
  
 

 מחלקת רכש ציוד וחומרים                                                

 
 
 
 

או /מכרז ובועסקי מקצועי  ליווישירותי ייעוץ, בקשה להצעת מחיר לאספקת 
 "הבקשה"( –)להלן  Microsoft בתחום רישוי מו"מ ב

 
 

 

 כללי .1

 לאספקת שירותי ייעוץ, ליווי מעוניינת לקבל הצעות( "מכבי" -מכבי שירותי בריאות )להלן   .1.1

ליווי מקצועי אופציה לשירותי ייעוץ ו ,Microsoft בתחום רישוי מו"מ או ב/מכרז ובועסקי מקצועי 

 " -)להלן Microsoftואופציה לשירות מנוהל לסקירת רישוי  VMWareועסקי בתחום רישוי 

  ( , כמפורט בבקשה.השרותים"

 7201/5/25  עד  waizman_sh@mac.org.il   לדוא"ל שרון ויצמן את ההצעות יש לשלוח אל   .1.2

 מכבי שומרת לעצמה הזכות לנהל מו"מ עם שתי ההצעות המיטביות. .1.3

 .תר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיאמכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביו  .1.4

כבי להמשיך התקשרויות קודמות, בהתאם לשיקול דעתה הצעה זו אינה מבטלת את זכותה של מ .1.5

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 הודעה על  7כם המצורף לבקשה תוך ספקים עמם תתקשר מכבי, יחתמו על ההס  .1.6

רצונה של מכבי להתקשר עמם.  מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק בלתי מפרד מהסכם 

 ההתקשרות שייחתם.

 aviram@mac.org.il: לאבירם אגמוןבכל שאלה מקצועית יש לפנות  .1.7

 

 הבחינהתהליך  .2

 :חן על בסיס הקריטריונים הבאיםההצעה תיב

צוות ושירותים האת יציבות כלכלית, יכולת לספק  -הספק כחברה מקצועית לאחר מכן מסחרית  .2.1

 הנדרשיםהשירותים מומחים למתן ה

 .למכבי אצל לקוחות בסדר גודל דומהביצוע שירותים דומים בניסיון  .2.2

 .המלצות של לקוחות קיימים .2.3

  .שירותים המוצעיםאיכות ה .2.4
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 לת הבקשה תכו .3

לקראת חידוש הסכם רישוי ארגוני , Microsoft רישויבתחום  ועסקימקצועי  יעוץ, ליווי .3.1

 כולל השלבים:, 2017במהלך 

 סיוע וליווי בבניית דוח שימושי התוכנה בארגון .3.1.1

 ואסטרטגיים של מכביניתוח פערים וניתוח צרכים עתידיים  .3.1.2

 הכנת דוח דרישות וכתב כמויות .3.1.3

, כולל בחינת חלופות מוצרים מלצות לאופטימיזציהניתח חלופות רישוי ה .3.1.4

 מתחרים

 הרלוונטיים  כלכלייםהמודלים הניתוח חלופות  .3.1.5

 מ מול היצרןתכנון ובניית אסטרטגיית מו" .3.1.6

 כולל ניתוח הצעות המחיר ליווי תהליך המו"מ .3.1.7

 סקירת חוזי היצרן .3.1.8

 תמיכה שוטפת בנושא רישוי במהלך תקופת ההסכם .3.1.9

 

 Microsoftלסקירת רישוי תי שנמנוהל שירות  אופציה:  .3.2

 ביצוע סקר רישוי שנתי, כולל איסוף הנתונים .3.2.1

 ניהול הרישוי הקיים בארגון .3.2.2

 ניתוח פערים  .3.2.3

 המלצות לאופטימיזציה  .3.2.4

 מסכם True Upהכנת דוח  .3.2.5

 

 כולל השלבים:לקראת חידוש חוזה, , VMWareאופציה: ליווי וייעוץ בתחום רישוי  .3.3

 מכבישל אסטרטגיים וניתוח פערים וניתוח צרכים עתידיים  .3.3.1

 הכנת דוח דרישות וכתב כמויות .3.3.2

, , כולל בחינת חלופות מוצרים ניתח חלופות רישוי המלצות לאופטימיזציה .3.3.3

 מתחרים

 הכלכליים הרלוונטיים ניתוח חלופות מודלים .3.3.4

 תכנון ובניית אסטרטגיית מו"מ מול היצרן .3.3.5

 ליווי תהליך המו"מ כולל ניתוח הצעות המחיר .3.3.6

 סקירת חוזי היצרן .3.3.7

 מיכה שוטפת בנושא רישוי במהלך תקופת ההסכםת .3.3.8

 



3 
 

 3 

 

 

 על הצעת המחיר לכלול:  .4

 הספק שם .4.1

 תיאור מלא של השירותים המוצעים, בהתאם לתכולת הבקשה .4.2

שירותים דומים אשר ניתנו ללקוחות בסדר גודל דומה והמלצות לגבי  פירוט .4.3

  ותשם איש קשר ותפקידו, טלפון להתקשר למכבי. בהמלצות יש לציין שם חברה,

 שור תאגידאי .4.4

ור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול איש .4.5

 1976 –חשבונות ותשלום חובות מס(, תשל"ו 

 

 הערות

 .המחירים אינם כוללים מע"מ 

 + מיום הוצאת החשבונית 65תנאי התשלום הינם שוטף 

  ימים 90 -ההצעהתוקף 

  

 המענה טופס

 

 א כולל מע"מ(ל₪, )עלות  השירות מהות

ייעוץ וליווי מקצועי ועסקי בתחום רישוי 
Microsoft 3.1, כמפורט בסעיף 

 

: שירות מנוהל לסקירת רישוי אופציה
Microsoft3.2כמפורט בסעיף ,  , מחיר לכל שנה 

 

: ייעוץ וליווי מקצועי ועסקי בתחום אופציה
 3.3כמפורט בסעיף , VMWareרישוי 
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 תאריך : ________

  כםהס

 

 

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

 למתן שירותי ייעוץ, ליווי מקצועי ועסקי בתחום רישוי תוכנה
 

 

 תקופת ההסכם .1

תקופת להלן: ")הסכם זה יעמוד בתוקף החל מיום _________ועד יום  _________ 1.1

 .("תקשרותהה

 כל אחת שנהספות בנות נו תקופות 2 -בההתקשרות האופציה להאריך את תקופת למכבי שמורה  1.2

 בתנאים זהים או 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,  1.3

את הסכומים  ספק. במקרה זה תשלם מכבי לשיום מרא 30דעה בכתב ידי משלוח הו-וזאת על

חזיר למכבי את הסכומים י ספקשהתחייבה לשלם עד למועד שבו הופסקה ההתקשרות, או ה

 ששולמו עבור התקופה שלאחר מועד הפסקת ההתקשרות.

 

 תמורה .2

 בהצעת הספק המסופקים על ידי החברה למכבי ומחיריהם יהיו כמפורט  רותיםיוהשרשימת  2.1

 להסכם זה. 'כנספח אהמצ"ב 

 והוא כולל כל הוצאות מכל מין וסוג שיהיואת כל עלויות השירותים  כולל הנקוב בנספח א' המחיר 2.2

הוצאות משרדיות  השתתפות בפגישות, הוצאות נסיעה, רכב, טלפונים, אך לא רק,לרבות  ,ליועץ

 .. למען הסר ספק , מכבי לא תשלם עבור זמני נסיעהוכיו"ב

 

של החשב הכללי לאספקת נשוא ההסכם במהלך תקופת ההתקשרות עם  היה והספק יזכה בבקשה 2.3

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

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

 .החשב הכללי

 

 תנאי תשלום .3

 מיום הוצאת החשבונית. יום  65חשבונית מס בתנאי תשלום של  שוטף +  התמורה תשולם כנגד 3.1

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

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

עסקאותיו למע"מ בהתאם   קיד השומה על הכנסותיו וכן נוהג לדווח עלכי הוא נוהג לדווח לפ

 לחוק.

  ת השירותהזמנ .4

 השרות תבוצע באמצעות הזמנה ממוחשבת חתומה ומאושרת. הזמנת 
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 זכויות קנין רוחני .5

וכי אין כל מניעה חוקית או אחרת  למתן השירותיםמצהיר כי הוא בעל הזכויות  הספק 5.1

משום הפרת  שירותלמכבי  וכי אין באספקת ה השירותדרך את המונעת ממנו לספק בכל 

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

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

 אה  מתביעה שכזו.כתוצ מכבילשפות לאלתר את מכבי בגין כל הוצאה שתיגרם ל הספק

כל  ומוסכם כי כל תוצר של הייעוץ כאמור מהווה רכוש מכבי והיא רשאית לעשות ב 5.3

 והן לאחריה.זה  הסכםשימוש ללא הגבלה הן בתקופת 

 

 

 מועסקי הספק .6

למכבי  השירותיםהספק מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת  6.1

א יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין ייחשבו לכל צורך כעובדיו או שלוחיו ול

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

 לגבי  תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.

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

  שאירע מנזק או מתאונה כתוצאה ,בעקיפין ובין במישרין בין ,הםל לרכוש שייגרם נזק

 בעת אספקת המוצרים ו/או מתן שרות למכבי.

מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם  הספק 6.3

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

  פרק זה.

 

 אנשי קשר .7

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

 הספק ממנה בזאת את  ____________ להיות איש הקשר הישיר עם  מכבי. 7.2

 

 הסבת הסכם .8

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

 ראש ובכתב של מכבי.הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מ

 

 אחריות .9

 לבדו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או הפסד, לגוף ו/או לרכוש, לרבות הספק 9.1

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  

   מתן השירותים, כמפורט ומוגדר בהסכם זה. ו/או 
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מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה  הספק 9.2

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

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

 ו/או בשמו, על פי הסכם זה או על פי כל דין.

 

 ואבטחת מידע פרסום, שמירת סודיות .10

מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה  ספקה 10.1

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

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

לחוק  118מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  ספקה 10.2

 .1977-העונשין, התשל"ז

כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה,  10.3

 כפופים לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 דרישות לסודיות: 10.4

 מצהיר ומתחייב כדלקמן: ספקה

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס  10.4.1

יה, שיטות עבודתה, נתוניה הכספיים, לכל מידע על ושל מכבי, עובדיה, מבוטח

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

פי האמור -נתונים, אשר יגיעו לידיעתו במסגרת ביצוע התחייבויות הזוכה על

 במסמכי הסכם זה )להלן: "המידע"(.

זמן שהוא, אלא אם  למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל 10.4.2

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

 שניתן.

לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע  10.4.3

, נותני ספקאך ורק לעובדי הזוכה המורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי ה

פי ההסכם -ך ביצוע התחייבויותיו עלשירותים והמועסקים על ידו ומטעמו לצור

יחתמו על כתב התחייבות אישי לשמירת סודיות כלפי הזוכה )בכל עת(, בנוסח 

לשמירת סודיות המפורטות בהסכם  ספקהמחייב אותם לעמוד בהתחייבויות ה

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

ה יהא אחראי כלפי מכבי למילוי האמור ספקק, כי המובהר בזאת, למען הסר ספ

 ידי עובדיו ו/או הפועלים מטעמו או עבורו.-על

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: 10.4.4

ו/או בידי עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו  ספקמידע שהיה בידי ה 10.4.4.1

טרם ההתקשרות בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת 

 סודיות;

שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות  מידע 10.4.4.2

 לשמירת סודיות;

מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות  10.4.4.3

 של הזוכה.
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פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת, -פי דין או על-מידע שחובה לגלותו על 10.4.4.4

הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה  ספקובלבד שה

 גונן מפניו.להת

כי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי  10.4.5

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

כי ידוע לו שייתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת  10.4.6

ים שלישיים לשמור לגביו התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדד

עליו בסודיות, ואשר גילויו לאחרים או שימוש בו שלא לצורך ביצוע ההסכם 

עלול לגרום למכבי נזקים והפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת המידע 

 בסודיות, וכי הזוכה מודע לכך שהמידע הינו חלק מנכסיה של מכבי.

ות, והוא מודע כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודי 10.4.7

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

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

ותקנותיו, חוק זכויות החולה,  1981-הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

 , וכל דין רלבנטי נוסף.1996-התשנ"ו

המצ"ב והתחיבות לשמירה על סודיות . עץ יחתום על הצהרה על היעדר ניגוד עניינים היו 10.5

 .כנספח להסכם

 שונות .11

הצדדים מצהירים בזאת, כי הסכם זה ממצה את כל הנושאים, ההתחייבויות והסכומים  11.1

שהיו פתוחים בין מכבי לבין הספק, עובר למועד חתימת ההסכם, וכי לא תהיה להם כל 

לתשלום נוסף בגין התקופה הקודמת להסכם זה. מוסכם כי היתרה של טענה או דרישה 

מכבי בספרי החברה עבור שירותים וטובין שסופקו על ידה למכבי במישרין ובעקיפין עד 

 ₪. 0עומדת על  31.12.2016תאריך  

 

כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר רשום על  .להלןכתובות הצדדים הן כמפורט  11.2

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

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

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

        רח'  -                              הספק
 

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

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

 להפעיל ולקיים שירות דומה ו/או מקביל עבור מכבי.

 כתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים: 11.4

         מכבי: 11.4.1

         הספק: 11.4.2
 

 

 

 :  ולראיה באו הצדדים על החתום
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_______________                                               _______________ 

   הספק      מכבי שרותי בריאות                                                         

 

    שם מלא של החותם:      
 

     חותמת:  
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           לכבוד
 מכבי שירותי בריאות

 
 

 ב,שלום ר
 

 הצהרה על היעדר ניגוד עניינים
 

 הואיל ומיום _______ אני קשור עמכם בהסכם למתן שירותים מקצועיים  .1
 

 "(.ההסכם)להלן: " רישוי תוכנהבתחום 
 
מבלי לגרוע מהתחייבויותיי בהסכם, אני הח"מ מצהיר בזאת כי אין לי באופן  .2

טה, שותפות, ישיר ו/ או עקיף, לרבות באמצעות קרובי משפחה, בעלות, שלי
מעורבות, ייעוץ ו/או יכולת השפעה על קבלת החלטות, מכל סוג שהוא, בעסק 
ו/או בשירות מכל סוג שהוא, ו/או אצל כל אדם )לרבות תאגיד (, אשר ענייני או 
עניינם של קרובי משפחתי בו, נוגד או עלול להיות נוגד את ענייני "מכבי שירותי 

 בריאות".
 
זאת להודיע על כל שינוי במצבי, או של קרוב משפחתי, כמו כן, הנני מתחייב ב .3

או של אדם אחר הפועל מטעמי, העלול לגרום לניגוד עניינים בין הארגון וביני. 
ברור לי כי מסירת פרטים בלתי נכונים או בלתי שלמים תיחשב כהצהרה 

 כוזבת, על כל המשתמע מכך.
 

מכבי שירותי בריאות, תהא  ידוע לי כי במקרה ויתגלה ניגוד עניינים ביני לבין .4
מכבי זכאית להפסיק את ההתקשרות עמי לאלתר ולדרוש ממני פיצוי ושיפוי 

 בהתאם.
 
 
 

        שם פרטי                שם משפחה 
  

         חתימת היועץ                תאריך  
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 אריך: ___________ת                                              לכבוד                                                      
 מכבי שירותי בריאות 

 אביב -, תל 27רחוב המרד  
 "( מכבי)להלן: "

 
 

 התחייבות לשמירה על סודיות
 
 

אני החתום/ה מטה  __________________ , ת"ז ___________ , מצהיר/ה ומתחייב/ת 
 בזאת כדלקמן :

 
 
"(, והנני פועל/ת במכבי החברהבד/ת של חברת _______________ בע"מ )להלן: "הנני עו .1

בתחום רישוי במסגרת הסכם שנחתם בין מכבי לבין החברה למתן שירותי ייעוץ 
 . מייקרוסופט וליווי מקצועי ועסקי במכרז ו/או במו"מ

 
למידע      הנני יודע/ת כי לצורך מתן השירותים למכבי כעובד החברה, תהא לי גישה .2

מסוגים שונים. כמו כן ידועה וברורה לי רגישותו המיוחדת של המידע והצורך בשמירה 
קפדנית על חסיונו ועל הנזק הכבד שעשוי להגרם למכבי עקב חשיפתו על ידי על כל 

 המשתמע מכך.
 
כוש ר.      הנני מצהיר/ה ומאשר/ת כי הובהר לי כי המידע שייחשף בפני ו/או יועבר לידי הינו 3

שאוכל  מכבי, וכי המידע שיועבר אלי ו/או שייחשף בפני מטרתו אך ורק על מנת 
 להשתמש בו לצורך ביצוע התחייבויותיה של החברה עפ"י ההסכם. 

 
הנני מתחייב/ת לשמור בסודיות מוחלטת את המידע שיגיע אלי מתוקף מתן השירותים   .4

 לעשות כל שימוש, בין במישרין ובין למכבי וכן הנני מתחייב/ת שלא להחזיק ברשותי ולא
 בעקיפין, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בכל מידע באשר הוא שיגיע לידי תוך כדי ו/או

עקב מתן השירותים למכבי והקשור למכבי ו/או לקבוצת מכבי ו/או לכל הגורמים 
הקשורים עמה שיגיע לידי ו/או לידיעתי כאמור שלא לצרכי ביצוע התחייבותה של 

 ברה על פי ההסכם. הח
 
מידע אשר אינו  –מובהר ומוצהר כי "מידע" לעניין כתב התחייבות זה הינו בין היתר  .5

מפורסם ו/או אינו נחלת הכלל, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל מידע 
המתייחס לקשריה המסחריים של מכבי עם ספקים ו/או יצרנים של המוצרים אותם 

 בור מכבי.מפיצה החברה ע
 
הנני מתחייב/ת לשמור על כל המסמכים שאקבל ממכבי לצורך מתן השירותים, ולא  .6

 להשאיר בידי כל עותק ממסמכים אלה בכל פורמט כלשהו. 
 
הובא לידיעתי כי הפרת ההתחייבויות הנ"ל או אי קיומן במלואן, מהווה עבירה  .7

 .1981 -מ"א  פלילית ועוולה אזרחית על פי חוק הגנת הפרטיות, תש 
 
הנני מודע/ת ומבין/ה, כי מסירת מידע שהגיע אלי עקב ביצוע ההסכם, לאדם שלא היה  . 8

מוסמך לקבלו,  או שימוש במידע שלא לצורך ביצוע פעילותי במסגרת ההסכם, מהווה 
 שדינה שנת מאסר. 1977-לחוק העונשין התשל"ז 118עבירה פלילית לפי סעיף  

 
כמפורט במסמך זה, תעמודנה בתוקפן גם לאחר תום מתן  לעיל, יהתחייבויותי .9

 השירותים מטעמה של החברה למכבי, ולתקופה בלתי מוגבלת.
 

  :ולראיה באתי על החתום 
 
 

                                                                                                
   ____  _______________               ח ת י מ ה : _________ש ם    ה ע ו ב ד / ת: __        
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