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 שילוב תהליכי פיתוח מותאמי צרכים ל בקשה להצעת מחיר

  "הבקשה"( –)להלן  (Agile Development)ע"פ תפיסת 

 

 כללי .1

הצעות לשילוב תהליכי פיתוח ( מעוניינת לקבל "מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  1.1

 –)להלן  ( באגף מערכות מידעAgile Developmentמותאמי צרכים )ע"פ תפיסת 

 (, כמפורט בבקשה.צרים והשירותים""המו

לדואר  שרון ויצמןשלוח אל לעל גבי טופס ההצעה המצורף ו למלאאת ההצעות יש  1.2

 .06.07.2017עד יום   waizman_sh@mac.org.ilאלקטרוני 

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

 שהיא. 

 הצעות שלא עומדות בסף איכותי נדרש יפסלו. 1.4

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

 לאחר שקלול המחיר והאיכות כפי שתחליט מכבי.

הצעה זו אינה מבטלת את זכותה של מכבי להמשיך התקשרויות קודמות, בהתאם  1.6

ם מציע, ואין בעובדה שמציע הציע את הצעתו במסגרת לשיקול דעתה הבלעדי, ע

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  7ספק עימו תתקשר מכבי, יחתום על ההסכם המצורף לבקשה תוך  1.7

תקשר עימו. מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק הודעה על רצונה של מכבי לה

  בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.

 .2017מועד משוער לתחילת הפעילות הנו אמצע חודש יולי 

 -טכניות בנוגע לתכולת ההצעה, יש לפנות למנשה הרשטיק למקצועיות / בשאלות  1.8
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 השירות המבוקש

מכבי שואפת לשפר ולייעל תהליכי פיתוח. לצורך כך מתנהלים מאמצים במקביל  1.9

בתחומי שיפור תהליכי ניהול, פיקוח ובקרה, שיפור שיטות ותהליכי עבודה 

 ואוטומציה. 

בחינה, מיסוד ב( מעונינת "מכבי" -מכבי שירותי בריאות )להלן במסגרת הצעה זו  1.10

ע"פ מערכות מידע ותקשוב יכי פיתוח מותאמי צרכים בעבודת אגף והטמעת תהל

  .Agile Developmentגישת 

 -בשלב זה הצעת הספקים תתוחם במסגרת פרויקט שנבחר ע" מכבי בתחום ה 1.11

Mobile .ונמצא בראשיתו 

 תוצרים והשירותים הבאים:כלל הבמסגרת זו נדרשת מהספקים הצעת מחיר ל 1.12

  מתודולוגיה: (1

 Best Practiceגיה מותאמת לצרכים של מכבי והמבוססת על הצגת מתודולו

 שהם בסדר גודל הדומה למכבי בארגונים  Agile Developmentבתחום 

  .ארגוניים הכוללים מחשוב של תהליכים עסקיים ITותקפים במסגרת פרויקטי 

המתודולוגיה תכלול התייחסות לשילוב אבטחת מידע במחזור חיי פרוייקט 

Agile.  

 ה:הכשר (2

 Agile Developmentהכשרת צוותי פיתוח של מכבי שיוגדרו מראש בנושא 

גורמי פיתוח  20 -בקורס ישתתפו כ באמצעות קורס ייעודי ומרוכז בנושא.

 )מנהלי פרויקטים, מנתחי מערכות ומפתחים(. 

  ההצעה תכלול פרוט תכולה והיקף מומלצים.

 :תכנית פעולה –ליווי פרויקט  (3

)פרויקט שנבחר ע"י נציגי  לאורך מחזור חייו Mobileם ליווי פרויקט בתחו

 כשנה. מוערך בהפרויקט נמצא בראשיתו ומשכו האגף(. 

 .תכנית פעולהההצעה תכלול 

 הפקת לקחים והמלצות: (4

ההצעה תכלול שלב הכולל הפקת לקחים והמלצות להמשך פעילות האגף בנושא 

 הצעה זו.

אימוץ פקת לקחים והמלצה על ובלת תהליך לימוד וההפעילות, הלקראת תום 

התקדמות בתהליכי רצוי לאופן נכון של מתודולוגיה המתאימה לצרכי האגף ו

 מיסוד והטמעה.

במסמך  3פרק כמתואר במצב קיים ההצעה תתבסס ככל האפשר על תמצית תאור  1.13

. מודגש כי נדרשים מהספק ידע, היכרות מעמיקה ונסיון בהקשר שיטות, זה
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 וכלים תומכים המוזכרים בנספח לעיל. , אבטחת מידעתהליכים, ניהול איכות

 

 בגין הגשת ההצעהכלליות של הספק תחייבויות ה .2

 הערה: כלל הדרישות המפורטות בפרק זה הנן בגדר חובה להתייחסות מפורטת מצד הספק.

 ההצעה:

וכן תאור מורחב של הידע והנסיון  ההמציעהחברה ההצעה תפרט ניסיון רלוונטי של  2.1

יש לפרט ידע וניסיון בפרויקטים דומים שהתנהלו בארגונים עבודה. של מבצעי ה

 גדולים וכללו מעורבות בפרויקטים ארגוניים דומים.

התנהלות מול ההצעה תכלול התייחסות לנושאים מתודולוגיים רלוונטיים ובדגש על  2.2

התנהלות הפרויקט, התנהלות סבבי הפיתוח, התמודדות עם נציגי הלקוח הארגוני, 

ובדיקות תוכנה אבטחת מידע  ,והגדרת נושאים רוחביים כגון ארכיטקטורהעיתוי 

כן אופן השתלבות נושאים רוחביים אלו כמו  .במחזור חיי הפרויקטמקצה לקצה 

 . במחזור חיי הפרויקט

ההצעה תכלול סילבוס מוצע לקורס בנושא ופרוט שיטת הליווי לפרויקט הנבחר כפי  2.3

 .1.4שהוגדר בסעיף 

פרוט יעדים ומדדים להצלחת תהליך הליווי לפרויקט שנבחר ע"י ההצעה תכלול  2.4

 מכבי.

פיתוח ניהול פרויקטים ויש לפרט ידע וניסיון בשימוש בכלים התומכים בתהליכי  2.5

)לניהול פיתוח  TFS(, ALM)לניהול  MSP – My single Pointבדגש על מערכות: 

 דע., אבטחת מיMS-PROJECT , CHARM (SAP ,)QC -ותצורת קוד( ו

 העבודה השוטפת תתבצע מול צוות הפרויקט וגורמי רוחב באגף.  2.6

ע"י וע"י נציג ניהול איכות ומתודולוגיה באגף  יתבצעוהעבודה ניהול הפרויקט וליווי 

 ניהולי מטעם האגף. צוות 

 יש לכלול בהצעה פרוט תהליך ושיטת הדיווח.

שאים המוזכרים ועלויות בהקשר כל אחד מהנו , תמחורההצעה תפרט משך פעילות 2.7

 לעיל. 1.4בסעיף 

 . ואינם כוללים מע"מ חדשים כל המחירים לנושא ייעוץ / כ"א יהיו נקובים בשקלים 2.8

 מיום הוצאת החשבונית. 65 שוטף + -תנאי תשלום 2.9

 ימים. 90 -תוקף ההצעה 2.10
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 עבודת הספק ותוצרים:

בהקשרים המפורטים בבקשה הצעת מענה טכנולוגי ידע מקיף והמציע הינו בעל  2.11

  מחיר זו.

המציע הינו חברה בעלת: ידע, ניסיון, מתודולוגיות רלוונטיות, כלים, מאגר של  2.12

התמחויות מוגדרות, מנגנונים לניהול ידע, מנגנוני מיון , הכשרה והנחיה לעובדים 

 בתחומים הרלוונטיים לבקשה זו. 

 בהצעה יש לפרט את שמות העובדים המוצעים לבצוע העבודה ותפקדים. 2.13

 ו"ח לעובדים אלו.יש לצרף ק

 מכבי שומרת לעצמה זכות לראיין את העובדים במסגרת תהליך בחירת הספק.

 מנהלה:

כך עם על ם והוסכם ותאאך ורק בהספק יעסיק ספקי משנה או חברות צד שלישי  2.14

 נציג מכבי שירותי בריאות.

 בת"א.יהיה העיקרי  עבודהמקום ביצוע ה 2.15

 עילות וההסכם מול נציג מכבי. הספק ימנה מנהל בכיר מטעמו לניהול של הפ 2.16

בכל מקרה עובדי הספק ימלאו דו"ח נוכחות או יחתימו כרטיס נוכחות בהתאם  2.17

 לדרישות הלקוח.

לאישור נציג  בכספתכל תוצר שהוא מסמך תכנון, סיכום או חומר עזר, יועברו  2.18

 הלקוח, לפני הפצתו לגורמים אחרים.

 

 יאור מצב קייםת .3

 מתודולוגיה וניהול איכות: ❖

ותפיסת  ISO9001ודולוגיה וכללי ניהול איכות התקפים בעבודת האגף הנם מבוססי מת

 נוהל מפת"ח.

 במהלך השנים המתודולוגיה הורחבה והותאמה לצרכי האגף.

קיים אתר פנימי המפרט את תהלכי הפיתוח הקיימים והכולל נהלים, תבניות עבודה 

 ותנאי סף למעבר בין שלבי מחזור חיים.

 ISO-ו ISO 27001אגף מערכות מידע מוסמכים לתקן אבטחת מידע  מכבי ובכלל זה

 )אבטחת מידע במגזר הבריאות(. 27799

 אגף:הפיתוח בכלים תומכים בעבודת  ❖

o ALM –  מערכתMSP – My Single  Point .)מבט( 

o ניהול גאנט הפרויקט – MS-PROJECT 

o  ניהול תהליכי פיתוח ותצורת קוד– TFS הוטמעו כלים גם בסביבות( SAP ,

CRM ו- AS400) 

o  הגדרת מתודולוגיה למימוש כלים תומכים בעבודת האגף, מתנהל פרויקט הכולל
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 Dev-OPSממשקים בין הכלים ואימוץ תהליכי 

 בעלי תפקידים רוחביים: ❖

 לצד צוותי הפרויקטים פועלים באגף צוותי רוחב בתחומים הבאים:

o ארכיטקטורה 

o )תשתיות )אפליקטיביות וחומרה 

o אבטחת מידע 

o תקשורת 

o PMO 

o בדיקות 

o הנדסת תהליכים 

o ניהול איכות ומתודולוגיה 

o תקציב ורכש 

 ( ומתנהל תהליך מיסוד והטמעה.R&Rבהקשר זה הוגדרו תפקידים וסמכויות )

 טכנולוגיה קיימת במכבי ❖

מערכות המידע במכבי שרותי בריאות מורכבות ממגוון רב של טכנולוגיות  .א

 ופלטפורמות.

 Microsoft :Windows Serversתשתיות   רוב המערכת במכבי מבוססות .ב

 .SQL Server 2005/2008 -ו  2003/2008

 סוגי המערכות העיקריות הקיימות הנן: .ג

  Web -מערכות אינטרנט  -

 אפליקציות מובייל -

 Client / Serverמערכות  -

, ממשקי Client GUI ,Web GUIהמופעלות תחת ממשקי  SAPמערכות  -

WEB 

 Microsoftמבוססות  CRMמערכות  -

 Web Services -ו SOAממשקי  -

 Pervasive -ו SQL ,Oracle  ,Informixבסיסי נתונים אחרים, כגון -

 Unix / Linuxמערכות  -

 Webהמופעלות תחת ממשק אמולציה ותחת ממשקי  AS/400מערכות  -

 Cockpit -ו Citrixמערכות הפועלות תחת תשתיות  -

 Windows 7 + 10מע' הפעלה  -
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 -שונות בתוך הארגון נע בין מאות בודדות ועד כמספר המשתמשים במערכות ה .ד

 משתמשים, תלוי במערכת. 5000

מיליון  2-מספר המשתמשים עבור האתרים והאפליקציות לחברי מכבי מגיע לכ

 .מבוטחים
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 טופס ההצעה .4

 מימוש 

 באה: על המציע להשיב על פי להלן תבנית ההצעה הנדרשת

 פרטי המציע .א

o  בסוף הטופס. ולחתוםאת כל הפרטים להלן,  למלאהמציע נדרש 

o .המציע רשאי לצרף כל חומר משלים 

 

  שם:

  מעמד משפטי )צורת התאגדות(:

  כתובת משרדי ההנהלה:

  טלפונים:

  הרכב הבעלות בתאגיד:

  מס' עוסק מורשה:

  פועל / ת משנת:

  דואר אלקטרוני:

 

 תיאור כללי של המציע  .ב

 

 

 

 

 

 

 ניסיון קודם ולקוחות  .ג

מספר שנות ניסיון של המציע 

בצוותי  Agileבהטמעת מתודולוגיות 

 פיתוח

 

מספר הצוותים שבהם הוטמעה 

 ע"י המציע Agileמתודולוגיות 

 

שמות הגופים בהם הוטמעה 

 מפורטים להלן: Agileמתודולוגית 
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 להלן פירוט לקוחות גדולים של המציע בשנים האחרונות: .ד

 

  שם הלקוח:

  שם האיש הקשר:

  תפקידו:

  טלפון:

תיאור השירות 

 שניתן:

 

  תקופת מתן השירות:

 

  שם הלקוח:

  שם האיש הקשר:

  תפקידו:

  טלפון:

תיאור השירות 

 שניתן:

 

  תקופת מתן השירות:

 

  שם הלקוח:

  שם האיש הקשר:

  תפקידו:

  טלפון:

תיאור השירות 

 שניתן:

 

  תן השירות:תקופת מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :מענה טכני .5
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 התייחסות המציע סוג מענה סעיף

 + השירות המבוקש : כללי1פרק 

1.11 – 

1.1 

התייחסות או ציון: 

"קראנו והבנו, מקובל 

 עלינו"

 

התייחסות מפורטת  1.12

 לכל סעיף בנפרד

 

התייחסות או ציון:   1.13

"קראנו והבנו, מקובל 

 עלינו"

 

 יות כלליות של הספק: התחייבו2פרק 

ראה סעיפים א' עד ד'  2.1

 לעיל

 

  התייחסות מפורטת  2.2

 

 

  התייחסות מפורטת 2.3

 

 

  התייחסות מפורטת 2.4

 

 

  התייחסות מפורטת 2.5

 

 

  התייחסות מפורטת 2.6

 

 

  התייחסות מפורטת 2.8

 

 

2.10 – 

2.11 

התייחסות או ציון: 

"קראנו והבנו, מקובל 
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 התייחסות המציע סוג מענה סעיף

 עלינו"

  התייחסות מפורטת 2.12

 

 

  התייחסות מפורטת 2.13

 

 

2.14 – 

2.18 

התייחסות או ציון: 

"קראנו והבנו, מקובל 

 עלינו"

 

2.19 – 

2.22 

התייחסות או ציון: 

"קראנו והבנו, מקובל 

 עלינו"

 

 : תיאור מצב קיים 3פרק 

התייחסות או ציון:  -

"קראנו והבנו, מקובל 

 עלינו"

 

 

 מענה כספי .6

 

  התייחסות מפורטת 2.7

 :המתודולוגי

 כמות מפגשים: __________  •

 ₪עלות:                __________  •

 הכשרה:

 ₪ עלות הכנה:                     __________  •

 כמות משתתפים לסבב:  __________ •

 כמות מפגשים לסבב:     ___________ •

 משך מפגש:                     ___________ •

 ₪ ____________                       עלות סבב: •

 ליווי:

 הערכת היקף בשעות:   ______________ •

 ₪_______________עלות שעת עבודה:         •
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 הפקת לקחים והמלצות:

 הערכת היקף בשעות:  ______________ •

 ₪עלות:                           ______________  •

 

 ₪__ ___________ סה"כ עלות הפרויקט:

 

 המחירים אינם כוללים מע"מ •

 

 

 

 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

 

 : ______________________  חתימת המציע :___________________  חותמת

 

 תאריך: ______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   תאריך 

ם כ ס  ה
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 :להלן) _______ ח.פ. ________________ לבין  ( "מכבי" :להלן)בין מכבי שרותי בריאות 

 (."הספק"

אגף ( בעבודת Agile Developmentשילוב תהליכי פיתוח מותאמי צרכים )ע"פ תפיסת  לאספקת:

 ("השירותים")להלן: מערכות מידע. 

 

 ההסכם תקופת .1

 

ועד     למשך שנה מתאריך ההתקשרות החל מיוםהסכם זה יעמוד בתוקף  1.1

 .("תקופת ההסכם"להלן: )    ליום

כל שנה ב תקופות נוספות בנות  2 -ב ההסכם למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת  1.2

 .או מיטיבים עם מכבי. תנאים מיטיבים כפופים להסכמת הספק זהיםפעם, בתנאים 

על אף האמור לעיל, היה ומכבי תעריך כי התנהלות הספק אינה יעילה בהיבט שעות  1.3

 תקשרות באופן מידי.התשומה לפרויקט, היא תוכל להפסיק הה

)ככל הניתן  ספקבכל מקרה של סיום ההתקשרות בין הצדדים, מכל סיבה שהיא, יפעל ה 1.4
ולבער את הרשומות  מכבי האגור במערכותיו של ובמידת האפשר( למחוק את המידע 

 שנותרו בידיו )אם נותרו(.
קשרות, לאחר תום תקופת ההת הספקמכבי נשאר במערכות המידע של  שלמידע ש וככל אם

הגנת מידע שננקטו על ידו במשך להמשיך ולנקוט את אותם אמצעי  הספקמתחייב 
 ההתקשרות ובהתאמה, לרשומות שנותרו בידו. 

האמור לעיל תקף גם למערכות ולרשומות בידי צד ג' מטעם הספק, במידה ומידע של מכבי 
 הועבר לצד ג' או נוצר בידי צד ג' כחלק מהסכם זה.

 

 תמורה .2

 ידי הספק למכבי ומחיריהם יהיו כמפורט בהצעת הספק-רותים המסופקים עלרשימת השי 2.1

 .(כנספח א להסכם )מצ"ב

 

 תנאי תשלום .3

יום   65 תשולם כנגד חשבונית מס בתנאי תשלום של  שוטף + עבודת הספקבגין התמורה  3.1

 ממועד הפקת החשבונית, בהתאם לתנאי הסכם זה

מס בצירוף תעודת דו"ח ביצוע שעות שירותים תשולם כנגד חשבונית ההתמורה בגין  3.2

 המאושר ע"י מכבי ,חתומה ע"י נציג מכבי ,  אלא אם מכבי תנחה אחרת.

)אכיפת ניהול חשבונות(  םציבורייאישור עפ"י חוק עסקאות גופים הספק יציג בפני מכבי  3.3

 או מע"מהמעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק  1976 – תשל"ו

 וכן נוהג לדווח על  ונוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותי הואיהול זה, על כי פטור מנ

 בהתאם לחוק. למע"מ ועסקאותי

 

 רוחני ןקניי זכויות .4
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מצהיר כי הוא בעל הזכויות לאספקת השירותים וכי אין כל מניעה חוקית או אחרת  הספק 4.1

שירותים משום המונעת ממנו לספק בכל דרך את השירותים למכבי וכי אין באספקת ה

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

ידי גורם כלשהו בגין הפרת זכויות וטענות של צד שלישי במוצרים, -היה ותתבע מכבי על 4.2

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

 שכזו.

 

 מועסקי הספק .5

מכבי ייחשבו השירותים למצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת הספק  5.1

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

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

 חסיו עימם.תביעותיהם הנובעות מי

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

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

 אספקת המוצרים ו/או מתן שרות למכבי.

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

רק זה.פעל ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות 

  

 אנשי קשר .6

 .עם  הספקלהיות איש הקשר הישיר מנשה הרשטיק מכבי ממנה בזאת את   6.1

 מכבי.עם  להיות איש הקשר הישיר _____________     הספק ממנה בזאת את   6.2

 טלפון: _______________   ם: _____________ ש

 : _____________EMAIL: ___________     יסלולאר

 

 הסבת הסכם .7

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  .8

 כל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או הפסד, לגוף ו/או לרכוש, לרבות נזקלבדו אחראי ל הספק 8.1

 למבוטחיה תוצאתי מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, שיגרמו למכבי ו/או למי מטעמה ו/או  

או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או בקשר עם ייצור ו/או אספקת המוצרים ו/או מתן ו/

  השירותים, כמפורט ומוגדר בהסכם זה. 
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מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה של  קהספ 8.2

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

ו/או מי מטעמו , על פי   הספקמהם(, שייגרמו להם כתוצאה מאירוע שהינו באחריותו של 

 ן.הסכם זה או על פי כל די

 

 פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע .9

הספק מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה  9.1
בקשר עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או במהלך או אגב ביצוע 

 מה., לפני תחילתה או לאחר סיותקשרותההסכם או מתן השירות, תוך תקופת הה

לחוק  118הספק מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  9.2
 .1977-העונשין, התשל"ז

כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה,  9.3
 כפופים לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 דרישות לסודיות: 9.4

 הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס לכל מידע  9.4.1
על ושל מכבי, עובדיה, מבוטחיה, שיטות עבודתה, נתוניה הכספיים, מידע על ספקיה, מידע 
רפואי, מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע פיננסי וכיו"ב נתונים, אשר יגיעו לידיעתו במסגרת 

 (."המידע"פי האמור במסמכי הסכם זה )להלן -הספק עלביצוע התחייבויות 

למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא, אלא אם קיבל  9.4.2

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

ורק  לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך 9.4.3
לעובדי הספק המורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי הספק, נותני שירותים והמועסקים 

פי ההסכם יחתמו על כתב התחייבות אישי -על ידו ומטעמו לצורך ביצוע התחייבויותיו על
לשמירת סודיות כלפי הספק )בכל עת(, בנוסח המחייב אותם לעמוד בהתחייבויות הספק 

בהסכם זה, וכן כלפי מכבי )בהתאם לדרישה מפורשת ולנוסח  לשמירת סודיות המפורטות
 ידי מכבי(. -שיומצא על

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

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: 9.4.4

די עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו טרם ההתקשרות מידע שהיה בידי הספק ו/או בי 9.4.4.1
 בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות;

 מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות; 9.4.4.2

 מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של הספק. 9.4.4.3

פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת, ובלבד שהספק -או עלפי דין -מידע שחובה לגלותו על 9.4.4.4
 הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה להתגונן מפניו.
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 .מכבי של הבלעדית בבעלותה הוא המידע שכל מסכים והוא לו ידוע כי 9.4.5

  .ההסכם ביצוע לצורך שאינו שימוש במידע לעשות רשאי יהא לא הספק 9.4.6

שף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת לגביו כי ידוע לו שייתכן והוא ייח 9.4.7
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 

ודע לכך שהמידע הינו והפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת המידע בסודיות, וכי הספק מ
 חלק מנכסיה של מכבי.

כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא מודע לסנקציות  9.4.8
האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם( להן הוא צפוי אם הוא או מי 

הפרטיות,  מעובדיו מי מטעמו יפר הוראות אלו, לרבות )אך לא רק( הוראות חוק הגנת

 , וכל דין רלבנטי נוסף.1996-ותקנותיו, חוק זכויות החולה, התשנ"ו 1981-התשמ"א

 

 שונות .10

הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהספק עשוי  10.1

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

 לספק ממכבי.

היר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו על ידי מכבי לספק את השרות הספק מצ 10.2

 אינה בלעדית. 

: אסותא מרכזיים רפואיים לרבות, אך לא רקלכל התאגידים / חברות בקבוצת מכבי,  10.3

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

 אתה ( בע"מ וכד'1988שירותי רפואה ) מכבי מגן, נרקיס ערד אגודתאחזקות בע"מ,  מכבי

ההסכם תנאי , ובכפוף לשאר על י המחירים את המוצרים מהספקשמורה הזכות לרכוש 

 בהסכם זה. הקבועים 

כתובות הצדדים הן כמפורט להלן. כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר רשום על  10.4

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

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

 68125תל אביב,  27רח' המרד  –מכבי שירותי בריאות 

                                                             רח'     הספק

  

 

 הצדדים: כתובות הדואר האלקטרוני של 10.5

          מכבי:

          הספק:

 
 

 



 

 16 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

 

                                             _______________   _______________ 

 הספק               מכבי שרותי בריאות                                                   

 

    ל החותם:שם מלא ש      

 

     חותמת: 


