
 
 

 
 תצוגה גרפית של מידע רפואי על גבי ציר זמן בקשה להצעת מחיר לפיתוח
 "הבקשה"( –)להלן  

 

 הצעות להגשת הזמנה -א'   פרק

 כללי .1

 ממשק פיתוח ( מעוניינת לקבל הצעות מחיר עבור "מכבי" -מכבי שירותי בריאות )להלן  1.1

 בבקשה.  ( כמפורטTIMELINEעל גבי ציר זמן ), והצגה גרפית  מידע רפואי על מטופלעבור הצגת 

 .12/19/51לתאריך עד  sharasho_d@mac.org.il דנה שרשובאת ההצעות יש לשלוח אל  1.2

 מכבי שומרת את הזכות לנהל מו"מ עם הספקים המובילים ולסכם את פרטי העסקה. 1.3

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

 דעתה שיקול פי על והכל ,להלן המפורטים המרכיבים שקלול של בדרך תעשה הזוכה בחירת 1.5

 :היתרונות מירב את למכבי המעניקה ההצעה שתבחר ובאופן מכבי של הבלעדי

 50% –, איכות  50% –מחיר 

 :המחיר ציון 1.5.1

 ביותר הנמוכה ההצעה בעל מציעה  .המציע של המחיר הצעת פי על ייקבע המחיר ציון

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

 :האיכות ציון 1.5.2

 להלן : המידה לאמות בהתאם ייקבע האיכות ציון

 

 בשקלול האיכות הכולל. 75% -ימלית לציון עובר במדד האיכות: כמפורט לכל סעיף בנפרד ורמת סף מינ

 ציון איכות הנמוך מרמת הסף בכל סעיף וסעיף, יפסול את הצעת המציע.
 

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

ע הציע את הצעתו במסגרת בקשה זו על מנת לבטל ו/או לשנות הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמצי

 ו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמים עמו, לרבות מימוש אופציות ככל שהן קיימות.

ימים מקבלת הודעה על רצונה של מכבי  7ספקים עמם תתקשר מכבי, יחתמו על ההסכם לבקשה תוך  1.7

 ק יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.להתקשר עמם. מסמכי הבקשה והצעת הספ

  shkuri_m@mac.org.ilלדוא"ל: מיכל שקורי לשאלות בנושאים טכנולוגיים יש להפנות  1.8

 

מזערי ציון סף משקל   

סיון יבפרויקטים דומים ונהערכת הספק, יכולות הספק,  ניסיון הספק 
 של כל אחד מאנשי הצוות המוצעים  קו"ח יש להגיש – הצוות

40% %80  

%15 מגוון והמלצת לקוחות  %75  

%35 עמידה בדרישות והתאמה לצרכי מכבי  75% 

  5% ) אבטחת מידע (  עמידה בדרישות א"מיתרונות ל

  5% (7.8סעיף ) לרכיב הגרפי  פרסונליזציהאופן פתרון היתרון: 

 75% 100% סה"כ איכות
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 -יתקיים כנס ספקים להסבר התכולה שנדרשת , והדגמת תהליך  ה, 14:00, שעה  8/12/19 בתאריך .1.9

UI/UX חדר  14תל אביב , בניין סיטי , קומה  27הכנס יתקיים במשרדי מכבי , רח' המרד  מבוקש,ה ,

 .של מגיש ההצעה בכנס , אי הגעה תביא לפסילת ההגשה קיימת חובת השתתפות - ישיבות אלמוג

 

 (אחרת צוין אם אלא ההצעה לשלב הכרחיות הדרישות כל) יישוםמפרט/  – ב' פרק

  .המזמין לרשות יועמד אשר מהממשק והמערכתיות הפונקציונאליות תהדרישו את מציג זה פרק

 יימסר לספק שיבחר .  ,מפורט אשר יבוצע ע"י המזמין אפיון וכי ,ראשוני על אפיון מהווה זה פרק כי יודגש

 תנאים מקדימים: .1

, 3.1סעיף וכן, בטכנולוגיות המפורטות ב  ReactJSניסיון מוצלח בפיתוח פרויקטים דומים בסביבת  1.1

קו"ח ונסיון רלוונטי של הכוללים קבלת מידע על בסיס הפעלת שירותים והצגת מידע  ובכלל זאת 

 אנשי הצוות המוצעים

  5פרויקטים בטכנולוגיה שלהלן , אשר בוצעו על ידו, בהיקף מצטבר של  3על המציע  להציג לפחות  1.2

  2018/19אוויר במהלך שנות אדם(  אשר עלו ל 3שנות אדם )כאשר לפחות אחד מהם בהיקף של 

וכ"א המוצע בהצעה זו נטל בהם חלק  3.1עם הטכנולוגיות הרשומות מטה בסעיף המבוססים 

 .יש לצרף פרוט פרויקטים כמפורט בטופס ההצעה, משמעותי

 

 הנחיות והנחות יסוד .2

 .WEBלסביבת  FIXנת להתקשר עם ספק לקבלת חבילות פיתוח במחיר ימכבי מעוני  2.1

 חבילת עבודה יבוצע בהתאם למפרט דרישות ועיצובים אותם תעביר מכבי. הפיתוח של כל 2.2

 הר"מ מהמומחיותהמציע יציין עלות שעת עבודה בגין כל אחת  2.3

 ארכיטקט 

 מנהל פיתוח 

 מפתח בכיר 

  מפתח 

 מנהל פרויקטים 

 UI/UX 

מיום  חודשים קלנדריים 3, לא יעלה על   2זמן אספקה מקסימלי של כל התוצרים על פי מפרט בסעיף   2.4

 קבלת הזמנה ממכבי .

 מכבי תספק לזוכה לצורך מימוש הפתרון: 2.5

 פיון פונקציונאלייא 

 פיון טכני יא– API  של השירותים שנדרש להפעיל 

   עיצוב מלא שלUX/UI 

 

 



 
 

 

 הספק יידרש ל:  2.6

  פיתוח חבילת העבודה 

  ותמיכה בתהליך האינטגרציה שתתבצע מול מכבי .התקנת החבילה באתר מכבי 

 הליך הפיתוח על הספק לבצע בקרת איכות :כחלק מת  2.7

 בדיקות יחידה ע"י צוות הפיתוח 

  לאפשר ביצועcode review  ע"י צוות הפיתוח הפנימי של מכבי , וביצוע תיקונים במידת

 במתקן מכבי או במתקן הספק( .(ויידרשו 

  במכבי על הספק להעביר את תסריטי הבדיקה וכן את תוצאות סיכום הבדיקות למנהל הפרויקט 

 מלאות. E2Eבאחריות מכבי לבצע בדיקות קבלה ובדיקות   2.8

  הפיתוח יבוצע בהתאם להגדרות של מנהל הפיתוח במכבי ועל גבי הטכנולוגיה אשר תוכתב ע"י מכבי   2.9

 לעיל. 3.1כמפורט בסעיף 

י שימוש ברכיבי תוכנה נוספים )צד ג'(  לצורך מימוש הפתרון יבוצעו רק לאחר אישור מקדים של מכב 2.10

 יש להציג בהצעה אם נדרשים רכיבים חיצוניים נוספים. –

 הצוות הנדרש ליישום חבילת העבודה יכלול אנשי פיתוח בעלי ניסיון מגוון 2.11

 3-4  שנות ניסיון למפתח 

 5-7  שנות ניסיון למפתח בכיר 

  שנות ניסיון למנהל פיתוח  10מעל 

דמו לצוותי מכבי, עד להשלמת אספקת  הפיתוח יבוצע בספרינטים של שבועיים. בתום השבועיים יוצג 2.12

 התוצר.

 לכל היותר שבועיים קלנדריים מיום העברת הבקשה ממכבי.  :זמינות צוות הפיתוח ותחילת עבודה 2.13

ממשרדי הספק במכבי(, או   On Site)עבודה  בתוך מתקן מכבי תבוצעצוות הפיתוח  פעילות 2.14

הפיתוח וסביבות העבודה במכבי .   , לצורך גישה מהירה לשרתי למכבי מאובטחקישור  באמצעות

הנושא יוחלט . 1חיבור מאובטח למכבי יתבצע בכפוף להנחיות אבטחת המידע כפי שמפורט בנספח א

 בשיתוף הספק, בעת חתימת החוזה.

הספק יעביר למכבי קו"ח של צוות הפיתוח והניהול אשר עתיד לעבוד על חבילת העבודה עם דגש על  2.15

בפרויקטים בטכנולוגיה זהה לדרישות מכבי. באחריות מכבי לאשר סופית את  ןווניסייכולות  ןניסיושנות 

 צוות הפרויקט.

 כל שינוי בכוח האדם בצוות הפיתוח מותנה באישור מראש של מכבי. 2.16

בהצעה פרק ג' , לאוויר. ע"פ הטבלה  2018/19על הספק להציג פרויקטים לדוגמה אשר עלו במהלך  2.17

 . 2סעיף 

 וחני של הפיתוחים יועבר למכבי והינו רכושה של מכבי לכל דבר ועניין.קוד המקור והקניין הר 2.18

על ידי מכבי,  (Acceptance)אישור חשבונית הספק והתשלום יבצעו לאחר אישור קבלת התוצר  2.19

 ללא תקלות ובאגים ועומד בדרישות הפיתוח, כפי שנמסרו לספק בעת ההזמנה. כשהוא תקין,

 

 



 
 

 

 לב הגשת ההצעה () בש דרישות טכנולוגיות מהספק .3

 ניסיון בתחום פיתוח רספונסיבי  3.1

  ReactJSניסיון המציע והצוות המוצע במתן שירותי פיתוח בסביבות

 ניסיון בעבודה עם  שפות פיתוח: .א

 ReactJS 

 .Net Core 

 NodeJS 

 Html 

 Css 

 JavaScript 

 Restful & WebApi 

 DDD (Domain Driven Design) 

 ידע וניסיון עם כלי הפיתוח: .ב

 Visual Studio 

 Visual Studio Code 

 SSMS 

 ניהול תצורת קוד: .ג

 TFS 

 GIT 

 Artifactory 

 CI/CD 

 Docker Container 

 ניסיון בתחום ניתוח המערכות   .ד

  שנים באפיון וניהול פרוייקטי  3ניסיון מוכח של פחותweb רספונסיביים 

 דגש על ניהול פרויקטים בעלי ממשקים רבים למערכות ליבה 

 רכות מורכבותידע בניתוח מע 

 ( ניסיון ודגש על כתיבה טכנית של אפיון שירותיםWS ,REST) 

  ניסיון עבודה עםXML ,WS,Jason  

 

 :אופי ומצב כללי של היישום  .4

הצגה גרפית של מידע המטופל, על ציר הזמן, לצורך הממשק יבוסס על הצגת מידע רפואי של מטופל , הכולל 

ם, קבלת מושג לגבי צריכת שירותי בריאות, זיהוי מגמות ותבניות ויכולת סקירה מהירה של מהלך חייו הרפואיי

תחקור לעומק של הנתונים. הצגה ברורה של אבחנות, טיפולים, תרופות ובדיקות מאפשרת למטפל לקלוט 

את התמונה הגדולה לגבי מצבו של המטופל מחד ולתחקר לעומק בעיה רפואית מאידך, תוך גישה מהירה 



 
 

כל זאת במטרה לאפשר לרופא לקבל החלטה על המשך בירור וטיפול על סמך כל המידע למידע ממוקד. 

 הנחוץ לכך. 

 .RESTיונגש לפיתוח מבוסס שירותי , ו שונותה מכבי המידע יוצג ע"ג מסך מרכז. כלל המידע קיים במערכות

 (API)חשיפת 

 WPFמערכת חלונאית  -( "קסקלי"רכיבי התצוגה יופעלו הן מתוך מערכת התיק הרפואי של מכבי )להלן 

(REACTJS(16.4.0 ) )גרסת  WEB. והן מתוך מערכת פורטל רופא אשר מיושמת בסביבת Netבסביבת 

 .citrixהממשק מוחצן באמצעות  . )רספונסיבי(

 נדרש ליכולת רספונסיבית.  ממשקה. מכבי בשילוב הספק אינטגרציה עם מערכות מכבי תתבצע באחריות 

 

 חיצוני תחום – וממשקים תמשיםמש .5

 :במכבי המערכת משתמשי את המציגה טבלה להלן

 מהות השימוש משתמש ארגון

רופאי מכבי ורופאים עצמאיים שבהסדר  מכבי

 משתמשי מערכת ה"קליקס" – עם מכבי

 ופורטל רופא 

  צפייה בנתונים הרפואיים של המטופלים 

  יכולת התאמת התצוגה הויזואלית של המידע

 ניהול מחלה ול בהתאם לציר הזמן ,

  יכולת תזוזה ע"ג ציר הזמן ע"י שימוש ברכיב

 (scrollייעודי )

  עדכון נתוני רופא משויך 

 

 ממשק משתמש  .6

 דרישות כלליות  6.1

 בפיתוח זה:להלן תיאור כללי של צרכי המשתמש )רופאים( 

 : מבט על .א

ופל במכבי כחלק מהביקור, רופא משפחה רוצה לראות מבט מקיף על הביקורים הרפואיים של מט

 ומחוצה לה על ציר זמן, על מנת להבין באופן מהיר את מורכבות המצב הבריאותי של המטופל.

 ביקור = ביקור אצל רופא, ביקור במרפאת חוץ, מיון / אשפוז, בדיקת מעבדה 

 יהיה חיווי גרפי שונה )בצבע, צורה, גודל( לפי סוג המידע 

 ,נטילת תרופה( ולאירועים נקודתיים יהיה חווי נפרד לתהליכים )אשפוז למשך תקופה 

 .תצוגת ציר הזמן תהיה בברירת מחדל קבועה, וניתן יהיה לשנותה עפ"י הצורך 

  הרופא יוכל לעשותZoom in  ואז יוצג )חודשית /רבעונית/שנתית( לתקופה מסויימת

 יותר וסוגי מידע נוספים. רב מידע 

  מחלה )"ניהול לפי סוג הגרפי  של השורות המופיעות ברכיבנדרשת יכולת לבצע פילטור

להוסיף ולהוריד שכבות מידע בעזרת תפריט סינון נוח לשימוש )הצגת יתאפשר , מחלה"(

 תוצאות מעבדה נוספות וכד'(.

 



 
 

 

  תחקור לפי פרופילים רפואיים: .ב

רופא משפחה שמטופל שלו מגיע עם תלונה חוזרת או סובל ממחלה כרונית אשר דורשת תחקור 

בדיקות תרופות ואבחנות, יכול לתחקר את המופעים הרפואיים של המטופל  בנתוני עבר כגון

הקשורים לאותה מחלה על ציר הזמן, על מנת לקבל מידע ממוקד שיעזור לו לקבל החלטה על 

 המשך טיפול נדרש.

  ,מופע = אבחנה, בעיה ידועה, מרשם תרופה )עם אינדיקציה לרכישה(, תוצאות בדיקות

 יםמדדים/אומדנים, ביקור

 חלק מהמדדים/ תוצאות בדיקות יוצגו כשורות נפרדות על ציר הזמן 

  ניתן יהיה לפלטר לפי מחלות מוגדרות מראש: סוכרת, יתר לחץ דם, אנמיה, לב, כליות

 ועוד. עפ"י לוגיקה שתוגדר מראש באפיון.

  יכולת לעשותmouse over  פרטי הרופא המטפל  -על מופע ולראות פרטים נוספים כגון

 הביקור. ופרטי

 .לגבי בדיקות מעבדה, יוצג גרף המראה מגמות לאורך זמן 

ערכת התיק הרפואי של יוטמע באחריות מכבי  ,במהממשק יפותח כאתר עצמאי רספונסיבי , ו .ג

 . Netבסביבת  WPFמערכת חלונאית  שהינה( "קליקס"מכבי )להלן 

 תידרש זמינות הספק לתהליך האינטגרציה .

ועל סביבת  WEBיושמת בסביבת תוך מערכת פורטל רופא אשר מהפעלת הממשק תבוצע גם מ .ד

 מובייל, ובאחריות מכבי, תידרש זמינות הספק לתהליך האינטגרציה .

 

 והרכיבים המבוקשים במודל תיאור הדרישה  6.2

  שבאחריות מכבי לספק .  API, וכל השירותים /להלן רשימת הרכיבים המבוקשים במודול זה 

  API/ שירותים אורית שם הרכיב

שבאחריות מכבי 

 לספק

פרטי 

 כותרת

 פרטים אישיים של המטופל, כולל: -מידע על המטופל הצגת  .א

 שם מלא של המטופל 

 גיל 

 מין 

 .מס' ת.ז 

  טלפון נייח ונייד 

  כולל שם וכתובת המרפאה -רופא משויך/קבוע שם 

 סטטוס זכאות של החבר 

  הצגת תמונה בהתאם לגיל מטופל 

  תלות בזולת , חולה בות( על המטופל, כגון: הודעות זכאות )חשוהצגת

 וכד'. חולה בסיכוןניצול שואה, מורכב , 

שירות שליפת פרטי . 1

 מטופל 

שליפת שירות  .2

 זכאות חבר

 רופא משויך שליפת. 3

שינוי רופא שירות ל. 4

 משויך

שירות להפעלת . 5

 חיוג מחסוי

שליפת הודעות . 6

 זכאות



 
 

  API/ שירותים אורית שם הרכיב

שבאחריות מכבי 

 לספק

  רשימת "תיוגים" של המטופל, כגון: יתר לחץ דם, מחלת  -רשמים הצגת

 כליות וכד'.

  ומתן הודעה מקדימהיך עדכון רופא משוהפעלת שירות ,: 

 

 

 

 

 

 

  ומתן הודעה מתאימה חיוג מחסוי שירות הפעלת 

 

 הקיים הפעלת לינק קישור לדף עדכון פרטים ע"י –ון פרטים עדכ

 (WEBבפורטל רופא)

שליפת מידע . 7

 רשמים

 

תרופות 

 בשימוש 

 של המטופל , כולל תרופות בשימושיתוח חלונית מידע אשר תציג מידע על פ
 הצגה כמותית של מס' התרופות בכותרת.

 :נפרדים טאבים  3-התרופות יוצגו ב
 :תרופות קבועות  טאב

  שם התרופה 

  שם הקבוצה הפרמקולוגית 

  מינון וכמות שנקבעה 

 חיווי האם זוהי תרופה קבועה 

שירות לשליפת 

 ועותתרופות קב

 תרופות שנרכשו : טאב

  שם התרופה יוצג 

  מינון וכמות שנקבעה 

 תאריך רכישה אחרון 

 כמות רכישות 

שירות שליפת תרופות 

 שנרכשו 

 :מרשמים בתוקף  טאב

  שם התרופה 

 מינון , כמות 

 האם מרשם בתוקף 

 אחוז היענות 

שירות לשליפת 

 מרשמים בתוקף

 שירותים   2- כ  הצגת חלונית גורמי סיכוןלוגיקה ל+  הפעלת שירות/ים גורמי סיכון



 
 

  API/ שירותים אורית שם הרכיב

שבאחריות מכבי 

 לספק

 :הצגת רגישויות המטופל הפעלת שירות + לוגיקה ל רגישויות

 סוג רגישות /תרופה 

 תגובה 

 קבוצה 

שליפת שירות 

 רגישויות

  :שביצע המטופל החיסוניםרשימת הצגת  חיסונים 

 הצגה כמותית של מס' החיסונים בכותרת 

 שם החיסון 

 תאריך ביצוע החיסון 

 מות המנות שקיבלכ 

 )קיימים חיסונים שניתנים במס' מנות( 

 שירות שליפת חיסונים

 נפרדים:טאב  3 -ב פיתוח חלונית מידע אשר תציג מידע על אבחנות של המטופל , אבחנות

 בעיות פעילות :טאב 

 בחלוקה , )כגון מחלות כרוניות וכד'(  הבעיות הפעילות של המטופל*הצגת 

  )כגון נוירולוגיה/אורטופדיה וכו'(,אבחנה ותאריך לסוג האבחנה 

 שירות בעיות פעילות

 
 אבחנות מבתי חולים: טאב

, האבחנהאת שם ביה"ח בו בוצעה האבחנה ,לפני כמה ימים בוצעה אשר יכלול 

 ותאריך אבחנה 

שירות אבחנות מבתי 

 חולים

 אבחנות מביקורים:טאב 

 ביקורים, כולל כמות החזרות. במס' רב של בו יוצגו אבחנות שחוזרות על עצמן

שירות אבחנות 

 מביקורים

עדכון פרטי 

 מטופל 

של פורטל  WEBאתר דף עדכון פרטי מטופל שבל"פרטי מטופל " המעביר לינק 

 רופא 

 

רכיב גרפי 

TimeLine 

 –ביקורי רופא 

 הביקורים שביצע המטופל אצל הרופאים , על גבי ציר הזמן , ברזולוציה  הצגת

 בעון ושנה של חודש , ר

  תציג מידע מורחב  –לחיצה על הביקור 

  תפתח קובץ מצורףייעודי לחיצה על אייקון 

 

 

רכיב גרפי 

TimeLine 

 –מיון ובתי חולים 

  , ייצוג הביקורים שביצע המטופל במיון ובתי חולים  , על גבי ציר הזמן

 ברזולוציה של חודש , רבעון ושנה 

  מורחב  תציג מידע –הביקור רשומת לחיצה על 

  תפתח קובץ מצורף ייעודילחיצה על אייקון 
 

 



 
 

  API/ שירותים אורית שם הרכיב

שבאחריות מכבי 

 לספק

רכיב גרפי 

TimeLine 

 –בדיקות עזר  

 -וצילומים, א.ק.ג, גסטרו MRI-, אולטראסאונד וCTמסוג  ייצוג בדיקות עזר 

, אשר נעשו ע"י המטופל במיון ובתי קולונסקופיה וגסטרוסקופיה, מעבדת שינה , 

 לוציה של חודש , רבעון ושנה חולים  , על גבי ציר הזמן , ברזו

  תציג מידע מורחב  –הביקור  רשומתלחיצה על 

  תפתח קובץ מצורףלחיצה על אייקון ייעודי 

 

שירותים לשליפת  3-כ

 סוגי הבדיקות השונות  

רכיב גרפי 

TimeLine 

 –בדיקות מעבדה  

ל , על גבי ציר הזמן , ברזולוציה ששביצע המטופל ייצוג מועדי בדיקות המעבדה 

 חודש , רבעון ושנה 

  תציג מידע מורחב  –הביקור  רשומתלחיצה על 

  תפתח קובץ מצורףייעודי לחיצה על אייקון 

שריות שליפת בדיקות 

 מעבדה

רכיב גרפי 

TimeLine 

 –רכישת תרופות  

ייצוג מועדי בדיקות המעבדה שביצע המטופל , על גבי ציר הזמן , ברזולוציה של 

 חודש , רבעון ושנה 

 תציג מידע מורחב  –הביקור  רשומתצה על לחי 

שירות שליפת רכישת 

 תרופות 

רכיב גרפי 

TimeLine 

 –סיעוד ומקצועות הבריאות

אצל אחות, דיאטנית, פיזיותרפיה, שביצע המטופל ספציפיים יקורים ייצוג מועדי ב

 , על גבי ציר הזמן , ברזולוציה של חודש , רבעוןעבודה סוציאלית וריפוי בעיסוק  

 ושנה 

  על הביקור תציג מידע מורחב –הביקור  רשומתלחיצה על 

  אייקון ייעודי  בתוךמקוצר של סוג הבדיקה שם הצגת 

 ביקוריםשירות 

רכיב גרפי 

TimeLine 

 – טיפולים 

שביצע המטופל , על גבי ציר הזמן , ברזולוציה של חודש ,  טיפולים ייצוג מועדי 

 רבעון ושנה 

  הטיפולעל  תציג מידע מורחב –ר הביקו רשומתלחיצה על 

  אייקון ייעודיייצוג שם הטיפול בתוך 

 שירותים  3-כ

רכיב גרפי 

TimeLine 

 –רפואה מונעת   

  , ייצוג מועדי בדיקות ממוגרפיהPAP  , קולונסקופיה, ודם סמוי בצואה ,

  ן ושנהשבוצעו ע"י המטופל, על גבי ציר הזמן , ברזולוציה של חודש , רבעו

 תציג מידע מורחב  –הבדיקה  רשומתל לחיצה ע 

  אייקון ייעודיייצוג שם הבדיקה בתוך 

 
 

 שירותים  3-כ



 
 

  API/ שירותים אורית שם הרכיב

שבאחריות מכבי 

 לספק

רכיב גרפי 
TimeLine 

 מדידות

 הצגת מדידת לחץ דם על ציר הזמן 

 

 

 שירות לחץ דם

רכיב גרפי 
TimeLine 

 מעבדות 
 שביצע המטופל .בדיקות הערכים עבור הצגה גרפית של 

, כך שכותרת סוג הבדיקה מעבדה מסוגים שונים  ניתן יהיה להציג בדיקות
 תשתנה לפי סוג הבדיקה המוצגת .

 

שירות בדיקות 

 מעבדה 

רכיב גרפי 
TimeLine 

 -Scrollרכיב 
למטופל כל העומק ההיסטורי הקיים עבור אפשר תזוזה ע"ג ציר הזמן הרכיב י

 מתחילת החברות שלו במכבי ועד היום .

 

 
 

 

רכיב גרפי 
TimeLine 

 רה והוספת שורההס
 

 יתאפשר להסיר ולהוסיף שורות 
 

 

רכיב גרפי 
TimeLine 

 ניהול מחלה
 סוגי מחלה שונים .רשימת שדה מסוג קומבו , אשר יכיל 

 שורות ובדיקות ספציפיות .בורה גרפית עבור על סוג מחלה, יידרש להציג 
 הרשימה תהיה דינמית 

הצגת תשובות 

מעבדה השונות על פי 

   שירות מעבדות

 

  שלהלן :המבוקש בהתאם לסדר התכולות וכמות כ"א , לביצוע העבודה , פרוט לו"ז  .7

 רף כנספח ב'ולציש למלא 

 .יובהר , כי את התוצרים , נדרש לספק בצורה אג'ילית 

ולבצע מקצה , לאישור המשתמשים  DEMOלהציג יידרש הספק הזוכה מיד לאחר סיום פיתוח כל רכיב , 

 ך .שיפורים במידת הצור

 

 

 



 
 

 כ"אכמות  לו"ז לביצוע  תכולה/ רכיבים  #

** 

 הערות 

 :לדוגמא הכנת סביבה  1

T +  ימים 

X 

 :דוגמא

 מפתח א 

 

 פרטי מטופל : 2

פרטי כותרת , רשמים , הערות חוג , שינוי רופא קבוע , חיוג 

 מחסוי

 :דוגמא 
מפתח ב' 

+ 
 מפתח ג'

 בודק 1+

 

מרשמים , תרופות שנרכשו, תרופות קבועות  תרופות בשימוש: 3

 בתוקף

   

    אבחנות מביקורים,  י"ח אבחנות מב,  בעיות פעילות אבחנות: 4

    חיסונים 5

    גורמי סיכון 6

ברמת  תצוגת ביקורי רופא מומחים ויועצים –רכיב גרפי  7

 כולל הוספה והסרת רשומה , חודש/רבעון/שנה

   

,  רמת חודש/רבעון/שנהב מיון ובתי"ח תצוגת –רכיב גרפי  8

 כולל הוספה והסרת רשומה

   

ברמת חודש/רבעון/שנה ,  תצוגת בדיקות עזר –רכיב גרפי  9

  כולל הוספה והסרת רשומה

   

,  ברמת חודש/רבעון/שנה בדיקות מעבדהתצוגת  –רכיב גרפי  10
 כולל הוספה והסרת רשומה

   

,  רבעון/שנהברמת חודש/תצוגת רכישת תרופות  –רכיב גרפי  11
 כולל הוספה והסרת רשומה

   

ברמת תצוגת סיעוד ומק' הבריאות  –רכיב גרפי  12
 , כולל הוספה והסרת רשומה חודש/רבעון/שנה

   

, כולל  ברמת חודש/רבעון/שנהטיפולים תצוגת  –רכיב גרפי  13
 הוספה והסרת רשומה

   

,  נהברמת חודש/רבעון/שתצוגת רפואה מונעת  –רכיב גרפי  14
 כולל הוספה והסרת רשומה

   

, כולל  ברמת חודש/רבעון/שנהתצוגת מדידות  –רכיב גרפי  15
 הוספה והסרת רשומה

   

, כולל  ברמת חודש/רבעון/שנהתצוגת מעבדות   –רכיב גרפי  16
 הוספה והסרת רשומה

   

    תצוגה לפי ניהול מחלה –רכיב גרפי  17

 והתאמת התצוגה לפיו scroll שימוש באובייקט –רכיב גרפי  18

 

   

   2019מרץ/ שירותים שפותחו כסטאבים 3עבור   APIחיבור  19

 צמצום והרחבת תצוגה–הדפסת מסך  20

 

   

 **T  חוזה= מועד חתימה על 



 
 

 

 לשלב ההסכם –תוצרים נדרשים עבור כל חבילת עבודה  7.1

 כבי את תצורת הפתרון.טרום פיתוח יש לאשר מול מנהל הפרויקט של מ -אפיון טכני   .א

 מסמך תסריטי בדיקות .ב

 לשלב ההסכם –בקרה תהליכי עבודה  7.2

 בכל רגע נתון.  Code Reviewמכבי שומרת את הזכות לבצע .א

 וצוות הארכיטקטורה של מכבי הפרויקטארכיטקטורת הפיתוח תאושר סופית ע"י מנהל  .ב

 נפרד )נספח ד'(יש לצרף פרוט בנספח  – המערכות מכבי:התייחסות לנושא הטמעת הקוד  7.3

)מע' "התיק הרפואי"(   WPF)במערכת המכבי ת ובמערכעל הספק לפרט את תהליך הטמעת הקוד 

 ."פורטל רופא" (   WEB-ומול מערכת ה

נקודות שבירה של רזולוציה כפי  4נדרש מהספק פיתוח רספונסיבי של הממשק , על בסיס  7.3.1

 שיוגדרו ע"י מכבי .

תארח את ,  WPF ע"ג פלטפורמתורה יפותח הממשק מערכת התיק הרפואי של מכבי , עב 7.3.2

 Chromium (frame)רכיב על בסיס  webהממשק 

  

 

 

 

 

 

 

, ונדרש לוודא  citrixבסביבת  -ייעטף ע"י הספק בשיתוף פעולה של צוות מכבי  הממשק 7.3.3

 תקינות הביצועים לאחר ביצוע העטיפה .

 ח נפרד )נספח ה'(יש לצרף פרוט בנספ – התייחסות לנושא העברת הידע למכבי 7.4

 העברת הידע לצוות הפיתוח במכבי , ופרק הזמן הנדרש לכך . תהליך על הספק לפרט את 

  יש לצרף פרוט בנספח נפרד )נספח ו'( –  בתוך מתקן מכבי הודיכולת הספק לבצע את העב  7.5

 על הספק לפרט האם יש ביכולתו לבצע את העבודה בתוך מתקן מכבי , וכמות כ"א צפויה .

 מהירה  למכבי , לצורך גישה IPVPNן כי במידה ולא קיימת יכולת כזו יידרש לבצע קישור יצוי

 לשרתי הפיתוח וסביבות העבודה הפנימית במכבי . 

 יש לצרף פרוט בנספח נפרד )נספח ז'( ––תמיכה בבדיקות הקבלה במכבי   7.6

 על הספק לפרט כיצד תבוצע התמיכה בבדיקות הקבלה במכבי.

  נדרשSLA  שעתיים לטיפול בתקלה קריטית )תקלה אשר תוגדר ע"י מנהל הפרויקט של של עד

 מכבי  כקריטית(

  נדרשSLA  יום לטיפול בתקלה שאינה קריטית  1של עד 

 יש לצרף פרוט בנספח נפרד )נספח ח'( –ליווי וטיפול בתקלות לאחר העליה לאוויר   7.7

 .חר עליה לאוירול בתקלות ייצור לאעל הספק לפרט כיצד יבוצעו הליווי והטיפ



 
 

 

  נדרשSLA  של עד שעתיים לטיפול בתקלה קריטית )תקלה אשר תוגדר ע"י מנהל הפרויקט של

 מכבי  כקריטית(

  נדרשSLA  יום לטיפול בתקלה שאינה קריטית  1של עד 

  יש לצרף פרוט בנספח נפרד )נספח ג'( –פרסונליזציה לרכיב הגרפי  -יתרון    7.8

הגרפי עם משתמש נוכחי , אולם תשתית    TimeLineגת חלק הבשלב זה אין שמירה של תצו

( , ברמת  COOKIES)ללא שימוש ב APIדרך   DBלפרסונליזציה המבוססת שמירת הנתונים ב

 תהווה יתרון. -משתמש )רופא( , וברמת מטופל 

 

 אבטחת מידע .8

 על הספקים לפעול לפתח בצורה מאובטחת ועל פי הפרקטיקות הנהוגות בשוק. .א

כי יבוצע פיתוח ממשרדי הספק הנבחר, הספק מתחייב כי כל הפיתוחים יבוצעו ממתחם ייעודי במקרה  .ב

 לפעילות, עם הרשאות כניסה למורשים בלבד.

כל חריגה תאושר ע"י  –על הספקים הנבחרים לעמוד בדרישות אבטחת מידע כפי שמצוין בנספח א'  .ג

 מנהל הפרויקט של מכבי.

הסקר יבוצע בתאום עם חת מידע טרם תחילת הפעילות. סקר אבט ערוךינציג מכבי כי הספק מתחייב  .ד

 הספק.

הסקר בהצלחה או בטיפול בממצאים המהותיים ע"י  במעבר מותניתהעבודה עם הספק הנבחר  תחילת .ה

 הספק. 

לשלב  –)מבדקי חדירה( לפיתוח.  PTלפני העברה לייצור של חבילה עבודה חדשה מכבי רשאית לבצע  .ו

 ההסכם

הוסכם אחרת מול  אם א)אל מהותיתיות הספק לתקן את כלל הממצאים ברמת חומרה במקרה זה אחר  .ז

 לשלב ההסכםמנהל הפרויקט של מכבי(. 

 שאלון אבטחת מידע – 10על הספק לכלול במענה התייחסות לסעיף  .ח

  



 
 

 

 חובה למלא – שאלון אבטחת מידע .9

מאשר  דרישה נושא #

לא  /

 מאשר

 יתרון פירוט

מוסד  1

 רפואי

 3מוסד רפואי" כהגדרתו בסעיף האם הנך "

בחוזר משרד הבריאות "הגנה על מידע 

במערכות ממוחשבות במערכת הבריאות" 

 :15.2.2015מתאריך 

http://www.health.gov.il/hozer/mk03_

pdf.2015 

 

כן /  

 לא

אם כן, נא לסמן את 

 כונה:האפשרות הנ

 בית חולים .1

 קופת חולים .2

-מרפאה בת למעלה מ .3

 מטפלים 5

הסעיף 

אינו 

מהווה 

 יתרון

עמידה  2

בתקן 

אבטחת 

 מידע

המציע מאשר כי הוא עומד בדרישות תקן 

ו/או  ISO27001אבטחת מידע 

ISO27799. 

נא לצרף בעת הגשת  כן/לא

ההצעה צילום תעודות 

הסמכה המעידה כי 

ההסמכה בתוקף. המציע 

לשמר את הסמכתו מתחייב 

במהלך תקופת ההסכם 

ובכל תקופת הארכה 

ולהודיע למנהל אבטחת 

המידע בארגון על אי 

הארכת הסמכתו או 

 שהסמכתו נשללה ממנו.

הסעיף 

אינו 

מהווה 

 יתרון

אחראי  3

אבטחת 

 מידע

האם קיים אחראי אבטחת מידע? נא לציין 

 פרטים בעמודת הפירוט.

שם מלא:  כן/לא

__________________ 

מייל: 

__________________ 

טלפון: 

__________________ 

הסעיף 

אינו 

מהווה 

 יתרון

מסמכי  4

 סודיות 

אשר כי עובדי המציע חתומים על מסמכי 

 סודיות.

הסעיף   כן/לא

אינו 

מהווה 

 יתרון

 

נהלי  5

אבטחת 

 מידע

אשר כי קיימים נהלי אבטחת מידע 

 מעודכנים וזמינים.

הסעיף   כן/לא

אינו 

ה מהוו

 יתרון

 

 

http://www.health.gov.il/hozer/mk03_2015.pdf
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 המפרטהגנה על תשתית מערכות המחשוב המאחסנות מידע שמתקבל על בסיס  

מערכת  6

ההפעלה 

 והמחשוב

אשר כי מערכת ההפעלה פועלת ברישיון 

מהיצרן, ותעודכן במהלך תקופת ההסכם 

 ע"פ הנחיות יצרנה.

מענה   כן / לא

"כן" 

 -מזכה ב

2.5 

נקודות 

 יתרון

תכנת  7

Anti-

Virus 

במחשבי 

 הספק

המתעדכנת  AVאשר כי מותקנת תוכנת 

 בצורה שוטפת במערכות המציע.

מענה   כן / לא

"כן" 

 -מזכה ב

2.5 

נקודות 

 יתרון

הפרדת  8

סביבה 

 לוגית

אשר כי השרתים או המחשבים המאחסנים 

לא מחוברים באופן  המפרטעל בסיס  מידע 

ישיר לרשת האינטרנט ולרשתות חיצוניות 

 )בחיוג או בנל"ן(.

מענה   / לא כן

"כן" 

 -מזכה ב

2.5 

נקודות 

 יתרון

הפרדת  9

סביבה 

 לוגית

,  המפרטעל בסיס  אשר כי מידע שמתקבל

מאוחסן באופן שמופרד לוגית ממידע של 

 שאר הלקוחות.

מענה   כן / לא

"כן" 

 -מזכה ב

2.5 

נקודות 

 יתרון

שמירת  10

מידע 

במערכות 

 ניידות

,  המפרטעל בסיס  אשר כי מידע שמתקבל

א נשמר במחשבים אישיים באופן מקומי ל

 או בהתקן נייד.

הסעיף   כן / לא

אינו 

מהווה 

 יתרון

 על בסיס המפרט הגנה על אפליקציות המאחסנות מידע שמתקבל 

אשר כי בגישה למידע נדרשת הזדהות  הזדהות 11

 ביומטרי(. /OTP)משתמש וסיסמה/ 

מענה   כן / לא

"כן" 

מזכה ב 

– 1.25 

נקודות 

 יתרון

אשר כי קיימת מדיניות סיסמאות על פי  הזדהות 12

 המוגדר בעמודת הפירוט.

 באופן מצטבר: כן / לא

קיימת מורכבות סיסמה  .1

תווים,  7)לפחות 

Microsoft complex 

password) 

קיים תאריך תפוגה  .2

לסיסמה ויכולת החלפה 

מענה 

"כן" 

)במצטב

ר( מזכה 

 2.5 –ב 

נקודות 

 יתרון



 
 

יזומה ע"י המשתמש 

 יום 90כל 

קיימת נעילת משתמש  .3

ניסיונות  5לאחר 

 להתחברות כושלים

ניהול  13

משתמשים 

 והרשאות

אשר כי קיים  מידור פנימי בגישה לקבצים 

.  המפרטעל בסיס המכילים מידע שמתקבל 

אשר כי הגישה לקבצים אלה תתאפשר רק 

 למי שתפקידם מחייב זאת.

מענה   כן / לא

"כן" 

מזכה ב 

– 1.25 

נקודות 

 ןיתרו

ניהול  14

משתמשים 

 והרשאות

אשר כי ישנו תהליך ניהול משתמשים 

 במערכת )הוספה, שינוי תפקיד וגריעה(.

מענה   כן / לא

"כן" 

מזכה ב 

– 1.25 

נקודות 

 יתרון

אבטחת  15

מידע 

 בממשקים

במקרה שסימנת "לא" נא  כן / לא ? APIהאם השירות ניתן באמצעות חשיפת 

לדלג לנושא חיווים ולוגים. 

במקרה שסימנת "כן" נא 

לתת מענה על השאלות 

 בנושא זה

הסעיף 

אינו 

מהווה 

 יתרון

אבטחת  16

מידע 

 בממשקים

 API( ?API -האם קיים תיעוד מפורט ל

Documentation) 

 נא לצרפו בעת הגשת ההצעה.

הסעיף   כן / לא

אינו 

מהווה 

 יתרון

אבטחת  17

מידע 

 בממשקים

מענה   כן / לא .Input validationאשר כי מבוצע 

"כן" 

מזכה ב 

– 1.25 

נקודות 

 יתרון

אבטחת  18

מידע 

 בממשקים

 ,API (WAF -נא תאר כיצד מוגן שירות ה

API gateway Swagger). 

מענה   כן / לא

"כן" 

מזכה ב 

– 1.25 

נקודות 

 יתרון

חיווים  19

 ולוגים 

מענה   כן / לא אשר כי קיים לוג אירועים.

"כן" 

מזכה ב 

– 1.25 

 נקודות

 יתרון

 על בסיס המפרט שמירה על סודיות, שלמות וזמינות המידע שמתקבל 



 
 

 

 

 

 

 

  

העברת  20

מידע 

 מסווג

אשר כי קבצים המכילים מידע המסווג 

על בסיס  כ"חסוי" או "חסוי ביותר" שמתקבל

 , נשלחים באופן מוצפן. המפרט

בחוזר משרד  4להגדרת הסיווג ראה סעיף 

 הבריאות:

https://www.health.gov.il/hozer/mk12

pdf.2015_ 

מענה   כן / לא

"כן" 

 -מזכה ב

2.5 

נקודות 

 יתרון

 המפרטעל בסיס  אשר כי מידע שמתקבל גיבויים 21

 מגובה כחלק מההתקשרות.

מענה   כן / לא

"כן" 

 -מזכה ב

2.5 

נקודות 

 יתרון

גריטת ציוד  22

 חשובימ

אשר כי הוצאת דיסקים לצורך תיקון או לכל 

מטרה אחרת, מבוצעת רק לאחר מחיקת 

ופרמוט  המפרטעל בסיס המידע שהתקבל 

 הדיסק.

מענה   כן / לא

"כן" 

 -מזכה ב

2.5 

נקודות 

 יתרון

סקרים  23

ומבדקי 

 חדירה

אשר כי מבוצעים סקרי אבטחת מידע ע"פ 

 תכנון שנתי והממצאים מטופלים.

מענה   כן / לא

"כן" 

 -מזכה ב

2.5 

נקודות 

 יתרון

https://www.health.gov.il/hozer/mk12_2015.pdf
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 חובה למלא את כל הסעיפים –טופס ההצעה )מהווה נספח א' להסכם(   -ג' פרק

 

 .                                                                                       שם המציע:  .1

 
 

 לקוחות מרכזיים לשרות: .2

שם  חברה

 רויקטפ

תאריך  טכנולוגיה

עליה 

 לאוויר

היקף 

 הפרויקט

תכולה 

אותה ביצע 

 הספק 

אנשי צוות 

הספק 

 שלקחו חלק

פרטי 

 הממליץ

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 
 להלן הצעתנו: .3

 מטבע ללא מע"מ עלות 

 עלות הפיתוח בהתאם לדרישות המפורטות בהצעה 
 

  

  הדרישות המוגדרות בבקשה וכלל זה רכש, תוכנה, הטמעה ותחזוקה כולל מחיר עבור כל -עלות. 

 

 ת מומחה יישוםות עלויטבל לא לשקלול(: –כ"א נוספת )אופציה למכבי  לותע .3.1

 אומדן שעות עבודה משאב
 עלות שעתית

 בש"ח

  10 ארכיטקט

  50 מנהל פיתוח

  100 מפתח בכיר

  300 מפתח

  10 בודק תוכנה

  50 מנהל פרויקטים

  50 מנתח מערכות

UI\UX 10  

 

  



 
 

 

 יש להקיף בעיגול – פירוט עמידה בדרישות הטכנולוגיות  3.2

 

 ידע קיים –עמידה בדרישות  דרישה ות וכלי עבודהטכנולוגי 

1. ReactJS קיים / לא קיים דרישת חובה 

2. Net Core קיים / לא קיים דרישת חובה 

3. NodeJS קיים / לא קיים דרישת חובה 

4. HTML קיים / לא קיים דרישת חובה 

5. CSS קיים / לא קיים דרישת חובה 

6. JavaScript קיים / לא קיים דרישת חובה 

7. Restful & WebApi קיים / לא קיים דרישת חובה 

8. DDD 
 (Domain Driven Design) 

 קיים / לא קיים יתרון

9. Visual Studio קיים / לא קיים דרישת חובה 

10. Visual Studio Code קיים / לא קיים דרישת חובה 

11. SSMS קיים / לא קיים יתרון 

12. TFS קיים / לא קיים דרישת חובה 

13. GIT קיים / לא קיים דרישת חובה 

14. Artifactory קיים / לא קיים דרישת חובה 

15. CI/CD קיים / לא קיים יתרון 

16. Docker Container לא קיים /קיים  יתרון 

ניסיון ודגש על כתיבה טכנית של אפיון  .17

 (WS ,RESTשירותים )

 קיים / לא קיים יתרון

 קיים / לא קיים יתרון  XML ,WS,Jasonניסיון עבודה עם  .18

  

 הערות: .2

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

 ים. כל העלויות יהיו נקובות בשקל 

 .המחירים אינם כוללים מע"מ 

 ימים. 90 -תוקף ההצעה 

 מסמכים שיש לצרף .3

  'ח' כשהם מלאים –חובה לצרף את נספחים ב 

  בהתאם לדרישות האיכות –קו"ח 

  לעיל 2פרוט פרויקטים בהתאם סעיף 

  



 
 

 נספח ב'

 חובה למלא –תכנית עבודה נדרשת                      

  לו"ז לביצוע תכולה/ רכיבים  #

T תחילת=

פרויקט ביום 

קבלת 

 ההזמנה

 כמות כ"א

** 

 הערות 

 :לדוגמא הכנת סביבה  1
T +  ימים X 

 :דוגמא
  'מפתח א

 

 פרטי מטופל : 2
פרטי כותרת , רשמים , הערות חוג , שינוי רופא 

 קבוע , חיוג מחסוי

 מפתח ב' + :דוגמא 
 1 +   מפתח ג'

 בודק

 

 ,ופות שנרכשותר, תרופות קבועות תרופות בשימוש: 3
 רשמים בתוקףמ

   

  אבחנות: 4
 אבחנות מביקורים,אבחנות מבי"ח ,  בעיות פעילות

   

 חיסונים 5
 

   

 גורמי סיכון 6
 

   

 תצוגת ביקורי רופא מומחים ויועצים  –רכיב גרפי  7
 ,כולל הוספה והסרת רשומה  ברמת חודש/רבעון/שנה

   

 תצוגת מיון ובתי"ח  –רכיב גרפי  8
 , כולל הוספה והסרת רשומההמת חודש/רבעון/שנבר

   

 תצוגת בדיקות עזר  –רכיב גרפי  9
 כולל הוספה והסרת רשומה ,ברמת חודש/רבעון/שנה

   

 תצוגת בדיקות מעבדה –רכיב גרפי  10
 , כולל הוספה והסרת רשומהברמת חודש/רבעון/שנה

   

 תצוגת רכישת תרופות  –רכיב גרפי  11
 , כולל הוספה והסרת רשומהון/שנהברמת חודש/רבע

   

 תצוגת סיעוד ומק' הבריאות  –רכיב גרפי  12
 כולל הוספה והסרת רשומה ,ברמת חודש/רבעון/שנה

   

 תצוגת מדידות  –רכיב גרפי  13
 כולל הוספה והסרת רשומה ,ברמת חודש/רבעון/שנה

   

 תצוגת מעבדות   –רכיב גרפי  14
 הוספה והסרת רשומה כולל ,ברמת חודש/רבעון/שנה

   

 תצוגת רפואה מונעת  –רכיב גרפי  15
 כולל הוספה והסרת רשומה, ברמת חודש/רבעון/שנה

   

 תצוגה לפי ניהול מחלה –רכיב גרפי  16
 

   

והתאמת  scrollשימוש באובייקט  –רכיב גרפי  17
 התצוגה לפיו

   

בהתחלה פותחו ישירותים ש 3עבור   APIחיבור  19
 םכסטאבי

3/2020   

 צמצום והרחבת תצוגה–הדפסת מסך  20
 

   

                                                                            

 



 
 

 תאריך : __________

 רלוונטי לספק הזוכה() הסכם

 ("מכבי" -בין מכבי שרותי בריאות, )להלן

 ("הספק" -לבין ____________ח.פ. __________ )להלן

 (."השירותים" -)להלןתצוגה גרפית של מידע רפואי על גבי ציר זמן  פיתוח לאספקת שירותי

 

 תקופת ההסכם .1

 "[.תקופת ההסכםהסכם זה יעמוד בתוקף לשנה החל מיום _________ועד יום  _________]להלן: " 1.1

או  שנה בתנאים זהים תלמכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופה נוספת ב 1.2

 מיטיבים עם מכבי )תנאים מיטיבים בכפוף להסכמת הספק(. 

על אף האמור לעיל, מכבי תהא רשאית להביא הסכם זה לידי סיום, בכל שלב ומכל סיבה שהיא, וזאת  1.3

יום מראש. במקרה זה תשלם מכבי לספק את הסכומים שהתחייבה  30ידי משלוח הודעה בכתב -על

או הספק יחזיר למכבי את הסכומים ששולמו עבור התקופה  תלם עד למועד שבו הופסקה ההתקשרולש

 שלאחר מועד הפסקת ההתקשרות.

 

 תמורה .2

המצ"ב  ומחיריהם יהיו כמפורט בהצעת הספקרשימת השירותים המסופקים על ידי הספק למכבי  2.1

 להסכם זה. כנספח א'

רות עם ההתקשלאספקת נשוא ההסכם במהלך תקופת  היה והספק יזכה בבקשה של החשב הכללי  2.2

, להתקשר עם הספק הזוכה על בסיס הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי מכבי, תעמוד למכבי

המחירים בהם זכה בחשב הכללי, מתחילת התקשרותו עם החשב הכללי ועד סיום ההתקשרות עם 

 החשב הכללי.

 

 תנאי תשלום .3

 את החשבונית.יום מיום הוצ 60התמורה תשולם כנגד חשבונית מס בתנאי תשלום של  שוטף +  3.1

 –הספק יציג בפני מכבי אישור עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו  3.2

המעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ או פטור מניהול זה, על  1976

 למע"מ בהתאם לחוק.כי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו וכן נוהג לדווח על  עסקאותיו 

 

 אספקת השירות .4

 הזמנת השירות תבוצע באמצעות הזמנה ממוחשבת חתומה ומאושרת.  4.1

הספק מתחייב להעביר למכבי, בכל עת בהתאם לדרישה מפורשת של נציג מכבי, דו"ח פרטני של  4.2

 שירותי המומחה שהעניק המומחה, לרבות היקף שעות ופירוט נושא השירות ומהותו.

 

 



 
 

מתחייב להשתתף בכל ישיבות העבודה ו/או כל בכל פגישה רלוונטית אחרת אליהן הוא נותן השירות  4.3

ידי מכבי בקשר עם שירותי המומחה, בכפוף לכך שמכבי תתאם עם נותן השירות את הגעתו -יוזמן על

 לפגישות אלו באמצעות יידועו עליהן תוך פרק זמן סביר מראש. 

י מכבי כל חוות דעת, נייר עבודה או כל תוצר אחר של כחלק ממתן השירות, יעביר נותן השירות ליד 4.4

 השירותים, בכל עת, בהתאם לדרישתה מכבי.

נותן השירות ישתף פעולה בצורה טובה ויעילה עם כל יועץ / נותן שירותים אחר של מכבי ו/או כל  4.5

הוא גורם במכבי בעניינים קשורים או משיקים, וישתתף בדיונים למיניהם הקשורים לעניינים בהם 

 , לפי הצורך ולבקשת ודרישת מכבי.פיתוחמספק את שירותי ה

אחת לחודש, בראשית כל חודש, יעביר הספק לידי מכבי חשבון חיוב בגין שירותי המומחה שהוענקו  4.6

בהתאם לשעות העבודה בפועל שבוצעו, בהסתמך על דו"ח ריכוז שעות על ידו למכבי בחודש שחלף. 

 פקעבודה אשר יועברו למכבי ע"י הס

 נותן השירות יעבוד בכפוף ממונה אבטחת מידע. 4.7

 

 מועסקי הספק .5

י ייחשבו לכל צורך הספק מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת השירותים למכב 5.1

חיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו על ידו כעובדיו או שליחיו ולא יחשבו כעובדיה או שלי

 ו הוא בלבד, ועליו תחול האחריות לגבי  תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.באופן בלעדי, על חשבונ

לרכוש  נזק או ,גופני נזק ,מוות מטעמו בגין שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא הספק 5.2

 בעת מתן שרות למכבי.  שאירע מנזק או מתאונה כתוצאה ,בעקיפין ובין במישרין בין ,להם שייגרם

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

  רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה.

 

 אנשי קשר .6

 להיות איש הקשר הישיר עם  הספק. מיכל שקורימכבי ממנה בזאת את   6.1

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

 
 הסבת הסכם .7

או את החובות הנובעות ממנו, אלא  ר לאחר, את זכויותיו על פי ההסכםהספק איננו רשאי למסור, או להעבי

 בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.

 אחריות .8

צאתי לבדו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או הפסד, לגוף ו/או לרכוש, לרבות נזק תו הספק 8.1

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 אספקת השירותים, כמפורט ומוגדר בהסכם זה. 

 

 



 
 

מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה של מי מהן,  הספק 8.2

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

ו/או מי מטעמו ו/או בשמו, על פי הסכם זה או על   הספקלהן כתוצאה מאירוע שהינו באחריותו של 

 פי כל דין.

 
 סודיות .9

בקשר עם הספק מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה  9.1

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 העונשין,  118הספק מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  9.2

 .1977-התשל"ז

שר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה, כפופים כל פרסום בק 9.3

 לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 

 דרישות לסודיות: 9.4

 הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס לכל מידע על ושל  9.4.1

עבודתה, נתוניה הכספיים, מידע על ספקיה, מידע רפואי, מידע מכבי, עובדיה, מבוטחיה, שיטות 

ניהולי, מידע עסקי, מידע פיננסי וכיו"ב נתונים, אשר יגיעו לידיעתו במסגרת ביצוע התחייבויות 

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

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

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

לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך ורק לעובדי  9.4.3

הספק המורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי הספק, נותני שירותים והמועסקים על ידו ומטעמו 

פי ההסכם יחתמו על כתב התחייבות אישי לשמירת סודיות כלפי -יבויותיו עללצורך ביצוע התחי

הספק )בכל עת(, בנוסח המחייב אותם לעמוד בהתחייבויות הספק לשמירת סודיות המפורטות 

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

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

 מטעמו או עבורו.

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: 9.4.4

מידע שהיה בידי הספק ו/או בידי עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו טרם ההתקשרות בהסכם  .א

 זה שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות;

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

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

פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת, ובלבד שהספק הודיע -פי דין או על-מידע שחובה לגלותו על .ד

 למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה להתגונן מפניו.



 
 

דוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי הספק לא יהא רשאי כי י 9.4.5

 לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.

כי ידוע לו שייתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת לגביו התחייבות  9.4.6

עליו בסודיות, ואשר גילויו לאחרים  מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור

או שימוש בו שלא לצורך ביצוע ההסכם עלול לגרום למכבי נזקים והפסדים ולהפרת התחייבות 

 לשמירת המידע בסודיות, וכי הספק מודע לכך שהמידע הינו חלק מנכסיה של מכבי.

קציות האזרחיות כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא מודע לסנ 9.4.7

והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם( להן הוא צפוי אם הוא או מי מעובדיו מי מטעמו 

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

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

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

 דרישות אבטחת מידע, פיתוח ואחזקת שירות ע"י ספק 9.5

 תכולה 9.5.1

הנחיות אבטחת המידע תקפות עבור גישה למידע, עיבוד מידע, פיתוח קוד, שמירת  9.5.1.1

 מידע והעברת מידע.

 הנחיות אבטחת המידע חלות על: 9.5.1.2

צאות ברשות הספק ומבוצע בהם שימוש לטובת כלל מערכות המידע הנמ 9.5.1.2.1

 מתן השרות למכבי שירותי בריאות. 

 כלל מערכות מכבי שירותי בריאות אליהם מקבל הספק גישה 9.5.1.2.2

 כלל משתמשי הספק אשר נותנים שירות למכבי שירותי בריאות.  9.5.1.2.3

 הנחיות כלליות 9.5.2

מן אצל הספק יוגדר איש קשר אחראי לאבטחת המידע שבאחריותו לוודא את יישו 9.5.2.1

 של הדרישות שיובאו להלן.

או  ISO27001 –הספק מתחייב כי הנו בעל הסמכה לתקן בינלאומי לאבטחת מידע  9.5.2.2

 .ISO27799לתקן לאבטחת מידע במוסדות בריאות 

לספק יהיו נהלי אבטחת מידע מעודכנים וזמינים לעובדי הספק. מכבי רשאית לבקש  9.5.2.3

 מהספק בכל עת עותק מנהלים אלו.

מקבל ממכבי מידע המכיל פרטים אודות חברי מכבי ו/ואו  במקרים שבהם הספק 9.5.2.4

-עובדיה, הספק מצהיר כי הוא פועל כנדרש על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א

, התקנות מכוחו והנחיות הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים )להלן 1981

 ביחד: "החוק"(, וכי הוא נוקט באמצעי אבטחה ובקרה כמתחייב מהחוק.

יב להחתים את עובדי ושלוחיו הרלוונטיים על הצהרות סודיות, הכוללות, הספק מתחי 9.5.2.5

בין היתר, התחייבות לשמירה מוחלטת על סודיות המידע של מכבי. למען הסר ספק, 

הספק  ניתן לבצע שימוש בנוסח ההתחייבות לשמירת סודיות המקובל אצל הספק.

 סודיות, הכוללות, בין  מתחייב להחתים את עובדי ושלוחיו הרלוונטיים על הצהרות



 
 

היתר, התחייבות לשמירה מוחלטת על סודיות המידע של מכבי. למען הסר ספק,  9.5.2.6

 ניתן לבצע שימוש בנוסח ההתחייבות לשמירת סודיות המקובל אצל הספק.

במידת הצורך ועל פי החלטת מכבי, הספק מתחייב לאפשר למכבי לבצע בדיקות  9.5.2.7

 מהימנות לעובדים הרלוונטיים.

המגיע לידי הספק ומי מטעמו יישמר ולא ייעשה בו שימוש שלא לצורך  כל מידע 9.5.2.8

 הפעילות מול מכבי.

כל מידע שייחשף במסגרת מתן השירותים הנוגע למכבי ו/או לחבריה ו/או לעובדיה  9.5.2.9

 לא יועבר לצד ג' ללא אישור בכתב ממנהל אבטחת המידע והגנת הסייבר במכבי.

ייבר במכבי בכל חשד לאירוע אבטחת יש לדווח למנהל אבטחת המידע והגנת הס 9.5.2.10

 מידע בעל השפעה על המידע של מכבי.

אין בהתחייבות הספק במסמך זה כדי לגרוע או להפחית מאחריותו של כל עובד שלו  9.5.2.11

 לגבי דרישות מסמך זה ו/או לאחריות הספק למילוי הוראותיו ע"י כל עובדיו ושלוחיו.

 סטנדרטים המקובלים בשוק.הספק אחראי להתאים את רמת אבטחת המידע שלו ל 9.5.2.12

הסקר חת מידע טרם תחילת הפעילות. סקר אבט יערוךנציג מכבי כי הספק מתחייב  9.5.2.13

 יבוצע בתאום עם הספק.

הסקר בהצלחה או בטיפול  במעברתחילת העבודה עם הספק הנבחר מותנית  9.5.2.14

 בממצאים המהותיים ע"י הספק. 

 אבטחת מידע לוגית 9.5.3

סווג כ"חסוי או חסוי ביותר" ע"פ מדיניות במידה והספק מעבד מידע עבור מכבי המ 9.5.3.1

סיווג המידע של מכבי, השרתים או המחשבים המכילים מידע של מכבי לא יחוברו 

באופן ישיר לרשת האינטרנט ולרשתות חיצוניות )בחיוג או בנל"ן(. חריגה מתנאי זה 

מחייבת אישור מראש של מנהל אבטחת המידע והגנת הסייבר של מכבי. למען הסר 

, ניתן לקשר את מחשבי הספק אשר אינם משמשים לאחסון המידע של מכבי ספק

 לרשת האינטרנט.

הספק יישם מידור פנימי בגישה לקבצים המכילים מידע של מכבי. הגישה לקבצים  9.5.3.2

אלה תתאפשר רק למי שעבודתם ותפקידם אצל הספק מחייבים זאת, ולמי שחתמו 

 על התחייבות לשמירת סודיות מול מכבי.

יוודא הצפנה של קבצים המכילים מידע של מכבי המסווג כ"חסוי או חסוי הספק  9.5.3.3

 ביותר" ע"פ מדיניות סיווג המידע של  מכבי.

קבצים המכילים מידע של מכבי המסווג כ"חסוי או חסוי ביותר" ע"פ מדיניות סיווג  9.5.3.4

 המידע של  מכבי יועברו מהספק אל מכבי באופן מוצפן.

 

דע של מכבי בדוא"ל ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר אין להעביר קבצים המכילים מי 9.5.3.5

 לגורמים אחרים ללא אישור בכתב ממכבי.

 

 



 
 

 בתחנות העבודה של הספק תשמר אבטחת המידע באופן הבא: 9.5.4

לא יישמרו קבצי מכבי על הדיסק הקשיח של התחנה )למעט לגבי חברה או יחיד  9.5.4.1

 ללא רשת משתמשים(.

 מא אישית. וסיס USER IDהכניסה לתחנה תהיה באמצעות  9.5.4.2

 אורך הסיסמא יהיה לפחות שבעה תווים. 9.5.4.3

 הסיסמאות יוחלפו כל שלושה חודשים לפחות. 9.5.4.4

 שגיאות רצופות בהקשת הסיסמא . 5התחנה תינעל אוטומטית לאחר  9.5.4.5

 דקות לכל היותר. 20בכל תחנה יותקן נועל מסך עם סיסמא שיופעל לאחר  9.5.4.6

 תותקן תכנת הגנה תקנית ומעודכנת כנגד וירוסים. 9.5.4.7

ההפעלה המותקנת על התחנה מעודכנת בעדכוני האבטחה האחרונים  מערכת 9.5.4.8

 שהופצו על ידי היצרן.

לא יוצאו דיסקים משרתי הספק או ממחשבים אישיים )למעט לגבי חברה או יחיד  9.5.4.9

ללא רשת משתמשים( לתיקון או לכל מטרה אחרת כשעליהם נמצאים קבצים 

 דע ולפרמט את הדיסק.המכילים מידע של מכבי. במקרה כזה יש למחוק את המי

מדיה מגנטית או אופטית כנ"ל תאוחסן בתאום עם מכבי במקום שהגישה אליו  9.5.4.10

 תתאפשר למורשי גישה בלבד.

גיבויים יבוצעו בצורה מסודרת וישמרו במקום סגור ונעול עם גישה לאחראי על  9.5.4.11

 הגיבויים בלבד. כמו כן על הספק לקיים נוהל שחזור תקופתי לגיבויים.

קלטות עם גיבויים של קבצים המכילים מידע של מכבי לגופים חיצוניים אין להעביר  9.5.4.12

 ללא יידוע מראש.

כל מדיה מגנטית או אופטית או דוח המהווים תוצרי עיבוד מנתוני מכבי יאוחסנו  9.5.4.13

 בארון סגור וכן יושמדו וייגרסו לאחר השימוש.

בגין כל הספק מתחייב להודיע מידית למנהל אבטחת המידע והגנת הסייבר במכבי  9.5.4.14

 חשש לפגיעה, אובדן ו/או חשיפה של קבצים המכילים מידע של מכבי.

הספק מתחייב לאפשר לנציג מכבי לערוך סקר אבטחה בכל עת. הסקר יבוצע בתאום  9.5.4.15

 עם הספק.

הרשת תאובטח לכל   (wifi)במידה וקיים שימוש בטכנולוגיה של רשת אלחוטית  9.5.4.16

 הפחות ע"י שימוש בהגדרות הבאות:

 ( תוגדר במצב מוסתר שאינו גלוי לכל. (ssidהרשת  9.5.4.17

 .WPA 2יבוצע שימוש בפרוטוקול  9.5.4.18

גישה מרוחקת למערכת הספק תבוצע לכל הפחות על בסיס הגדרות האבטחה  9.5.4.19

 הבאות:

 יבוצע "זיהוי חזק" כפול בעת הגישה לשירות. 9.5.4.19.1

 יוגדר לוג אירועים על השימוש בשירות. 9.5.4.19.2

ס הגישה לשירות תבוצע על ידי שימוש בהצפנה על בסי 9.5.4.19.3

 הסטנדרטים המקובלים בשוק.



 
 

 סביבות הפיתוח: 9.5.5

סביבות הפיתוח המשמשות לטובת מכבי שירותי בריאות להיות מפורדות מסביבות  9.5.5.1

 של לקוחות אחרים. 

 סביבות הפיתוח לא יהיו נגישות בשום אופן לרשת האינטרנט.  9.5.5.2

 חריגה מאופשרת באישור מראש על ידי מכבי שירותי בריאות.  9.5.5.3

 ארכיטקטורה 9.5.6

רק  FWהול )מכל סוג( לא יהיה נגיש לכל כתובות האינטרנט, אלא יפתח ב ממשק ני 9.5.6.1

 לכתובות ספציפיות.

 בשרת מסד הנתונים ייעודי. WEBכל נתוני הלקוח ישמרו מחוץ לשרת ה   9.5.6.2

 .WEBמסגמנט שרת ה   FWשרת מסד הנתונים ישב בסגמנט ייעודי מופרד ב  9.5.6.3

 האינטרנט. –סיגמנט זה יהיה חסום לגישה אל ומ 

או מערכת ניהול הרשת המקבילה תשב בסגמנט   Active Directoryרכת ה מע 9.5.6.4

סיגמנט זה יהיה חסום לגישה אל ומ  .WEB מסגמנט שרת ה   FWייעודי מופרד ב 

 האינטרנט. –

שירותי מכבי יפעלו בשרתים ייעודים למכבי, בהם אינם שותפים גורמים נוספים.   9.5.6.5

ת התשתיתיים והאפליקטיביים, למען הסר ספק דרישה זו לכלל מרכיבי השירו

לדוגמא(, מסדי הנתונים,  Active Directoryהכוללים את תשתיות הרשת )

 .WEB -האפליקציה, וה

 Web Serviceממשקי  9.5.7

ינוהלו ויאובטחו לפי הנחיות מכבי שירותי בריאות  Web Servicesכל ממשקי ה 9.5.7.1

 :ויכללו לכל הפחות

)הכולל תעודה דיגיטלית ייעודית  עם זיהוי תעודות דו כיווני  SSL TLSתצורת  9.5.7.2

 .Client -לשרת, ותעודה שניה ייעודית לצד ה

בממשק, כאשר הספק  Server -בכל הממשקים מול מכבי, מכבי תהווה את צד ה 9.5.7.3

 .Client -הוא ה

 מכבי תוכל לספק תעודות דיגיטליות לכל הצדדים בתהליך. 9.5.7.4

   מכבי גישה לרשת ולמערכות 9.5.8

. מכבי וקצה למי מטעם הספק שם משתמש לרשת ולמערכותי במהלך מתן השירותים למכבי

הספק אחראי לכך שמשתמש זה יפעל כאמור בסעיפים שלעיל, מכל אתר ומכל מחשב ממנו 

 :מכבי יתחבר לרשת

במקרה של פיתוח ממשרדי הספק, הספק מתחייב כי כל הפיתוחים יבוצעו ממתחם  9.5.8.1

 ייעודי לפעילות, עם הרשאות כניסה למורשים בלבד.

משתמש וסיסמא שישמשו לטובת  במכבי םהספק יוגדרו במסגרת תפקיד בדילעו 9.5.8.2

הסיסמא הינה אישית וסודית. אין  -אימות פרטי הזיהוי אל מול מערכות המידע 

להעביר את הסיסמא לאיש, כולל עובדי הספק. אם יימסרו לידי עובד סיסמא ושם 

 .משתמש שאינם שלו, חל איסור מוחלט להשתמש בהם



 
 

את הסיסמא במקום שאינו מאובטח. במידת הצורך יש לבצע שימוש אין לרשום  9.5.8.3

 .אחסון בכספת פיזית לנייר ושימוש בהצפנה לקובץ מחשב -במקום אחסון מאובטח 

מנוטרות באמצעות  מכבי הפעולות המבוצעות בעמדת עבודה המחוברת למערכת 9.5.8.4

 . מערכות הניטור והבקרה במכבי

פיד לנעול אותה באמצעות שומר מסך על עובד הספק הנעדר מעמדת העבודה להק 9.5.8.5

 .מוגן סיסמא

מודמים,  נגני מדיה  ,USB אין לחבר לעמדת העבודה התקנים חיצוניים כגון כונני 9.5.8.6

 ,Bluetooth)וכדומה, וכן כל אמצעי אחר העושה שימוש בתווך תקשורת אלחוטי )

Wireless, Infrared  ועוד. 

על ידי העובד, כולל התקנת אין לבצע כל שינוי בעמדת העבודה באורח עצמאי  9.5.8.7

 .תוכנות

אין לשמור קבצים באופן מקומי על עמדת העבודה. הקבצים יישמרו על כונני הרשת  9.5.8.8

 .הפנימית במקומות ייעודיים ע"פ רמת הסיווג שלהם

באם עובד הספק חושד כי נעשה שימוש לא מורשה בעמדת עבודתו, עליו לדווח  9.5.8.9

 .מכבימידית למחלקת אבטחת מידע והגנת הסייבר ב

 ומחשבים ניידים: Mobile שימוש באמצעי 9.5.9

באמצעי מחשוב  מכבי יוחזק מידע של במקרה שבמהלך מתן השירותים למכבי 9.5.9.1

(, מחויב עובד הספק  DOK, Laptop, Mobile Phone, Tabletניידים )לדוגמא: 

 :לפעול כדלקמן

כל כללי אבטחת המידע החלים על עמדת העבודה יחולו גם על אמצעי המחשוב  9.5.9.2

  נייד.ה

יימצא בהשגחת עובד הספק בכל עת. במידה והעובד אינו לוקח  mobile-אמצעי ה 9.5.9.3

 .את אמצעי המחשוב הנייד עמו מסיבה כלשהי, עליו לנעול אותו במקום בטוח

אבד, על העובד או איש הקשר מטעם הספק לדווח מידית  mobile-אם אמצעי ה 9.5.9.4

 מכבי את סוג המידע של למנהל אבטחת המידע והגנת הסייבר ו/או לקב"ט ולפרט

 .שהיה על אמצעי המחשוב שאבד וכיצד הוא מוגן ומגובה

ו/או עסקי מכבי ו/או  מכבי במידה וייעשה שימוש בקבצים המכילים מידע על לקוחות 9.5.9.5

על הספק לוודא כי מסמכים אלה יוצפנו פרטנית ו/או יוצפן  –נתונים על מערכות מכבי 

 .כל התקן זיכרון

ני זיכרון מאמצעי המחשוב הנייד לתיקון או לכל מטרה אחרת ככלל, לא יוצאו התק 9.5.9.6

במקרה שתבוצע פעולה כזו, על  .מכבי כשעליהם נמצאים קבצים המכילים מידע של

 .המשתמש למחוק את המידע ולפרמט את הדיסק

לגופים חיצוניים ללא  מכבי אין להעביר אמצעי גיבוי של קבצים המכילים מידע של 9.5.9.7

 .הל אבטחת המידע והגנת הסייבר במכביאישור מראש ובכתב ממנ

לערוך ביקורת על אבטחת אמצעי המחשוב הנייד  מכבי הספק מתחייב לאפשר לנציג 9.5.9.8

 .בכל עת. הביקורת תבוצע בתאום מראש מול הספק

 



 
 

 שונות .10

הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהזוכה עשוי להיות חב  10.1

 אחרת, מכל סכום שיגיע לזוכה ממכבי. נשוא ההסכם או מהתקשרות לה מתוך ההתקשרות

לכל התאגידים/ חברות בקבוצת מכבי, לרבות, אך לא רק: אסותא מרכזיים רפואיים בע"מ, בית בלב  10.2

קאר בע"מ, מכבי אחזקות בע"מ, אגודת -בע"מ, מכבידנט בע"מ, עמותת קרן מכבי ומכבי טבעי, מכבי

זכות לרכוש את המוצרים מהספק על פי המחירים, ושאר תנאי ההסכם מכבי מגן, וכד' תהא שמורה ה

 הקבועים בהסכם זה. 

הספק מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו על ידי מכבי לספק את הציוד/שרות  10.3

אינה הרשאה בלעדית, וכי מכבי תהא רשאית, בכל עת, להתיר גם לאחרים להפעיל ולקיים שירות 

 יל עבור מכבי.דומה ו/או מקב

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

ימים  3למשנהו על פי הכתובת כמפורט לעיל, תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד אליו נשלחה תוך 

 בעת המסירה בפועל. -מיום המשלוח, ובמקרה בו נמסרה ביד 

 68125תל אביב,  27המרד רח'  –מכבי שירותי בריאות  10.5

       רח'  -                              הספק

 כתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים: 10.6

      מכבי: 10.6.1

      הספק: 10.6.2

 
 לראיה באו הצדדים על החתום : ו

 

                       

 הספק                              מכבי שרותי בריאות                                

                  ם מלא של החותם:ש

                  ותמת: ח

 אישור

אני הח"מ, _____________________________________________, עו"ד, מאשר כי מר/גב' 

____________________________, נושא/ת ת.ז. מס' ______________________, ומר/גב' 

_, נושא/ת ת.ז. מס' ________________________, הינו/ם __________________________

מוסמכים לחתום על הסכם זה מטעמה של _______________________________________, 

ח.פ./שותפות/עמותה רשומה מס' _____________________________________________, וכי 

 התאגיד הנ"ל לכל דבר ועניין. חתימתו/ם, בצרוף חותמת התאגיד הנ"ל, מחייבת ומזכה את

  

 _____________, עו"ד  


