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   Scaled Agileום וייש מעהטה ,ליווי -בקשה להצעת מחיר

 "הבקשה"(-)להלן

 כללי .1

 ,( מעוניינת לקבל הצעות מחיר לשירותי ליווי"מכבי" -מכבי שירותי בריאות )להלן  1.1

 .(, באגף מערכות מידע "השירותים" -)להלן  Scaled Agileויישום הטמעה 

 :  לדוא"ל שרון ויצמןאל  את ההצעות יש למלא בטופס ההצעה המצורף ולשלוח 1.2

waizman_sh@mac.org.il 12/2019/81 עד לתאריך 

מכבי שומרת לה הזכות לנהל מו"מ עם בעלי ההצעות המובילות וכן לבצע את  1.3

 ההתקשרות בנושא זה מול יותר מספק אחד.

ותר, חלק מההצעה או כל הצעה מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה בי 1.4

 שהיא.

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

 לאחר שקלול המחיר והאיכות כפי שתחליט מכבי.

 

בחירת הזוכה במכרז תעשה בדרך של שקלול המרכיבים המפורטים להלן, והכל  1.6

ר ההצעה המעניקה למכבי על פי שיקול דעתה הבלעדי של  מכבי ובאופן שתבח

 .50% -, איכות 50% -את מירב היתרונות:  מחיר 
 

הצעה זו אינה מבטלת את זכותה של מכבי להמשיך התקשרויות קודמות, בהתאם  1.7

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

בהתאם להסכמים  בקשה זו על מנת לבטל ו/או לשנות ו/או לגרוע מזכויות מכבי

 קודמים עימו, לרבות מימוש אופציות ככל שהן קיימות.
 

ימים  7ספקים עמם תתקשר מכבי, יחתמו על ההסכם המצורף לבקשה תוך  1.8

מקבלת הודעה על רצונה של מכבי להתקשר עמם.  מסמכי הבקשה והצעת הספק 

 . יהוו חלק בלתי מפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם
 

מפרט השירות המבוקש והדרישות מהספק יש לפנות בשאלות מקצועיות לגבי  1.9

 alperovi_o@mac.org.il לעומר אלפרוביץ 

 

 :דרישות סף להשתתפות בבל"מ .2

מערכות מידע בארגוני ) Scaled Agileיישום  פרויקטי 3על המציע  להציג לפחות  2.1

עובדים(  1000בארגוני אנטפרייז )מעל  על ידו,אשר בוצעו יחידות עסקיות( וב

 .2018-19במהלך  

mailto:waizman_sh@mac.org.il
mailto:alperovi_o@mac.org.il
mailto:alperovi_o@mac.org.il
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בארגוני  Scaled Agileשנים ביישום  4על המציע להציג צוות בעל ניסיון של מעל  2.2

 אנטפרייז כדוגמאת מכבי.

 ההצעה פרמטרים ומשקלות לבחינת  .3

 50% –מחיר 

  50% –איכות 

 בחינת האיכות:

 מינימאליסף ציון  אחוז פרמטר

%51 מגוון והמלצת לקוחות  75% 

היישום אשר ביצע הספק במהלך  קטיייפרוקפי יה**

2018-19 

%25  80% 

 80% 20% תולגבי שיטות העבודה המוצע התרשמות מכבי

הפרויקטים אשר הוצגו ע"י איכות מ התרשמות מכבי

 הספק

20% 80% 

 80% 20% מכוח האדם המוצע  התרשמות מכבי

  100% איכותסה"כ 

אשר  ועוד מספר שעות העבודהקפי פרויקטים =  מספר פרויקטים בארגוני אנטפרייז יה **

יותר ודולוגיה )ככול ששעות היישום + מספר הפרויקטים גדול תהושקעו ביישום המ

 יקבל המציע ציון גבוהה יותר(

 ציון איכות הנמוך מרמת הסף, יפסול את הצעת המציע.

 

 רקע  .4

ליווי עובדים. על המציע לספק שירותי  500 -כאגף מערכות מידע במכבי מונה  4.1

  .2020בשנת  שעות עבודה 1300 -אומדן של כ על בסיס והטמעה

וביחידות  ברחבי אגף מערכות מידע  Scaled Agileמכבי נמצאת בתהליך יישום   4.2

לצורך שיפור וייעול  תהליכי הפיתוח וניהול המוצר. כיום תהליך  העסקיות בארגון

ותי פיתוח וניהול מוצר. תכנית העבודה הנוכחית של ההטמעה צו 10יושם במעל 

. 2020באגף מערכות מידע בנויה כך שכל הצוותים יכנסו לתהליך עד אמצע שנת 

 תצורות עבודה עקריות : 2כיום נעשה יישום על פי   

 Kanban  - עבור ניהול צוותי אינטגרציה 

 Scurm  -  ,ניהול פיתוח בצוותים דיגיטלCRMליבה , מערכות. 
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 דרישות כלליות .5

המפורטים מטה. הצעת המחיר תוצרים והשירותים כלל ההצעת מחיר לנדרשת מהספקים 

אחד יש לציין זאת  מיישםמנדרש יותר  המציע ולדעת. במידה שעתיתתתבסס על עלות 

 . 8.5תחת סעיף 

 : והטמעהליווי יישום         5.1

בשבוע  ה מלאיםימי עבוד 2 לפחותבאתר מכבי  להיות נוכח ספקעל ה  5.1.1

 עבור בסבבים בין הצוותים בטקסים הבאים:ל יש. בימים אילו 

 Daliy -  יש לבצע מעבר בין הצוותים השונים. -יום כל מתקיים 

 Planning  - להיות נוכח  ספקמתקיים אחת לשבועיים. על ה

 פגישות תוך ביצוע סבב בין הצוותים. 3בלפחות 

 Retro – להיות נוכח בלפחות  קספמתקיים אחת לשבועיים. על ה

  פגישות תוך ביצוע סבב בין הצוותים. 3

 Backlog –  היחידות מתקיים אחת לשלושה שבועות יחד עם

 העסקיות 

בתהליך ליווי זה  היחידות העסקיות בארגון.ידרש ללוות את  המציע 5.1.2

פיצ'רים  להדריך וללות את הצד העסקי בהגדרת ספקמצופה מה

להיפגש עם הצד  ספקים. על הלפרויקטים השונ MVP'sויצירת 

 .לשבועייםהעסקי לפחות אחת 

מכבי מעוניית בהרחבת הטמעת התפיסה לרמה הארגונית ולייצר  5.1.3

 ספק. כבסיס על ההיחידות העסקיותתהליך תכנון רבעוני יחד עם 

 לעזור לייצר 

 Cadence  סבבים רבעוניים של כל הארגון –ארגוני 

 Backlog  שלו היא ארגוני שיחידת הערך הבסיסיתMinimal 

Marketable Feature –  כלומרMMF 

 

 סנכרון צוותים 5.2

להכשיר צוותים נוספים לעבודה  ספקיידרש ה  scaling -כחלק מתהליך ה

 תהליך  לייצר  ספקעל ה במכבי. רודולוגיה על פי תהליך העבודה המוגדבמת

( כך Scrum of Scrums)לדוגמה עבודה מממולץ לסנכרון בין הצוותים במכבי 

 .תכנון תוכניות עבודה מותאם לארגון  מודלשייווצר 
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 ביצוע סדנאות הכשרה 5.3

 היישום יידרש הספק הנבחר להוביל סדנאות במטרה מהלך תהליך  5.3.1 

 ודולוגיה. להכשיר צוותים נוספים לעבודה במת

לפי עלות שעתית של הספק  אלא ייחושבונאות לא יתמחורו בנפרד דס 5.3.2

חישוב עלות הסדנא יהיה כמספר השעות שארכה בתעריף . הנבחר

  . שעת לווי

עפ"י שעות העבודה הנדרשות עלות הכנת החומרים לסדנאות יתמחורו  5.3.3

עלות זו תיהיה חד פעמית )עבור כבי. מקדים של מ רושיאלאחר 

  הכנת חומרים גורפת(.

 כל חומרי ההדרכה אשר יוכנו עבור מכבי, יהיו שייכים למכבי לכל דבר 5.3.4

ועניין כולל הקניין הרוחני. על הספק להעביר למכבי את קבצי המקור 

 .של חומרי ההדרכה

 

 :מנהלה .6

 ובסיכום מראש ם ותאאך ורק בהספק יעסיק ספקי משנה או חברות צד שלישי  6.1

 נציג מכבי שירותי בריאות.  מול

 מקום ביצוע העבודה יהיה בת"א. 6.2

 וההסכם מול נציג מכבי.  הספק ימנה מנהל בכיר מטעמו לניהול של הפעילות 6.3

בכל מקרה עובדי הספק ימלאו דו"ח נוכחות או יחתימו כרטיס נוכחות בהתאם  6.4

 לדרישות הלקוח.

כל תוצר שהוא מסמך תכנון, סיכום או חומר עזר, יועברו לאישור נציג הלקוח,  6.5

 לפני הפצתו לגורמים אחרים.

 מענה הספק יכלול: .7

 .8מענה מלא לסעיף   7.1

 .בטופס ההצעה רשומיםם כפי שיישו ימומחעלויות   7.2

 .פירוט הכירות עם הכלים התומכים  7.3

 . ופרטי אנשי קשר רשימת ממליצים  7.4

בנוסף יש לצרף קו"ח של כל אחד מאנשי הצוות המוצעים וזמינותו להקיף השעות   7.5

במסגרת הערכת ההצעות, מכבי רשאית להזמין מציעים לצורך  .הנדרש על ידי מכבי

 .22/12/19עד  19/12/19, ככל שידרשו, יתקיימו בתאריכים הצגת יכולתם. פגישות אלו
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 להסכם( א'טופס ההצעה )מהווה נספח  .8

 .                                                                                    שם המציע: 8.1

 פירוט ניסיון רלוונטי של החברה המציעה : 8.2

          

          

          

          

          

          

          

          

          

           

 תאור מורחב של הידע והנסיון של מבצעי העבודה 8.2.1

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

           

 היישום.ליך פרוט יעדים ומדדים להצלחת תה 8.2.2
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  :יש לפרט ידע וניסיון בשימוש בכלים התומכים בתהליכי ניהול פרויקטים ופיתוח 8.3

 ידע ונסיון  שם הכלי 

MSP – My single Point  

TFS Microsoft  

Atlassian suite   

QC Micro Focus  

AzureDevOps  
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 :פרטי פרויקטים וממליצים 8.4

תיאור קצר  חברה
 של היישום

תאריך 
תחילת 
 עבודה

היקף 
היישום 

 )בשעות(

תכולה אותה 
 ביצע הספק 

 פרטי הממליץ
 שם + טלפון

שם חברי הצוות 
מטעם המציע 

אשר ביצוע את 
 היישום

      
 
 
 

 

      
 
 
 

 

      
 
 
 

 

 

 
 : מחירהצעת ה 8.5

 יישום יבלאת עלוית מומחט

 ₪  -ב עלות שעתית משאב

 )לא כולל מע"מ(

  מובילמיישם 

  מיישם 

  שעות סדנא

  שעות הכנת חומרים
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 כללי: .9

 . חדשים כל העלויות יהיו נקובות בשקלים 9.1

 המחירים אינם כוללים מע"מ. 9.2

התעריף  ולפי חיוב התשלום יתבצע מידי חודש, בהתאם לשעות העבודה בפועל 9.3

 .השעתי

חתום ע"י גורם במכבי אשר מאשר את שעות  שעותהספק מחויב להעביר דו"ח  9.4

 העבודה בפועל. 

 ימים. 90 -תוקף ההצעה 9.5
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 תאריך : __________

 

 הסכם

 

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

 (.""השירותים -)להלן Scaled Agileויישום  לאספקת שירותי ליווי, הטמעה( "הספק"
 

 

 תקופת ההסכם .1

הסכם זה יעמוד בתוקף לשנה החל מיום _________ועד יום  _________]להלן:  1.1

 "[.תקופת ההסכם"

על אף האמור לעיל, מכבי תהא רשאית להביא הסכם זה לידי סיום, בכל שלב ומכל סיבה  1.2

מראש. במקרה זה תשלם מכבי לספק  יום 30די משלוח הודעה בכתב י-שהיא, וזאת על

את הסכומים שהתחייבה לשלם עד למועד שבו הופסקה ההתקשרות, או הספק יחזיר 

 למכבי את הסכומים ששולמו עבור התקופה שלאחר מועד הפסקת ההתקשרות.

 

 תמורה .2

רשימת השירותים המסופקים על ידי הספק למכבי ומחיריהם יהיו כמפורט בהצעת  2.1

 להסכם זה. א' כנספחהספק  המצ"ב 

ה של החשב הכללי  לאספקת נשוא ההסכם במהלך תקופת    היה והספק יזכה בבקש 2.2

ההתקשרות עם 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

יום מיום הוצאת  66ם כנגד חשבונית מס בתנאי תשלום של  שוטף + התמורה תשול 3.1

 החשבונית.

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

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

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

 עסקאותיו למע"מ בהתאם לחוק.

 

 אספקת השירות .4

 הזמנת השירות תבוצע באמצעות הזמנה ממוחשבת חתומה ומאושרת.  4.1
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הספק מתחייב להעביר למכבי, בכל עת בהתאם לדרישה מפורשת של נציג מכבי, דו"ח  4.2

רבות היקף שעות ופירוט נושא השירות פרטני של שירותי המומחה שהעניק המומחה, ל

 ומהותו.

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

ר עם שירותי המומחה, בכפוף לכך שמכבי תתאם עם ידי מכבי בקש-אליהן הוא יוזמן על

 מן סביר מראש. נותן השירות את הגעתו לפגישות אלו באמצעות יידועו עליהן תוך פרק ז

כחלק ממתן השירות, יעביר נותן השירות לידי מכבי כל חוות דעת, נייר עבודה או כל  4.4

 תוצר אחר של השירותים, בכל עת, בהתאם לדרישתה מכבי.

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

ו משיקים, וישתתף בדיונים למיניהם הקשורים ו/או כל גורם במכבי בעניינים קשורים א

 לעניינים בהם הוא מספק את שירותי התחזוקה, לפי הצורך ולבקשת ודרישת מכבי.

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

 המומחה שהוענקו על ידו למכבי בחודש שחלף. 

 טחת מידע.נותן השירות יעבוד בכפוף ממונה אב 4.7

 

 מועסקי הספק .5

הספק מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת השירותים למכבי  5.1

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

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

 תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.  לגבי

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

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

 בעת מתן שרות למכבי.

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

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

  פרק זה.

 

 אנשי קשר .6

 להיות איש הקשר הישיר עם  הספק. עומר אלפרוביץ מכבי ממנה בזאת את 6.1

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

 

 כםהסבת הס .7

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

 הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.
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 אחריות .8

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

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

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  הספק 8.2

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

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.

 

 סודיות .9

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

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

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

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

 .1977-העונשין, התשל"ז

כבי, לרבות בסימני המסחר שלה, כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מ 9.3

 כפופים לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 :דרישות לסודיות 9.4

 הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:

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

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

ו פקיה, מידע רפואי, מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע פיננסי וכיו"ב נתונים, אשר יגיעס

י האמור במסמכי הסכם זה )להלן: פ-על ספקלידיעתו במסגרת ביצוע התחייבויות ה

 (."המידע"

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

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

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

, נותני שירותים ספקהמורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי ה ספקלעובדי ה

 י ההסכם יחתמו על כתבפ-והמועסקים על ידו ומטעמו לצורך ביצוע התחייבויותיו על

)בכל עת(, בנוסח המחייב אותם לעמוד  ספקהתחייבות אישי לשמירת סודיות כלפי ה

לשמירת סודיות המפורטות בהסכם זה, וכן כלפי מכבי )בהתאם  ספקבהתחייבויות ה

די מכבי(. מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי י-לדרישה מפורשת ולנוסח שיומצא על

די עובדיו ו/או הפועלים מטעמו או י-יהא אחראי כלפי מכבי למילוי האמור על ספקה

 עבורו.
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 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  9.4.4.1

 בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות;

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

 .ספקמידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של ה 9.4.4.3

 ספקי צו מרשות שיפוטית מוסמכת, ובלבד שהפ-י דין או עלפ-מידע שחובה לגלותו על 9.4.4.4

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

לא  ספקבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי הכי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא ב 9.4.5

 יהא רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.

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

התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור עליו בסודיות, 

או שימוש בו שלא לצורך ביצוע ההסכם עלול לגרום למכבי נזקים  ואשר גילויו לאחרים

מודע לכך שהמידע  ספקוהפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת המידע בסודיות, וכי ה

 הינו חלק מנכסיה של מכבי.

כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא מודע לסנקציות  9.4.7

צעדים בגין הפרת ההסכם( להן הוא צפוי אם הוא או מי האזרחיות והפליליות )בנוסף ל

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

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

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

 

 שונות .10

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

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

 שיגיע לזוכה ממכבי.

 
לא רק: אסותא מרכזיים רפואיים לכל התאגידים / חברות בקבוצת מכבי, לרבות, אך  10.2

קאר בע"מ, -בע"מ, בית בלב בע"מ, מכבידנט בע"מ, עמותת קרן מכבי ומכבי טבעי, מכבי

מכבי אחזקות בע"מ, אגודת מכבי מגן, וכד' תהא שמורה הזכות לרכוש את המוצרים 

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

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

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

 להפעיל ולקיים שירות דומה ו/או מקביל עבור מכבי.
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כתובות הצדדים הן כמפורט להלן. כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר רשום על  10.4

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

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

 68125תל אביב,  27ח' המרד ר –מכבי שירותי בריאות 

       רח'  -                              הספק

 
 דים:כתובות הדואר האלקטרוני של הצד 10.5

      מכבי: 10.5.1

      הספק: 10.5.2

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום : 
 

 

 

 

                    

 ספק  ה        מכבי שרותי בריאות                                                                   

 

    שם מלא של החותם:          

 

     חותמת:            

 

 

 

 אישור

 
_____________________________________________, עו"ד, מאשר כי אני הח"מ, 

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

ל מס' ________________________, הינו/ם מוסמכים לחתום על הסכם זה מטעמה ש

_______________________________________, 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 


