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 מנהלה

 כללי .1

המסוגלים לספק למכבי  ספקים 2( מעונינת להתקשר עם "מכבי"מכבי שירותי בריאות )להלן:  .1.1

ׂ (PT) חוסןבתחום הגנת סייבר ואבטחת מידע: סקרי אבטחת מידע; מבדקי  יםמקצועישירותים   ׂ 

 .("השירותים")להלן  סקרי ספקיםו

בהתאם  (' של מסמכי המכרזא נספח) במפרט מפורטכמכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות  .1.2

 למאפיני הפעילות המבוקשת.

 2 -ההסכם בשנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת  3ההתקשרות היא לתקופה של  .1.3

 .( מיטיבים, בתיאום עם הזוכה2( זהים; או )1, בתנאים )אחתשנתיים כל  נוספות בנות תקופות

  .ומתן משא ייערך לא. סופית הינה ההצעה .1.4

או כל הצעה שהיא. מכבי   חלק מההצעהמכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר,  .1.5

 פי שיקול דעתה הבלעדי.-רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על

הכל על פי שיקול  ,השונים המציעיםלפצל את ההתקשרות בין תהא רשאית, אך לא חייבת, מכבי  .1.6

 של מכבי. והבלעדי דעתה המוחלט

מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופים הנוספים כהגדרתם  .1.7

להלן, אם ירצו בכך, ובמקרה כאמור ייחתם בנפרד הסכם ההתקשרות )נספח ב'(, בשינויים 

 המתחייבים, בין הזוכה לבין הגוף הנוסף. 

 

 הגדרות .2

ממסמכי המכרז הגדרה ספציפית, השונה מההגדרות שלהלן, בכל מקרה שבו קיימת במסמך המהווה חלק 

 תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.

 המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז. 115/2017רגיל מספר  מכרז פומבי - "המכרז"

על ידו במסגרת המבוצעות במכבי הספק המנהל בפועל את כל הפעילויות של הספק עובד  -מנהל הלקוח" " 

   .מידע של מכביהההסכם מול מנהל אבטחת 

אסותא מרכזים רפואיים בע"מ, קרן מכבי )ע"ר(, מכבידנט בע"מ, נ.ב.ט. ניסוי ביצוע  - "גופים נוספים" 

 פי שיקול דעתם של הגופים. -וטכנולוגיה בע"מ, מכבי יזמות וניהול בע"מ, בית בלב בע"מ, הכל על

 למסמכי המכרז. נספח ב' -הגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם ההתקשרות 

 

 מנהלה .3

  מסמכי המכרזקבלת  .3.1

אביב, -תלב 27במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב 

ל , הח10:00-14:00בין השעות  ,ה'-, בימים א'מטעמה, או כל מי שימונה ענת מנדל, אצל גב' 14קומה 

ויהא זכאי לקבל את מסמכי המכרז כנגד מסירת פרטי הגוף  ,28.5.17 ליום ועד 11.5.17מיום 

חוברת מסירת  במועד המעוניין, איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות )דואר אלקטרוני + טלפון(.

ידי רכזת ועדת המכרזים בחותמת המעידה על מועד -, יש לוודא כי היא תוחתם עלהמכרז מסמכי

 לידי נציג המציע.מסירתה 
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 בירורים ופניות .3.2

בשעה  11.6.17עד ליום מסמכיו ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או  .3.2.1

 , כאמור לעיל.ועדת המכרזים רכזת, ענת מנדלמכבי: גב'  נציגתאל , 12:00

 :באמצעות דואר אלקטרוני, 'וכנספח בנוסח ובמבנה המצ"ב  Wordזאת אך ורק בקובץ 

Mandel_An@mac.org.il פנייתו. על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת 

 .03-5143643בטלפון מס': 

 לא תענינה.לעיל פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף  .3.2.2

שלחנה יתכתובת הדואר האלקטרוני שאליה על הפונים לציין במכתב הפנייה את  .3.2.3

 ספר טלפון., וכן פרטי נציג הקשר, לרבות מהתשובות ממכבי

  דואר אלקטרוניידי מכבי, באמצעות -תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על .3.2.4

 .20.6.17 עד ליום

 אופן ומועד הגשת ההצעות .3.3

במסירה ידנית בלבד )ולא באמצעות הדואר!( במעטפה סגורה, עליה ירשם  תוגשההצעה  .3.3.1

רכזת ועדת המכרזים,  -לידי גב' ענת מנדל , 115/2017 מספררגיל  ורק "מכרז פומביאך 

 ."14, תל אביב, קומה 27ברח' המרד 

. המועד האחרון להגשת ההצעות 10:00-14:00ה', בין השעות -ההצעות תוגשנה בימים א' .3.3.2

  , לא תתקבלנה!הצעות שתוגשנה לאחר המועד האמור לעיל .12:00בשעה  3.7.17יום הוא 

 כלחתימתה, ביחד עם  לאחר ,ג'כנספח ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב  .3.3.3

המסמכים שיש לצרף  כלהוא חלק מהם, וביחד עם  מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה

פי הנדרש במכרז, וזאת בעותק -ל, וכמפורט עבטופס ההצעה 3סעיף , כמפורט בלהצעה

 אחד.

עם המקורית המכרז חוברת ההצעה תוגש על גבי מען הסר ספק, מובהר כי ל .3.3.4

מסמכי המכרז ואת המסמכים המצורפים  תכלול את כלהיא  .חותמת המעידה על כך

 ואת החתימות כנדרש.כנדרש, וכן תכלול את כל הפרטים הנדרשים 

המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם  .3.3.5

דת המכרזים, או ממלא מקומה כאמור, וייכתבו עליה תאריך ושעת וערכזת המעטפה ע"י 

 קבלה.

הצעות לתקופה השל  ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה .3.3.6

  תישלח לכל משתתפי המכרז.ו נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם

הזכויות המשפטיות בו וכל דבר  התקשרות,הל המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ע .3.3.7

אחר שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר 

האמור בעצמו, על  שהצעתו תזכה. המציע יברר את כלאם וככל  ,עם מכבי בהסכם

 חשבונו, והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה, עקב כך.
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 מוקדמים להשתתפות במכרז תנאים  .4

 :רשאי להגיש הצעות ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן .4.1

 כחוק בישראל. תאגיד מורשהיחיד או  .4.1.1

 .1976-בידו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .4.1.2

פי אישור רואה חשבון -ועל כללי חשבונאות מקובלים לפי ,2015-2014בשנים הכנסותיו  .4.1.3

 .לכל אחת מהשנים לפחות ₪, 2,000,000הן , מטעמו

קיימים במציע  היקף ההכנסות הנדרש הנ"ל על מנת להבטיח כמות עובדים והיקף פעילות

 את היקף הפעילות במכבי. להכיל גםאשר יבטיחו את יכולתו 

( למכרז המענה הגשת למועד עד) רצופות שנים חמש לפחות של מעשי נסיון הינו בעל .4.1.4

עבור:  , יעוץיו החוסןמבדקי  : סקרי סיכונים,הנדרשות יותומהפעיל אחת כל בביצוע

ממשלה ו/או  ארגון בטחוני ו/או משרדחולים( ו/או  בית חולים או קופתרגון בריאות )א

  ת ביטוח. בנקאי ו/או חבר תאגיד

 ,סקרים ומבדקיםביצוע כולל  ,רותי אבטחת מידע והגנת סייברישמתן ב ועיקר עיסוק .4.1.5

 כפי שמפורט במפרט )נספח א'(. את כל השרותים הנדרשים במכרז זה ומספק באופן קבוע

 בביתהמציע או מי מבעלי השליטה בו והעובדים המוצעים לעבודה על ידו לא הורשעו  .4.1.6

 או חוק הגנתו/ותקנותיו  1995-תשנ"הה, בעברות על חוק המחשביםישראלי משפט 

 .ותקנותיו 1981-תשמ"אה ,הפרטיות

 בביתהמציע או מי מבעלי השליטה בו והעובדים המוצעים לעבודה על ידו לא הורשעו  .4.1.7

 בעולם בעברות סייבר או אבטחת מידע.משפט 

  .על ידו בשירותים נשוא מכרז זה המועסקים עובדים 10 לפחות יש מציעל .4.1.8

היקף זה נדרש מכיוון שמשקף יכולת המציע לספק את השירותים בהיקף הנדרש ובלוח 

 קצר. זמנים

 .עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש .4.1.9

 על כך.  מקורית עם חותמת המעידהמכרז נרשם וקיבל ממכבי חוברת  .4.1.10

 באחד יעמוד שלא מציע. ההצעה הגשת לעצם הכרחי תנאי מהווה התנאים בכל המציע עמידת .4.2

 .הצעתו תפסל – מהתנאים

ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך,  .4.3

אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל למכבי תוך 

פרק זמן קצוב שייקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כאמור, יהיו 

 י תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.     בעל

 

  התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה .5

)תשעים( יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.  90המציע יאשר, כי הצעתו תהיה בתוקף במשך  .5.1

להאריך לאחר תום תקופה זו, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, רשאית מכבי לבקש מהמציעים 

)ששים( יום כל אחת, ובמקרה זה יהיה כל מציע  60את תוקף הצעותיהם לתקופות נוספות של עד 

רשאי להאריך את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול הצעתו. בקשה כאמור 

 תישלח על ידי מכבי בכתב.
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מכבי על ידי המציע הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, תישלח ל .5.2

ימי  2בכתב, לידי הגב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים באמצעות דואר אלקטרוני, וזאת בתוך 

 מהרגע שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה. עבודה

 על ידי המציע. כהצעה שבוטלהבהעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו  .5.3

לעיל, לא  5.3לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף  5.2פי האמור בסעיף  ביטל המציע את הצעתו על .5.4

 תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

 

 חים אישור עריכת ביטו .6

"אישור עריכת אישור עריכת ביטוחים מצורף למסמכי המכרז כנספח להסכם ההתקשרות )להלן:  .6.1

(. המציע נדרש להגיש, כחלק מהצעתו, טיוטא של אישור עריכת הביטוחים, חתומה על הביטוחים"

 ידי חברת הביטוח.

יים מהותיים יובהר, כי לא יתקבלו בטיוטא החתומה שתוגש שינויים בסכומי הפוליסות או שינו .6.2

נוספים. במקרה של שינויים מסוג זה, לרבות אי קיומה של איזו מהפוליסות הנדרשות, תיפסל הצעת 

 המציע.

למרות האמור לעיל, במקרים כאמור, תהא ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע לתקן את אישור 

 עריכת הביטוחים עד שלב ההכרזה על הזוכה במכרז.

גבי הטיוטה הנ"ל יהיו נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של -מהותיים שייעשו עלשינויי נוסח שאינם 

 מכבי, שהתא רשאית לקבלם או לדרוש הסרתם עד למועד ההכרזה כאמור.

 לעיל. 3.2שאלות ובירורים בקשר לאישור עריכת הביטוחים ניתן לבצע בהתאם להוראות סעיף  .6.3

הזוכה במכרז מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על הסכם ההתקשרות את אישור  .6.4

 עריכת הביטוחים, חתום ומאושר על ידי חברת הביטוח.

 

  בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות .7

ל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי מכבי אינה מתחייבת לקב .7.1

 פי שיקול דעתה הבלעדי.-רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על

 : מפורטים להלןה הצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיביםאמות המידה לבחירת ה .7.2

 בחריוהכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ובאופן שת ,45% -; ואיכות 55% -מחיר 

 .ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונות

 המשוקלל הגבוה ביותר.ן זוכים בעלי הציו 2ייבחרו  .7.3

לאחר חתימת הסכם ההתקשורת עם זוכים אלה, ההזמנה בפועל של השירותים מכל אחד מהם 

 הגורם המקצועי במכבי.תתבצע לפי שיקול דעתו הבלעדי של 

 :ציון המחיר .7.4

לכל אחת מיחידות פרטי המציע המחיר של הצעת מכפלות ציון המחיר ייקבע על ידי סכימה של 

הסכימה הנמוכה בעל  המציע. )נספח ג'( בטופס ההצעההיחידות, כאמור כמות  אומדןבהפעילות 

 .אליו ביחס יחסי מחיר ציון יקבלו האחרים והמציעים, המחיר ציון מלוא את יקבל ביותר

 : ציון האיכות .7.5

 .'ז כנספחציון האיכות ייקבע בהתאם לאמות המידה המצ"ב  .7.5.1
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ועדת המכרזים תבחן את איכות השירות ויכולתו של המציע, על פי הערכה כוללת של  .7.5.2

המציע, מומחיותו, משאביו, נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, רמת השירות, 

מוניטין של הספק ונסיון בארץ, על סמך הנתונים שצרף להצעה, על סמך שביעות רצון 

ת עם המציע )אם היו(, וכן על סמך בדיקת במכבי מביצוע התקשרויות שונות קודמו

פי כל ממצא אחר שייאסף -המלצות לקוחותיו של המציע מהתקשרויות קודמות, וכן על

  7.4.3ע"י ועדת המכרזים או ע"י צוות בדיקה שימונה מטעמה, אם ימונה, כאמור בסעיף 

 להלן.

ם. הצוות ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעי .7.5.3

שימונה יהא רשאי, אך לא חייב, לבחון את המציע, וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס 

המוצע על ידו. ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה, אם תהא  לשירותלמציע ו/או 

 שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה עם ועדת המכרזים או לא מסר מידע כנדרש.סבורה 

לעיל,  4אך ורק לגבי הצעות שעמדו בתנאים המוקדמים שבסעיף  יודגש כי הציון המשוקלל יינתן .7.1

 בציוני האיכות המזעריים ובדרישות ההכרחיות במפרט.

ועדת המכרזים תדחה הצעה של מציע שלא יעמוד בציון איכות מזערי ברכיבים הכלולים בסעיפי  .7.2

כל על פי לעיל. ה 4המוקדמים שבסעיף  האיכות דלעיל, בדרישות ההכרחיות במפרט ובתנאים

הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה, ו/או אשר נאספו במהלך בדיקת ההצעות אשר נבדקו על ידי 

 ועדת המכרזים באופן שייקבע על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

באם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עמו יש למכבי "ניסיון גרוע", כהגדרתו להלן, מכבי תהא  .7.3

ציע שהצעתו למכרז הינה המועמדת הבאה בתור לזכייה, ובלבד רשאית להעניק את הזכייה למ

 שלמכבי לא היה "ניסיון גרוע" עם מציע זה.

 לצורכי סעיף זה, המילים "ניסיון גרוע" פירושן: 

 אי שביעות רצון מאיכות המוצרים ו/או השירותים; .א

 מחדלים אחרים של הספק, העולים כדי הפרת חוזה. .ב

לדרוש מהמציע פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על פי שיקול ועדת המכרזים תהא רשאית  .7.4

דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון, למלוא שביעות רצונה, על מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת 

 שיקוליה.

מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי מעלה  .7.5

 ה סבירה, לדעת מכבי.או כלפי מטה, אם הסטיה אינ

ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה   .7.6

שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא אל הפועל, מכל סיבה  שהיא, או 

 )שלושה( חודשים מיום תחילתו. 3ידי מכבי בתוך -יבוטל על

 

 הזוכה במכרז התחייבויות המציע .8

)שבעה( ימי  7וך למסמכי המכרז, בת כנספח ב'הזוכה במכרז יחתום על הסכם ההתקשרות המצורף  .8.1

 עבודה מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז.

ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים/הסתייגויות בנוסח הסכם ההתקשרות כמופיע 

 .בנספח ב' למכרז

הזוכה מתחייב להמציא למכבי, לפחות עד יום לפני מועד החתימה על ההסכם, אישור עריכת  .8.2
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 ביטוחים חתום ומאושר ע"י חברת הביטוח.

 מסמכי המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם. .8.3

מית במעמד החתימה על הסכם ההתקשרות, ימסור המציע הזוכה למכבי ערבות בנקאית אוטונו .8.4

 פי הנוסח המצ"ב.-לביצוע התחייבויותיו על

בהגשת הצעה במכרז הזה המציע מתחייב לקיים את הוראות חוק המחשבים, הוראות חוק הגנת  .8.5

ותקנותיו והנחיות הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים,  1981-הפרטיות, התשמ"א

, וכן הוראות והנחיות משרד הבריאות הרלבנטיות למערכות המידע ולתהליכי העבודה נשוא מכרז זה

 לעניין הגנת הפרטיות ואבטחת המידע. 

 

 ביטול המכרז .9

לא יהיה בעצם פרסום המכרז או בקבלת הצעות או בבחינתן התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו,  .9.1

שירותי סקרים ומבדקים אספקת הסכם ידי מכבי והמציע/ים הזוכה/ים -כל עוד לא ייחתם על

 (.נספח ב'והכל כמפורט בהסכם ההתקשרות )  וסייברלאבטחת מידע 

מכבי תהא זכאית, בכל עת, לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  .9.2

 לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז כאמור. -אך לא חייבת  -וכן תהיה מכבי רשאית 

י המכרז/המציעים אשר הגישו הצעות הודעה על ביטול המכרז תישלח בדואר אלקטרוני לכל רוכש .9.3

 במכרז.

החליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי המכרז כל  .9.4

 תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי מכבי ו/או כלפי מי מטעמה.

 

 עיון במסמכי המכרז .10

, לאחר פרסום תוצאות 1993-)ו( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21בהתאם להוראות תקנה  .10.1

המכרז, עיון של משתתף במכרז במסמכי המכרז, כמפורט בתקנה האמורה, ייעשה לאחר תיאום 

לשעה או חלק ממנה למכבי  ₪ 500מראש עם רכזת ועדת המכרזים ויהיה מותנה בתשלום סך של 

 במתן זכות העיון כאמור.לכיסוי העלות הכרוכה 

עיון במסמכי המכרז כמפורט לעיל נועד אך ורק לבדיקת המשתתף בדבר מיצוי זכויותיו במסגרת  .10.2

הליך המכרז. אין לפרסם תוצאות אלה לציבור הרחב, כולן או מקצתן, ללא קבלת אישור מראש 

 ובכתב ממכבי. 

 

 בעלות על מסמכי המכרז .11

מכבי, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין לעשות  מסמכי המכרז הינם קניינה הרוחני של

במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות, וחל איסור מוחלט על רוכש מסמכי המכרז 

 להעביר אותם ו/או העתק מהם לידי אחר.

 

 סמכות שיפוט .12

הנובעים או הקשורים למכרז זה תהא  בכל הקשור לנושאים ולעניינים הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 

 . יפו -בתל אביב אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 



 נספח א'

 מפרט
 ההתקשרות, הסכם שלב הכרחיות לזה הינן דרישות הדרישות המתוארות במפרט 

 אלא אם צוין אחרת

 :שירותי בריאות )להלן "מכבי"( מכבי של הסביבה תאור -רקע  .1

במכבי מערכות טכנולוגיית מידע ומכשור רפואי מסוגים שונים, ברמות סיכון שורשי שונות,  .1.1

 חלקן חייבות באמצעי הגנה מתוקף דרישות חוק/רגולציה.

 להלן מדגם של סוגי המערכות: .1.2

ניהול מערכות שבהן מידע רפואי ברמות רגישות שונות, כגון תיק רפואי, מערכות  .1.2.1
 ותפעול דימות ומעבדות.

 .SAPמערכות שבהן מידע עסקי/כספי או אישי כדגמת מודולי מערכת  .1.2.2

 .BIמערכות  .1.2.3

 מערכות תשתית. .1.2.4

 מערכות מכשור רפואי. .1.2.5

 ממשקים חיצוניים כדוגמת ממשקי אינטרנט וסלולר. .1.2.6

 רפואה.-מערכות טלה .1.2.7

 

 : זה מכרזהמבוקשים במסגרת  השרותים .2

 במכבי ביחידות, רפואי ובמכשור מכבי במערכות וסייבר מידע אבטחת סיכוני סקרי ביצוע .2.1

 .("סיכונים י"סקר)להלן: 

סיכוני אבטחת מידע וסייבר אצל חברות חיצוניות, שמספקות שירותים ומוצרים  סקרי ביצוע .2.2

 .(ספקים" י"סקר)להלן:  למכבי

שור הרפואי ( מול תקיפות אבטחת מידע וסייבר, במערכות מכבי ובמכPTביצוע מבדקי החוסן ) .2.3

 (.חוסן""מבדקי )להלן: 

 "(.יעוץ שירותילפי החלטת מכבי  )להלן: " אופציונליים -יעוץ  ביצוע שירותי .2.4

 :לצורך מכרז זה .2.5

 היקף פעילות )בשעות( גודל הסקר פעילות

 סקר סיכונים

 90 קטן

 140 בינוני

 200 גדול

 סקרי ספקים

 35 רגיל

 מורחב 
 FWהכולל  בדיקות ב   

40 

 40 רגיל  (PTמבדקי חוסן ) 

 
 הערות: 
  גודל הסקר ייקבע מראש על ידי מכבי. -
 ככל שתדרש כזאת על ידי מכבי. בדיקה חוזרת,כל פעילות כוללת גם  -
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 :הפעילות הערכת היקף .3

הפעילויות והכמויות  אומדןמובהר ש. לשנה היקף פעילות הסקרים והמבדקיםאומדן של  להלן .3.1

 את מכבי. מכבי רשאית לשנות את היקף הפעילויות והכמויות מחייבת בלבד שאינה הערכה  הינו

 כפי שתקבע. תעדופים לבהתאם לצרכים ו

 בינוניות. מערכות, קטנות מערכות: פעילות היקף לפי בחלוקה, סיכונים סקרי 15 .3.1.1
 .גדולות ומערכות

 .  ספקיםסקרי   4 .3.1.2

     .חוסןהמבדקי  10 .3.1.3

ישירות מהיקף סקרי הסיכונים, סקרי ספקים ומבדקי פעילות ניהול סקרים ומבדקים, תיגזר  .3.2

 החוסן שיבוצעו בפועל.

  :סיכונים סקרי פעילויות .4

הנכסים  ,הסקרותכולת היקף באחריות מנהל אבטחת מידע של מכבי לתחם  :תיחום -שלב א  .4.1

הנבדקים ורמת ההעמקה הנדרשת. קביעת דרישות האבטחה שיהיו הבסיס לסקר. הדרישות 

 .ISO 2779  או , ISO 27002יסתמכו על בקרות תקני אבטת מידע כגון 

 להכין תוכנית עבודה לביצוע הסקר הכולל:הספק באחריות  :לביצוע הכנות -שלב ב  .4.2

ופן מלא לאיזה סעיף של איזה תקן שאלה יצויין בא ובכל שאלות נוספות שישאלו .4.2.1
בשלב זה יבדוק הספק האם מרחב הדרישות לסקר נמצא במערכת היא קשורה. 

 מערכת. ליטעין את השאלות הנדרשות לסקר , ובמידה ולא, הוא הניהול

  .שלבי ביצוע הסקר .4.2.2

 .לוחות זמנים .4.2.3

 .כבי שיענו על השאלות במהלך הסקרשמות הגורמים במ .4.2.4

 התמחויותם. לפי סוגישמות הבודקים  .4.2.5

 .וכיו"ב .4.2.6
 מידע זה ימסר למנהל אבטחת המידע של מכבי לאישור לפני תחילת הסקר.

באחריות מנהל אבטחת מידע של מכבי לאשר/לדחות ביצוע  אישור תכולת הסקר:  –שלב ג  .4.3

 הסקר ותכולתו.

 באחריות הספק לכלול את הפעולות הבאות:: איסוף תשובות לשאלות – דשלב  .4.4

 הרלוונטים במכבי. תיאום מול הגורמים .4.4.1

 אפליקציה מקומית של מערכת ניהול אבטחת המידע.הורדת  .4.4.2

 ביצוע בפועל של התשאול של הגורמים השונים במכבי, לפי מרחב השאלות שאושרו. .4.4.3

 :במידה ושאלות אלו עולות תוך כדי התחקור :הוספת שאלות חדשות .4.4.3.1
ידאג עולה הצורך בתשאול של היבטים נוספים תוך כדי ביצוע הסקר, אם 

 . במהלך הסקרלעדכן את מרחב השאלות  מבצע הסקר,

במהלך התשאול יתבצע גם איסוף של תיעוד שיאפשר לאמת את המידע  .4.4.3.2
שנמסר למבצעי הסקר. מידע כגון: מסמכי תכנון, צילומי מסך וכדומה. 
 העדויות הרלבנטיות יוצמדו לכל שאלה רלבנטית, באפליקציה המקומית. 

ה המקומית של מערכת ניהול סיכוני אבטחת יפליקצבא ןאיסוף תשובות וסיכומ .4.4.4

 מידע של מכבי.

 לאימות ידניות בדיקות לבצע נדרש גם התשאול במהלך: ידניות בדיקות ביצוע .4.4.5

 גוף עם מראש שיתואמו בנושאים, מהשאלות 25%ב יבוצעו הבדיקות. התשובות

     .מכבי של המידע אבטחת
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, המרכזית במכבי המקומית למערכת האפליקציהשלב זה יוזנו התשובות מ עם סיום .4.4.6

 כולל תוצאות הבדיקות והמסמכים.

מערכת הניהול תמליץ לספק על רמת הסיכון של כל שאלה שנשאלה,  ניתוח סיכונים: - השלב  .4.5

בהתאם לתשובות שנאספו. באחריות הספק לנתח את התשובה ויוכל לאשרה או להמליץ על 

 גיה הבאה לחישוב רמת הסיכונים השיוריים:תשובה אחרת לפי שיקול דעתו, בהתאם למתודול

 , לפי רמת סבירות והשפעה פוטנציאלית:שיורייםקביעת רמת הסיכונים המטריצה ל .4.5.1

 

 מידע אבטחת סיכוני של הפרמטרים שלושת לפי סיכון לכל להתייחס הספק על .4.5.2

ׂ  C) סודיות: בנפרד  (. A) וזמינות(, I) שלמות(, ׂ 

  .רמת הסיכון השורשי של אותה החשיפה -רמת סיכון שורשי  קביעת .4.5.3

תצוין   HTTPרמות ביטויי החשיפה במסגרת אותו הסקר. )דוגמא: חשיפה בשרת  כל .4.5.4

  .(הבדוח  חשיפה אחת  גם אם נמצאה ברמת התקשורת, סיסטם והאפליקצי

ת במידה ויעלה סיכון ברמת חומרה "קריטית" החשיפה תדווח במיידי למנהל אבטח .4.5.5

 מידע של מכבי.

מערכת הניהול תמליץ על פעולות הפחתה לטיפול  המלצות לטיפול בסיכונים: - ושלב  .4.6

בממצאים שהתגלו. באחריות הספק לעבור על המלצות אלו ויטייב אותן בהתאם לכל שאלה 

 ושאלה.

הספק יפיק ממערכת הניהול ריכוז של כל הממצאים וההמלצות,  :ריכוז הממצאים - זשלב  .4.7

, השאלות שנשאלו, ממצאי הסקר, שנבדקה תיאור המערכתיכיל את בדוח טיוטה. דוח הטיוטה 

 יכלול:  הדוח נספחים. 

 מנהלים. תקציר .4.7.1

)אין  מלא מענה ניתן עליהם הסקר: כמות השאלות תוצאות את המסכמים גראפים .4.7.2

 לפי הסיכונים חסר )נוצר סיכון(. ריכוז מענה ניתן עליהן אלותכמות הש סיכון(, מול

 מידע, לפי קריטיות של הסיכונים בכל נכס.  אבטחת תחומי

 פירוט הממצאים/חשיפות. .4.7.3

 :לסקר בודדת חשיפה ברמת תוצרים .4.7.4

 תיאור הנושא הנבחן. -הנבחן   נושא .4.7.4.1

 תיאור הרכיב הנבדק במסגרת נושא הבדיקה. -הבדיקה  תיאור .4.7.4.2

 תיאור הממצאים שהתגלו בבדיקת הרכיב שנבדק. -הבדיקה ממצאי  .4.7.4.3

תיאור  -הסיכונים כתוצאה מהמצב הקיים/תרחיש מימוש התקיפה  .4.7.4.4
 הסיכונים והחשיפה לארגון כתוצאה מהמצב הקיים.  

 רמת הסיכון. .4.7.4.5

 .סיבת השורש לסיכון .4.7.4.6
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  .עמידה בתקנים ורגולציות .4.7.4.7

 לממצא הרלבנטי.במידה ונוספו שאלות במהלך הסקר, הדבר יצויין בהעלה  .4.7.5

 

  :והשלמת הדוח המסכם הממצאים תיקוף - חשלב  .4.8

מטרת התיקופים הינם אישור הממצאים, ההמלצות ורמת הסיכון של החשיפות שעלו בסקר 

 ויעודכן מערכת הניהול במקביל. ובהתאם לכך תעודכן טיוטת הסיכום ויצא דוח מסכם סופי

  .מנהל אבטחת מידע של מכביעם הממצאים יבצע תיקוף הספק  - תיקוף פנימי .4.8.1

מנהל אבטחת מידע של מכבי, עם הספק יבצע תיקוף הממצאים  – תיקוף חיצוני .4.8.2

 מנהל המערכת וכן כלל הגורמים הרלוונטיים במכבי לסקר.

מכבי, יבצע ותעדוף סקר, על פי שיקול השלושה חודשים מתיקוף  תוך איכות: בדיקות - טשלב  .4.9

הקריטיים ו/או החמורים, ממצאים חמשת הבשל איכות הטיפול ידנית מרוכזת הספק בדיקה 

 . וטופלו שנתגלו

באחריות מנהל אבטחת מידע של מכבי להעביר משוב על הסקר, הכולל משוב:  –שלב י  .4.10

 קר, עמידה בזמנים, איכות התוצרים.התייחסות תהליך ביצוע הס

 

 :ספקים )הגוף המבוקר( סקרי פעילויות .5

  :תיחום -שלב א  .5.1

מבוסס על באחריות מנהל אבטחת מידע של מכבי העברת השאלון הביקורת לספק ה .5.1.1

 .מפרט דרישות של מכבי

בקרות תקני וכן על השירות שניתן למכבי, על  יהיה מבוססותהדרישות לרוב,  .5.1.2

אופן העברת המידע ושמירת ,ISO 27001 /  ISO 27799 :מידע כגוןהת חאבט

במשרדי הספק, אבטחה לוגית של חומר  אבטחה פיזית ,המידע המסווג אצל הספק

ובמידה ורלוונטי,  מכבי הנמצא אצל הספק כולל בדיקת השרת בו מאוחסן המידע

 .במכבי ואצל הספק -הכיוונים  2ב  firewallsבדיקת חוקים  ב 

באם  נסיונופי לבדיקה המבוסס על נוסף מפרט דרישות באחריות הספק להוסיף  .5.1.3

 .ידרש

 הבאות: באחריות מנהל אבטחת מידע של מכבי לבצע פעילות :לביצוע הכנות - בשלב  .5.2

פעילות אדמיניסטרטיבית טרם הביקורת מול בעלי העניין במכבי ומחוץ למכבי  .5.2.1

 .()תיאום הזמן הנדרש לסקר, תיאום יום המבדק

 טרם הסקר בפועל.  לגוף המבוקרשאלון הביקורת העברת  .5.2.2

 קביעת לוח זמנים לקבלת דוח ביקורת  .5.2.3

 באחריות הספק לכלול את הפעולות הבאות:: סקרביצוע ה – גשלב  .5.3

 כללי: .5.3.1

 יגיע הספק מוכן, יצוגי ובשעה שנקבעה מראש מול המבוקר.  פעילותביום ה .א

 לעתים, נציגים ממכבי יוכלו להצטרף ליום הביקורת בתיאום מראש עם       .ב
 הספק. 

ביקורת הספק יעבור ביחד עם נציגי החברה המבוקרת על שאלון הביקורת, דוח  .ג
 קודם )אם קיים( וביצוע סיור בפועל. 

 תיאום מול הגורמים הרלוונטים במכבי. .5.3.2
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 ומית של מערכת ניהול אבטחת המידע.הורדת אפליקציה מק .5.3.3

 ביצוע בפועל של התשאול של הגורמים השונים במכבי, לפי מרחב השאלות שאושרו. .5.3.4

 :במידה ושאלות אלו עולות תוך כדי התחקור :הוספת שאלות חדשות .5.3.4.1
ידאג עולה הצורך בתשאול של היבטים נוספים תוך כדי ביצוע הסקר, אם 

 . במהלך הסקרלעדכן את מרחב השאלות  מבצע הסקר,

במהלך התשאול יתבצע גם איסוף של תיעוד שיאפשר לאמת את המידע  .5.3.4.2
שנמסר למבצעי הסקר. מידע כגון: מסמכי תכנון, צילומי מסך וכדומה. 

 ל שאלה רלבנטית, באפליקציה המקומית. העדויות הרלבנטיות יוצמדו לכ

ה המקומית של מערכת ניהול סיכוני אבטחת יאיסוף תשובות וסיכומם באפליקצ .5.3.5

 מידע של מכבי.

, המרכזית במכבי האפליקציה המקומית למערכתשלב זה יוזנו התשובות מ עם סיום .5.3.6

 כולל תוצאות הבדיקות והמסמכים.

יץ לספק על רמת הסיכון של כל שאלה שנשאלה, מערכת הניהול תמל ניתוח סיכונים: - דשלב  .5.4

בהתאם לתשובות שנאספו. באחריות הספק לנתח את התשובה ויוכל לאשרה או להמליץ על 

 תשובה אחרת לפי שיקול דעתו, בהתאם למתודולגיה הבאה לחישוב רמת הסיכונים השיוריים:

 טנציאלית:, לפי רמת סבירות והשפעה פושיורייםקביעת רמת הסיכונים המטריצה ל .5.4.1

 

 מידע אבטחת סיכוני של הפרמטרים שלושת לפי סיכון לכל להתייחס הספק על .5.4.2

ׂ  C) סודיות: בנפרד  (. A) וזמינות(, I) שלמות(, ׂ 

  .רמת הסיכון השורשי של אותה החשיפה -רמת סיכון שורשי  קביעת .5.4.3

תצוין   HTTPרמות ביטויי החשיפה במסגרת אותו הסקר. )דוגמא: חשיפה בשרת  כל .5.4.4

  .(הבדוח  חשיפה אחת  גם אם נמצאה ברמת התקשורת, סיסטם והאפליקצי

במידה ויעלה סיכון ברמת חומרה "קריטית" החשיפה תדווח במיידי למנהל אבטחת  .5.4.5

 מידע של מכבי.

מערכת הניהול תמליץ על פעולות הפחתה לטיפול  המלצות לטיפול בסיכונים: - השלב  .5.5

לעבור על המלצות אלו ויטייב אותן בהתאם לכל שאלה  בממצאים שהתגלו. באחריות הספק

 ושאלה.

הספק יפיק ממערכת הניהול ריכוז של כל הממצאים וההמלצות,  :ריכוז הממצאים - ושלב  .5.6

, השאלות שנשאלו, ממצאי הסקר, שנבדקה תיאור המערכתיכיל את בדוח טיוטה. דוח הטיוטה 

 יכלול:  הדוח נספחים. 

 מנהלים. תקציר .5.6.1

)אין  מלא מענה ניתן עליהם הסקר: כמות השאלות תוצאות את המסכמים גראפים .5.6.2

 לפי הסיכונים חסר )נוצר סיכון(. ריכוז מענה ניתן עליהן כמות השאלות סיכון(, מול
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 מידע, לפי קריטיות של הסיכונים בכל נכס.  אבטחת תחומי

 פירוט הממצאים/חשיפות. .5.6.3

 :לסקר בודדת חשיפה ברמת תוצרים .5.6.4

 תיאור הנושא הנבחן. -הנבחן   נושא .5.6.4.1

 תיאור הרכיב הנבדק במסגרת נושא הבדיקה. -הבדיקה  תיאור .5.6.4.2

 תיאור הממצאים שהתגלו בבדיקת הרכיב שנבדק. -ממצאי הבדיקה  .5.6.4.3

תיאור  -הסיכונים כתוצאה מהמצב הקיים /תרחיש מימוש התקיפה  .5.6.4.4
 הסיכונים והחשיפה לארגון כתוצאה מהמצב הקיים.  

 רמת הסיכון  .5.6.4.5

 השורש לסיכון סיבת .5.6.4.6

 עמידה בתקנים ורגולציות  .5.6.4.7

 במידה ונוספו שאלות במהלך הסקר, הדבר יצויין בהעלה לממצא הרלבנטי. .5.6.5

  :והשלמת הדוח המסכם הממצאים תיקוף - זשלב  .5.7

מטרת התיקופים הינם אישור הממצאים, ההמלצות ורמת הסיכון של החשיפות שעלו בסקר 

 ויעודכן מערכת הניהול במקביל. וח מסכם סופיובהתאם לכך תעודכן טיוטת הסיכום ויצא ד

 מנהל אבטחת מידע של מכבי עם הממצאים יבצע תיקוף הספק  - תיקוף פנימי .5.7.1

ספק מנהל אבטחת מידע של מכבי, עם הספק יבצע תיקוף הממצאים  – תיקוף חיצוני .5.7.2

 וכן כלל הגורמים הרלוונטיים במכבי לסקר. המבוקר

אבטחת מידע של מכבי להעביר משוב על הסקר, הכולל באחריות מנהל משוב:  -שלב ח  .5.8

 קר, עמידה בזמנים, איכות התוצרים.התייחסות תהליך ביצוע הס

 

 :מבדקי החוסן פעילויות .6

הנכסים  ותכולת המבדק,היקף באחריות מנהל אבטחת מידע של מכבי לתחם  :תיחום -שלב א  .6.1

 הנבדקים ורמת ההעמקה הנדרשת. 

 להכין תוכנית עבודה לביצוע המבדק הכולל:הספק באחריות  :לביצוע הכנות -שלב ב  .6.2

 תיאור התרחישים לתקיפה  .6.2.1

  שלבי ביצוע המבדק .6.2.2

 לוחות זמנים .6.2.3

 לפי סוגי התמחויותם.שמות הבודקים  .6.2.4

 כלי התקיפה  .6.2.5

 .המבדקמידע זה ימסר למנהל אבטחת המידע של מכבי לאישור לפני תחילת 

באחריות מנהל אבטחת מידע של מכבי לאשר/לדחות ביצוע  :המבדקאישור תכולת   –שלב ג  .6.3

 המבדק ותכולתו.

 באחריות הספק לכלול את הפעולות הבאות:: ביצוע המבדק – דשלב  .6.4

 תיאום מול הגורמים הרלוונטים במכבי. .6.4.1

 ומית של מערכת ניהול אבטחת המידע.הורדת אפליקציה מק .6.4.2

 שאושרו.תרחישי התקיפה לפי התקיפות ביצוע בפועל של  .6.4.3

יתבצע גם איסוף של תיעוד שיאפשר לאמת את המידע למבצעי  המבדקבמהלך  .6.4.4

העדויות הרלבנטיות יוצמדו . מידע כגון: מסמכי תכנון, צילומי מסך וכדומה. המבדק
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 לכל שאלה רלבנטית, באפליקציה המקומית. 

של מערכת ניהול אבטחת  האפליקציה המקומיתשלב זה יוזנו התשובות מ עם סיום .6.4.5

 , כולל תוצאות הבדיקות והמסמכים.המרכזית במכבי רכתלמע המידע

באחריות הספק לנתח את ממצאי התקיפה לפי ניסיונו, בהתאם  ניתוח סיכונים: - השלב  .6.5

 למתודולגיה הבאה לחישוב רמת הסיכונים השיוריים:

 , לפי רמת סבירות והשפעה פוטנציאלית:שיורייםקביעת רמת הסיכונים המטריצה ל .6.5.1

 

 מידע אבטחת סיכוני של הפרמטרים שלושת לפי סיכון לכל להתייחס הספק על .6.5.2

ׂ  C) סודיות: בנפרד  (. A) וזמינות(, I) שלמות(, ׂ 

  .רמת הסיכון השורשי של אותה החשיפה -רמת סיכון שורשי  קביעת .6.5.3

תצוין   HTTP. )דוגמא: חשיפה בשרת מבדקרמות ביטויי החשיפה במסגרת אותו  כל .6.5.4

  .(הנמצאה ברמת התקשורת, סיסטם והאפליקצי בדוח  חשיפה אחת  גם אם

במידה ויעלה סיכון ברמת חומרה "קריטית" החשיפה תדווח במיידי למנהל אבטחת  .6.5.5

 מידע של מכבי.

באחריות הספק להמליץ על פעולות הפחתה לטיפול  המלצות לטיפול בסיכונים: - ושלב  .6.6

 בממצאים שהתגלו

באחריות הספק להפיק ממערכת הניהול ריכוז של כל הממצאים  :ריכוז הממצאים - זשלב  .6.7

תרחישי התקיפה, כלי , שנבדקה תיאור המערכתיכיל את וההמלצות, בדוח טיוטה. דוח הטיוטה 

 יכלול:  הדוח , נספחים. המבדק, ממצאי התקיפה

 מנהלים. תקציר .6.7.1

)אין  מלא מענה ניתן עליהם : כמות השאלותהמבדק תוצאות את המסכמים גראפים .6.7.2
 לפי הסיכונים חסר )נוצר סיכון(. ריכוז מענה ניתן עליהן כמות השאלות סיכון(, מול

 מידע, לפי קריטיות של הסיכונים בכל נכס.  אבטחת תחומי

 פירוט הממצאים/חשיפות. .6.7.3

 :למבדק בודדת חשיפה ברמת תוצרים .6.7.4

 תיאור הנושא הנבחן. -הנבחן   נושא .6.7.4.1

 .גרת נושא הבדיקהתיאור הרכיב הנבדק במס -הבדיקה  תיאור .6.7.4.2

 תיאור הממצאים שהתגלו בבדיקת הרכיב שנבדק. -ממצאי הבדיקה  .6.7.4.3

תיאור  -הסיכונים כתוצאה מהמצב הקיים /תרחיש מימוש התקיפה  .6.7.4.4
 הסיכונים והחשיפה לארגון כתוצאה מהמצב הקיים.  

 רמת הסיכון  .6.7.4.5

 סיבת השורש לסיכון .6.7.4.6

 עמידה בתקנים ורגולציות  .6.7.4.7
  :והשלמת הדוח המסכם הממצאים תיקוף - חשלב  .6.8

מטרת התיקופים הינם אישור הממצאים, ההמלצות ורמת הסיכון של החשיפות שעלו במבדק 
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 ויעודכן מערכת הניהול במקביל. ובהתאם לכך תעודכן טיוטת הסיכום ויצא דוח מסכם סופי

 מנהל אבטחת מידע של מכבי עם הממצאים יבצע תיקוף הספק  - תיקוף פנימי .6.8.1

מנהל אבטחת מידע של מכבי, מנהל עם הספק יבצע תיקוף הממצאים  – תיקוף חיצוני .6.8.2
 .לפעילותהמערכת וכן כלל הגורמים הרלוונטיים במכבי 

מכבי, ותעדוף , על פי שיקול הפעילותשלושה חודשים מתיקוף  תוך :בדיקה חוזרת – טשלב  .6.9

 שנתגלוהקריטיים ו/או החמורים, ממצאים חמשת הבשל הטיפול חוזרת יבצע הספק בדיקה 

 תתומחר בהתאם. א. אם תידרש פעילות בדיקה של ממצאים נוספים, היוטופלו

באחריות מנהל אבטחת מידע של מכבי להעביר משוב על המבדק, הכולל משוב:  –שלב י  .6.10

 , עמידה בזמנים, איכות התוצרים.המבדקהתייחסות תהליך ביצוע 

 

  :בי(לפי החלטת מכ אופציונליים)יעוץ  שירותי -למפרט  תוספת .7

מכבי שומרת לעצמה את הזכות לפנות לספקים הזוכים במכרז לקבלת שירותי ייעוץ : כללי .7.1

נוספים, לפי בחירתה, מבלי התחייבות ולפי צרכיה השונים, כדי לסייע למנהל אבטחת מידע 

במכבי בפעיליות בתחומי אחריותו כמפורט להלן. הדרישות המצויינות בזאת אינן הכרחיות ולא 

 במסגרת המכרז ולא ינתן עליהן ציון.יבדקו 

פעילויות אלו מהוות תוספת לפעילות הליבה במכרז. המענה לדרישות  כוללים: שירותי היעוץ .7.2

אלו, לא מוגדר כמנדטורי, כמו כן הוא לא ישוקלל בניתוח התשובות של מענה הספק, ולא יהווה 

 גורם בתהליך מתן הניקוד לעונים למכרז זה.

 משרדשל  הפומבי המכרזהתשלום לשירותי אלו יהיה על פי תנאי  בסיס :עוץשירותי הייעלויות  .7.3

 יעוץ שירותי למתן, 37/2016 -, אגף בריאות דיגיטלית ומחשוב במשרד הבריאות, מהבריאות

תשלום  הינם ן. הסכומים המפורטים להל2016 ביוני שפורסם, מידע ואבטחת סייבר בתחום

יחד עם זאת, הספק יוכל להציע . ויועץבכיר/מומחה  יועץלשני בעלי תפקידים: הבסיס לייעוץ, 

לפי שיקול דעתו הנחה מעלות שעת ייעוץ. יחד עם זאת כל נושא הייעוץ אינו לשקלול, ולא יילקח 

 בחשבון לצורך מתן ציון המחיר.

 תעריפי ייעוץ מירביים לבעלי התפקידים הנדרשים: .7.4

 בעל תפקיד )בשקלים לפני מע"מ( תעריף מרבי

 (מומחה)בדרגה זהה ליועץ בכיר  280

  (מנתח מערכתיועץ  )בדרגה זהה ל 220

  :הנדרשים התפקידים בעלי הגדרת .7.5

 טכנולוגית הנחיה, מדיניות וכתיבת הנחיהפעילויות כגון:  לביצוע - בכיר יועץ .7.5.1

 .מאובטח פיתוח הנחיית, מידע אבטחת פתרונות ארכיטקטורת תכנון, לפרויקטים

 אבטחת אירועי, מידע אבטחת מוצרי של וניהול תפעוללביצוע פעילויות כגון:  – יועץ .7.5.2

 .מידע
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 :הפעילות אופי .7.6

. , ולפי בחירתה של מכביהצורך לפי ויבוצעו מכבי ידי על יוגדרו אלו פעילויות .7.6.1

 וגוף במידה, זאת עם יחד. אלו שירותים לספק מסוגלים להיות נדרשים הספקים

אבטחת המידע של מכבי יגיע למסקנה שהוא מעונין לעבוד עם הספק באחד 

דעתו, הוא יוכל לבקש  לפי מספקתהנסיון של הספק אינה  רמתהנושאים, אולם 

מהספק להפעיל גורמים חיצוניים לפי הצורך וזה יהיה התנאי להעברת הפעילות 

 לאותו הספק. 

 :בכיר יועץ ידי על שיבוצעוותכנון  הנחיה פעילויות .7.6.2

 ISOאבטחת מידע במכבי, לפי תקן  ונהליי מדיניות וכתיבת הנחיה .7.6.2.1

 ׂ    , )לדוגמההתקן ידי על מכוסים שאינם נוספים בנושאים וכן, 27002

Intelligence Cyber.) 

, בפרויקטיםאבטחת מידע והגנת סייבר בהיבטים הטכנולוגיים  הנחיית .7.6.2.2

-, כולל: מנהליבימכהמידע של -עובדי אגף מערכות תוהנחיץ ו: ייעכולל

המחשוב, מומחים של קבלנים חיצוניים, בעיצוב, -הפרויקטים, יועצי

מידע במערכות המידע העתידיות של -תכנון, הקמה של רכיבי אבטחת

בין היתר את  לכלול תוכלהמזמין, החל משלב הייזום. משימה זו 

הכתיבה בפועל של פרק דרישות אבטחת המידע בכל אחד מהמכרזים 

 ם שיוציא המזמין.הרלוונטיי

 של השונים השלבים לפי, מאובטח לפיתוח דרישות וכתיבת הנחיה .7.6.2.3

 דרישות הגדרת, כלליות דרישות הגדרת: כגון, במכבי הפיתוח תהליכי

 לפני למבדקים דרישות הגדרת, פרטניות דרישות הגדרת, יישומיות

 .הפרויקט אישור

מסמכי הקשחה למערכות הפעלה ותשתיות מחשוב  וכתיבת הנחיה .7.6.2.4

 .זה לנושא הייעודיים לתקנים בהתאם

 לתקנים בהתאם, רפואי במכשור מידע לאבטחת דרישות וכתיבת הנחיה .7.6.2.5

 .המכשור של ולטכנולוגיה, זה לנושא הייעודיים

 דרישות הגדרת תכנון: לבצע ענן במחשוב  סייבר והגנת מידע אבטחת .7.6.2.6

 שיסופקו הסייבר והגנת האבטחה פתרונות מערך של היישוםפיקוח על ו

 .ענן מחשוב ספקי ידי על

 הגדרת תכנוןלבצע  BIG DATA מידע והגנת סייבר  במחשוב  אבטחת .7.6.2.7

 הסייבר והגנת האבטחה פתרונות מערך של היישוםפיקוח על ו דרישות

 .הספקים ידי על שיסופקו

 :יועץ ידי על שיבוצעוותפעול  יישום פעילויות .7.6.3

 . מידע אבטחת ובקרת ניהול מוצרי וניהול תפעול .7.6.3.1

זיהוי האירוע  -: התראה לדוגמהאבטחת מידע,  ארועיותפעול  ניהול .7.6.3.2

 וכןביצוע תעדוף בין ההתראות והאירועים,  -עדוף תומתן התראה. 

מתן תגובה לאירוע וסגירתו.  -. תגובה לאירועים ותתגובה שלתעדוף 

 ת לצורך אי הישנותו.תחקור מלא של אירוע והסקת מסקנו -תחקור 

 לפי או מכבי דרישות לפי, רפואי במכשור מידע אבטחת יישום ליווי .7.6.3.3
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 .בתחום המקובל

את  ליישם ענן במחשוב  סייבר והגנת מידע אבטחת ותפעול יישום ליווי .7.6.3.4

 לדרישות בהתאםהפעלת מרחב הפתרונות המסופק על ידי ספקי הענן, 

 . בתחום למקובל או מכבי

. BIG DATA מחשוב בפתרונות  סייבר והגנת מידע אבטחת יישום ליווי .7.6.3.5

 לדרישות מכבי או למקובל בתחום.  בהתאם

 

 בסביבות הטכנולוגיות הבאות:  השירותים נשוא המכרז יינתנו  .8

 מערכות הפעלה של מיקרוסופט.  .8.1

 דוא"ל. .8.2

 מסדי נתונים. .8.3

 .WEBמערכות  .8.4

 תשתיות תקשורת כולל מערכות גישה מרחוק. .8.5

 פיתוח מאובטח. .8.6

 מערכות הפעלה לטלפונים חכמים.  .8.7

 רטואליות.יתשתיות ו .8.8

 מוצרי אבטחת מידע. .8.9

 

  מנהל לקוח .9

  .חשבונו ועל מטעמומנהל לקוח  יציב הזוכהכי הספק  נדרש .9.1.1

השנים האחרונות לפחות, כמנהל לקוח, ומנהל  3עובד אצל הספק במהלך מנהל הלקוח:  .9.1.2

שנים לפחות  5ניסיון של סך הכל סוגי "לקוחות הספק". כמו כן, בעל  2מטעמו לפחות 

 כמנהל לקוח.

ופתרון בהתאם ללוחות הזמנים המוסכמים לכל  מענה לתת והיכולת סמכות בעל יהיה .9.1.3

 .הוק אד הפעילויות ובכלל זה  לבעיות

 לוחות זמנים קביעת, ובקרה של כל התהליך כולל האנשים יכולת ניהול תיאום .9.1.4

 .למבדקים, ביצועם וכיו"ב

  .איכות התוצרים וברמת וחות זמניםבל עמידה ווידוא .9.1.5

למנהל אבטחת המידע של מכבי לגבי התקדמות הפעילות מול דיווח חודשי שוטף  מתן .9.1.6

  היעדים ולוחות הזמנים שהוגדרו.

המציע יצרף להצעתו קורות חיים של "מנהל הלקוח" מטעמו המיועד לספק למכבי את  .9.2

יאושר מראש על  הלקוחמנהל הנ"ל.  השרותים במסגרת מכרז זה, המעידים על עמידה בדרישות

 ידי מכבי. 

 .יהבלעד דעתה שקול פי עלפרוייקט אחר  במנהלמכבי תהא רשאית לדרוש החלפתו  .9.3
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 1נספח א'

 מפרט אבטחת מידע

 מכבי שבידיו מידע מסווג של מכבידרישות אבטחת מידע מספק שירותים ל

 להלן. אי מענה כאמור יביא לפסילת המציע חובה לספק מענה כנדרש לפי האפשרויות הרלבנטיות המפורטות

 

 :בעת הגשת ההצעה  ISO 27001 לתקן אבטחת מידע המוסמך מציע  .1

 ההסמכה תקפה. ,כי בעת כתיבת המענהה הסמכה המעיד יצרף צילום תעודת .1.1

יתחייב לשמר את הסמכתו במהלך תקופת ההסכם ובכל תקופת הארכה ולהודיע לממונה אבטחת המידע במכבי  .1.2
 הארכת הסמכתו או שהסמכתו נשללה ממנו.על אי 

 מענה לשאלוני אבטחת מידע.לא נדרש  - אינו עושה שימוש בשירותי ענןאם  .1.3

בלבד הוא  "ארכיטקטורה" – 2(: סעיף להלן 2.1.3יענה על שאלון הענן בלבד )סעיף  -שימוש בשירותי ענן   עושה
 מצוין בכותרות הסעיפים.שהשאר הנם סעיפים למידע בלבד, כפי  .פסל, שאם לא כן ילענות "מאשר" החוב

 

 :בעת הגשת ההצעה ISO 27001לתקן אבטחת מידע  מציע שאיננו מוסמך .2

 נדרש לענות על פי המפורט להלן:  .2.1

 . חובה לענות:  2.1.1סעיף   .א
 יביא לפסילת ההצעה. מאשר"לא ". סעיף שיסומן בו חובה לענות:  2.1.2סעיף  .ב

 לענות החובבלבד הוא "ארכיטקטורה"  – 2. סעיף חובה לענות רק אם נעשה שימוש בענן:  2.1.3סעיף  .ג

 .השאר הנם סעיפים למידע בלבד, כפי המצוין בכותרות הסעיפים. פסל, שאם לא כן י"מאשר"

 תאר במסמך את הנושאים הבאים:  .2.1.1

 מענה הספק נושא

 תהליכי עבודה .1

הכוונה מהו המידע מתבצע תיעוד השירות. כיצד  .1.1
אוגר במערכות  מציעאו שה מציעשמכבי מעבירה ל

המחשוב שלו כתוצאה מההסכם עם מכבי, כיצד הוא 
, כיצד מועבר מידע מהמציע למכבי, מועבר למחשביו

 ומהם רכיבי טכנולוגיית המידע שבהם נעשה שימוש.
 המציע יעביר מסמך

 (בנוסף על המענה לשאלונים)

ע"י צדדים  מציעלמערכות הכיצד מתבצעת הגישה  .1.2
שלישיים למטרות תחזוקה/שדרוג מערכת/טיפול 

 בתקלות ותפעול שוטף )ככל שאלו קיימים(.

 : מציעענה על השאלון המתייחס למערכות המחשוב של ה .2.1.2

 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 מערכת ההפעלה במחשב  .1
אשר כי מערכת ההפעלה פועלת ברישיון מהיצרן,  .1.1

ותעודכן במהלך תקופת ההסכם ע"פ ברת עדכון 
 הנחיות יצרנה.

 מאשר    /    לא מאשר

 מציעה במערכותAntivirus =(AV )תוכנת  .2
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 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

המתעדכנת בצורה  AVמותקנת תוכנת אשר כי  .2.1
 שוטפת במערכות המציע.

 מאשר    /    לא מאשר

 במערכות המציע Firewall =(FW)תוכנת   .3
 מאשר    /    לא מאשר במערכות המציע. FWאשר כי מותקנת תוכנת  .3.1

 שמירת מידע במערכות ניידות .4

אשר כי אם וככל שייעשה שימוש על ידי המציע  .4.1
במחשב נייד/רכיב נייד בשירותים נשוא הסכם זה, 

 המידע שייאגר ויימצא בהם יהיה מוצפן.

 מאשר     /     לא מאשר

 מערכת/אפליקציית המציע .5

  הזדהות .5.1

למידע נדרשת הזדהות אשר כי בגישה  .5.1.1
 באמצעות שם משתמש וסיסמה אישיים.

 מאשר     /     לא מאשר

אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת  .5.1.2
 מורכבות סיסמא )אותיות / מספרים(.

 מאשר     /     לא מאשר

אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת  .5.1.3
קביעת תאריך תפוגה לסיסמא ויכולת 

 החלפה יזומה ע"י המשתמש עצמו.

 מאשר     /     לא מאשר

אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת  .5.1.4
נעילת משתמש לאחר מספר ניסיונות 

 כושלים להתחברות.

 מאשר     /     לא מאשר

  והרשאות ניהול משתמשים .5.2

אשר כי הגישה למידע מוגנת באמצעות  .5.2.1
 הרשאות גישה מתאימות.

 מאשר     /     לא מאשר

 / הוספתאשר כי ישנו תהליך מנוהל של  .5.2.2
 גריעת משתמשים מהמערכת.

 מאשר     /     לא מאשר

 
 

  ממשק משתמש .5.3

אשר כי ממשק הגישה למערכת מוגן מפני  .5.3.1
ציתות ושינויי מידע ע"י ומפני גורמים 

 בלתי מורשים.

 מאשר     /     לא מאשר

  חיווים ולוגים .5.4

 מאשר     /     לא מאשר אשר כי בגישה למידע קיים תיעוד בלוג. .5.4.1

 
 

 מאשר     /     לא מאשר אשר כי הלוג ניתן יהיה לצפייה ע"י מכבי. .5.4.2

 העברת מידע מסווג .6
אשר כי העברת מידע מסווג של מכבי תעשה  .6.1

 .בצורה מוצפנת
 מאשר     /     לא מאשר
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 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

אשר כי ידוע לך שקיים איסור לשלוח באמצעות  .6.2
של מכבי ללא  הדואר האלקטרוני מידע מסווג

 . שימוש באמצעי הצפנה

 מאשר     /     לא מאשר

   גיבויים .7

מגובה כחלק מכבי אשר כי מידע של  .7.1
מוגן מפני גישה של גורמים בלתי ו מההתקשרות

 .מורשים

 מאשר     /     לא מאשר

 שימוש בענן   .8

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

 כן  /  לא

)יש לענות רק במידה ונעשה שימוש בענן למטרת מתן השירות נושא שאלון ספק שירותי ענן  .2.1.3
 הסכם זה, כולו או בחלקו(

 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 הכרחי לרשום מענה

 (מידע בלבדשימוש בשירותי ענן  ) .1

 רמת השימוש בענן: .1.1
 

 ציין רמת השימוש בענן:

 

 כל השירות מסופק בענן •

 חלק מהשירות מסופק בענן. פרט:  •

__________________ 

__________________ 

__________________ 

 :הגדרת סוג השירות אשר יועבר לענן .1.2

 - Software as a Serviceתוכנה כשירות ענן ) •

SaaS.) 

 Platform as a) פלטפורמה כשירות ענן •

Service - PaaS.) 

 Infrastructure as a) תשתיות כשירות ענן •

Service - IaaS.) 
 

 השירות סמן סוג

SaaS 
 

PaaS 

 

IaaS 

 :שם ומיקום השרתים .1.3

 

 שם ספק שירות הענן. •

 

 

 

מיקום שרתי השרות בענן )מדינה( שבהם  •

 יימצא המידע על חברי מכבי.

 פרט:

 שם ספק שירות הענן: •

__________________ 

__________________ 

 :יבשת/פרט שם המדינה •

__________________ 

__________________ 
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 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 הכרחי לרשום מענה

  ארכיטקטורה .2

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

 שירות הענן.

 מאשר     /     לא מאשר

 

 מאשר     /     לא מאשר אשר כי המידע נשמר בענן בצורה מוצפנת .2.2

 (מידע בלבד)  הסמכה לתקנים של ספק שירותי הענן .3

לאחד )או אשר כי ספק שירותי הענן מוסמך  .3.1
 :וציין לאלו, יותר( מתקני אבטחת המידע הבאים

1. ISO 27001 כללי(-)ניהול אבטחת מידע 

2. ISO 27017 )בקרות אבטחת מידע בענן( 

3. ISO 27018 )פרטיות בשירותי ענן ציבורי( 

4. ISO 27036-part 4  הנחיות לאבטחת(
 שירותי ענן(

5. ISO 27031  המשכיות עסקית ממוקד(
 (ICTלשירותי 

6. ISO 22031 )ניהול המשכיות עסקית( 

------------------------------------------------ 

7. STAR:Security Trust and Assurance 
Registry 

 לא מאשר     /     מאשר

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 נספח ב'

 הסכם התקשרות
 2017________, _____  בחודש _____אביב, ביום -שנערך ונחתם בתל

 

 ב י ן

 
 מכבי שירותי בריאות 
 (589902279)מס' מזהה  227/99אגודה עותמנית מס'  
 אביב-, היכל הסיטי, תל27מרח' המרד  
                                                        "מכבי שירותי בריאות"או  "מכבי"אשר תיקרא להלן:  

 ;מצד אחד
 

 ל ב י ן

 

 ____________________________ בע"מ 

 ח.פ. ____________________________ 

 מרח' _________________________________ 

 "הזוכה"אשר ייקרא להלן:  
 ;מצד שני

 

 

שירותי סקרים ומבדקים לאבטחת מידע אספקת  115/2017ומכבי פרסמה מכרז פומבי שמספרו   הואיל
להסכם זה, ואשר   כנספח א'(, אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף המכרז"" )להלן: וסייבר

 מהווה חלק בלתי נפרד הימנו;
 

למכרז, ואשר  כנספח ג'(, אשר העתק ממנה מצורף "ההצעה"והזוכה הגיש הצעה למכרז )להלן:  והואיל
בהתאם לתנאים  לספק את השירותיםמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה, ובכך הסכים 

 טים בהסכם זה ובכל נספחיו;המפור
 

 וועדת המכרזים במכבי החליטה לקבל את ההצעה ולהכריז על הזוכה כזוכה במכרז; והואיל
 

 
 :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 
 

 כללי .1

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

 אין בכותרות סעיפי ההסכם כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו/או כדי להשפיע על תוכנם. .1.2

בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצידם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש  .1.3
 אחר:

 הסכם זה, על נספחיו. - "ההסכם" .1.3.1

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

שרותי הגנת סייבר ואבטחת מידע, הכל כמוגדר  תאספק - ות/המוצר""השיר .1.3.3
ובהסכם  , נספח א' למכרז,במכרז ולפי המפורט במפרט

 זה על נספחיו.
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המועד בו לשביעות רצונה של מכבי הסתיימה פעילות   - "מועד מסירה" .1.3.4
( חוסןהספציפית )סקר סיכונים, סקר ספקים, מבדק 

 ת.באחת הקטגוריות המוגדרות לשירו

 אנשי קשר .2

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

 ___ להיות נציג הזוכה בכל הקשור לביצוע הסכם זה.______הזוכה ממנה בזה את _______ .2.2

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

 

 ההסכם וסיוםההתקשרות  תקופת .3

תקופת " :)להלןביום ________  לתקופה בת שלוש שנים, שתחילתההינה ההתקשרות עם הזוכה  .3.1
  ."(ההתקשרות תקופתו/או " "ההסכם

 שנתיים כל אחת, בנות נוספות תקופות 2-בההתקשרות למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת  .3.2
ותנאי  הוראות יתרתוך שמירה על כל ( מיטיבים בתיאום עם הזוכה, והכל 2( זהים; או )1בתנאים )
 "(.תקופות האופציה)להלן: " ההסכם

 

 התחייבויות והצהרות הזוכה לעניין מתן השירות .4

מתחייב, בכל תקופת ההתקשרות, לספק למכבי את השירות בהתאם למפורט בהסכם  הזוכה .4.1
 זה, במפרט ובהצעתו, ולעמוד בכל לוחות הזמנים כנדרש בהסכם זה ובמסמכי המכרז. 

הזוכה מתחייב להמשיך לספק השירות גם בשעת חרום, למעט במקרה של נסיבות שלזוכה אין  .4.2
 שליטה לגביהן.

 מידע טכנולוגיות הצורך ובמידת, הידע, המתאים האדם כוח מצוי וברשות כי, מצהיר הזוכה .4.3
 הכל, השרות אספקת לשם הדרושים השרות למתן רלוונטי שזה ככל אחר וציוד מתאימות
)אם  דין כלפי -על הנדרשים וההיתרים האישורים כל בידו וכי, זה הסכם מהוראות כמתחייב

 .זה מהסכם כנדרש השירות את ולספק עיסוקו בתחום לעסוק( נדרשים אלו

, בטוחות עבודה בשיטות שימוש תוך, זה להסכם בהתאם השירותים את ליתן מתחייב הזוכה .4.4
 אלו בפעילויות המקובלת המקצועית לאתיקה ובהתאם תקין ובציוד מיומן עובדים בצוות

 רגולטורית רשות של מחייבותאתיות /מקצועיות נורמות יקבעו ההסכם תקופת שבמהלך ככל .4.5
 כדי יפעל הוא, בו זכה שהוא( מקצתו או)כולו  השרות אספקת לעניין ישראל במדינת מוסמכת

 מכבי בפני יציג או, הנדרשת הזמן במסגרת הרגולטורית הרשות שקבעה הדרישות אחר למלא
 .הרגולטורית הרשות על המוסכם אחר"ז לו

עובדיו אשר ייבחרו על זוכה יהיה אחראי להכשרה ולשמירת הרמה המקצועית לאורך זמן של ה .4.6
 מכבי במסגרת המענה למכרז זה.השירותי לאת ספק ידו ל

וכן , בתל אביב מו באתרי מכביעל ידי עובדים מטע לספק את השירותים מתחייב הזוכה .4.7
  .הכל בהתאם לצורך, ביחידות הסמךהאחרים ובאתריה 

קורות חיים של רות במכבי הוא המצאות יצוע שיתנאי מוקדם להקצאת עובד של זוכה לב .4.8
שנשלחו ע"י הזוכה למנהל אבטחת המידע של מכבי )במהלך המענה למכרז או לאחר  העובד

הזכייה, אך לפני תחילת עבודתו של העובד( וקבלת אישור מנהל אבטחת המידע של מכבי 
 לפעילותו של העובד במכבי.

ל מכבי ותוכניות יוזמנו בפועל כחלק מתוכנית שנתית או מעת לעת על פי צרכיה ש השירותים .4.9
כל השירותים יינתנו  במהלך תקופת ההסכם. מכביהעבודה להגנת סייבר ואבטחת מידע של 

 בתאום מראש עם ממונה אבטחת מידע במכבי. 

 הזוכה מתחייב לעמוד בלוחות הזמנים שייקבעו מראש על ידי הצדדים, לכל פעילות. .4.10
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 :B2B מערכת .4.11

)להלן:  B2Bהדרישה, למערכת  ממועד, תוך חודש הזוכה יתחבר ,לדרישת מכבי .4.11.1
 להלן 4.11.2בסעיף  רטים)"מסרים"( המפו התהליכים מבין לאיזה"(, המערכת"

 באמצעותו/או לכל תהליך אחר/נוסף במערכת הנ"ל,  שמכבי תחליט להפעיל
 רתחב, כיום)במכבי  הפועלתהתקשרות ישירה בין הזוכה לבין ספק המערכת 

 .בה והשימוש למערכת ההתחברות בעלויות יישא הזוכה. סיגמנט(

ייערך מבחינת התאמת תהליכי עבודה ותהליכים מחשובים לתמוך בתהליכים  הזוכה .4.11.2
 הרשומים הבאים:

 הזמנה ועדכון הזמנה .4.11.2.1
 אישור הזמנה .4.11.2.2
 תעודת משלוח דגיטלית .4.11.2.3

 קבלת טובין .4.11.2.4
 סטטוס חשבונית. .4.11.2.5
 רשומת אב ספק .4.11.2.6
 כרטסת ספק  .4.11.2.7
 חשבונית דיגיטלית  .4.11.2.8

 רשאית מכבי תהא, בהתאם לדרישת מכבי כאמור למערכת תחברלא י שהזוכה ככל .4.11.3
 תביעהאו /ו דרישהאו /ו טענה תהא לא ולזוכה, הזוכה עם ההתקשרות את לסיים
 .כאמור ההתקשרות הפסקת עם בקשר מכבי כלפי

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

 

 התחייבויות מכבי  .5

הנדרשת לעובדיה, מערכותיה, מידע על תהליכי העבודה והתשתיות הטכנולוגיות לספק לזוכה את הגישה 
 והמכשור הרפואי, על מנת לספק את השרות.

 

 התמורה ותנאי תשלום .6

פי מכפלת התעריף ליחידה בכמות -מכבי תשלם לזוכה בהתאם להצעתו הסופית שאושרה, ועל .6.1
ידי -ת מע"מ כדין, שתשולם עלידי נציג מכבי, בתוספ-היחידות שניתנה בפועל ושאושרה על

אם הספק מאושר לעבוד על  מכבי לזוכה כנגד הוצאת חשבונית מס כחוק ; או חשבונית עסקה 
בסיס מזומן לפי החוק והתקנות, ובמקרה כאמור, לאחר התשלום יעביר למכבי חשבונית מס 

 "(.התמורה)להלן: "  בהתאמה

את כל התשלומים, ההוצאות, המיסים, הינה סופית ומוחלטת, וכוללת מובהר, כי התמורה  .6.2
לא יהא זכאי לכל  ההיטלים והאגרות הכרוכים במתן/אספקת השירותים המקצועיים, והזוכה

 מעבר לתמורה.תמורה נוספת 

 

 תנאי תשלום .7

יום(  65)שישים וחמישה( יום )תום חודש +  65התשלום יבוצע בתנאי תשלום של שוטף +  .7.1
 ידי נציג מכבי. -ידי הזוכה ותאושר על-פי חשבונית שתוגש על-על ממועד הפעילות,

)עשרה( ימים מתום חודש הפעילות. אם תוגש לאחר מועד זה,  10-החשבונית תוגש לא יאוחר מ .7.2
 אזי התשלום יידחה למועד התשלום הבא.

הספק יגיש למכבי חשבון חודשי, ובו פירוט כל הסכומים המגיעים לו.  -הגשת החשבונית  .7.3
 פק יצרף דוח מפורט, הכולל אסמכתאות, לאימות החיובים. הס

מכבי תבדוק חשבונית זו והדו"ח המצורף אליה, ולאחר בדיקתם יהוו החשבונית והדו"ח  .7.4
 אסמכתא לתשלום על ידי מכבי.  
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היה ויתגלו בחשבונית )לרבות בדו"ח(, בין אם לפני התשלום או לאחריו, טעויות, אי דיוקים  .7.5
הם, לרבות חריגות  מן המוסכם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים שיתגלו ו/או ליקויים כלש

בעקבות האמור לעיל מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לזוכה בכל עת, ממכבי, ובכפוף למתן הודעה 
 .מראש ימים 14בכתב בת 

 

 אחריות .8

פי דין לכל נזק ו/או אובדן ו/או -מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הזוכה לבדו אחראי על .8.1
פגיעה ו/או הפסד, לגוף ו/או לרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, שייגרמו למכבי ו/או למי 

ם נשוא שירותיהאספקת מטעמה ו/או למבוטחיה ו/או לצד שלישי כלשהו, עקב ו/או בקשר עם 
 הסכם זה. 

וכה מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או הז .8.2
הוצאה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי, שייגרמו למכבי 
כתוצאה מאירוע שהינו באחריותו של הזוכה ו/או מי מטעמו ו/או בשמו, על פי הסכם זה או על 

 פי כל דין.

ת הפיצוי והשיפוי כפופה לפסק דין חלוט, למתן הודעה מיידית ובכתב לזוכה אודות חוב
התביעה, למתן האפשרות לזוכה לנהל את התביעה הנידונה ולכך שמכבי לא תתפשר בתביעה 

 ללא הסכמת הזוכה.

ידי הזוכה כדי לצמצם או לגרוע -בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים כמפורט להלן על .8.3
כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את  בצורה

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

שיגיע  מכבי תהא רשאית לנכות סכומים להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו, מכל סכום .8.4
פי חוק, בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותם -ממנה לזוכה, בצירוף הצמדה וריבית על

 מהזוכה  בכל דרך אחרת.

ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, הזוכה מתחייב לשמור  .8.5
צורך ההסכם. למעלה מן ה פי-ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על

יובהר, כי הזוכה מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי )נוסח משולב(, 
ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות  1995-התשנ"ה

האמור לעיל, באופן שהזוכה, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיו ו/או קבלני המשנה שלו 
אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או  שיועסקו במתן השירותים, לרבותם ועובדיה

 פי החוק הנ"ל.-זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל

הוראות סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מכל התחייבות של הזוכה לפי  .8.6
ואין בהן כדי לשחרר את הזוכה מאחריות כלשהי בגין פי כל דין, -ההסכם ו/או על

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

 

 ביטוח  .9

פי כל דין, ממועד תחילת -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הזוכה על .9.1
, לפי המוקדם, מתחייב הזוכה לערוך ולקיים על מתן השירותיםהסכם זה או ממועד תחילת 

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: 

פי ההסכם, -על (, וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות"הביטוחים"ו/או  "ביטוחי הספק"
לרבות כל הארכה שלו, ולעניין ביטוח חבות מוצר וביטוח אחריות מקצועית למשך כל תקופה 

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

רם לסכומים בדולר מובהר, כי סכומי הביטוח הנקובים בנספח הינם בש"ח, וניתן להמי
 .ארה"ב, בתנאי שלא יפחתו מהערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום עריכת ההסכם

הזוכה מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין היתר,  .9.2
לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הזוכה תחודשנה 
מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, לא לעשות 
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י לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש, כי הזוכה יישא בכל כל מעשה שיש בו כד
 מקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי הזוכה.

ללא צורך בכל דרישה מצד מכבי, מתחייב הזוכה להמציא למכבי, לא יאוחר מיום אחד לפני  .9.3
בהתאם לנוסח "אישור  מועד חתימת הסכם זה, אישור בדבר עריכת ביטוחי הזוכה כאמור לעיל

עריכת ביטוחים", כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. הזוכה מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת 
אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת 

ם זה פי הסכ-מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של הזוכה על
 פי כל דין.-ו/או על

ידי הזוכה כדי לצמצם או לגרוע בצורה -בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על .9.4
כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את הזוכה 

פי -לו עלמחובתו לשפות ו/או לפצות את מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שהזוכה אחראי 
 פי כל דין.-הסכם זה ו/או על

ככל שתקופת ביטוחי הזוכה תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה, מתחייב  .9.5
לעיל בגין הארכת תוקפו  9.3הזוכה להפקיד בידי מכבי אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף 

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

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

לעיל  9.5ו/או  9.3ידי הזוכה כנדרש בסעיפים -על מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים .9.6
תחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את מכבי, בין היתר, בעיכוב כל תשלום המגיע לזוכה 

 לפי הסכם זה.

-מור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת למכבי לפי חוק החוזים )תרופות(, התשל"אאין בא
1970. 

ידי הזוכה -מכבי תהא רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על .9.7
כאמור לעיל, והזוכה מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על 

זה. הזוכה מצהיר  9פי סעיף -הביטוחים נשוא האישור להתחייבויותיו עלמנת להתאים את 
ומתחייב, כי זכויות מכבי לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על 

כבי ו/או מי מטעמה כל חובה ו/או כל אחריות לגבי הביטוחים נשוא אישור עריכת הביטוחים, מ
טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 

פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל -פי הסכם זה ו/או על-הזוכה על
 בין אם נבדקו אישורי עריכת הביטוחים ובין אם לאו. ובין אם לאו,

ביטוחי הזוכה יכללו סעיף, לפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על הזוכה, ו/או הפרה  .9.8
 בתום לב של תנאי מתנאי הפוליסות, לא יפגעו בזכויותיה של מכבי לקבלת שיפוי. 

המוטלות על הזוכה, לרבות אי מתן ביטוחי הזוכה יכללו סעיף, לפיו אי קיום בתום לב החובות  .9.9
הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות, לא יפגעו בזכויותיה של 

 מכבי לקבלת שיפוי. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר הזוכה, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  .9.10
רכושו ו/או הנובע מנזק לרכושו, והוא פוטר את כנגד מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שארע ל

מכבי ו/או מי מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור. פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק 
בכוונת זדון. הספק מתחייב, כי ככל שערך ביטוח רכוש )לרבות נזק תוצאתי(, תכלולנה 

כלפי מי שגרם נזק בכוונת  הפוליסות ויתור על זכויות שיבוב כלפי מכבי ומי מטעמה )אך למעט
 פי הפוליסות.-זדון(, והזוכה מתחייב לפעול למיצוי זכויותיו על

נשוא  מתן השירותיםהזוכה מתחייב, כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם  .9.11
חוזה זה, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך 

זה, על כל תנאיהם, וזאת למשך כל תקופת  9יטוחים המפורטים בסעיף ולקיים את הב
זה. לחלופין, רשאי  9פי המוגדר בסעיף -התקשרותם עם הזוכה או לתקופה מאוחרת יותר על

 הזוכה לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט לעיל. 

יטוח אחריות מקצועית, לא יהיו מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הזוכה, למעט ב .9.12
 נחותים מהנוסח הידוע כביט הרלוונטי למועד עריכת הביטוח או כל נוסח אחר שיחליף אותם.

 

 רישיונות והיתרים .10
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הזוכה מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו/או  .10.1
לצורך קיום  ,הנדרש במסמכי מכרז זהועל פי פי הדין, -ההיתרים ו/או הרשיונות הדרושים על

השירות והפעלתו. הזוכה מתחייב לגרום לכך שכל הנ"ל יהיו בעלי תוקף ולשאת בכל 
 התשלומים הכרוכים בהם, על חשבונו הוא, במשך כל תקופת ההתקשרות.

 הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית. .10.2

 

 קניין רוחני .11

 יםבמסגרת הסכם זה, מותר השירותיםצוע יב צורךלזוכה ל תספקשמכבי  ,כל מידע ומסמכים .11.1
כל שימוש למטרת  הםבמסגרת הסכם זה והזוכה לא יעשה בהשירותים צוע ילשימוש רק לשם ב

 פעילות אחרת.

דוחות סקרי אבטחת מידע, דוחות כגון: )השירותים של הספק במסגרת ההסכם תוצרי כל  .11.2
בי תהא זכות קניין מלאה מבדקי חדירה, דוחות סקרי ספקים( יהיו רכושה של מכבי ולמכ

 ובלעדית לגביהם.

 

 מועסקי הזוכה .12

ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל צורך הזוכה מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על  .12.1
כעובדיו או שלוחיו, ולא ייחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו 

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

הזוכה מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו/או הסכם  .12.2
 החלים עליו.

הזוכה אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ו/או  .12.3
בקשר למתן השירות, בגין נזק גופני, מוות או נזק לרכוש שייגרם להם בעת מתן השירות או 

 בכל פעילות הקשורה למתן השירות. 

ההסכם, וכי כל פי -כן מצהיר הזוכה, כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על .12.4
פי ההסכם למכבי ו/או למנהל ו/או לנציגיה ו/או למי שהתמנה על ידם ו/או -זכות שניתנת על

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

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

 פי ההסכם, מכל סיבה שהיא.-התקשרות על

לא יתפרש כמסמיך , כי ייתן את השירות בשמו בלבד. שום דבר האמור בהסכם הזוכה מתחייב .12.5
את הזוכה להופיע בשם מכבי או מטעמה, או כמקנה לו מעמד של נציג מכבי בעניין כלשהו או 

 למטרה כלשהי.

ו/או סעד הנתונים למכבי, הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי  מבלי לגרוע מכל זכות .12.6
כי המצב המשפטי ו/או ידי רשות מוסמכת, -בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה, אם ייקבע על

 העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה.

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

 
 

 פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע  .13

ידיעה בקשר  הזוכה מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל .13.1
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.

לחוק  118הזוכה מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  .13.2
 .1977-העונשין, התשל"ז
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פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה, כפופים כל  .13.3
 לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 :דרישות לסודיות .13.4

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס לכל  .13.4.1
מידע על ושל מכבי, עובדיה, חבריה, שיטות עבודתה, נתוניה הכספיים, מידע על 
ספקיה, מידע רפואי, מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע פיננסי וכיו"ב נתונים, אשר יגיעו 

פי האמור במסמכי הסכם זה )להלן: -כה עללידיעתו במסגרת ביצוע התחייבויות הזו
 (."המידע"

למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא, אלא אם קיבל  .13.4.2
 אישור ספציפי, לכל נושא בנפרד, בכתב, מאת מכבי ובהתאם לאישור שניתן.

ורק לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך  .13.4.3
לעובדי הזוכה המורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי הזוכה, נותני שירותים 

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

טות בהסכם זה, וכן כלפי מכבי )בהתאם בהתחייבויות הזוכה לשמירת סודיות המפור
 ידי מכבי(. -לדרישה מפורשת ולנוסח שיומצא על

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

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: .13.4.4

או בידי עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו טרם מידע שהיה בידי הזוכה ו/ .13.4.4.1
 ההתקשרות בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות;

מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת  .13.4.4.2
 סודיות;

מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של  .13.4.4.3
 הזוכה.

פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת, -י דין או עלפ-מידע שחובה לגלותו על .13.4.4.4
ובלבד שהזוכה הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה 

 להתגונן מפניו.

כי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי הזוכה לא  .13.4.5
 יהא רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.

כן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת לגביו כי ידוע לו שיית .13.4.6
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 

וכי הזוכה מודע לכך שהמידע  והפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת המידע בסודיות,
 הינו חלק מנכסיה של מכבי.

כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא מודע לסנקציות  .13.4.7
האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם( להן הוא צפוי אם הוא או מי 

אות חוק הגנת הפרטיות, מעובדיו מי מטעמו יפר הוראות אלו, לרבות )אך לא רק( הור
 רלבנטי נוסף., וכל דין 1996-ותקנותיו, חוק זכויות החולה, התשנ"ו 1981-התשמ"א

 

 

 

 

 :דרישות אבטחת מידע .13.5

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:
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עליה  והתחייב לספק שרות תוך שהוא מקיים הגנת סייבר ואבטחת מידע כפי שהצהיר .13.5.1
 לעת מעת במענה למפרט אבטחת מידע המצורף כנספח להסכם, וכפי שיעודכנו

 המכרז. לנושא הרלוונטיות רגולטוריות בהתאם לדרישות

במידה והמידע המסווג של מכבי שנאגר אצל הספק כתוצאה מהסכם זה נגיש לגורמי  .13.5.2
לקבוע צד ג' מטעמו, או ייהפך לכזה במהלך תקופת ההסכם עם מכבי, הוא מתחייב 

בהסכמים שהוא עורך אתם חובת מימוש הגנת סייבר ואבטחת המידע מתאימים, כשם 
בפרט כאשר ספקיו עושים הם עצמם שימוש בצד ג' ובפרט  ,שהוא עצמו נדרש לקיימם

  בספקי שירותי ענן.

העברות מידע מסווג של מכבי מהספק למכבי או לכל גורם אחר כתוצאה מהסכם זה  .13.5.3
 ות צפייה של גורם בלתי מורשה במידע זה.הנן מאובטחות, ומונע

במידה וע"פ מענה הספק התגלו ע"י אבטחת מידע פערים והספק התחייב לתקנם בפרק  .13.5.4
זמן סביר מיום חתימת ההסכם, פערים אלה יצוינו בהסכם והספק יחויב בטיפול בהם 

 ובהצהרה פרואקטיבית למכבי שהפערים יטופלו.

 הגנת חוק את "פ הנחיותיו לעניין הסכם זה( מקיים)וכן כל גוף צד ג' מטעמו וע הזוכה .13.5.5
והוראות  ומידע טכנולוגיה למשפט הרשות הנחיות ,ותקנותיו 1981-התשמ"א הפרטיות

והנחיות משרד הבריאות או רשות רגולטורית רלוונטית אחרת במדינת ישראל 
 .זה הסכם נשוא העבודה ולתהליכי, לאבטחתו המידע טכנולוגיית למערך הרלוונטיות

 אבטחת מידעסייבר/על כל אירוע/חשד לאירוע להודיע למנהל אבטחת המידע של מכבי  .13.5.6
לגורמים שאינם מורשים, שבו קיים חשד לחשיפת מידע או נחשף מידע מסווג של מכבי 

הספק. סעיף זה תקף גם לגורמי צד ג' מטעם בטווח זמן סביר מרגע איתורו ע"י וזאת 
נותר  מסווג של מכביום ההסכם במידה ומידע וגם לאחר תהספק הרלוונטיים לנושא 

  במערכות הספק או אצל גורמי צד ג' מטעמו.

 כל ואצל הספק אצלימים לפחות, לערוך  3מכבי תהא רשאית, בכל עת בהודעה של  .13.5.7
)בחצריו ו/או  זה הסכם של לפועל הוצאתו לצורך ידו על שנשכרו' ג צד מגורמי אחד

, שמירת מידע ואבטחת סייבר הגנתבהתקשרות מרחוק(, ביקורת ובקרות בכל נושאי 
פי האמור בהסכם זה, ומבלי לגרוע -התחייבויות עלהסודיות ופרטיות הנוגעים לביצוע 

מכלליות האמור ביקורות על אמצעים פיזיים ו/או אלקטרוניים ו/או לוגיים וכיו"ב. 
 החומרה לרמת המותאם זמנים בלוח שיימצאו הליקויים תא לתקן מתחייב המבוקר

 .הממצא של

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

 

 ערבות בנקאית לביצוע ההסכם .14

כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם, יפקיד הזוכה בידי מכבי ערבות  .14.1
בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן, כמפורט בנספח "ערבות ביצוע" המצורף 

שקלים חדשים(,   )חמישים אלף₪  50,000(, בסך של "ערבות הביצוע"להסכם זה )להלן: 
 חודשים לאחר תום תקופת ההתקשרות. 4ההסכם וכלה בתום  שתוקפה החל ביום החתימה על

מבלי לפגוע בכלליות היקף ערבות הביצוע כאמור לעיל, הסתיימה תקופת ההתקשרות או  .14.2
 הסתיים מתן השירות / אספקת המוצר/ים מכל סיבה שהיא, והזוכה גרם למכבי נזק בגין אי

ט את ערבות הביצוע או לדרוש תהא מכבי רשאית לחל -פי ההסכם -מילוי התחייבויותיו על
הארכה נוספת שלה לתקופה שתיקבע. הסתיימה תקופת ההתקשרות והזוכה סיים לפצות את 

 מכבי כאמור, תחזיר מכבי לזוכה את כתב ערבות הביצוע.

פי ההסכם, תהא מכבי רשאית לממש את -בכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו על .14.3
ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, ערבות הביצוע, כולה או מקצתה, 

 לבוררות, למשא ומתן משפטי כלשהו או למתן הוכחה כלשהי.

השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי ערבות הביצוע או חלק מהם, יהא הזוכה חייב לחדש  .14.4
 את ערבות הביצוע או להשלים את סכום ערבות הביצוע לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה,

)שבעה( ימים מהיום בו קיבל הזוכה הודעה כי מכבי מימשה את ערבות הביצוע או כל  7תוך 
 סכום מתוכה.
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פי -אין בגובה ערבות הביצוע כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזוכה על .14.5
 ההסכם.

 פי כל דין.-האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או על .14.6

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

 

 ההסכם סיום .15

 לשירותים ביחס או כולו, זה הסכם להביא, עת בכל, רשאית תהא מכביאף האמור לעיל,  על .15.1
 כך על שהודיעה ובלבד, שהיא סיבה ומכל הבלעדי דעתה שיקולפי -על, לסיומו, מסויימים

 .מראש חודשים 6 לפחות בכתב לזוכה

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

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן, תהא מכבי רשאית לבטל את  .15.2
וזאת מבלי שלזוכה תהא טענה ו/או ההסכם ולסיים את ההתקשרות עם הזוכה באופן מיידי, 

 דרישה כלשהי בקשר לכך:

 אם הזוכה הפר הוראה יסודית כלשהי מהוראות הסכם זה; .15.2.1

או צו /ואם הוגשה כנגד הזוכה ו/או על ידו בקשת פירוק ו/או אם ניתן כנגדו צו פירוק  .15.2.2
, , לרבות כונס נכסים זמניהזוכהלהקפאת הליכים או מונה כונס נכסים לנכסי 

 ימים;  60 בתוך בוטלו לא כאמור םוהליכי

אם הצהרה מהצהרות הזוכה תתגלה כלא נכונה או כלא מלאה ו/או הפכה ללא נכונה  .15.2.3
 או ללא מלאה במהלך תקופת ההתקשרות;

 –הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .15.3

 ; אוכאמור לעיל לבטל את ההסכם לאלתר .15.3.1

ם הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או לעמוד על קיו .15.3.2
ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה. הזוכה מתחייב בזה למלא  3ההתחייבות תוך 

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

הזוכה למכבי פיצויים , ישלם לעיל 15.2בנסיבות המתוארות בסעיף ביטלה מכבי את ההסכם  .15.4
כתוצאה  וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו למכבי, ₪ 100,000של מוסכמים בסך 

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

 על פי כל דין.

הפר הזוכה את ההסכם הפרה לעיל ו/או  15.3.2לא תיקן הזוכה את ההפרה, כאמור בסעיף  .15.5
שאינה יסודית ומכבי דרשה מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה ו/או את 
ההתחייבות והזוכה לא תיקן את ההפרה ו/או לא מילא אחרי ההוראות ו/או ההתחייבות, כפי 

לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה, תהיה מכבי זכאית לבטל  ,רש על ידי מכבישנד
 קיומו, והזוכה יהא חייב לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך-את ההסכם מחמת הפרתו או אי

וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שיגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו/או אי  ₪, 100,000של 
אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע  דרש מכבי להוכיח נזקים אלה.הקיום כאמור ומבלי שתי

 מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ו/או נוספים על פי כל דין. מזכותה של מכבי לקבל

הצדדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק אשר  .15.6
של ההסכם, כמפורט לעיל, וכי הזוכה  עלול להיגרם למכבי עקב הפרתו ו/או הפרתו היסודית

 יהיה מנוע מלטעון להיפוכו של דבר.

ביטול ההסכם על ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה, והביטול ייכנס לתקפו במועד  .15.7
 שתקבע מכבי בהודעה.
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אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות הקיימת לצדדים בהתאם לחוק החוזים )תרופות בשל  .15.8
פי -, לרבות סיומו המיידי של ההסכם בשל הפרתו היסודית על1970-, התשל"אהפרת הסכם(

 פי דין. -הוראות ההסכם או על

מכל סיבה שהיא, מתחייב הזוכה להעביר לרשות בכל מקרה של סיום ההתקשרות בין הצדדים,  .15.9
כל המידע שברשותו שהועבר לידיו ממכבי שירותי את  )ככל הניתן ובמידת האפשר(מכבי 
או שהתגלה לו במהלך הבדיקות שביצע. מידע זה כולל דוחות, סיכומים, מסמכים,  בריאות

צילומי מסך, פלטי לוג של מערכות או ציוד, וכל מידע שהוא הקשור למכבי שירותי בריאות, 
אם וככל שהזוכה אינו מחוייב על פי דין מבוטחי מכבי האגור במערכותיו. הנוגע למידע כל  כולל

, במחשבים האישיים מידע נשאר במערכות המידע של הזוכהההנ"ל, וככל שלמחוק את המידע 
, מתחייב הזוכה להמשיך ולנקוט את אותם אמצעי לאחר תום תקופת ההתקשרות של יועציו, 

פי ההנחיות -אבטחת המידע והגנת הפרטיות כנדרש בחוק ובתקנות להגנת הפרטיות ועל
, וכן על פי ההנחיות להם ך לעסוק בפעילותוהתקפות על פיהן הזוכה פועל כל עוד הוא ממשי

 .הוא מתחייב בנספח אבטחת מידע במכרז זה

 

 איסור הסבת ההסכם .16

פי ההסכם או -הזוכה איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות לאחר את זכויותיו על .16.1
את החובות הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי, שלא תסרב לתיתו 

 מנימוקים סבירים.אלא 

כל מסירה או העברה שיתיימר הזוכה לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת  .16.2
 וחסרת כל תוקף.

 זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. .16.3

ן, לכל פי הסכם זה ו/או חלק-מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה על .16.4
עניין" בו -גוף משפטי המהווה חברה בת ו/או חברת סמך של מכבי ו/או שמכבי הינה "בעל

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

 ם להסב הסכם זה לגוף אחר כלשהו.פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך, הצדדים לא יהיו רשאי .16.5

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

 

 בלעדיות העדר .17

ידי מכבי לספק את -מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו עלידוע לו והוא מצהיר בזה, כי הוא  הזוכה
 עבור מקבילאו /ו דומה שירות קייםמו פעילבמכרז המ ףנוס הזוכ וישנהשירות אינה הרשאה בלעדית, וכי 

, וכי ההזמנה בפועל של השירותים מכל אחד משני הזוכים במכרז תתבצע לפי שיקול דעתו הבלעדי מכבי
 .של הגורם המקצועי במכבי

 

 זכות קיזוז .18

 שהזוכה הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, ולה בלבד, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי .18.1
 עשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, מכל סכום שיגיע לזוכה

 ממכבי.

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומו ובין אם .18.2
 לאחריו, טעויות, אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים

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

 
 
 
 

 ויתור בכתב .19

 אין שינוי בהסכם, ואין ויתור על זכות מזכויות הצדדים לפיו, אלא בכתב. .19.1
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הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש  .19.2
 תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

לא ייחשב הדבר כויתור  –פי ההסכם -מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו עללא השתמש  .19.3
 על זכויותיו, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך.

 

 סמכות שיפוט .20

בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם ו/או  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 
 . יפו -אביב-בתלהמשפט המוסמך שמקום מושבו למכרז, תהא אך ורק לבית 

 

 כתובות הצדדים ומתן הודעות .21

 כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.

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

 
 
 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 
 
 
 
 
 

 ___________________ ___________________ 
 הזוכה מכבי 
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 תאריך:_____________

 לכבוד

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

 "(מכבי)להלן ביחד ולחוד: "

 27המרד
 68125יפו, -תל אביב

 

 הנדון: אישור עריכת ביטוחים 

 

"(  הספקהננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ________________ )להלן: "
שנערך ביניכם לבין  115/2017מכח מכרז מספר  הנלווים בקשר עם הסכם לרבות בקשר עם מתן כל השירותים

_____ ומסתיימת _______"( וזאת לתקופה המתחילה ביום __ההסכם" -" והשירותיםהספק )להלן בהתאמה: "
 "(.תקופת הביטוח_____ )להלן: "_________ביום __

 
ביטוח חבות הספק כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת הנזיקין )נוסח  -ביטוח חבות מעבידים .1

, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד 1980 -חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 
לאירוע ובסה"כ  ₪  20,000,000כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחריות של   

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

 

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

לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. ₪   6,000,000השירותים על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמו, בגבול אחריות של 
כבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף הפוליסה תורחב לשפות את מ

אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. רכוש מכבי ו/או עובדיה 
 ייחשבו כרכוש צד שלישי, ויבוטל כל חריג בגין רכוש מכבי באחריות או בפיקוח או בשליטת הספק.

 __________________וליסה מספר פ

 

כיסוי אחריותו של הספק עפ"י דין בגין נזק גוף ו/או רכוש, לרבות נזק גרר,  בקשר עם ו/או   -חבות מוצרביטוח  .3
"( בגבול אחריות של המוצריםעקב מוצר המיוצר, מטופל, משווק, מסופק ע"י הספק ו/או הבאים מטעמו )להלן:"

לתביעה ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח כאמור מורחב לשפות את מכבי בשל אחריותה למעשי  ₪   4,000,000
ו/או מחדלי הספק ו/או בשל אחריות אשר תוטל עליהם בקשר לנזקים שנגרמו בקשר עם ו/או עקב המוצרים, וזאת 

המבוטח. בביטוח  אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי בכפוף לסעיף
המפורט לעיל הפוליסה תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת פעילות הספק בקשר עם השירותים שבנדון, 
גם אם פעילות זאת החלה בטרם נחתם ההסכם, אך לא לפני ___________. במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או 

חודשים נוספים  6ילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך לא יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם כי בפוליסה תחול תקופת ג
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 הביטוח. הגדרת המוצרים 

 חבת לכלול גם: הדרכה, תמיכה מקצועית, שירותי תחזוקה, ועדכוני תוכנה על פי הפוליסה מור
 __________________פוליסה מספר 

המבטח את חבות הספק בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי ו/או הפרת חובה מקצועית ו/או  - ביטוח אחריות מקצועית .4
טעות שמקורה ברשלנות, מחדל או השמטה של הספק ו/או עובדיו ו/או מנהליו וכל הפועלים מטעמו, אשר ארע תוך 

רוע ובסה"כ לאי  8,000,000₪כדי ו/או עקב מתן השירותים ו/או במהלכם ו/או במסגרתם בגבול אחריות של
לתקופת הביטוח. הביטוח מורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת 
בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח אך למעט חבות 

 מכבי כלפי הספק. 

סייג ואו מגבלה בדבר: אובדן מסמכים, אבדן שימוש, איחור או עיכוב בביצוע הביטוח הניתן בסעיף זה חופשי מכל 
, פגיעה ו/או נזק למאגרי מידע, לתוכנה, לחומרה, לאתרי השירותים )שהינם "מקרה ביטוח"(,הפצת וירוסים, 

ן יורחב , הפרת סודיות, פגיעה במוניטין וכן חריגה מסמכות ופגיעה בפרטיות שנעשו בתום לב.  כאינטרנט וכו'
 הביטוח לכסות את אחריותו של הספק בגין אי יושר עובדים.
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הננו מאשרים בזאת, כי אם ניתנו שירותים כלשהם על ידי הספק למכבי לפני חתימת ההסכם יחול הביטוח לפי 
הפוליסה הנ"ל למפרע ממועד תחילת מתן השירותים כאמור, אף אם חל מועד זה לפני מועד תחילת הפוליסה, אך 

פני ____________ . במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם כי בפוליסות לא ל
חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל  6תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך 

כת, ייחשב לכל נושא ועניין אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המואר
 כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח.

 __________________פוליסה מספר 

 

 כללי
 הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל.  .5

ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י מכבי ו/או מי מטעמה בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי  .6
 וכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי ו/או מי מטעמה.

אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או ישונו לרעה מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח מבלי  .7
 יום מראש. 30ואר רשום שניתנה למכבי הודעה על כך בד

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, )למעט בטוח אחריות מקצועית( לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע  .8
 כ"ביט" במהדורתו הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו או כל נוסח אחר שיחליף אותם.

 

 שלא שונו במפורש על ידי האמור לעיל. בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה
    

 

      

 בכבוד רב,

 

 

 

 

                                                                _______________________________________ 
 וחותמת חברת הביטוח שם ותפקיד החותם                                                       חתימה                
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 נספח להסכם

 

 לשימוש הזוכה במכרז -ערבות ביצוע  - נוסח ערבות בנקאית אוטונומית

 

 לכבוד

 227/99מכבי שירותי בריאות אגודה עותומאנית מס' 

 תל אביב 27רח' המרד 

 א.נ.

 ערבות מס' ___________הנדון: 

 

(, כשהוא צמוד למדד "סכום הערבות")להלן: ₪  50,000הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

( בקשר עם הסכם )מכח מכרז "החייב"כמפורט להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת____________ )להלן: 

 .שירותי סקרים ומבדקים לאבטחת מידע וסייבראספקת ( 115/2017ס' מ

 המונח "מדד" משמעו: –לצרכי ערבות זו 

כולל ירקות ופירות המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, מדד המחירים לצרכן ה

כולל אותו מדד אף אם יתפרסם ע"י מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה 

 בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.

(, כי המדד החדש "המדד החדש"התשלום על פי ערבות זו )להלן:  אם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני

(  אזי יחושב סכום "המדד היסודי"עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ב______ )להלן: 

"סכום הערבות הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי )להלן: 

 (.המוגדל"

 ק, אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך הימנו, לא יחול כל שינוי בסכום הערבות.למניעת ספ

 

ימים לאחר יום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום בגבול  7אנו נשלם לכם מפעם לפעם, בכל מקרה תוך 

מהחייב, ובלבד  סכום הערבות המוגדל, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה תשלום

 שהסכום הכולל שיהיה עלינו לשלמו על פי כל דרישותיכם גם יחד לא יעלה על סכום הערבות המוגדל.

 

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  _________ ועד בכלל . 

 

 דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

  

 בכבוד רב,

 הבנק:__________שם 

 שם הסניף:__________



 נספח ג'

 לכבוד

 רותי בריאותימכבי ש

 

  115/2017טופס הצעה למכרז מספר הנדון: 
 

 ___    התאגיד המציע: _____________________________
 

 ________ : _____________________________________השירות המוצע שם
 

 הערות: _______________________________________________________
 

 כתב הצהרה והתחייבות המציע .1

אנו הח"מ, הרשאים להתחייב ולחתום בשם ______________________, מצהירים ומתחייבים 
 כדלקמן:

 
קראנו והבינונו כל האמור במסמכי המכרז, אנו מסכימים לכל האמור בהם ולכל תנאי  1.1

ההתקשרות, ובהתאם לכך אנו מגישים את הצעתנו למכרז וחותמים על כתב הצהרה 
 והתחייבות זו.

 
 אנו מצהירים, כי אנו עומדים בכל תנאי הסף ובתנאי המפרט הנדרשים במכרז. 1.2

 
חתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה התחייבותנו לבצע את השירותים שבהצעתנו  1.3

המכרז, והכל אם נהיה הזוכים במכרז, לרבות חתימה על הסכם בתנאים המפורטים בכל תנאי 
 ההתקשרות המצורף כלשונו.

 ידוע לנו, כי מכבי אינה מחויבת בקבלת כל הצעה שתוגש, כולה או חלקה, מכל סיבה שהיא. 1.4
 

הננו מתחייבים לשמירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או עקיף במהלך  1.5
 , לרבות במהלך תקופת ההתקשרות, אם תהא, בינינו לבין מכבי.הכנת ההצעה ולאחריה

אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב הצהרה והתחייבות זה בתוקפן,  1.6
)תשעים( ימים מהמועד  90לא לבטלן, לא לשנותן, לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו 

במשך כל תקופת  –אם נהיה הזוכים במכרז האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, ו
 ההתקשרות לפי ההסכם. 

הננו מבינים ומוסכם עלינו, כי מתוקף הליכי המכרז יתכן והצעתנו זו תיחשף למתמודדים  1.7
 אחרים במכרז.

 ש"ח, לא כולל מע"מ.  -המחירים בהצעה נקובים ב 1.8
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 :הצעתנו להלן .2
  
 הכמויות לפי אומדן פעילות לשנה אחת – ומבדקי החוסןלפעילות הסקרים  2.1

 

 פעילות
 גודל הסקר

 )יחידת פעילות(
יחידות הערכת כמות 

 לשנה פעילות 
פעילות  יחידת הצעת מחיר ל

 )בש"ח, לפני מע"מ( )*(

 סקר סיכונים

 קטן
7 

 
 

 5 בינוני
 

 3 גדול
 

 סקרי ספקים

 רגיל
 
2 

 

 מורחב
 FW-בדיקות ב כולל 

 
2 

 

 מבדקי חוסן

(PT) 

 

 10 רגיל

 

 הגדרת התכולה של הצעת המחיר:  *

בנספח א  כפי שהוגדרוכל ההוצאות הנגזרות הפעילות תכולת הינה עבור כל הצעת המחיר 

 .מפרט –

הלקוח הניהול של מנהל ופעילות האת עלות גם תכלול  פעילותהצעת המחיר לכל  ,כמו כן

 .מטעם הזוכה
 

  :חובה למלא –)שירות אופציונאלי לפי בחירתה של מכבי( פעילות ייעוץ שירותי הצעה ל 2.2

פעילות  בגין במפרט 7.4על התעריפים הנקובים בסעיף  נחהלאחוז הלהלן הצעתנו  2.2.1

 . ____%  :הייעוץ

 .ההצעות שקלול במסגרת בחשבון יילקח לאזה  סעיף 2.2.2
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 : רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה .3

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

  תעודת התאגדות. -אם תאגיד 

  אישור עורך דין / רואה חשבון בדבר היות התאגיד מאוגד כדין ופעיל, ואשר יפרט  -אם תאגיד
את מורשי החתימה בתאגיד, וכי חתימתם, בצירוף חותמת התאגיד, מחייבת את התאגיד לכל 

 חודשים לפני מועד ההגשה. 3תאריך של עד דבר ועניין. אישור זה יישא 

  אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום
 .1976-חובות מס(, התשל"ו

  4.1.3כולל אישור עמידה בתנאי סעיף  אישור רואה חשבון על היקף פעילות כספית. 

  דט-של ביזנס המציע דו"ח מידע עסקי אודות[ הBDI-COFACE או של דן אנד ברדסטריט ]
בטווח ששת החודשים הקודמים למועד האחרון להגשת הצעות למכרז [, המעודכן D&Bישראל ]

  זה.

       םהשירותיקורות חיים של "מנהל הלקוח" ושל עובדים מטעם המציע, המיועדים לספק את 
 בטופס פרטי המציע., כמפורט נשוא המכרז

   ,תעודות רלוונטיות וכיו"ב של העובדים המיועדים לספק את השירותים נשוא ת.ז, הסמכות
 בטופס פרטי המציע., כמפורט המכרז

   כשהוא מלא וחתום. –נספח ג'  –טופס הצעה 

  בצירוף נספחים נלווים. – כשהוא מלא וחתום -נספח ד'  -ציע טופס פרטי המ 

  המכרז. ' למסמכיהנספח  -תצהיר עשוי בפני עורך דין 

  טיוטה של אישור עריכת ביטוחים חתומה על ידי חברת ביטוח. 

 
 
 
 

 חתימה: ____________________ השם המלא: ____________________ 
 
 

 חותמת: ____________________ תפקיד: ________________________
 
 



 נספח ד'

     115/2017מכרז מספר  -המציע טופס פרטי 

 
 בסוף הטופס. ולחתוםאת כל הפרטים להלן,  למלאהמציע נדרש  ▪
 המציע רשאי לצרף כל חומר משלים. ▪
 
 
  פרטי המציע .1
 

 שם
 
 

 מספר תאגיד

 מעמד משפטי )צורת התאגדות(:
 
 

 פועל / ת משנת:

 כתובת משרדי ההנהלה:
 
 

 

 טלפון נייד:
 

 טלפון נייח:
 

 דואר אלקטרוני:

 הרכב הבעלות בתאגיד:
1.  
2.  

 

 
 
 תיאור כללי של המציע  .2
 

 

 

 

 

 
 
 : זה מכרז נשואצוע השירותים ירקע המציע  וניסיונו הכללי בב .3

 
  באופן עצמאיקבלן משנה / באמצעות      )הקף בעיגול( סקרי אבטחת מידע וסייברביצוע  ▪

 באמצעות קבלן משנה / באופן עצמאי                               )הקף בעיגול(חוסן המבדקי  ▪

 באמצעות קבלן משנה / באופן עצמאי                               הקף בעיגול() סקרי ספקים ▪

 .%_____בפעילות נשוא המכרז  מפעילות החברה אחוז מהו ה ▪
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 גודל העסק של המציע .4
 

 √(-יש לסמן )ב הסבר הגדרה

 עסק זעיר
שמחזור העסקאות השנתי  אומעסיק עד חמישה עובדים 

 מיליון שקלים חדשים. 2שלו אינו עולה על 
 

 עסק קטן

שמחזור העסקאות  אועובדים  20-מעסיק בין שישה ל
מיליון שקלים חדשים אך אינו עולה  2השנתי שלו עולה על 

מיליון שקלים חדשים, ולא מתקיים לגביו אחד  20על 
 התנאים שבהגדרה "עסק זעיר".

 

 עסק בינוני

שמחזור העסקאות השנתי  אועובדים  100-ל 21מעסיק בין 
מיליון שקלים חדשים אך אינו עולה על  20שלו עולה על 

מיליון שקלים חדשים, ולא מתקיים לגביו אחד התנאים  100
 שבהגדרה "עסק זעיר" או "עסק קטן".

 

  כל אחד אחר מהאמור לעיל עסק גדול

 
 כוח אדם  .5

 

 מספרם הכולל של המועסקים על ידי המציע:
 

)מנהל הלקוח  בשירות נשוא המכרזהמועסקים על ידו  (10)לפחות  עובדי המציעמספר שמות ו
 : והעובדים המוצעים על ידו(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ת.ז, הסמכות, תעודות רלוונטיות וכו' של מס.  :ו ויצורפובו יכלל קורות חייםמסמך יש לצרף 
 500בגוף גדול )בו לפחות ועי בסקרי סיכונים מקצ ניסיוןושנות העובדים המפורטים לעיל 

 bugשתתפות בתוכניות אסמכתאות להכן יצורפו  רים, הסמכות וניסיון יהוו יתרון(.)תא עובדים(
bounty / וכדומה.מכתבים המעידים על איתור פרצות /בפרסים בתחום זכיה 
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 ניסיון קודם ולקוחות .6
 

 :במתן השרות המוצע על ידומספר שנות ניסיון של המציע 
 

 :המפורטים להלןהשנים האחרונות  5במהלך  לקוחות שאצלם בוצע השרות המוצע על ידושמות 
 
1                ___________________________ .2____________________________ . 
 
3                ___________________________ .4____________________________ . 
 
5 .___________________________                6____________________________ . 
 

 
בשנה ממליצים מבין לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנו / להם אנו מספקים  3להלן פירוט  .7

 את השירות נשוא מכרז זה: באופן סדיר האחרונה
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 ונייח:טלפון נייד 
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 

 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון נייד ונייח:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
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 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון נייד ונייח:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 

 
 

שסיפקנו להם הן  םהשירותיכדי לקבל מידע לגבי  הנ"ל הלקוחותאנו מאשרים למכבי ליצור קשר עם 
לשום גורם  ףברמה המקצועית והן בכל היבט אחר. המידע שיועבר למכבי הינו מסווג עסקית ולא ייחש

  .בתקנותידי אותם ממליצים במסגרת זכות העיון הקבועה -, למעט ציוני איכות שיימסרו עלאחר
 

 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

 

 

 

 שם מגיש ההצעה : __________________   חותמת: ________________________        

 

 חתימת המציע: ____________________    תאריך: ________________________        

 
 



 נספח ה'

 י  ר  ת  צ  ה
 
 
 

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

 
 

( למכרז "הספק"תצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת ________________________ )להלן:  .1
 .שירותי סקרים ומבדקים לאבטחת מידע וסייבראספקת  115/2017

 

 הנני משמש בתפקיד _________________ אצל הספק, ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמו. .2

 

 אחת כל בביצוע( למכרז המענה הגשת למועד עד) רצופות שנים חמש לפחות של מעשי סיוןינ הספק הינו בעל .3
עבור: ארגון בריאות )בית חולים או קופת חולים( , יעוץיו החוסןמבדקי  סקרי סיכונים, :הנדרשות יותומהפעיל

  בנקאי ו/או חברת ביטוח.  ו/או ארגון בטחוני ו/או משרד ממשלה ו/או תאגיד

של הספק במתן שירותי אבטחת מידע והגנת סייבר, כולל ביצוע סקרים ומבדקים, ומספק באופן  ועיקר עיסוק .4
 שרותים הנדרשים במכרז זה כפי שמפורט במפרט )נספח א'(.קבוע את כל ה

ישראלי בעברות משפט  בביתהספק או מי מבעלי השליטה בו והעובדים המוצעים לעבודה על ידו לא הורשעו  .5
 ותקנותיו. 1981-תשמ"אותקנותיו ו/או חוק הגנת הפרטיות, ה 1995-תשנ"הה, על חוק המחשבים

בעולם בעברות משפט  בביתובדים המוצעים לעבודה על ידו לא הורשעו הספק או מי מבעלי השליטה בו והע .6
 סייבר או אבטחת מידע.

  .המועסקים על ידו בשירותים נשוא מכרז זה עובדים 10 לפחות ישספק ל .7

 
  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת. .8

 

______________________ 

 חתימה                                                                                                                           

 

 אישור

 

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

זהות מספר  ידי תעודת עצמו על __________ _________________, גב' / מר _______________, שזיהה

______________, ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 ות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני.אישר את נכונ -יעשה כן 

 

 

______________________ 
 חתימה וחותמת                                                                                                                           



 נספח ו'

 מבנה טופס להצגת שאלות

 מס"ד
מס' 
 שאלה סעיף

 מנהלה
  1     

2     

3     

4     

 מפרט
  1     

2     

3     

4     

5     

 מענה טכני
 1     

2     

3     

4     

5     

 הסכם
  1     

2     

3     

4     

5     

אישור עריכת 
 ביטוחים

 1     

2     

3     

 טופס הצעה
 1     

2     

3     

4      

 ערבות
  1     

2     

 תצהיר
  1     

2     

3     

4      

 

 



 נספח ז'

 
 אמות מידה

 

 

פירוט מדדיםקבוצת מדדים

שקלול 

ב-%

ציון 

איכות 

מזערי

ציון לספק 

מ-0 עד 10

3הפעילות ללא קבלני משנה בסקרי אבטחת מידע וסייבר )מלוא הניקוד יקבל ללא קבלני משנה(

3הפעילות ללא קבלני משנה במבדקי חוסן )מלוא הניקוד יקבל ללא קבלני משנה(

3הפעילות ללא קבלני משנה בסקרי ספקים )מלוא הניקוד יקבל ללא קבלני משנה(

3האחוז מפעילות החברה בפעילות נשוא המכרז  )עד 60% ללא ניקוד, מעל 60% יקבל מלוא הנק'(

12סה"כ 

15שנות ניסיון "כמנהל לקוח"  )כל שנתיים מעבר לדרישות המפרט = 2 נק'. מקסימום 10 נק'(.

תארים אקדמאים והסמכות מקצועיות כגון CISSP ,CRISC, CISA,CISM,תעשיה וניהול, מנהל עסקים, 

10משפטים.)הסמכה אחת מקבלת מקסימום ניקוד - 10 נק'(

25סה"כ 

 לסקרי אבטחת מידע וסקרי ספקים:
תארים אקדמאים של כל עובד מוצע.  יתבצע שיקלול של מספר בעלי התארים ביחס למספר העובדים  )לדוגמה : 

מציע בעל 6 עובדים לטובת סקרי אבטחת מידע וסקרי ספקים שמתוכם 3 עם תואר אקדמאי יקבל ציון של 3/6= 

)50%8

הסמכות אבטחת מידע:ISO 27002 CISA; CISSP. יתבצע שיקלול של מספר בעלי ההסמכות ביחס למספר 

העובדים )לדוגמה : מציע בעל 6 עובדים לטובת סקרי אבטחת מידע וסקרי ספקים שמתוכם 3 עם הסמכה יקבל ציון 

8של 3/6= 50%(

נסיון מקצועי של לפחות 5 שנים בסקרי סיכונים בגופים גדולים.. יתבצע שיקלול של מספר בעלי הניסיון כאמור ביחס 

למספר העובדים )לדוגמה : מציע בעל 6 עובדים לטובת סקרי סיכונים בגופים גדולים שמתוכם 3 עם למעלה מ - 5 

8שנות ניסיון יקבל ציון של 3/6= 50%(.

 למבדקי חוסן :

השתתפות בתוכניות bug bounty /זכיהבפרסים בתחום/מכתבים המעידים על איתור פרצות )לדוגמה : מציע בעל 

66 עובדים לטובת מבדקי חוסן שמתוכם 3 עם אחד הנדרשים יקבל ציון של 3/6= 50%(

פיתוח כלים רלוונטיים לבצוע השרות המוצע )לדוגמה : מציע בעל 6 עובדים לטובת מבדקי חוסן שמתוכם 3 עם 

6אחד הנדרשים יקבל ציון של 3/6= 50%(

נסיון מקצועי במבדקי חדירה בגופים גדולים של לפחות 5 שנים. )לדוגמה : מציע בעל 6 עובדים לטובת מבדקי חוסן 

6שמתוכם 3 עם למעלה מ - 5 שנות ניסיון יקבל ציון של 3/6= 50%(

42סה"כ 

4עמידה בלוחות זמנים

4איכות התוצרים

4גמישות ומענה לצרכים מיוחדים

4שירותיות

16סה"כ

5על פי דו"ח מידע עסקי אודות המציע של ביזנס-דטה או D&Bאיתנות כלכלית

5סה"כ

10070סה"כ

מנהל הלקוח

 רמת המומחיות 

של העובדים 

המוצעים לבצוע 

העבודה

ניסיון המציע 

בשירותים נשוא 

המכרז

שביעות רצון 

ממליצים מתוך או 

מחוץ למכבי


