
 

 מחלקת רכש ציוד וחומרים                                   

 
   

  

  SolarWinds –בקשה להצעת מחיר לאספקת חידוש רישיונות למערכת ה  
 ("הבקשה" –)להלן ותמיכה

 
 

 כללי .1

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

 (, כמפורט בבקשה."המוצרים והשירותים" –)להלן  SolarWinds  –למערכת ה 

לדואר  סרגיי סרברינישלוח אל לעל גבי טופס ההצעה המצורף ו למלאאת ההצעות יש  .1.1

 1.12..11.1יום לעד  serebrea_s@mac.org.ilאלקטרוני 

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

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

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

לשיקול דעתה הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע הציע את הצעתו במסגרת בקשה 

זו על מנת לבטל ו/או לשנות ו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמים עימו, 

 לרבות מימוש אופציות ככל שהן קיימות.

ימים מקבלת  7יחתמו על ההסכם המצורף לבקשה תוך ספקים עימם תתקשר מכבי,  .1.1

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

 בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.

ידוע למציע שמכבי תהא רשאית להציג את פרטי הצעתו הכלכלית, ככל שתוכרז כזוכה,  .1.1

 .בפני מציעים אחרים

  :להשתתפותתנאים מוקדמים  .1.1
 

 ניסיון במתן שרות לארגונים בסדר גודל של מכבי  1.11.1

 שדרוג/הטמעה/הגדרות(לרבות  שנים עם המוצר ) 3ניסיון של מעל   1.11.1
 

 

 

 



 
 
 

 המפרט המבוקש:  .1

 
 להלן רשימת הרישיונות הנדרשים לחידוש:  1.1

 

SolarWinds IP Address Manager IPX (unlimited IPs) - Annual Maintenance Renewal 1 

SolarWinds Network Configuration Manager DL3000 (up to 3000 nodes) - Annual Maintenance Renewal 2 

SolarWinds Network Performance Monitor SLX (unlimited elements-Standard Polling Throughput) - Annual 
Maintenance Renewal 

3 

SolarWinds Additional Polling Engine for SolarWinds Unlimited Licenses (Standard Polling Throughput) - 
Annual Maintenance Renewal 

4 

SolarWinds Engineer's Toolset Per Seat License - Annual Maintenance Renewal 5 

SolarWinds VoIP and Network Quality Manager IP SLA X, IP Phone X (unlimited IP SLA source devices, 
unlimited IP phones) - Annual Maintenance Renewal 

6 

SolarWinds NetFlow Traffic Analyzer Module for SolarWinds Network Performance Monitor SLX - Annual 
Maintenance Renewal 

7 

 
 
 

 .שעות בשנה 122אומדן  –שעת תמיכה במערכת  1.1
 
 



 
 
 

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

 .                                                                                       התאגיד המציע:  3.1
 

  אין למלא בכתב יד -מחיר המוצר/השירות 3.1
 

 
 

 ______.מטבע סוג שעות בשנה(: ________ 200עלות שעת תמיכה במערכת )אומדן    3.3
 

 הערות 3.3
 

  .האומדן הינו הערכה בלבד. מכבי אינה מחויבת לכמות האומדן או לכמות כלשהיא 
 

  אינם כוללים מע"מהמחירים  
 ספרות אחרי הנקודה. 1-אין להציע מחיר עם יותר מ 

 

 $/דולר ין/ פרנק שוויצרי/ליש"ט/דולר קנדי//אירוארה"ב ניתן להציע הצעות בש"ח/
. לכל מטבע אחר יש לבקש , למעט קריאת שרות אשר תתומחר בש"חאוסטרלי

  אישור מראש.

 
  עליהמכבי תודיע לספק לגבי אופן האספקה המועדף 

 

  ימים. 02תוקף ההצעה 

 
 תקופת חידוש נדרשת

   

 -עד  -מ  שם המודול
ללא  מחיר
 מע"מ

מטבע 
 הערה מחיר

SolarWinds IP Address Manager IPX (unlimited 
IPs) - Annual Maintenance Renewa 11.11.1.11 11.11.1.1.       

SolarWinds Network Configuration Manager 
DL3000 (up to 3000 nodes) - Annual Maintenance 
Renewal 11.11.2019 11.11.2020       

SolarWinds Network Performance Monitor SLX 
(unlimited elements-Standard Polling Throughput) - 
Annual Maintenance Renewal 11.11.2019 11.11.2020       

SolarWinds Additional Polling Engine for 
SolarWinds Unlimited Licenses (Standard Polling 
Throughput) - Annual Maintenance Renewal 11.11.2019 11.11.2020       

SolarWinds Engineer's Toolset Per Seat License - 
Annual Maintenance Renewal 11.11.2019 11.11.2020       

SolarWinds VoIP and Network Quality Manager IP 
SLA X, IP Phone X (unlimited IP SLA source 
devices, unlimited IP phones) - Annual 
Maintenance Renewal 11.11.2019 11.11.2020       

SolarWinds NetFlow Traffic Analyzer Module for 
SolarWinds Network Performance Monitor SLX - 
Annual Maintenance Renewal 11.11.2019 11.11.2020       



 
 
 

 תאריך : ________

 )לזוכה בלבד( הסכם

 

 

    (. "הספק" -בין מכבי שרותי בריאות, להלן מכבי לבין ____________ח.פ. __________ )להלן

 (."המוצרים והשירותים" –להלן )  SolarWinds – ה למערכת רישיונות חידוש לאספקת

 

 תקופת ההסכם .1

 החל מיום _________ועד יום _________ אחתשנה  למשךהסכם זה יעמוד בתוקף  1.1

 "[.תקופת ההסכםלהלן: "]

תקופות נוספות בנות שנה כל  1 -למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ב 1.1

 אחת, בתנאים זהים או מיטיבים עם מכבי )תנאים מיטיבים בכפוף להסכמת הספק(. 

ידי סיום, בכל שלב ומכל סיבה על אף האמור לעיל, מכבי תהא רשאית להביא הסכם זה ל 1.3

יום מראש. במקרה זה תשלם מכבי לחברה את  32ידי משלוח הודעה בכתב -שהיא, וזאת על

הסכומים שהתחייבה לשלם עד למועד שבו הופסקה ההתקשרות, או החברה תחזיר למכבי 

 את הסכומים ששולמו עבור התקופה שלאחר מועד הפסקת ההתקשרות.

 תמורה .1

רשימת המוצרים והשירותים המסופקים על ידי החברה למכבי ומחיריהם יהיו כמפורט  1.1

 להסכם זה. כנספח א'בהצעת הספק המצ"ב 

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

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

ה, על בסיס המחירים בהם זכה בחשב הכללי, מתחילת התקשרותו עם החשב הספק הזוכ

 .הכללי ועד סיום ההתקשרות עם החשב הכללי

 תנאי תשלום .3

יום מיום הוצאת  56התמורה תשולם כנגד חשבונית מס בתנאי תשלום של שוטף +  3.1

 החשבונית ואישור קבלת המערכת ע"י מנהל מחלקת תשתיות מחשוב במכבי

)אכיפת ניהול חשבונות(  םציבורייאישור עפ"י חוק עסקאות גופים ני מכבי הספק יציג בפ 3.1

המעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ או  1075 –תשל"ו   

פטור מניהול זה, על כי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו וכן נוהג לדווח על 

 עסקאותיו למע"מ בהתאם לחוק.

 



 
 
 

 ואספקת המוצרים הזמנה .4

הזמנת הציוד והשירות תבוצע באמצעות הזמנה ממוחשבת חתומה ומאושרת. הספק  4.1

יחתים את מקבל הציוד והשרות במכבי על תעודת המשלוח. תעודת משלוח חתומה תהווה 

 אישור לקבלת הציוד והשרות על ידי המקבל.

 מכבי.כולל עלויות הובלה, אספקה והתקנה באתרי  בנספח א'המחיר הנקוב  4.1

 שרותי תמיכה ואחזקה  

יינתנו בשרות טלפוני ו/או באמצעות למוצר נשוא בקשה זו שירותי התמיכה והתחזוקה  4.3

תקשורת מחשבים ו/או באתר מכבי, בהתאם לאופי הפניה ותוך הפעלת שיקול דעת מקצועי 

של הספק בשיתוף מכבי, ויכללו טיפול תמיכה ופתרון תקלות, טיפול בבאגים, אספקה 

 והתקנה של גרסאות ומהדורות חדשות של התוכנה, ללא תשלום נוסף.

בזמן ישראל.  17:32 – 27:32שירותי התחזוקה יינתנו בימים א' עד ה', בשעות העבודה  4.4

"שעות העבודה"(, הספק יעמיד מוקד טלפוני מאויש לקבלת קריאות שרות משך  –)להלן 

 שעות העבודה.

 שעות. 4זמני התגובה לקריאות שירות הינו עד  4.4.1

שירות התחזוקה כולל עבודה רצופה עד לתיקון מלא של התקלה. הספק יעשה כמיטב  4.4.1

יכולתו כדי לתקן את התקלה במהירות האפשרית, ובמידת הצורך, יספק פתרונות ביניים 

 עד לתיקון התקלה באופן סופי ומוחלט.

 ת לנציג מכבי להעלות את רמת החומרהבמידה והבעיה לא נפתרת תהיה אפשרו 4.6

 זכויות קנין רוחני .5

מצהיר כי הוא בעל הזכויות לשיווק ו/או הפצת המוצרים וכי אין כל מניעה חוקית  הספק 6.1

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

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

הו בגין הפרת זכויות וטענות של צד שלישי במוצרים, ידי גורם כלש-היה ותתבע מכבי על 6.1

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

 שכזו.

 מועסקי הספק .6

הספק מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת המוצרים והשירותים  5.1

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

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

 האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.



 
 
 

 נזק או ,גופני נזק ,מוות מטעמו בגין שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא הספק 5.1

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

 אספקת המוצרים ו/או מתן שרות למכבי.

מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם יקבע  הספק 5.3

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

  זה.

 אנשי קשר .7

 להיות איש הקשר הישיר עם הספק.   מכבי ממנה בזאת את  7.1

 להיות איש הקשר הישיר עם מכבי.    הספק ממנה בזאת את  7.1

 הסבת הסכם .1

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

 הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.

 וביטוח אחריות .2

לבדו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או הפסד, לגוף ו/או לרכוש, לרבות  הספק 0.1

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

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

   כמפורט ומוגדר בהסכם זה. השירותים, 

מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה  הספק 0.1

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

/או ו/או מי מטעמו ו הספקמי מהם(, שייגרמו להן כתוצאה מאירוע שהינו באחריותו של 

 בשמו, על פי הסכם זה או על פי כל דין.

ממועד תחילת , זה ו/או על פי כל דין הסכםעל פי ומהתחייבות הספק בלי לגרוע מאחריות מ 0.3

לערוך ולקיים הספק המוקדם, מתחייב  לפי, או ממועד תחילת מתן השירותיםהסכם זה 

את הביטוחים  ,בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראלו, על חשבונ

ביטוח חבות המוצר, ולעניין  ההסכםפי -עלההתקשרות משך כל תקופת לוזאת  הבאים

 להחזיק בביטוח לעוד שלוש שנים מתום ההתקשרות: 

כלפי המועסקים על  ספקה חבות את המבטח - מעבידים חבות ביטוח .א
, על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק וו/או מטעמ ויד

, בגין מוות ו/או נזק גוף 1092 -האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 
/או מחלה תוך כדי ו/או ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה ו

 שישה ש"ח ) 5,222,222 של, בגבול אחריות השירותים מתןעקב 
לכל ₪  12,222,222ובסה"כ  ( לנפגע, למקרהחדשים שקלים מיליון



 
 
 

ו/או הבאים  מכביביטוח. הביטוח כאמור הורחב לשפות את התקופת 
 .ספקהעובדי מ מישל  החשב למעבידתבמידה ו המטעמ

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .ב
/או אובדן ו/או ו, על פי דין, בגין כל פגיעה ספקה חבות את המבטח

נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות 
למכבי ו/או מי מטעמה בקשר עם ו/או במסגרת מתן השירותים 

ביטוח. ה"ח לאירוע ובסה"כ לתקופת ש 4,222,222 שלבגבול אחריות 
למעשי ו/או  הבגין אחריות מכביאת  לשפותהביטוח כאמור הורחב 

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

 .המבוטח. רכוש מכבי ייחשב כרכוש צד ג'

המבטח את חבות הספק בגין מעשה ו/או  -ביטוח אחריות מקצועית .ג
מחדל מקצועי ו/או הפרת חובה מקצועית ו/או טעות שמקורה 

מחדל או השמטה של הספק ו/או עובדיו ו/או מנהליו וכל  ברשלנות,
הפועלים מטעמו, אשר ארע תוך כדי ו/או עקב מתן השירותים ו/או 
במהלכם ו/או במסגרתם בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 

לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית. הביטוח ₪     1,222,222
ו מחדלי הספק מורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/א

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

 

ידי הספק כדי לצמצם -בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על 0.4
או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת 

יטוחים כדי לשחרר את הספק מחובתו לשפות ו/או לפצות את מכבי ו/או הב
פי כל -פי הסכם זה ו/או על-מי מטעמה בגין כל נזק שהספק אחראי לו על

דין.והוא מתחייב להמשיך ולהחזיק את הביטוחים לאורך כל תקופת 
 ההתקשרות. 

כבי ו/או מי מטעמה, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מ ומצהיר כי לא תהיה ל הספק 0.6

הספק  ידיו/או רכוש שיובא על  ובגין כל נזק שייגרם לרכוש בבעלות הספק ו/או באחריות

בקשר  וו/או למי מטעמ ספקו/או נזק אובדן תוצאתי שייגרם ל למכבי וו/או מי מטעמ

הספק ביטוח רכוש ו/או אובדן תוצאתי  ךו/או במסגרת מתן השירותים וזאת בין אם ער

מכל אחריות לנזק כאמור למעט  הו/או מי מטעמ מכביא פוטר את וובין אם לאו, וכי ה

ערוך הספק ביטוחים כאמור בסעיף זה הספק ילגבי אדם שגרם לנזק בזדון. במקרה בו 

פי מתחייב כי הביטוחים יכללו סעיף מפורש על פיו המבטח מוותר על זכות התחלוף כל

   ובלבד שהוויתור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.  הו/או מי מטעמ מכבי

 מטעם משנה קבלני ידי על יינתנו מהם חלק או זה הסכם נשוא השירותים בו במקרה 0.5

 לאופי בהתאם נאותות ביטוח פוליסות המשנה קבלני בידי כי לדאוג הספק על, הזוכה

 ההתקשרות. והיקף

לא יהיו למעט ביטוח אחריות מקצועית,  הספק פוליסות נוסחי כי, במפורש בזאת מוסכם 0.7

 נחותים מהנוסח הידוע כביט או כל נוסח מקביל לו.

 .הפרת כל אחד מסעיפי המשנה בסעיף זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם 0.9

 

 



 
 
 

 

 , שמירת סודיות ואבטחת מידע פרסום .01

 ידיעה כל, אדם כל לידיעת להביא/או ו למסור, להעביר ולא, בסוד לשמור מתחייב הזוכה 12.1

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

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

 לחוק 119 סעיף לפי עבירה מהווה האמורה ההתחייבות שהפרת לו ידוע כי, מצהיר הזוכה 12.1

 .1077-"זהתשל, העונשין

, שלה המסחר בסימני לרבות, מכבי של בשמה שימוש/או ו זה להסכם בקשר פרסום כל 12.3

 .מכבי של ובכתב מראש אישורה לקבלת כפופים

 :לסודיות דרישות 12.4

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

 ביחס וכן ההסכם במסמכי שנכלל המידע לכל ביחס מוחלטת סודיות על לשמור 12.4.1

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

"ב וכיו פיננסי מידע, עסקי מידע, ניהולי מידע, רפואי מידע, ספקיה על מידע

 האמורפי -על הזוכה התחייבויות ביצוע במסגרת לידיעתו יגיעו אשר, נתונים

 )להלן: "המידע"(. זה הסכם במסמכי

 אם אלא, שהוא זמן ובכל שהיא דרך בכל המידע של גילוי/או ו פרסום כל למנוע 12.4.1

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

את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך  לעשות 12.4.3

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

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

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

לעמוד בהתחייבויות הזוכה לשמירת סודיות המפורטות בהסכם זה, וכן כלפי 

 ידי מכבי(. -מכבי )בהתאם לדרישה מפורשת ולנוסח שיומצא על

 האמור למילוי מכבי כלפי אחראי יהא הזוכה כי, ספק הסר למען, בזאת מובהר

 .עבורו או מטעמו הפועלים/או ו עובדיוידי -על

 :על תחול לא לעיל המפורטת הסודיות שמירת חובת 12.4.4

 מטעמו השירות נותני/או ו עובדיו בידי/או ו הזוכה בידי שהיה מידע 12.4.4.1
 לשמירת התחייבות הפרת עקב שלא זה בהסכם ההתקשרות טרם

 ;סודיות



 
 
 

 לשמירת התחייבות הפרת עקב שלא עצמאי באופן' ג מצד שנתקבל מידע 12.4.4.1
 ;סודיות

 של לסודיות התחייבות הפרת בגין שלא הכלל נחלת הפך או שהוא מידע 12.4.4.3
 .הזוכה

, מוסמכת שיפוטית מרשות צופי -על או דיןפי -על לגלותו שחובה מידע 12.4.4.4
 לה ואפשר, כאמור צו אודות דיחוי ללא למכבי הודיע שהזוכה ובלבד

 .מפניו להתגונן

 הזוכה וכי, מכבי של הבלעדית בבעלותה הוא המידע שכל מסכים והוא לו ידוע כי 12.4.6

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

ידוע לו שייתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת  כי 12.4.5

לגביו התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור 

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

 וכי, בסודיות המידע לשמירת התחייבות ולהפרת והפסדים נזקים למכבי לגרום

 .מכבי של מנכסיה חלק הינו שהמידע לכך מודע הזוכה

 מודע והוא, הסודיות שמירת חובת את הקובעות הדין הוראות לו ידועות כי 12.4.7

 צפוי הוא להן( ההסכם הפרת בגין לצעדים)בנוסף  והפליליות האזרחיות לסנקציות

 הוראות( רק לא)אך  לרבות, אלו הוראות יפר מטעמו מי מעובדיו מי או הוא אם

, 1005-"והתשנ, החולה זכויות חוק, ותקנותיו 1091-"אהתשמ, הפרטיות הגנת חוק

 .נוסף רלבנטי דין וכל

 דרישות אבטחת מידע 12.6

 כללי 12.6.1

יוגדר איש קשר אחראי לאבטחת המידע שבאחריותו לוודא את  אצל הספק 12.6.1.1

 .יישומן של הדרישות שיובאו להלן

לספק יהיו נהלי אבטחת מידע מעודכנים וזמינים לעובדי הספק. מכבי רשאית  12.6.1.1

 לבקש מהספק בכל עת עותק מנהלים אלו.

חברי מכבי מידע המכיל פרטים אודות  מקבל ממכבי הספקבמקרים שבהם  12.6.1.3

כנדרש על פי חוק הגנת הפרטיות  הוא פועלמצהיר כי  הספקו/ואו עובדיה, 

הנחיות הרשות להגנת הפרטיות במשרד ומכוחו , התקנות 1091-התשמ"א

באמצעי אבטחה ובקרה  הוא נוקטוכי "(, החוקהמשפטים )להלן ביחד: "

 החוק.כמתחייב מ

ות סודיות, הרלוונטיים על הצהר ולהחתים את עובדי ושלוחי מתחייב הספק 12.6.1.4

. מכבי , בין היתר, התחייבות לשמירה מוחלטת על סודיות המידע שלותהכולל



 
 
 

נוסח ההתחייבות לשמירת סודיות למען הסר ספק, ניתן לבצע שימוש ב

 המקובל אצל הספק.

יישמר ולא ייעשה בו שימוש שלא  וומי מטעמ ספקכל מידע המגיע לידי ה 12.6.1.6

 .מכבי לצורך הפעילות מול

לחבריה ו/או ו/או  הנוגע למכבימתן השירותים במסגרת  כל מידע שייחשף 12.6.1.5

והגנת  לא יועבר לצד ג' ללא אישור בכתב ממנהל אבטחת המידעלעובדיה 

 .כבימב הסייבר

בכל חשד לאירוע  והגנת הסייבר במכבי אבטחת המידעמנהל יש לדווח ל 12.6.1.7

 .אבטחת מידע בעל השפעה על המידע של מכבי

במסמך זה כדי לגרוע או להפחית מאחריותו של כל הספק  תבהתחייבואין  12.6.1.9

למילוי הוראותיו ע"י הספק לגבי דרישות מסמך זה ו/או לאחריות שלו עובד 

 ו.ושלוחי וכל עובדי

הספק אחראי להתאים את רמת אבטחת המידע שלו לסטנדרטים המקובלים  12.6.1.0

 בשוק

   מכבי גישה לרשת ולמערכות 12.6.1

שם משתמש  הספקצה למי מטעם יוק במהלך מתן השירותים למכביובמקרה 

 :על פי הדרישות שלהלןלכך שמשתמש זה  אחראיהספק  מכבי לרשת ולמערכות

משתמש וסיסמא שישמשו  וגדרו במסגרת תפקידו במכביי הספקלעובד  12.6.1.1

הסיסמא הינה אישית  -לטובת אימות פרטי הזיהוי אל מול מערכות המידע 

. אם יימסרו לידי הספקדי וסודית. אין להעביר את הסיסמא לאיש, כולל עוב

 .בהם להשתמשעובד סיסמא ושם משתמש שאינם שלו, חל איסור מוחלט 

אין לרשום את הסיסמא במקום שאינו מאובטח. במידת הצורך יש לבצע  12.6.1.1

ר ושימוש בהצפנה יאחסון בכספת פיזית לני -שימוש במקום אחסון מאובטח 

 .לקובץ מחשב

מנוטרות  מכבי למערכת הפעולות המבוצעות בעמדת עבודה המחוברת 12.6.1.3

 . באמצעות מערכות הניטור והבקרה במכבי

הנעדר מעמדת העבודה להקפיד לנעול אותה באמצעות שומר  הספקעל עובד  12.6.1.4

 .מסך מוגן סיסמא



 
 
 

מודמים,  נגני  ,USB אין לחבר לעמדת העבודה התקנים חיצוניים כגון כונני 12.6.1.6

 ורת אלחוטיתווך תקשאחר העושה שימוש בוכן כל אמצעי  ,מדיה וכדומה

((Bluetooth, Wireless, Infrared ועוד . 

כולל התקנת  ,אין לבצע כל שינוי בעמדת העבודה באורח עצמאי על ידי העובד 12.6.1.5

 .תוכנות

ישמרו על כונני יאין לשמור קבצים באופן מקומי על עמדת העבודה. הקבצים  12.6.1.7

 .הרשת הפנימית במקומות ייעודיים ע"פ רמת הסיווג שלהם

חושד כי נעשה שימוש לא מורשה בעמדת עבודתו, עליו לדווח  קהספבאם עובד  12.6.1.9

 .מידע והגנת הסייבר במכביאבטחת מחלקת מידית ל

12.6.3  

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

 

 

 שונות .11

: אסותא מרכזיים רפואיים בע"מ, לרבות, אך לא רקלכל התאגידים/חברות בקבוצת מכבי,  11.1

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

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

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

עשוי  מים בזה, כי למכבי, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהספקהצדדים להסכם מסכי 11.1

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

 לספק ממכבי.

הספק מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו על ידי מכבי לספק את הציוד  11.3

רשאית, בכל עת, להתיר גם לאחרים להפעיל / שרות אינה הרשאה בלעדית, וכי מכבי תהא 

 ולקיים שירות דומה ו/או מקביל עבור מכבי.

כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר רשום על  .להלןכתובות הצדדים הן כמפורט  11.4
ידי צד למשנהו על פי הכתובת כמפורט לעיל, תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד אליו 

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

 59116תל אביב,  17רח' המרד  –מכבי שירותי בריאות 
 

        רח'  - הספק



 
 
 

 כתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים: 11.6

     מכבי:

     הספק:

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום במועד ובמקום דלעיל:
 
 
 

 __________________ __________________ 
 הספק מכבי 

 
 
 

 אישור
 

___, עו"ד, מאשר כי _____________________________________הח"מ, _____ אני

ת.ז. מס'  _________, נושא/ת___________________מר/גב' 

_________, נושא/ת ת.ז. _______________________, ומר/גב' _________________

מוסמכים לחתום על הסכם זה מטעמה של __, הינו/ם ____________________מס' __

___________, ח.פ./שותפות/עמותה רשומה מס' ____________________________

_________, וכי חתימתו/ם, בצרוף חותמת ____________________________________

 התאגיד הנ"ל, מחייבת ומזכה את התאגיד הנ"ל לכל דבר ועניין.

 

 _____________, עו"ד 
 


