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 – מכבי שירותי בריאות -

-  

 "(השובר"-)להלןיום המשפחה ל דיגיטלים שובריםבקשה להצעת מחיר לאספקת  

 

     כללי .1

 דיגיטלייםם שוברי  לקבל הצעות לאספקת"מכבי"( מעונינת  - כבי שירותי בריאות )להלןמ 1.1

 "( , כמפורט בבקשה. וברשה" -)להלן בילוי לקניות/

, מיכל שופמןולשלוח אל  (  א' )נספח למלא על גבי טופס ההצעה המצורף את ההצעות יש 1.2

 shufman_m@mac.org.il: לדוא"ל  ,, אגף הרכשציוד וחומרים –מח' רכש 

 . 13.11.2016 מועד הגשת ההצעות : 1.3

 הצעה או כל הצעה שהיא. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מה 1.4

ימים מקבלת הודעה על  7על ההסכם המצורף לבקשה תוך  יחתוםתתקשר מכבי,  ועמ ספק 1.5

פרד מהסכם נ.  מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק בלתי ורצונה של מכבי להתקשר עמ

 ההתקשרות שייחתם.

הזמנה לאחר הודעת מכבי לספק על הכמות אותה היא מתכוונת להזמין, וטרם ביצוע ה 1.6

בגובה סכום רכישות השוברים, ערבות בנקאית אוטונומית  מכביימסור הספק ל בפועל, 

 להסכם מצ"ב(. 7סעיף )  ידי מכביעל  בנוסח שיאושרביצוע התחייבויותיו ל

  המפרט המבוקש .2

 כללי: 2.1

שוברי לחברות הכמו כן, יוצעו יירכשו במרוכז ע"י מכבי.  הדיגטלים  השוברים 2.1.1

 .באותם התנאים ניינות בכךהמעו הבנות של מכבי

רחבה, יוצעו לאתרים בפריסה ארצית  הדיגיטליים השוברים –פריסת השירותים  2.1.2

 מובילות בפריסה ארצית. תרשתו 15אתרים ברחבי הארץ ולפחות  50לפחות 

לעובדי מכבי על פי   SMS-מייל והדיגטליים ב שובריםהקישור לאת שלח הזוכה י 2.1.3

ול שם מלא , מספר עובד, טלפון נייד רשימת עובדים שתימסר מראש ותכל

 וכתובת מייל.

 הזוכה יפיק או יאפשר גישה לדוחות אודות פתיחת הקישור )קבלת השובר( 2.1.4

 .ע"י העובדים

 עיצוב גרפי הכולל סרטון או ברכה בפתיח.השובר הדיגיטלי יכלול  2.1.5

 :תקופת ההתקשרות 2.1.6
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 2017פברואר בחודש  רכישה חד פעמית 2.1.6.1

   שנים  5קפים למשך השוברים הדיגטילים יהיו ת 2.1.6.2

 מדדים לבחינת איכות ההצעות יכללו בין היתר: 2.1.7

  למימוש מספר אתרים  2.1.7.1

 פריסה ארצית  2.1.7.2

 עם שוברים דיגיטילים בארגונים גדוליםהיקף ניסיון  2.1.7.3

 תינתן עדיפות לאפשרות להצגת השובר הדיגיטלי ללא הדפסתו 2.1.7.4

 : דרישות מקדימות 2.2

קניות/בילוי שוברי  בתחום שנתיים הספק המציע יהיה בעל ניסיון של  2.2.1

 עובדים כל אחד. 1,000דיגיטליים לארגונים גדולים מעל 

 

 התמורה: 2.3

כולל מע"מ מקסימום. שווי השובר ימולא בנספח א' ₪  45עלות השובר  2.3.1

 להסכם )מחירון(.

 מיום הוצאת החשבונית. 30שוטף + -תנאי תשלום 2.3.2

 ימים. 45 -תוקף ההצעה 2.3.3

 

 :אומדן כמויות 2.4

 יים.דיגיטל שוברים 9,000 -כ 2.4.1

כבי מרכישות הנתונים הידועים למהאומדן הינו הערכה בלבד ומבוסס על  2.4.2

. מכבי אינה מחוייבת לכמות , ללא חברות הבנות שתצטרפנה השנהעברב

 .האומדן או לכמות כלשהיא



 

 דרישות אבטחת מידע 

 או בשלבי הסמכה לתקן אבטחת מידע 27001מציע שמוסמך לתקן אבטחת מידע  .1

יצרף צילום תעודת ההסמכה  -  27001מוסמך לתקן אבטחת מידע מענה, שבעת כתיבת המציע  .1.1
 לתקן אבטחת מידע המעידה כי במועד הגשת ההצעה ההסמכה תקפה.

 :27001מצוי בהליכי הסמכה לתקן אבטחת מידע שבעת כתיבת המענה מציע  .1.2

 יצרף צילום טופס אישור התחלת תהליך להסמכה לתקן אבטחת מידע.  .1.2.1

חודשים לאחר מועד  3-יזכה, יקבל את ההסמכה הנדרשת לא יאוחר מיתחייב כי במידה ו .1.2.2
חתימה על ההסכם עם מכבי, יודיע למכבי על כל עיכוב במידה ויחול, ויעביר למכבי את צילום 

 תעודת ההסמכה מיד עם קבלתה אצלו ובכל מקרה טרם הפעלת השרות נשוא המכרז.

 

 ו בתהליך לקראת הסמכה לתקן אבטחת מידעאיננמוסמך לתקן אבטחת מידע/ איננו מציעבמידה וה .2

 ימלא את תתי הסעיפים הבאים בהתאם להנחיות להלן:

 במעמד הגשת ההצעה אלא אם צוין אחרת הכרחי –דרישות אבטחת מידע  .2.1

 תאר במסמך את הנושאים הבאים:  .2.1.1

 מציעמענה ה נושא

 תהליכי עבודה .1

כיצד מתבצע תיעוד השירות )איסוף, שמירת והעברת המידע  .1.1
(. מהם הרכיבים הטכנולוגיים בהם עובדי מכביישי אודות הא

 נעשה שימוש ומהו נתיב העברות המידע.

בנוסף יעביר מסמך ) מציעה
או  על מענה לשאלון

( הכולל מענה לשאלונים
 לשלושת סעיפי הנושא.

הכוונה היא לקבל תמונה 
סבירה, )אבל לא מעמיקה 
מדי( מהם רכיבי טכנולוגיית 

ימוש המידע שבהם נעשה ש
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 

שלישיים ע"י צדדים  מציעמהי מדיניות הגישה למערכות ה .1.3
למטרות תחזוקה/שדרוג מערכת/טיפול בתקלות ותפעול שוטף 

 )ככל שאלו קיימים(.

 

 

 

 

 



 : מציעלמערכות המחשוב של ה ותענה על השאלון המתייחס .2.1.2

 )לסמן בעיגול( מציעמענה ה נושא

 מערכת ההפעלה במחשב  .1

 win7  ,win8ציין מהי מערכת ההפעלה במחשב )לדוגמא:  .1.1
 וכדומה(, כולל גרסה

 פרט: ____________ל

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

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

 מאשר    /    לא מאשר

 ( במחשבי הספקAV)= Antivirusתוכנת  .2

,  Nortonמותקנת במחשב הספק )לדוגמא:   AVציין איזה תוכנת .2.1
McAfee .)וכדומה 

 לפרט: ____________

 מאשר    /    לא מאשר פעילה במחשבי הספק. -AVאשר כי תוכנת ה  .2.2

 מאשר    /    לא מאשר מתעדכנת בצורה שוטפת במחשבי הספק.  -AVאשר כי תוכנת ה  .2.3

 Firewall =(FW)תוכנת   .3

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

pointק ממערכת ההפעלה, וכדומה(., כחל 

 לפרט: ____________

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

 הזדהות  .4

מכבי נדרשת הזדהות באמצעות עובדי אשר כי בגישה למידע על  .4.1
 שם משתמש וסיסמא.

 מאשר     /     לא מאשר

 אשר     /     לא מאשרמ אשר כי תהליך הזיהוי הינו אישי וחד ערכי. .4.2

 מכבי  עובדיהגנת המידע של  .5

מוגן  מציעמכבי הנשמר במערכות ה עובדיאשר כי המידע של  .5.1
 באמצעות הרשאות גישה מתאימות.

 מאשר     /     לא מאשר

מכבי  עובדיאשר כי במידה ונעשה שימוש במחשב נייד, המידע על  .5.2
 יהיה מוצפן. 

 מאשר  /  לא מאשר /
לא נעשה שימוש לא רלוונטי )

 במחשב נייד(

 חיווים ולוגים  .6

 מאשר     /     לא מאשר אשר כי קיים תיעוד בלוג של פעולות משתמשים. .6.1

 העברת מידע על חברי מכבי .7

מכבי תעשה באופן המבטיח  עובדיאשר כי העברת מידע על  .7.1
 שמירה על חיסיון המידע.

 מאשר     /     לא מאשר

 שימוש בענן   .8

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

 כן  /  לא



 )לסמן בעיגול( מציעמענה ה נושא

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(

 
למטרת מתן השירות נשוא  שימוש בשירותי ענןדרישות אבטחת מידע מספק שירותים העושה  .2.2

 זה )כולו או בחלקו( בל"מ

 במעמד הגשת ההצעה אלא אם צוין אחרתהכרחי  –דרישות אבטחת מידע 

 )לסמן בעיגול( המציעמענה  נושא

 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.) 

 סמן סוג השירות

SaaS 

PaaS 

IaaS 

 רמת השימוש בענן: .1.2

 

 .כל השירות מסופק בענן 

 .חלק מהשירות מסופק בענן 

 

 ציין רמת השימוש בענן:
 

 כל השירות מסופק בענן 

 שירות מסופק בענן. חלק מה

 פרט: 

__________________ 

__________________ 

 :שם ומיקום השרתים .1.3

 

 .שם ספק שירות הענן 

 

 

 

  מיקום שרתי השרות בענן )מדינה( שבהם יימצא המידע על

 מכבי. עובדי

 

 פרט:

 :שם ספק שירות הענן 

__________________ 

__________________ 

 :פרט שם המדינה 

__________________ 

__________________ 

 ארכיטקטורה .2

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

 מאשר     /     לא מאשר
 



 )לסמן בעיגול( המציעמענה  נושא

אשר כי הסביבה שהוקצתה לשירות על בסיס ההסכם מוגנת  .2.2
 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 ושינויי  .2.3
 מידע ע"י ומפני גורמים בלתי מורשים.

 מאשר     /     לא מאשר

 פרט אופן ההגנה: 
_____________________ 

_____________________ 

 הזדהות  .3

נדרשת הזדהות באמצעות  על עובדי מכביאשר כי בגישה למידע  .3.1
 שם משתמש וסיסמא.

 מאשר     /     לא מאשר

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

 הרשאות .4

הנשמר במערכות ספק  על עובדי מכביאשר כי גישה למידע  .4.1
ת הענן מתאפשרת רק באמצעות הרשאות גישה שירו

 מתאימות.

 מאשר     /     לא מאשר

 חיווים ולוגים .5

אשר כי קיים תיעוד בלוג של פעולות משתמשים ברשומות הכוללות  .5.1
 .על עובדי מכבימידע 

 מאשר     /     לא מאשר

אשר כי קיים תיעוד בלוג של פעולות הנוגעות לשינויים בהגדרות  .5.2
, הגדרות תקשורת, וקונפיגורציה Active Directoryהמערכת: 

 של השרתים, ככל שרלוונטי לסוג שירות הענן נשוא ההסכם.

 מאשר     /     לא מאשר

 מאשר     /     לא מאשר אשר כי לוג המערכת מכיל את זהות המבצע )שם משתמש(. .5.3

 /     לא מאשר  מאשר    אשר כי לוג המערכת מכיל את זמן ביצוע הפעולה )תאריך, שעה(. .5.4

אשר כי לספק )אתו מכבי חותמת את ההסכם( תהיה גישה ללוגים  .5.5
 שמייצר ספק שירות הענן.

 מאשר     /     לא מאשר

 



 

 שיהוו יתרון מציעדרישות איכות למענה ה .2.3

 

 )לסמן בעיגול( המציעמענה  נושא

  מציעבמערכת המדיניות סיסמאות  .1

 מאשר     /     לא מאשר  מום לאורך סיסמא.אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת מיני .1.1

אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת מורכבות סיסמא )אותיות /  .1.2
 מספרים(.

 מאשר     /     לא מאשר 

אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת קביעת תאריך תפוגה  .1.3
 לסיסמא ויכולת החלפה יזומה ע"י המשתמש עצמו.

 מאשר     /     לא מאשר 

ניות הסיסמאות אוכפת נעילת משתמש לאחר מספר אשר כי מדי .1.4
 ניסיונות כושלים להתחברות.

 מאשר     /     לא מאשר 

  המציעבמערכת ניהול משתמשים  .2

אשר כי ישנו תהליך מנוהל של הוספת/גריעת משתמשים  .2.1
 מהמערכת במועד קרוב להתרחשות בפועל.

 מאשר     /     לא מאשר

 לא רלוונטי )הסבר מדוע(

__________________ 

__________________ 

__________________ 

 מאשר     /     לא מאשר אשר כי ישנו תהליך בקרה תקופתי על משתמשים והרשאותיהם.  .2.2

 לא רלוונטי )הסבר מדוע(

__________________ 

__________________ 

__________________ 

 המציעבמערכת חיווים ולוגים  .3

 מאשר     /     לא מאשר מכיל את זהות המבצע )שם משתמש(.אשר כי לוג המערכת  .3.1

 מאשר     /     לא מאשר אשר כי לוג המערכת מכיל את זמן ביצוע הפעולה )תאריך, שעה(. .3.2

עדכון  /האשר כי לוג המערכת מכיל את סוג הפעולה )צפייה/ יציר .3.3
 רשומה(.

 מאשר     /     לא מאשר

 מאשר     /     לא מאשר ת הפעולה )הצלחה/ כישלון(. אשר כי לוג המערכת מכיל את תוצא .3.4

 גיבויים .4

 מאשר     /     לא מאשר אשר כי מידע של מכבי מגובה כחלק מההתקשרות. .4.1

 מאשר     /     לא מאשר אשר כי תקינות הגיבויים נבדקת באופן שוטף. .4.2



 )לסמן בעיגול( המציעמענה  נושא

 /     לא מאשר   מאשר   אשר כי המידע המגובה מוגן מפני גישה של גורמים בלתי מורשים.  .4.3

  מציעבמערכת הסקרים ומבדקי חדירה  .5

 מאשר     /     לא מאשר אשר כי מבוצעים סקרי אבטחת מידע ע"פ תכנון שנתי/רב שנתי? .5.1

 מאשר     /     לא מאשר אשר כי ממצאי הסקרים מטופלים תוך בקרה ניהולית? .5.2

ן ( ע"פ תכנוPenetration testsאשר כי מבוצעים מבדקי חדירה ) .5.3
 שנתי/רב שנתי?

 מאשר     /     לא מאשר

(  מטופלים תוך Penetration testsאשר כי ממצאי מבדקי חדירה ) .5.4
 בקרה ניהולית?

 מאשר     /     לא מאשר

 

 



              נספח א'

 

  :טופס ההצעה  . 1

 התאגיד המציע:__________________________________________ 1.1

 _________________  טלפון: _____________________כתובת: ______ 1.2

 מסמכים שיש לצרף להצעה: 1.4

 .אישור תאגיד    

  אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול

 .1976 –ותשלום חובות מס(, תשל"ו  חשבונות

 תים נותני השירו רשתות/חנויות/רשימה מפורטת של שמות האתרים/מתקנים

 , כולל מיקום גיאוגרפי.דיגיטלי הרלוונטים לכל שובר

 .רישום בטבלה של ממליצים בארגונים גדולים כולל טלפונים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 נספח ב' 

 

 טופס פרטי המציע

 .המציע נדרש למלא את כל הפרטים להלן, ולחתום בסוף הטופס 

 .המציע רשאי לצרף כל חומר משלים 

 
  פרטי המציע .1
 

 שם
 
 

 מורשהמס' עוסק 

 מעמד משפטי )צורת התאגדות(:
 
 

 פועל / ת משנת:

 כתובת משרדי ההנהלה:
 
 

 דואר אלקטרוני:

 טלפונים:
 
 

 הרכב הבעלות בתאגיד:
1.  

 תיאור כללי של המציע  .2
 

 

 

 

 
 
 כוח אדם .3

 א. מספרם הכולל של המועסקים על ידי המציע:
 
 
 
 ניסיון קודם ולקוחות  .4

 מכירה של שוברים? מספר שנות ניסיון של המציע ב
 

 מספר כולל של שוברים שנמכרו על ידי המציע בשנה האחרונה?
 שמות הרוכשים המפורטים להלן:

 
1                 ___________________________ .2____________________________ . 
 
3                 ___________________________ .4______________________ .______ 
 
5                   __________________________ .6____________________________ . 
 
להלן פירוט לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנו / מספקים בשנה  .5

 דיגיטלים האחרונה שוברים
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 



 תפקידו:
 

 טלפון:
 

 תיאור השובר שניתן:
 

 רות:תקופת מתן השי
 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 

 תיאור השובר שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 

 תיאור השובר שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 
 
 

 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

 

 : ________________________  _______________  חותמתחתימת המציע :_____        

 
 תאריך: ______________________

 



 

 נספח ג'

 

 תאריך : ________

 הסכם

 

 

 ("מכבי" - להלן)בין מכבי שרותי בריאות 

 .("הספק" -להלן ) ח.פ. __________לבין ____________

 

 

 ההסכם תקופת .1

בגין  .28/2/2017ועד  1/12/2016מיום   יעמוד בתוקףזה לרכישת השוברים סכם ה .1.1

]להלן: מימוש השוברים, יהיה ההסכם בתוקף עד למימוש אחרון השוברים 

   [."תקופת ההסכם"

למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם  בתקופה נוספת בת שנה  .1.2

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

 תמורה .2

בנספח א', יהיו כמפורט  ומחירו על ידי החברה למכבי  המסופק הדיגיטלי רהשוב .2.1

ובהתאם להודעת מכבי על השוברים הדיגיטיליים אותם היא מעוניינת לרכוש 

 מהספק.

 תנאי תשלום .3

 יום.  66 התמורה תשולם כנגד חשבונית מס בתנאי תשלום של  שוטף + .3.1

בוריים )אכיפת ניהול יפים צאישור עפ"י חוק עסקאות גוהספק יציג בפני מכבי  .3.2

המעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס  1976 – חשבונות( תשל"ו

נוהג לדווח לפקיד השומה על  הואפטור מניהול זה, על כי  או מע"מהכנסה וחוק 

 בהתאם לחוק. למע"מ ווכן נוהג לדווח על עסקאותי והכנסותי

 אספקת השוברים .4

לעובדי מכבי על פי   SMS-טליים באמצעות מייל ושוברים הדיגאת השלח הזוכה י .4.1

רשימת עובדים שתימסר מראש ותכלול שם מלא , מספר עובד, טלפון נייד 

 תנאי תשלום וכתובת מייל

 קנין רוחני זכויות .5

וכי אין כל מניעה חוקית  לשוברים הדיגיטילים מצהיר כי הוא בעל הזכויות  הספק .5.1

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

משום הפרת פטנט ו/או פגיעה כלשהי בזכויות של חברה ו/או גוף  שובריםה

 לרבות אדם אחר     כלשהו. 

ידי גורם כלשהו בגין הפרת זכויות וטענות של צד שלישי -היה ותתבע מכבי על .5.2

לשפות לאלתר את מכבי בגין כל הוצאה  הספק, מתחייב שוברים דיגיטליםב

 תיגרם לחברה כתוצאה        מתביעה שכזו.ש



 מועסקי הספק .6

 שובריםההספק מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת  .6.1

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

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

 תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם. ועליו תחול האחריות לגבי 

 נזק ,מוות מטעמו בגין שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא ספקה .6.2

 מתאונה כתוצאה ,בעקיפין ובין במישרין בין ,להם שייגרם לרכוש נזק או ,גופני

 ת למכבי.ו/או מתן שרו שוברים דיגיטליםאספקת ה בעת שאירע מנזק או

, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, מכבימתחייב לפצות ו/או לשפות את  ספקה .6.3

אם יקבע על ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או העובדתי שונים 

 מהמוצהר בהוראות פרק זה.

 ערבות בנקאית .7

כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הספק לפי ההסכם, יפקיד הספק בידי מכבי,  .7.1

בידי  בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן, בנוסח שיאושר ערבות

שקלים ארבע מאות אלף ₪ )   400,000, בגובה של המצ"ב כנספח ג' מכבי

 30/6/2018משווי הערבות יופחת לינארית למשך שנה וחצי עד   75%חדשים(, 

 כדלקמן:

 סכום הערבות לאחר ההפחתה תאריך .1

31/03/2017  ₪                     350,000  

30/06/2017  ₪                     300,000 

31/9/2017  ₪                     250,000 

31/12/2017  ₪                     200,000 

30/03/2018  ₪                     150,000 

30/06/2018  ₪                     100,000 

 

ק בהתחייבויותיו על פי החוזה, תהא מכבי רשאית כל מקרה בו לא עמד הספב .7.2

לממש את הערבות, כולה או מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק 

 לפניה לערכאות, לבוררות, למו"מ משפטי כלשהו, או למתן הוכחה כלשהי.

השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי הערבות או סכום כלשהו של הערבות,  .7.3

את הערבות או להשלים את סכום הערבות לסכום שהיה  יהא הספק חייב לחדש

)שבעה( ימים מהיום בו קיבל הספק הודעה כי מכבי  7לפני הגבייה האמורה, תוך 

 גבתה את הערבות או כל סכום ממנה.

הסתיימה תקופת ההתקשרות, והספק סיים לפצות את מכבי, אם היה נדרש  .7.4

 .פיצוי, תחזיר מכבי לספק את כתב הערבות הבנקאית

 

 הסבת הסכם .8

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

 הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.



 אנשי קשר .9

 .עם  הספקלהיות איש הקשר הישיר  גלית שפרכבי ממנה בזאת את  מ .9.1

 מכבי.עם  הישיר להיות איש הקשר  _______הספק ממנה בזאת את  _____ .9.2

 שם: ___________________  טלפון:_________________________
 :_______________________    EMAILסלולרי:_________________  

 אחריות וביטוח  .10

פי כל דין, -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הספק על .10.1

שירותים, לפי המוקדם, ממועד תחילת הסכם זה או ממועד תחילת מתן ה

מתחייב הספק לערוך ולקיים על חשבונו בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת 

ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים ב"אישור עריכת ביטוחים" 

המסומן כנספח להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן: "ביטוחי 

פי ההסכם, -תקשרות עלהספק" ו/או "הביטוחים"(, וזאת למשך כל תקופת הה

וביטוח אחריות  שובר דיגיטלילרבות כל הארכה שלו, ולעניין ביטוח חבות 

מקצועית למשך כל תקופה נוספת לאחר תום תקופת ההתקשרות ועד לתום 

 )שלוש( שנים מתום תקופת ההתקשרות. 3-תקופת ההתיישנות, אך לא פחות מ

"ח, וניתן להמירם מובהר, כי סכומי הביטוח הנקובים בנספח הינם בש .10.2

לסכומים בדולר ארה"ב, בתנאי שלא יפחתו מהערך הנקוב בש"ח בהתאם 

 לשער הידוע ביום עריכת ההסכם.

הספק מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא  .10.3

מתחייב, בין היתר, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא 

תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף כי פוליסות ביטוחי הספק 

במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי 

לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש, כי הספק יישא בכל מקרה 

 בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי הספק.

ספק להמציא למכבי, לא יאוחר ללא צורך בכל דרישה מצד מכבי, מתחייב ה .10.4

מיום אחד לפני מועד חתימת הסכם זה, אישור בדבר עריכת ביטוחי הספק 

כאמור לעיל בהתאם לנוסח "אישור עריכת ביטוחים", כשהוא חתום כדין על 

ידי המבטח. הספק מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת הביטוחים 

אי מתלה ומקדמי להתחלת מתן כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנ

-השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של הספק על

 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על

ידי הספק כדי לצמצם -בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על .10.5

או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת 

יטוחים כדי לשחרר את הספק מחובתו לשפות ו/או לפצות את מכבי ו/או הב

 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על-מי מטעמה בגין כל נזק שהספק אחראי לו על

ככל שתקופת ביטוחי הספק תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם  .10.6

יף זה, מתחייב הספק להפקיד בידי מכבי אישור עריכת ביטוחים כאמור בסע



לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופת ביטוח נוספת ולמשך כל תקופת  15.3

 פי ההסכם.-ההתקשרות על

מובהר, כי היה וסכומי הביטוח הינם בדולרים, על הספק להתאימם לערך  .10.7

 הנקוב בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום חידוש עריכת הביטוח.

רש בסעיפים ידי הספק כנד-מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על .10.8

לעיל תחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את מכבי, בין  15.5ו/או  15.3

 היתר, בעיכוב כל תשלום המגיע לזוכה לפי הסכם זה.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת למכבי לפי חוק החוזים  .10.9

 .1970-)תרופות(, התשל"א

ריכת הביטוחים מכבי תהא רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור ע .10.10

ידי הספק כאמור לעיל, והספק מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון -שיומצא על

ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נשוא 

זה. הספק מצהיר ומתחייב, כי זכויות  15פי סעיף -האישור להתחייבויותיו על

לעיל אינן מטילות על מכבי מכבי לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט 

ו/או מי מטעמה כל חובה ו/או כל אחריות לגבי הביטוחים נשוא אישור עריכת 

הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל 

פי כל דין, וזאת בין -פי הסכם זה ו/או על-חובה שהיא המוטלת על הספק על

רט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדקו אישורי אם נדרשה עריכת שינויים כמפו

 עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש, על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך  .10.11

ידי מכבי, וכי המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי -על

תבוטלנה, אלא  מכבי. כמו כן, יתחייב המבטח שהפוליסות לא תצומצמנה ולא

)שלושים( יום  30אם תימסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי מכבי לפחות 

 מראש.

ביטוחי הספק יכללו סעיף, לפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על  .10.12

הספק, לרבות אי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי 

 שיפוי.  מתנאי הפוליסות, לא יפגעו בזכויותיה של מכבי לקבלת

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר הספק, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או  .10.13

דרישה ו/או תביעה כנגד מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שארע לרכושו ו/או 

הנובע מנזק לרכושו, והוא פוטר את מכבי ו/או מי מטעמה מכל אחריות לנזק 

ונת זדון. הספק מתחייב, כאמור. פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בכו

כי ככל שערך ביטוח רכוש )לרבות נזק תוצאתי(, תכלולנה הפוליסות ויתור על 

זכויות שיבוב כלפי מכבי ומי מטעמה )אך למעט כלפי מי שגרם נזק בכוונת 

 פי הפוליסות.-זדון(, והספק מתחייב לפעול למיצוי זכויותיו על

במסגרת ו/או בקשר עם מתן הספק מתחייב, כי בהתקשרותו עם קבלני משנה  .10.14

השירותים נשוא חוזה זה, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף 

 15לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך ולקיים את הביטוחים המפורטים בסעיף 

זה, על כל תנאיהם, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם הספק או לתקופה 



. לחלופין, רשאי הספק לכלול את זה 15פי המוגדר בסעיף -מאוחרת יותר על

 קבלני המשנה בשם המבוטח בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט לעיל. 

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, למעט ביטוח אחריות  .10.15

מקצועית, לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט הרלוונטי למועד עריכת 

 הביטוח או כל נוסח אחר שיחליף אותם.

 

 ם, שמירת סודיות ואבטחת מידע פרסו .11

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

כל ידיעה בקשר עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או 

במהלך או אגב ביצוע ההסכם או מתן השירות, תוך תקופת ההתקשרות, לפני 

 תחילתה או לאחר סיומה.

מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  וכהזה .11.2

 .1977-לחוק העונשין, התשל"ז 118

כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר  .11.3

 שלה, כפופים לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 :דרישות לסודיות .11.4

 מצהיר ומתחייב כדלקמן:הזוכה 

ור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן לשמ .11.4.1

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

הכספיים, מידע על ספקיה, מידע רפואי, מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע 

עתו במסגרת ביצוע התחייבויות פיננסי וכיו"ב נתונים, אשר יגיעו לידי

 (."המידע"פי האמור במסמכי הסכם זה )להלן: -על הזוכה

למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא,  .11.4.2

אלא אם קיבל אישור ספציפי, לכל נושא בנפרד, בכתב, מאת מכבי 

 ובהתאם לאישור שניתן.

ת הגישה לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל א .11.4.3

ם לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי המורשי זוכהרק לעובדי הלמידע אך ו

, נותני שירותים והמועסקים על ידו ומטעמו לצורך ביצוע זוכהה

בות אישי לשמירת פי ההסכם יחתמו על כתב התחיי-התחייבויותיו על

מוד בהתחייבויות )בכל עת(, בנוסח המחייב אותם לע זוכהסודיות כלפי ה

ות בהסכם זה, וכן כלפי מכבי )בהתאם לשמירת סודיות המפורט זוכהה

ובהר בזאת, למען הסר ידי מכבי(. מ-לדרישה מפורשת ולנוסח שיומצא על

ידי עובדיו ו/או -יהא אחראי כלפי מכבי למילוי האמור על זוכהספק, כי ה

 הפועלים מטעמו או עבורו.

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: .11.4.4

בידי עובדיו ו/או נותני השירות  ו/או זוכהמידע שהיה בידי ה .11.4.4.1

מטעמו טרם ההתקשרות בהסכם זה שלא עקב הפרת 

 התחייבות לשמירת סודיות;



מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות  .11.4.4.2

 לשמירת סודיות;

מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות  .11.4.4.3

 .זוכהדיות של הלסו

רשות שיפוטית פי צו מ-דין או עלפי -מידע שחובה לגלותו על .11.4.4.4

הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו  זוכהמוסמכת, ובלבד שה

 כאמור, ואפשר לה להתגונן מפניו.

בעלותה הבלעדית של מכבי, כי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא ב .11.4.5

לא יהא רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע  זוכהוכי ה

 ההסכם.

 לעשות במידע שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.  הזוכה לא יהא רשאי .11.4.6

כי ידוע לו שייתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר  .11.4.7

קיימת לגביו התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים 

שלישיים לשמור עליו בסודיות, ואשר גילויו לאחרים או שימוש בו שלא 

ום למכבי נזקים והפסדים ולהפרת לצורך ביצוע ההסכם עלול לגר

מודע לכך שהמידע הינו  הזוכהת לשמירת המידע בסודיות, וכי התחייבו

 חלק מנכסיה של מכבי.

כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא  .11.4.8

מודע לסנקציות האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת 

או מי מעובדיו מי מטעמו יפר הוראות  ההסכם( להן הוא צפוי אם הוא

 1981-אלו, לרבות )אך לא רק( הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

 , וכל דין רלבנטי נוסף.1996-ותקנותיו, חוק זכויות החולה, התשנ"ו

 

 דרישות אבטחת מידע: .11.5

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

במענה לספק שרות תוך שהוא מקיים אבטחת מידע כפי שהצהיר עליה  .11.5.1

 לעת מעת למפרט אבטחת מידע המצורף כנספח להסכם, וכפי שיעודכנו

 המכרז. לנושא הרלוונטיות רגולטוריות בהתאם לדרישות

כתוצאה מהסכם זה זוכה במידה והמידע על עובדי מכבי שנאגר אצל ה .11.5.2

נגיש לגורמי צד ג' מטעמו, או ייהפך לכזה במהלך תקופת ההסכם עם 

בהסכמים שהוא עורך אתם חובת מימוש מכבי, הוא מתחייב לקבוע 

אבטחת המידע והגנת הפרטיות מתאימים, לרבות רישום מאגר מידע 

במשרד המשפטים ככל שרישום כזה נדרש ע"פ החוק כשם שהוא עצמו 

נדרש לקיימם. בפרט כאשר ספקיו עושים הם עצמם שימוש בצד ג' ובפרט 

 בספקי שירותי ענן.   

מציע ו ע"י אבטחת מידע פערים והתגלמציע הבמידה וע"פ מענה ה .11.5.3

התחייב לתקנם בפרק זמן סביר מיום חתימת ההסכם, פערים אלה יצוינו 



יחויב בטיפול בהם ובהצהרה פרואקטיבית למכבי  זוכהבהסכם וה

 שהפערים יטופלו.

יקיים את חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו לרבות רישום מאגר מידע  זוכהה .11.5.4

דרש ע"פ החוק, הנחיות הרשות במשרד המשפטים ככל שרישום כזה נ

למשפט טכנולוגיה ומידע ודרישות משרד הבריאות לעניין הגנת הפרטיות 

ואבטחת המידע, הרלוונטיות למערך טכנולוגיית המידע ולתהליכי 

 העבודה נשוא בל"מ זה.

שבמידה ומצוי אצלו )או אצל גורם צד ג' מטעמו( מידע על זוכה ובהר לה .11.5.5

כל קופת חולים על ו עם מכבי, חלה על מכבי חברי מכבי בגין ההסכם שלו

ומוסד רפואי אחר במדינת ישראל חובה מטעם משרד הבריאות לקיים 

 אבטחת מידע. קשר רק עם ספקים העומדים בתקן

להודיע למנהל אבטחת המידע של מכבי על כל אירוע/חשד לאירוע  .11.5.6

אבטחת מידע שבו קיים חשד לחשיפת מידע או נחשף מידע אישי על 

מכבי לגורמים שאינם מורשים, וזאת בטווח זמן סביר מרגע י עובד

 זוכה. סעיף זה תקף גם לגורמי צד ג' מטעם הזוכהאיתורו ע"י ה

הרלוונטיים לנושא וגם לאחר תום ההסכם במידה ומידע על עובדי מכבי 

 או אצל גורמי צד ג' מטעמו. זוכהנותר במערכות ה

ובמהלך תקופת ההסכם  להודיע למנהל אבטחת המידע של מכבי במידה .11.5.7

או לא חודשה על ידו הזוכה ההסמכה לתקן אבטחת מידע הוסרה מ

 כנדרש. 

זוכה ימים לפחות, לערוך אצל ה 3הא רשאית בכל עת בהודעה של תמכבי  .11.5.8

ואצל כל אחד מגורמי צד ג' שנשכרו על ידו לצורך הוצאתו לפועל של 

ת בכל נושאי הסכם זה )בחצריו ו/או בהתקשרות מרחוק(, ביקורת ובקרו

פי -אבטחת מידע שמירת סודיות ופרטיות הנוגעים לביצוע התחייבויות על

האמור בהסכם זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור ביקורת על אמצעים 

פיזיים ו/או אלקטרוניים ו/או לוגיים, מהימנות העובדים, בדיקות חוסן 

ויים המבוקר מתחייב לתקן את הליק)מבדקי חדירה מבוקרים( וכיו"ב. 

 שיימצאו בלוח זמנים המתואם לרמת החומרה של הממצא.

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

 

 :תום ההתקשרות .12

בכל מקרה של סיום ההתקשרות בין הצדדים, מכל סיבה שהיא, יפעל הזוכה )ככל  .12.1

מכבי האגור במערכותיו. אם  עובדית המידע על הניתן ובמידת האפשר( למחוק א

מכבי נשאר במערכות המידע של הזוכה לאחר תום תקופת  עובדיוככל שמידע על 

ההתקשרות, מתחייב הזוכה להמשיך ולנקוט את אותם אמצעי אבטחת המידע 

פי ההנחיות התקפות -והגנת הפרטיות כנדרש בחוק ובתקנות להגנת הפרטיות ועל

פועל כל עוד הוא ממשיך לעסוק בפעילותו. האמור לעיל תקף גם על פיהן הזוכה 



מכבי הועבר לצד ג' כחלק  עובדילמערכות צד ג' מטעם הזוכה במידה ומידע על 

 מהסכם זה.

אם וככל שהזוכה יפסיק כליל את פעילותו, מתחייב הזוכה לפנות לממונה אבטחת  .12.2

הגנת ו המידעיות פרטניות לעניין אבטחת המידע במכבי לצורך קבלת הנח

 מכבי שמידע אודותיהם מצוי במערכות הזוכה.של עובדי הפרטיות 

 שונות .13

, תהיה זכות לקזז כל חיוב ולה בלבדהצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי,  .13.1

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

 מכל סכום שיגיע לספק ממכבי.

: אסותא מרכזיים לרבות, אך לא רקקבוצת מכבי, לכל התאגידים/חברות ב .13.2

מכבי טבעי, ו קרן מכביעמותת , בע"מ , מכבידנטבית בלב בע"מרפואיים בע"מ, 

 אתה וכד' מכבי יזמותמכבי מגן, אגודת אחזקות בע"מ,  מכבי  בע"מ, קאר-מכבי

, ושאר על פי המחירים מהספק שוברים הדיגיטלייםאת השמורה הזכות לרכוש 

 בהסכם זה. כם הקבועים ההסתנאי 

הצדדים מצהירים בזאת, כי הסכם זה ממצה את כל הנושאים, ההתחייבויות  .13.3

, עובר למועד חתימת ההסכם, וכי הספקוהסכומים שהיו פתוחים בין מכבי לבין 

לא תהיה להם כל טענה או דרישה לתשלום נוסף בגין התקופה הקודמת להסכם 

ברה עבור שירותים וטובין שסופקו על זה. מוסכם כי היתרה של מכבי בספרי הח

 ₪. 0עומדת על  31.12.2015ידה למכבי במישרין ובעקיפין עד תאריך 

הספק מצהיר כי הוא עומד בכל החוקים, התקנות והנחיותיהן של הרשויות  .13.4

הרלוונטיות בתחומי איכות הסביבה החלים עליו. כמו כן, לא עומדים כנגד הספק 

 שאי איכות הסביבה.תביעות או תלונות כלשהן בנו

כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר  .להלןכתובות הצדדים הן כמפורט  .13.5

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

בעת  -ימים מיום המשלוח, ובמקרה בו נמסרה ביד  3ידי הצד אליו נשלחה תוך 

 .המסירה בפועל
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