוגמא:  הספק במחשב נתמותק  AVציין איזה תוכנת 32.2

Norton  ,McAfee )וכדומה. 
 

 לפרט: ____________

 .פעילה במחשבי הספק -AVאשר כי תוכנת ה  32.2
 

 לא מאשר    /   מאשר 

מתעדכנת בצורה שוטפת במחשבי  -AVאשר כי תוכנת ה  3232

  .הספק
 

 לא מאשר    /   מאשר 

 Firewall =(FW)תוכנת   42

במחשב/ברשת )לדוגמא:  נתמותק  FWציין איזה תוכנת 42.2

Check point.)כחלק ממערכת ההפעלה, וכדומה , 
 

 ____________לפרט: 

 .מופעלת במחשבי/רשת הספק  -FWאשר כי תוכנת ה 42.2
 

 לא מאשר    /   מאשר 

 הזדהות  52
אשר כי בגישה למידע על חברי מכבי נדרשת הזדהות  52.2

 באמצעות שם משתמש וסיסמא.
 מאשר     /     לא מאשר

 מאשר     /     לא מאשר .אשר כי תהליך הזיהוי הינו אישי וחד ערכי 52.2

  המידע של חברי מכביהגנת  12

וגן אשר כי המידע של חברי מכבי הנשמר במערכות הספק מ 12.2
 באמצעות הרשאות גישה מתאימות.

 מאשר     /     לא מאשר

 



 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 
אשר כי במידה ונעשה שימוש במחשב נייד, המידע על חברי  12.2

 מכבי יהיה מוצפן. 
 

 מאשר  /  לא מאשר /

לא רלוונטי )לא נעשה שימוש 

 במחשב נייד(

 חיווים ולוגים  72

במידע על ל פעולות משתמשים אשר כי קיים תיעוד בלוג ש 72.2
 .חברי מכבי

 

 מאשר     /     לא מאשר

 העברת מידע על חברי מכבי 82

אשר כי העברת מידע על חברי מכבי תעשה באופן המבטיח  82.2
 שמירה על חיסיון המידע.

 

 מאשר     /     לא מאשר

באמצעות הדואר  קיים איסור לשלוחידוע לך שאשר כי  82.2
האלקטרוני מידע המוגן בחוק הגנת הפרטיות, לרבות מידע 

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

 

 מאשר     /     לא מאשר

 שימוש בענן   92

האם נעשה שימוש  בענן למטרת מתן השירות נשוא בל"מ  92.2
 זה )כולו או מקצתו(.

 כן  /  לא

גם אם השימוש בענן הנו לצורך גיבוי כן )באם התשובה היא  92.2
(, 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 ההצעה אלא אם צוין אחרתהכרחי  –דרישות אבטחת מידע  2.2.

 

 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 הכרחי לרשום מענה

 שימוש בשירותי ענן   2.

 :הגדרה סוג השירות אשר יועבר לענן 2.2.
 
 ( 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 

 

 רמת השימוש בענן: 2.2.
 

 .כל השירות מסופק בענן 

 .חלק מהשירות מסופק בענן 

 

 ציין רמת השימוש בענן:
 

 כל השירות מסופק בענן 

  חלק מהשירות מסופק

 פרט: . בענן

__________________ 

__________________ 

__________________ 

 :שם ומיקום השרתים 232.
 

 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  2.2.
 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. 

 לא מאשרמאשר     /     

 פרט אופן ההגנה: 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 מאשר     /     לא מאשראשר כי ממשק הגישה למערכת בענן מוגן מפני ציתות  232.



 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 הכרחי לרשום מענה

 פרט אופן ההגנה:  ושינויי מידע ע"י ומפני גורמים בלתי מורשים.

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

  הזדהות 32

-אשר כי בגישה למידע מסווג, לרבות מידע אישי ורפואי 32.2
 אישי נדרשת הזדהות באמצעות שם משתמש וסיסמא.

 

 מאשר     /     לא מאשר

 מאשר     /     לא מאשר אשר כי תהליך הזיהוי לסביבת מכבי הינו אישי וחד ערכי.  32.2

 הרשאות 42

 אישי-מסווג, לרבות מידע אישי ורפואימידע גישה לאשר כי  42.2
ספק שירות הענן מתאפשרת רק הנשמר במערכות 

 הרשאות גישה מתאימות.אמצעות ב

 

 מאשר     /     לא מאשר

 חיווים ולוגים 52

אשר כי קיים תיעוד בלוג של פעולות משתמשים ברשומות  52.2
-רפואיהכוללות מידע מסווג, לרבות מידע אישי ומידע 

 2אישי
 

 מאשר     /     לא מאשר

אשר כי קיים תיעוד בלוג של פעולות הנוגעות לשינויים  52.2
, הגדרות תקשורת, Active Directoryבהגדרות המערכת: 

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

 

 מאשר     /     לא מאשר

המבצע )שם  אשר כי לוג המערכת מכיל את זהות 5232
 משתמש(.

 מאשר     /     לא מאשר

אשר כי לוג המערכת מכיל את זמן ביצוע הפעולה )תאריך,  5242
 שעה(.

 

 מאשר     /     לא מאשר

אשר כי לספק )אתו מכבי חותמת את ההסכם( תהיה גישה  5252
 ללוגים שמייצר ספק שירות הענן.

 

 מאשר     /     לא מאשר

 

  



 שיהוו יתרוןדרישות איכות למענה הספק  2א

 

 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 הכרחי לרשום מענה

 מדיניות סיסמאות במערכת הספק  2.

 מאשר     /     לא מאשר  אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת מינימום לאורך סיסמא. 2.2.

אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת מורכבות סיסמא )אותיות  2.2.
 / מספרים(.

 מאשר     /     לא מאשר 

אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת קביעת תאריך תפוגה  232.
 לסיסמא ויכולת החלפה יזומה ע"י המשתמש עצמו.

 מאשר     /     לא מאשר 

אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת מניעת חזרה על  242.
 סיסמאות קודמות.

 מאשר     /     לא מאשר 

אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת נעילת משתמש לאחר  252.
 ניסיונות כושלים להתחברות.מספר 

 מאשר     /     לא מאשר 

כי מדיניות הסיסמאות אוכפת שחרור מושהה בזמן  אשר 212.
 נעילת המשתמש.

 מאשר     /     לא מאשר 

כי מדיניות הסיסמאות אוכפת סיסמא ראשונית  אשר 272.
 למשתמש חדש.

 מאשר     /     לא מאשר 

ם מינימאלי בין כי מדיניות הסיסמאות אוכפת מספר ימי אשר 282.
 החלפת סיסמא אחת לאחרת. 

 מאשר     /     לא מאשר 

 ניהול משתמשים במערכת הספק  2.

אשר כי ישנו תהליך מנוהל של הוספת/גריעת משתמשים  2.2.
 מהמערכת במועד קרוב להתרחשות בפועל.

 מאשר     /     לא מאשר

 לא רלוונטי )הסבר מדוע(

__________________ 

__________________ 

__________________ 

אשר כי ישנו תהליך בקרה תקופתי על משתמשים  2.2.
 . והרשאותיהם

 מאשר     /     לא מאשר

 לא רלוונטי )הסבר מדוע(

__________________ 

__________________ 

__________________ 

 חיווים ולוגים במערכת הספק 32

 מאשר     /     לא מאשר המבצע )שם משתמש(.אשר כי לוג המערכת מכיל את זהות  32.2

אשר כי לוג המערכת מכיל את זמן ביצוע הפעולה )תאריך,  32.2
 (.שעה

 מאשר     /     לא מאשר

אשר כי לוג המערכת מכיל את סוג הפעולה )צפייה/ יצירת/  3232
 עדכון רשומה(.

 מאשר     /     לא מאשר



 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 הכרחי לרשום מענה

אשר כי לוג המערכת מכיל את תוצאת הפעולה )הצלחה/  3242
 כישלון(. 

 מאשר     /     לא מאשר

 מאשר     /     לא מאשר  אשר כי הלוג ניתן יהיה לצפייה ע"י מכבי. 3252

 גיבויים 42

 מאשר     /     לא מאשר אשר כי מידע של מכבי מגובה כחלק מההתקשרות. 42.2

 מאשר     /     לא מאשר שוטף.אשר כי תקינות הגיבויים נבדקת באופן  42.2

אשר כי המידע המגובה מוגן מפני גישה של גורמים בלתי  4232
  מורשים.

 מאשר     /     לא מאשר

 סקרים ומבדקי חדירה במערכת הספק  52

אשר כי מבוצעים סקרי אבטחת מידע ע"פ תכנון שנתי/רב  52.2
 שנתי?

 מאשר     /     לא מאשר

 מאשר     /     לא מאשר בקרה ניהולית? אשר כי ממצאי הסקרים מטופלים תוך 52.2

( ע"פ Penetration testsאשר כי מבוצעים מבדקי חדירה ) 5232

 תכנון שנתי/רב שנתי?
 מאשר     /     לא מאשר

(  מטופלים Penetration testsאשר כי ממצאי מבדקי חדירה ) 5242

 תוך בקרה ניהולית?
 מאשר     /     לא מאשר

 

  



 אישור עמידה בדרישות תקן אבטחת מידע לספקים נספח

 עם מכבי. { שם ההסכם / תהליך הרכש }___________________ מבצע/ת פעילות במסגרת  2.
 שם     הספק                                                                         

הגנה על שכותרתו: " 21.1.1721הספק נדרש ע"פ חוזר מנכ"ל משרד הבריאות מתאריך  2.
" לעבור הסמכה לתקן אבטחת מידע )ת"י במערכות ממוחשבות במערכת הבריאות מידע

 בחוזר(. 3.3-ו 0.2. )סעיפים 10022( או תקן אבטחת מידע בבריאות, ת"י 10772

 בזאת שהספק )מלא בהתאם לסטטוס הספק(: הננו מצהירים  32
 :ספק מוסמך לתקן 32.2

)בהתאמה לעיל( בתאריך:  10772/10022הוסמך לראשונה לתקן  32.2.2
 .__________ 

                            dd/mm/yyyy   

 מאז עובר בדיקות תקופתיות לחידוש ההסמכה בתדירות של:  __ חודשים. 32.2.2
 הסמכה האחרונה בוצעה בתאריך: __________.   32.232

                                                                           dd/mm/yyyy   

 התעודה שהונפקה בעקבותיה לספק תקפה עד לתאריך: __________.   32.242
                                                                                                         dd/mm/yyyy   

 :ספק שמצוי בהליכי הסמכה לתקן 32.2
)הקף בעיגול התקן/התקנים אליהם  10772/10022החל הליך הסמכה לתקן  32.2.2

 תוסמך(. מבדק מקדים/חלופה אחרת התקיים/החל בתאריך __________.
                                                                                    dd/mm/yyyy   

 הננו מתחייבים בזאת: 42

העברות מידע רפואי אישי על חברי/עובדי מכבי מהספק למכבי או לכל גורם אחר הנן  42.2
 מאובטחות, ומונעות צפייה של גורם בלתי מורשה במידע זה. 

ספק בתהליך הסמכה יודיע למנהל אבטחת המידע של מכבי תאריך ההסמכה או  42.2
 במידה והתהליך הופסק את עובדת הפסקתו. 

להודיע למנהל אבטחת המידע של מכבי במידה ובמהלך תקופת ההסכם ההסמכה  4232
 לתקן אבטחת מידע הוסרה מהספק או לא חודשה על ידו כנדרש.  

                                                  

 

 _____________________________            _________________________ 

 שם פרטי ומשפחה                                                   תפקיד           

 

 

____________________________________________________________ 

 חתימה וחותמת                                                                                                        
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 טופס ההצעה )מהווה את נספח א' להסכם(: .5

 

 .                                                                          התאגיד המציע: שם  .1.1

 

 _______________________________________.ותק באספקת השירות:  .1.1

 
 שם איש הקשר: ___________________  טלפון:  ___________________ .1.1

 
 מספר מטופלים בשנה: ________________________________________ .1.1

 

 סוג השירות:  ______________________________________________ .1.1

 
, 2.3רך דין בדבר קיום התנאים המוקדמים לסעיפים יש לצרף תצהיר מאומת על ידי עו .1.1

 בבקשה לעיל  וכן אישור תאגיד ואישור ניהול ספרים. 5.2, 4.2

 
 להלן ההצעה: .1.1

 

מחיר בש"ח לא  תיאור 
 כולל מע"מ

 לביקור מחיר 

 
)הביקור כולל מספר טיפולים כנדרש וכמוגדר על 

 ידי מזמין השירות.(

 

 

 
 הטיפול הסיעודי המבוקשים בביקור.המחיר מתייחס לכל אחד מסוגי 

 
מהפעילות  12%-כהחלוקה למחוזות אינה שוויונית, כיום ) 1122 -בשנה  כמות הביקוריםאומדן 

, אין התחייבות לחלוקה זו, נתונים אלה יכולים מחוזות אחרים  1%מרכז, 11%במחוז ים שפלה, 

 (.1211-להשתנות ב

 מכבי אינה מחויבת לאומדן זה או לכמות כלשהיא. 

  שני ספקים מרכזיים ארציים.למכבי שמורה הזכות לבחור 

 הערות .6

 

  בפועל.  ביקור התשלום הינו עבור 

  ביקור בבית המטופל אשר לא בוצע בו הטיפול הנדרש עקב חוסר מכבי לא תשלם בגין

  אחרת.תיאום/ אשפוז/ אי נוכחות המטופל בביתו מכל סיבה 

 .המחירים אינם כוללים מע"מ 

 .אין להציע מחיר עם ספרות אחרי הנקודה 

  ימים. 12תוקף ההצעה 
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 תאריך : ________

  הסכם

 

 

 .("הספק" -להלן ) ח.פ. __________לבין ____________ ("מכבי" - להלן)בין מכבי שרותי בריאות 

 

 

 ההסכם תקופת .1

ועד יום  _________________  החל מיום נתייםשלמשך הסכם זה יעמוד בתוקף  .1.1

 .("תקופת ההסכם" - להלן)_________

כל  ת שנהנות בונוספתקופות  1-בלמכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם   .1.1

 בתנאים זהים או מיטיבים עם מכבי. תנאים מיטיבים כפופים להסכמת הספק.  פעם

כולם או חלקם, והכל  -הזוכיםמכבי שומרת לעצמה הזכות להאריך את ההסכם עם 
בהתאם להצעתם לתקופת האופציה ולשביעות הרצון מהמוצרים והשירותים אשר 

 סיפקו עד כה.

 
כל תנאי ההסכם )בשינויים המחויבים( יהיו בתוקף גם בתקופות האחריות/השירות  .1.1

 שלאחר תום תקופת ההתקשרות כמוגדר בהסכם.

כבי תהא רשאית להביא הסכם זה לידי , מ1.1 –ו  1.1בסעיפים  על אף האמור לעיל .1.1

יום מראש.  12ידי משלוח הודעה בכתב -סיום, בכל שלב ומכל סיבה שהיא, וזאת על

את הסכומים שהתחייבה לשלם עד למועד שבו הופסקה  ספקבמקרה זה תשלם מכבי ל

חזיר למכבי את הסכומים ששולמו עבור התקופה שלאחר י ספקההתקשרות, או ה

 .רותמועד הפסקת ההתקש

 

 תמורה .2

יהיו כמפורט ומחיריהם  המסופקים על ידי החברה למכבי  שירותיםהרשימת  .1.1

 להסכם זה. 'אכנספח  במחירונים המצ"ב

התמורה בשקלים תחושב על פי שער החליפין הידוע  –מחירים הנקובים במט"ח  .1.1

 ההזמנה.במועד 

במידה והמטופל  .בפועל התשלום יבוצע עבור מספר ביקורים, בהם בוצעו טיפולים .1.1

 אושפז או לא נמצא בביתו ולא ניתן טיפול, מכבי רשאית לקזז בגין חיובים אלו.

היה והספק יזכה בבקשה של החשב הכללי לאספקת נשוא ההסכם במהלך תקופת     .1.1

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

ם זכה בחשב הכללי, מתחילת התקשרותו עם הספק הזוכה על בסיס המחירים בה

 החשב הכללי ועד סיום ההתקשרות עם החשב הכללי.
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 תנאי תשלום .3

 

עביר י, יום לאחר תום החודש שחלף 11 -ולא יאוחר מ אחת לחודש, בראשית כל חודש .1.1

 בחודש שחלף. לחברי מכבי ועל יד  לידי מכבי חשבון חיוב בגין כל השירותים הספק 

באמצעות מערכת דווח של מכבי,  בהתאם  יוגשחשבון החיוב שיועבר לידי מכבי  .1.1

ואליו יצורף דוח פירוט הטיפולים שבוצעו בחודש החולף, להסכם ד' בנספח  למפורט

לפי שם המבוטח ופירוט הטיפולים שבוצעו, בהתאם לתעריפים כמפורט במחירון 

 ה.כנספח 

 יום.  11 לום של  שוטף +התמורה תשולם כנגד חשבונית מס בתנאי תש .1.1

בוריים )אכיפת ניהול יאישור עפ"י חוק עסקאות גופים צהספק יציג בפני מכבי  .1.1

המעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה  1111 – חשבונות( תשל"ו

וכן  ונוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותי הואפטור מניהול זה, על כי  או מע"מוחוק 

 בהתאם לחוק. למע"מ ונוהג לדווח על עסקאותי

 
 השירותאספקת  .4

באופן סדיר ושוטף,  שירותבמשך כל תקופת ההסכם את הלמכבי מתחייב לספק  הספק .1.1

ימים בשבוע, כולל שבתות וחגים, בהתאם לדרישות ההסכם והמפרט המצורף  1

 לבקשה להצעת המחיר ובהתאם לדרישות משרד הבריאות.

לרבות   ,ע"י הספק בהתאם לקבוע בהסכם זה בכל תחום מדינת ישראל השרות ינתן .1.1

 .ורמת הגולן , ישובי עוטף עזהשטחי יו"ש

 .הספק מתחייב להמשיך לספק שרות גם בשעת חרום .1.1

 הציוד המתכלה והציוד הקבוע שנדרש במסגרת השירות.כולל  הנקוב במחירון המחיר .1.1

בכפוף לאישור מנהל/ת הסיעוד אספקת השירות תהא בהתאם להתחייבות אשר תופק  .1.1

במחוזות או מי מטעמו/ה. על גבי ההתחייבות יצוינו הטיפולים הנדרשים. למען הסר 

 ספק, הספק ידווח רק בגין הטיפולים שנעשו בפועל.

 השירות יתואם ישירות מול המבוטח ו/או המטפל העיקרי מטעמו. .1.1

ל, במידה הזמנות במייהספק יעמיד לרשות מכבי כתובת דואר אלקטרוני לקבלת  .1.1

 ותבחר מכבי באופציה זו.
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 נסותק .5

לפיצוי  לא מילא הספק הזוכה את התחייבויותיו הבאות בהתאם לדרישות, זכאית מכבי,  .1.1

 מוסכם כלהלן:

 קנס חריגה דרישה הנושא

פנייה דחופה  מועד אספקה

שעות  3תיענה עד 

 ממועד הקריאה.

עד  -פניה שגרתית

שעות ממועד  12

 .האהקרי

ת פיגור באספק

 השירות

מעלות ההזמנה בגין  1%

 כל יום פיגור.

אי עמידה   מפרט המוצר

 במפרט

מעלות ההזמנה בגין  27%

כל חריגה, זאת מעבר 

להחלפת המוצר בחדש 

 שעומד במפרט

 

 ת.ריגומכבי תשקול הפעלת הסעיף בהתאם לסוג החריגה ותדירות הח .1.1

פי סעיף זה הינם פיצויים מוסכמים וגביית הסכומים תעשה בלא צורך בהוכחת -הפיצויים על .1.1

 מהחשבונות השוטפים.  נזק. הקנסות יקוזזו על ידי מכבי 

 

 

 קנין רוחני זכויות .6

מצהיר כי הוא בעל הזכויות לשיווק ו/או הפצת המוצרים וכי אין כל מניעה חוקית  הספק .1.1

או אחרת המונעת ממנו לספק בכל דרך את המוצרים למכבי  וכי אין באספקת 

המוצרים משום הפרת פטנט ו/או פגיעה כלשהי בזכויות של חברה ו/או גוף לרבות אדם 

 אחר     כלשהו. 

ם כלשהו בגין הפרת זכויות וטענות של צד שלישי במוצרים, ידי גור-היה ותתבע מכבי על .1.1

לשפות לאלתר את מכבי בגין כל הוצאה שתיגרם לחברה כתוצאה         הספקמתחייב 

 מתביעה שכזו.

 

 מועסקי הספק .7

    מכבי ל המוצריםהספק מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת  .1.1

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

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

 תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם. לגבי 
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 נזק או ,גופני נזק ,מוות מטעמו בגין שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא ספקה .1.1

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

 אספקת המוצרים ו/או מתן שרות למכבי.

, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם יקבע מכבימתחייב לפצות ו/או לשפות את  ספקה .1.1

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

 זה.

 אנשי קשר .8

 .עם  הספקלהיות איש הקשר הישיר  קטיה בלוגורודסקיכבי ממנה בזאת את  מ .1.1

 מכבי.עם  להיות איש הקשר הישיר  _______הספק ממנה בזאת את  _____ .1.1

 שם: ___________________  טלפון:_________________________
 :_______________________    EMAILסלולרי:_________________  

 הסבת הסכם .9

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

 הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.

 

 אחריות וביטוח  .11

מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הספק יהא אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה  .12.1

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

למכבי ו/או לעובדיה ו/או לחבריה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או 

ת החבר  ו/או עקב רשלנות הספק במתן בביהספק  של מטפל מטעםהשהיה בקשר עם 

 השירותים ו/או במסגרתם, כמפורט ומוגדר בהסכם זה.

הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק  .12.1

ו/או הוצאה ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או תשלום שייגרמו למכבי, לרבות הוצאות ושכר 

ין תביעה שתוגש נגד מכבי, כתוצאה מאירוע, שהינו באחריות הספק, טרחת עורכי דין בג

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

על פי כל דין לכל תרופה ו/או סעד אחרים, ובלבד שניתנה לספק הזדמנות להתגונן בפני 

 כל דרישה ו/או הוצאה ו/או תביעה כאמור.

מבלי לגרוע מכלליות האמור ולמען הסר ספק, מובהר כי לספק תהיה אחריות מלאה  .12.1

לכל נזק ו/או הוצאה שתשא מכבי, בין כתוצאה מתביעת חבר מכבי ו/או יורשיו ו/או 

, לרבות כל חובה  הספקשאריו ו/או צד שלישי כלשהו, בקשר עם מתן השירותים על ידי 

 חרת מכוח הסכם זה או מכל דין.הכרוכה במתן השירותים וכן לכל חובה א

 ביטוח:      .12.1

ו/או על פי דין,  זה הסכםעל פי ו/או מהתחייבות הספק מבלי לגרוע מאחריות  .12.1.1
 המוקדם, מתחייב לפי, או ממועד תחילת מתן השירותיםממועד תחילת הסכם זה 

בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים ו, לערוך ולקיים על חשבונהספק 
המפורטים להלן  וב"אישור עריכת ביטוחים" המסומן כנספח הביטוחים  את ,בישראל

נותן  ביטוחי עריכת י"ג להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "אישור
ביטוחי נותן השירותים" ו/או " :)להלןהשירותים"( ואת הביטוחים המפורטים להלן 
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אחריות ביטוח לעניין ו ההסכםפי -עלההתקשרות משך כל תקופת לוזאת  "("הביטוחים
 עד לתום תקופת ההתיישנות על פי דין.  מקצועית

, לא יאוחר למכבילהמציא הספק מתחייב מכבי, ללא צורך בכל דרישה מצד  .12.1.1
אישור , את המוקדם לפי, או ממועד תחילת מתן השירותים תחילת הסכם זה ממועד

. הספק מצהיר, כי , כשהוא חתום כדין על ידי המבטחנותן השירותיםעריכת ביטוחי 
הינו  כשהוא חתום כדין על ידי המבטחידוע לו, כי המצאת אישור עריכת ביטוחי הספק 

תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע 
 מהתחייבויות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. 

הספק , מתחייב יםנותן השירותמועד תום תקופת ביטוחי מלא יאוחר  .12.1.1
 תקופת ביטוחבגין הארכת תוקפו לי הספק , אישור עריכת ביטוחמכבילהפקיד בידי 

וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם ולעניין ביטוח אחריות מקצועית נוספת 
 עד לתום תקופת ההתיישנות על פי דין.

 ביטוחי הספק הנזכרים בהסכם זה,מתחייב למלא אחר כל תנאי ההספק  .12.1.1
והוא מתחייב, , באישור עריכת ביטוחי הספק וכל תנאי פוליסות ביטוחי נותן השירותים

כי פוליסות ביטוחי  ,לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודאבין היתר, 
ההתקשרות תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת הספק 

תקופת ההתקשרות ועד לתום תקופת ההתיישנות,  ולגבי ביטוח אחריות מקצועית, לכל
 . ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים

או ו/כדי לצמצם הספק כי אין בעריכת הביטוחים על ידי  ,בהקשר זה מובהר .12.1.1
יהיה , ולא להסכם זהבהתאם ו/או אחריותו  יוותוילגרוע בצורה כל שהיא מהתחייב

מכבי ו/או מי לפצות את לשפות ו/או  ומחובתטוחים כדי לשחרר את הספק בעריכת הבי
  אחראי לו על פי הסכם זה. שהואבגין כל נזק מטעמה 

 כנדרש ההספק ידי-על ביטוחים עריכת אישור המצאת אי כי, מובהר .12.1.1
, המזמין את ותזכה, זה הסכם של יסודית הפרה תחשב לעיל 12.4.3 -ו 12.4.2  בסעיפים

 לגרוע כדי לעיל באמור אין .זה הסכם לפי להספק המגיע תשלום כל בעיכוב, היתר בין
 .1112-א"התשל(, תרופות) החוזים חוק לפי למזמין העומדת זכות מכל

יטוחי הספק יכללו סעיף לפיו אי קיום בתום לב של החובות המוטלות על ב .12.1.1
יפגעו  יחיד מיחידי המבוטח ו/או הפרה בתום לב של תנאי מתנאי הפוליסות לא

בזכויותיה של מכבי ו/או מי מטעמה לקבלת שיפוי על פי פוליסות ביטוחי נותן 
 השירותים.

מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט באישור עריכת ביטוחי  .12.1.1
הספק הינה בבחינת דרישת מינימום המוטלת על הספק שאינה פוטרת אותו ממלוא 

זאת, כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או חבותו לפי הסכם זה. הספק מצהיר ומאשר ב
דרישה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל 

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

סבר נותן השירותים, כי יש צורך בעריכת ביטוחים משלימים ו/או נוספים  .12.1.1
השירותים, יהא רשאי הספק על פי שיקול דעתו לערוך ולקיים על חשבונו לביטוחי נותן 

ביטוחים משלימים ו/או נוספים אלה. כל ביטוח נוסף ו/או משלים כאמור, יורחב לשפות 
את מכבי ו/או מי מטעמה בגין אחריותה למעשה ו/או מחדל של הספק בכפוף לסעיף 

יכלול סעיף לרבות בדבר ויתור מבטח אחריות צולבת )לעניין ביטוחי חבויות( והביטוח 
הספק על זכות תחלוף כלפי מכבי ו/או מי מטעמה ובלבד שהוויתור לא יחול כלפי אדם 

 שגרם לנזק בזדון )לעניין ביטוחי הרכוש(.

הספק מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מכבי  .12.1.12
ות הספק ו/או באחריותו ו/או רכוש ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק שייגרם לרכוש בבעל

שיובא על ידי הספק ו/או מי מטעמו למכבי ו/או נזק אובדן תוצאתי שייגרם להספק ו/או 
למי מטעמו בקשר ו/או במסגרת מתן השירותים וזאת בין אם ערך הספק ביטוח רכוש 

ות ו/או אובדן תוצאתי ובין אם לאו, וכי הוא פוטר את מכבי ו/או מי מטעמה מכל אחרי
לנזק כאמור למעט לגבי אדם שגרם לנזק בזדון. במקרה בו יערוך הספק ביטוחים 
כאמור בסעיף זה הספק מתחייב כי 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.   
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טוח לאחריות מקצועית רפואית  של החברה אינה  מכסה  את במידה ופוליסת הבי
פעילותם  של הרופאים והצוות מטעמה מתחייבת החברה  לוודא כי לרופאים ולצוות 
הרפואי פוליסה לביטוח אחריות  מקצועית רפואית המכסה את פעילותם על פי  הסכם 

 בועה על פי דין.זה  למשך  כל תקופת  ההתקשרות  ועד לתום  תקופת  ההתיישנות הק

, למעט ביטוח אחריות הספקמוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות  .12.1.11
 מקצועית, לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט או כל נוסח מקביל לו.

 

 

 פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע  .11

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

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

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

לחוק  111הספק מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  .11.1

 .1111-העונשין, התשל"ז

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

 כפופים לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 :דרישות לסודיות .11.1

 הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס לכל  .11.1.1

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

ספקיה, מידע רפואי, מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע פיננסי וכיו"ב נתונים, אשר 

פי האמור במסמכי הסכם זה -ספק עליגיעו לידיעתו במסגרת ביצוע התחייבויות ה

 (."המידע")להלן: 

למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא, אלא אם  .11.1.1

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

 לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך .11.1.1

ורק לעובדי הספק המורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי הספק, נותני שירותים 

פי ההסכם יחתמו על -והמועסקים על ידו ומטעמו לצורך ביצוע התחייבויותיו על

כתב התחייבות אישי לשמירת סודיות כלפי הספק )בכל עת(, בנוסח המחייב אותם 

בהסכם זה, וכן כלפי מכבי  לעמוד בהתחייבויות הספק לשמירת סודיות המפורטות

ידי מכבי(. מובהר בזאת, למען הסר -)בהתאם לדרישה מפורשת ולנוסח שיומצא על

ידי עובדיו ו/או הפועלים -ספק, כי הספק יהא אחראי כלפי מכבי למילוי האמור על

 מטעמו או עבורו.

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: .11.1.1

י עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו מידע שהיה בידי הספק ו/או ביד .11.1.1.1

טרם ההתקשרות בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת 

 סודיות;

מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת  .11.1.1.1

 סודיות;
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מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של  .11.1.1.1

 הספק.

פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת, -ו עלפי דין א-מידע שחובה לגלותו על .11.1.1.1

ובלבד שהספק הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה 

 להתגונן מפניו.

כי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי הספק  .11.1.1

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

יחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת כי ידוע לו שייתכן והוא י .11.1.1

לגביו התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור עליו 

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

 למכבי נזקים והפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת המידע בסודיות, וכי הספק

 מודע לכך שהמידע הינו חלק מנכסיה של מכבי.

כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא מודע  .11.1.1

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( הוראות 

, 1111-ותקנותיו, חוק זכויות החולה, התשנ"ו 1111-נת הפרטיות, התשמ"אחוק הג

 וכל דין רלבנטי נוסף.

 :אבטחת מידע דרישות .11.1

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

לספק שרות תוך שהוא מקיים אבטחת מידע כפי שהצהיר עליה במענה למפרט  .11.1.1

 לדרישותבהתאם  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  .11.1.1

הפך לכזה במהלך תקופת ההסכם עם מכבי, הוא מתחייב ילגורמי צד ג' מטעמו, או י

לקבוע בהסכמים שהוא עורך אתם חובת מימוש אבטחת המידע והגנת הפרטיות 

, כשם שהוא עצמו נדרש לקיימם. בפרט כאשר ספקיו עושים הם עצמם מתאימים

 שימוש בצד ג' ובפרט בספקי שירותי ענן.   

במידה וע"פ מענה הספק התגלו ע"י אבטחת מידע פערים והספק התחייב לתקנם  .11.1.1

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

 יטופלו.קטיבית למכבי שהפערים בטיפול בהם ובהצהרה פרוא

הספק יקיים את חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו והנחיות הרשות למשפט טכנולוגיה  .11.1.1

ומידע ודרישות משרד הבריאות לעניין הגנת הפרטיות ואבטחת המידע, הרלוונטיות 

 למערך טכנולוגיית המידע ולתהליכי העבודה נשוא בל"מ זה.

אצל גורם צד ג' מטעמו( מידע על חברי מכבי  הובהר לספק שבמידה ומצוי אצלו )או .11.1.1

וכל קופת חולים ומוסד רפואי אחר  בגין ההסכם שלו עם מכבי, חלה על מכבי

במדינת ישראל חובה מטעם משרד הבריאות לקיים קשר רק עם ספקים העומדים 

 אבטחת מידע. בתקן
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 עעל כל אירוע/חשד לאירוע אבטחת מידלהודיע למנהל אבטחת המידע של מכבי  .11.1.1

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 

ערכות הספק או לאחר תום ההסכם במידה ומידע על חברי/עובדי מכבי נותר במ

  אצל גורמי צד ג' מטעמו.

אצל הספק ואצל כל ימים לפחות, לערוך  1מכבי תהא רשאית, בכל עת בהודעה של  .11.1.1

)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 עלההנוגעים לביצוע ופרטיות 

מכלליות האמור ביקורות על אמצעים פיזיים ו/או אלקטרוניים ו/או לוגיים, 

 מתחייב מבוקרהמהימנות עובדים, בדיקות חוסן )מבדקי חדירה מבוקרים( וכיו"ב. 

 .הממצא של החומרה לרמת המותאם זמנים בלוח שיימצאו הליקויים את לתקן

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

 

 תקופת ההתקשרות וסיום ההסכם .12

 

בכל מקרה של סיום ההתקשרות בין הצדדים, מכל סיבה שהיא, יפעל הזוכה )ככל הניתן  .11.1

מידע על ש וככל אםמכבי האגור במערכותיו.  חבריובמידת האפשר( למחוק את המידע על 

מכבי נשאר במערכות המידע של הזוכה לאחר תום תקופת ההתקשרות, מתחייב  חברי

הזוכה להמשיך ולנקוט את אותם אמצעי אבטחת המידע והגנת הפרטיות כנדרש בחוק 

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

 לעסוק בפעילותו.

אם וככל שהזוכה יפסיק כליל את פעילותו, מתחייב הזוכה לפנות לממונה אבטחת המידע  .11.1

במכבי לצורך קבלת הנחיות פרטניות לעניין אבטחת המידע, הגנת הפרטיות ושמירת רציפות 

 מכבי שמידע אודותיהם מצוי במערכות הזוכה. חבריהטיפול הרפואי על 

 

 בקרה מקצועית .13

 
בדיקה ובקרה של השירותים הניתנים ע"י הספק, בכל עת ובכל מקום לבצע רשאית תהא מכבי  

  עמידתם בדרישות המקצועיות ובתנאי ההסכם. ואת
 

 שונות .14

המוצרים בהם הוא משתמש במסגרת מתן השירות למבוטחי מכבי,  הספק מצהיר כי  .11.1

ת ההסכם בפנקס אמ"ר וכי הוא מתחייב לקיום הרישום משך כל תקופ רשומים

 ותקופות ההארכה באם יהיו, ולאורך כל תקופת השימוש בציוד .
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, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי ולה בלבדהצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי,  .11.1

שהספק עשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, מכל סכום 

 שיגיע לספק ממכבי.

עובדיו לגבי הסיכונים הייחודיים במסגרת מתן באחריות הספק להדריך את כל  .11.1

 השירותים על ידם לפני תחילת מתן השרות על ידם ומעת לעת במהלך עבודתם.

הספק מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו על ידי מכבי לספק את  .11.1

 השרות אינה בלעדית.

כזיים רפואיים : אסותא מרלרבות, אך לא רקלכל התאגידים/חברות בקבוצת מכבי,  .11.1

  בע"מ, קאר-מכבי טבעי, מכביו קרן מכביעמותת , בע"מ , מכבידנטבית בלב בע"מבע"מ, 

את שמורה הזכות לרכוש  אתה וכד' מכבי יזמותמכבי מגן, אגודת אחזקות בע"מ,  מכבי

 בהסכם זה. ההסכם הקבועים תנאי , ושאר על פי המחירים המוצרים מהספק

, תוך חודש מחתימת ההסכם, לכל המסרים B1B  רותילדרישת מכבי הספק יתחבר לשי .11.1

ובמימון  שמכבי תחליט להפעיל, זאת מול החברה אשר עובדת עם מכבי )חב' סיגמנט( 

 הספק.

הספק ייערך מבחינת התאמת תהליכי עבודה ותהליכים מחשוביים לתמוך בתהליכים 

גיטלית, קבלת הרשומים הבאים: הזמנה ועדכון הזמנה, אישור הזמנה, תעודת משלוח ד

 טובין, סטטוס חשבונית, רשומת אב ספק, כרטסת ספק, חשבונית דיגיטלית.

לדרישת מכבי, הספק יערך תוך שלושה חודשים לעבודה במתכונת של חשבונית מרכזת,  .11.1

 .בליווי קובץ ממוחשב, במבנה שתגדיר מכבי

במישרין או הספק מתחייב, כי השירותים ו/או המוצרים המוצעים על ידו לא נרכשו,  .11.1

פי חוק )איראן לבנון וסוריה(. כמו כן, מתחייב -בעקיפין, ממדינות שהסחר עמן אסור על

הספק להצהיר אם המוצרים / שירותים מיובאים ממדינות להן אין קשרים דיפלומטיים 

 עם מדינת ישראל.

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

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

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 

 ₪. 2עומדת על  1.1.1211תאריך 

מצהיר כי הוא עומד בכל החוקים, התקנות והנחיותיהן של הרשויות הרלוונטיות הספק  .11.12

בתחומי איכות הסביבה החלים עליו. כמו כן, לא עומדים כנגד הספק תביעות או תלונות 

 כלשהן בנושאי איכות הסביבה.

כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר רשום על  .להלןכתובות הצדדים הן כמפורט  .11.11

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

 .בעת המסירה בפועל -ימים מיום המשלוח, ובמקרה בו נמסרה ביד  1נשלחה תוך 

 

 11111תל אביב,  11רח' המרד  –מכבי שירותי בריאות 

        רח'  -                              הספק
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 האלקטרוני של הצדדים:כתובות הדואר  .11.11

        מכבי: 11.1.1

        הספק: 11.1.1

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום : 

 

 

 

 

                                              _______________   _______________ 

   הספק   מכבי שרותי בריאות                                                                     

    שם מלא של החותם:       

 

     חותמת: 
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 ספח א'נ
 

 מחיר בש"ח לא כולל מע"מ תיאור 

בית לטיפול סיעודילביקור מחיר 

  

 
 
 

 
 
 

  



11 
 
 
 

 ב'נספח 

 
 נותן השירותים ביטוחי עריכתאישור 

 תאריך _________

 לכבוד

 מכבי שירותי בריאות ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות 

 , תל אביב 11רח' המרד 

 "(מכבי)להלן ביחד ולחוד: "

 

 ביטוחיםאישור עריכת  הנדון:

 

נותן )להלן: " "מעם_________ בשעל ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן  יכ ,הננו מאשרים בזאת

למתן  "(,ההסכםמכבי )להלן: "לבין  ן נותן השירותיםבי ההסכמ/ים שנערכ/ובקשר עם "(, בין היתר, השירותים

ביום  וזאת לתקופה המתחילה_______________________וכן שירותים נלווים עבור מכבי  ישירות

 "(.תקופת הביטוח_____ )להלן: "ומסתיימת ביום ______

 
על פי ו, מטעמ/או ו וכלפי המועסקים על יד המבטח את חבות נותן השירותים - מעבידיםביטוח חבות  .1

, בגין מוות ו/או 1112 -)נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם  פקודת הנזיקין
, בגבול מתן השירותיםעקב /או או מחלה תוך כדי וו/לכל עובד כתוצאה מתאונה ו/או נזק נפשי נזק גוף 

( לנפגע, למקרה ובסה"כ לכל תקופת עשרים מיליון שקלים חדשים)ש"ח  12,222,222של אחריות 
מי של  החשב למעבידתבמידה ו הו/או הבאים מטעמ מכביהביטוח כאמור הורחב לשפות את  יטוח..בה
 נותן השירותים.עובדי מ

 מס' פוליסה_________________
המבטח את חבות נותן השירותים, על פי ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .1

, לרבות או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהוו/ו/או אובדן בגין כל פגיעה דין, 
 ש"ח 1,222,222 שלבגבול אחריות למכבי ו/או מי מטעמה בקשר עם ו/או במסגרת מתן השירותים 

את לשפות ביטוח. הביטוח כאמור הורחב ה( לאירוע ובסה"כ לתקופת שמונה מיליון שקלים חדשים)
, וכל זאת בכפוף לסעיף אחריות נותן השירותים ו/או מי מטעמולמעשי ו/או מחדלי  הבגין אחריות מכבי

רכוש מכבי ייחשב כרכוש  צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
 ובחזקת הנמצאלא תחול כל הגבלה בדבר רכוש ו/או מי מטעמה  הו/או עובדימכבי רכוש  לענייןצד ג' ו

 . בוו/או רכוש שפועלים  נותן השירותיםשל  וו/או בהשגחת וו/או בשליטת ואו בפיקוחו/
 _________________פוליסה' מס

 
ו/או  מעשהפי דין בשל  על נותן השירותיםשל  והמבטח את חבות "רפואית ביטוח "אחריות מקצועית .1

 בסךבגבולות אחריות  ווכל הפועלים מטעמ נותן השירותים שלמחדל מקצועי ו/או הפרת חובה מקצועית 
-מ החל רטרואקטיבי תאריך כוללת הפוליסהלמקרה ולתקופת הביטוח. $    1,122,222  של 

(. במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל הפעילות ביצוע תחילת ממועד יאוחר לא מקרה__________ )ובכל 
חודשים  11ותביעות מוארכת, למשך  מוסכם, כי בפוליסה תחול תקופת גילוי נזקים, או לא יחודש

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

י כמתחייב מהאמור בסעיף זה. בפוליסה יבוטלו הביטוח ובלבד שלא נערך ביטוח חלופי אשר מעניק כיסו
ופיקוח, אובדן השימוש, הפרת חובת סודיות, פגיעה  תכנון /או מגבלה בדבר הנושאים הבאים:וחריג 

/או ו ומנהלים עובדים יושר אי ,השירותים בביצוע איחור/או ו עיכוב ,בפרטיות, נזק פיסי לגוף או רכוש
נותן למעשי ו/או מחדלי  הבגין אחריות מכביאת  לשפות . הביטוח כאמור הורחבמסמכות חריגה

, וכל זאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד ו/או מי מטעמו השירותים
 עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

 _________________פוליסה' מס
 

אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח  ולבד נותן השירותים .1
 המפורטות לעיל. 

וכי אנו מכבי בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י  .1
 . ו/או עבורה מכבי מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי

מכל סיבה שהיא במשך כל  לא יחול בהם שינוי לרעהטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או אנו מאשרים כי הבי .1
  יום מראש. 12תקופת הביטוח מבלי שניתנה למכבי הודעה על כך בדואר רשום 
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אחד החובות המוטלות על בתום לב של המפורטים לעיל אי קיום  םהננו מאשרים בזאת כי בביטוחי .1
מכבי ו/או מי של  השל תנאי מתנאי הפוליסות לא תפגע בזכויותיבתום לב המבוטח ו/או הפרה מיחידי 
 לקבלת שיפוי.מטעמה 

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות נותן השירותים, למעט פוליסה לביטוח אחריות מקצועית, לא  .1
 יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט או כל נוסח מקביל לו.

 

 כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור באישור זה. בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד

 בכבוד רב, 

 

             ____________________                                                 ________________ 

 שם ותפקיד החותם                                                       חתימה וחותמת המבטח               



 

להסכם ג' נספח  

 טופס לתיעוד ביקור בית בבית המטופל המבוצע ע"י ספק חיצוני

 פרטי הספק: 

 שם הספק: _______________

 שעת הגעה לביקור:__________ תאריך הביקור:___________

שם פרטי  -אחות מבצעת הביקור

___________________________ 

 שם משפחה: ____________

 חתימה ________________ מס' רישיון______________

 פרטי המבוטח: 

שם פרטי: 

_______________ 

   שם משפחה: ________________

  

 ת.ז:____________________

  

   עיר:________________ כתובת:________________________

  

משויך למחוז/ מרכז רפואי  במכבי: 

_____________________________ 

  

 פרטי הביקור:

 אומדנים:

 עוצמת כאב:_________________ בוצע/ לא בוצע אומדן כאב:

 אומדנים נוספים: 

 סימנים חיוניים: 

ל"ד: 

___________ 

 אחר:_____________ דופק:____________

 בדיקות עזר : 

  

 טיפולים שבוצעו: 

 

 המלצות להמשך טיפול: 

  

 הערות: 
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להסכםד נספח   

 

 מערכת דווח חודשית –' דנספח 

 

הספק מחויב לבצע את הדיווחים עבור מבוטחי מכבי באמצעות מערכת מד"ח ולא ניתן יהיה להעביר את  .1

 מייל או דואר. ,הדיווחים החודשיים באמצעות מערכת אחרת

המועבר למכבי אוטו' לאחר סגירת  ,המערכת מחוברת למערכות מכבי ומייצרת קובץ במבנה משה"ב .1

 .חודש

  מכל מקום.בעל גישה אינטרנטית, ומכל מחשב  URLכתובת באמצעות  למערכתניתן להיכנס  .1

 המערכת ניתנת ללא עלות, לאחר הגדרת התחברות ראשונית, כניסה עם מספר ספק וסיסמא.              

 המערכת מאפשרת: .1

תוקף בדיקת זכאות למבוטח, גובה השתתפות העצמית, האם יש/אין התחייבות למבוטח,  1.1

 ההתחייבות, מימוש ההתחייבות .

 המערכת מציגה לספק את הטיפולים שהוא מורשה לבצע ואת התעריפים העדכניים שאושרו לו. 1.1

המערכת מאפשרת לספק להפיק דוחות חודשיים שונים, כגון: דוח חיובים חודשי, מצב חשבון,  1.1

 טבלת טיפולים ואבחנות למטופל, דוחות חריגים / שגויים ועוד.

חודש אין צורך לשלוח דיווחים במייל או בדואר אלא יש לבצע סגירה של החודש במערכת בסוף  1.1

 ולאחר מכן במכבי ניתן " למשוך" את הנתונים ולבצע קליטת החשבון לאותו החודש.

 

התחייבות עובד לשמירת " –נספח ג' להסכם במערכת על כל עובד/משתמש לצורך התחברות יש להחתים  .1

  לצורך כניסה למערכת. סיסמאהטופס החתום במכבי, יופקו לספק שם משתמש ו". לאחר קבלת סודיות
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 התחייבות עובד לשמירת סודיות 
 
 
 

 תאריך: ___________  לכבוד                                                                                        
 מכבי שירותי בריאות

  11המרד רחוב 
 אביב -תל
 
 

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

 

במסגרת  הספקמטעם "(, והנני פועל/ת הספקבע"מ )להלן: " _______הנני עובד/ת של חברת  .1
שירותי למתן  "(מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  נה לביןהסכם שנחתם בי

 "(.השירותים" –)להלן  __________________________________________
 
מסוגים שונים.    ים, תהא לי גישה למידעהספקהנני יודע/ת כי לצורך מתן השירותים למכבי כעובד  .   1

ועל  לי רגישותו המיוחדת של המידע והצורך בשמירה קפדנית על חסיונו וברורה הכמו כן ידוע
  .י להגרם למכבי עקב חשיפתו על ידי על כל המשתמע מכךהנזק הכבד שעשו

 
אך ורק על  מטרתולידי  שייחשף בפני ו/או יועברכל מידע הנני מצהיר/ה ומאשר/ת כי הובהר לי כי  .1

 עפ"י ההסכם.  הספקלהשתמש בו לצורך ביצוע התחייבויותיה של  מנת שאוכל
 
שיגיע אלי מתוקף מתן השירותים למכבי וכן  מוחלטת את המידעסודיות בהנני מתחייב/ת לשמור  .1

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

ם הקשורים עמה שיגיע לידי ו/או ו/או לכל הגורמילקבוצת מכבי מכבי והקשור למכבי ו/או ל
 על פי ההסכם.. הספקשלא לצרכי ביצוע התחייבותה של  לידיעתי כאמור

 
ולא להשאיר בידי , מתן השירותיםלצורך  הנני מתחייב/ת לשמור על כל המסמכים שאקבל ממכבי .1

 .כל עותק ממסמכים אלו בכל פורמט שהוא 
 
הובא לידיעתי כי הפרת ההתחייבויות הנ"ל או אי קיומן במלואן, מהווה עבירה פלילית ועוולה  .1

 . 1111 -על פי חוק הגנת הפרטיות תשמ"א אזרחית 
 
הנני מודע/ת ומבין/ה, כי מסירת מידע שהגיע אלי עקב ביצוע ההסכם, לאדם שלא היה מוסמך  .1

, מהווה עבירה  פלילית לפי במסגרת ההסכםותי , או שימוש במידע שלא לצורך ביצוע פעילולקבל
 שדינה שנת מאסר. 1111-לחוק העונשין התשל"ז 111סעיף  

  
כמפורט במסמך זה תעמודנה בתוקפן גם לאחר תום מתן השירותים מטעמה לעיל  יהתחייבויותי .1

 למכבי. הספקשל 
  
  

 
  :ולראיה באתי על החתום
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 דוח חודשי סך ביקורים למטופל
 

להנהלת הסיעוד בכל מחוז לכל חודש קלנדרי  1-יש לשלוח  עד ל -דוח חודשי סך ביקורים למטופל 
 ולהנהלת הסיעוד הארצית

 סה"כ ביקורים שבוצעו  ת.ז מבוטח שם מבוטח מחוז חודש  שנה
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להסכם ה נספח  

 

 

 

 

 

שם פרטי

שם משפחה

ת.ז

כתובת

עיר

שם המזמין )מכבי)

מחוז במכבי

מרכז רפואי

תאריך ההזמנה

שעת  קבלת הקריאה

פעולות נדרשות לביצוע

פרטי הטיפול בביקור 

הבית שבוצע ע"י הספק

שם  האחות המבצעת

מס' רשיון

שעת הגעה לבית 

המטופל

אומדנים שבוצעו במהלך 

הביקור

ל"ד

דופק

סימנים חיוניים נוספים

פרטי בדיקות עזר אם 

בוצעו

טיפולים שניתנו

המשך בירור וטיפול 

נדרש

הערות

טופס מעקב ביקורי בית ספק חיצוני


