
 

 מחלקת רכש ציוד וחומרים                                   

 
   

  

  

 בקשה להצעת מחיר לאספקת שירות אשפוז בית 

 ("הבקשה" –)להלן 
 

 
 כללי .1

אספקת שירות אשפוז ( מעוניינת לקבל הצעות ל"מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1

 כמפורט בבקשה. (,המוצרים והשירותים"" –)להלן  בית

לדואר  דוביניןדיאנה לשלוח אל על גבי טופס ההצעה המצורף ו למלאאת ההצעות יש  .1.1

 .101.1.100.עד יום  ldubinin_d@mac.org.iאלקטרוני 

מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא.  .1.0

 מכבי רשאית לפצל את ההתקשרות ליותר מספק אחד.

 הצעות שלא עומדות בסף איכותי נדרש יפסלו. .1.1

 .ספקים שימצאו מתאימיםמכבי שומרת לעצמה הזכות לנהל מו"מ עם  .1.1

 ושקלול המחיריםעמידה בתנאי סף תעשה בדרך של  הרכש הזוכה בתהליך בחירת .1.1

, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של  מכבי ובאופן שתבחר ההצעה המעניקה המוצעים

 .למכבי את מירב היתרונות

היות מציע בעל ההצעה הכלכלית המיטבית אינו מבטיח את זכייתו. זכייה תוכרז לאחר  .1.1

 כפי שתחליט מכבי. תנאי סף והמחירשקלול 

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

ספקים עימם תתקשר מכבי, יחתמו על ההסכם המצורף לבקשה ם הליך הרכש, בתו ...1

ימים מקבלת הודעה על רצונה של מכבי להתקשר עימם. מסמכי הבקשה והצעת  1תוך 

 הספק יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.

ידוע למציע שמכבי תהא רשאית להציג את פרטי הצעתו הכלכלית, ככל שתוכרז כזוכה,  .1.10

 .בפני מציעים אחרים

 



 
 
 

 

 תנאים מוקדמים להגשת ההצעה:  .2
 

 רשאי להגיש הצעות מציע אשר יענה על כל הדרישות שלהלן: .1.1
 תאגיד רשום כחוק בישראל. 1.1.1
 מנהל ספרים כדין. 1.1.1
בעל ניסיון  –במידה והספק אינו עובד כיום עם מכבי בתחום נשוא הבקשה  1.1.0

 10מוכח של שנתיים לפחות, עד למועד פרסום הבקשה ובהיקף של לפחות 
מטופלים לחודש )אפשרי אותם מטופלים או מתחלפים( באחד או יותר 

 התחומים הבאים:
טיפול רציף בחולה מורכב, בבית החולה או במתקנ/ים המופעל/ים  1.1.0.1

 על ידי המציע.
רצף טיפול רפואי בבית המטופל ע"י צוות  –י מסוגל לספק טיפול בית  1.1.0.1

 רב מקצועי. 

מסוגל לספק למכבי את השרות בעצמו )לצורך כך גורמי טיפול הקשורים עם  1.1.1
המציע ומוציאים לו חשבונית לא יחשבו כקבלני משנה(. למען הסר ספק, 
המציע הינו האחראי הבלעדי לעמוד בדרישות הבקשה להצעת מחיר לרבות 

 ההסכם. 
המציע ובעלי השליטה בו, מקיימים את חובות המציע בעניין שמירת עובדים,  1.1.1

לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע 
 כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים. 

 
 התחייבויות המציע .3
 

באם מכבי תחליט להתקשר עמו, יהיה ערוך לתחילת מתן שרות מלא בפריסה ארצית  .0.1
מהודעת מכבי לרבות, כוח האדם המתאים, הכשרה, הידע, ציוד ואמצעים  ימים 00תוך 

הרלוונטיים לשם מתן השרות כמתחייב מהוראות הסכם זה, כל האישורים ו/או 
 לצורך קיום השירות והפעלתו. ההיתרים ו/או הרישיונות, הנדרשים על פי כל דין,

 

ימים מיום קבלת ההודעה על הזכייה.  1המציע יחתום על ההסכם המצורף כנספח, בתוך  .0.1
הספק מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על ההסכם, אישור עריכת 

 ביטוחים חתום ומאושר ע"י חברת הביטוח. 
 

 המפרט המבוקש: .1
 

 הרכב הצוות וההכשרה מקצועית הנדרשת:  .1.1
השרות ינוהל על ידי רופא בעל מומחיות במקצוע קליני -מנהל רפואי 1.1.1

פנימית/ גריאטריה/רפואה דחופה/טיפול  -באחד מהתחומים  )עדיפות
 נמרץ/משפחה(. 

השרות יינתן על ידי רופאים בעלי ניסיון קליני בעדיפות  – רופאים מטפלים 1.1.1
  .להתמחות בפנימית, רפואה דחופה/טיפול נמרץ/גריאטריה

בעל/ת   השרות יינתן על ידי אחים/ות מוסמכים/ות, – אחיות מטפלות 1.1.0
בוגרים/ות קורס ניסיון של שנתיים לפחות בתחום קליני רלוונטי, עדיפות ל

דחופה/טיפול נמרץ/בגריאטריה/רפואת משפחה, עדיפות על בסיסי ברפואה 
שבעברה/ו קורסים כ ם/ות קליניים/ות בתחומים שהוזכרו,למומחי



 
 
 

רלוונטיים לטיפולי בית ובידם מסמך מגוף אקדמי מוכר על כך. )יש לצרף 

 מסמכים ותעודות לטופס ההצעה(.
 יפול את התעודות והמסמכים הנדרשים יש להעביר לאישור המחלקה להמשך ט

 במטה או מי מטעמו.
 

 הכשרות נדרשות: .1.1
על הספק לבנות מערך הכשרה וליווי עבור עובדים חדשים ואישור  1.1.1

 להשתלמות בת שבוע תוך הצמדות וליווי לרופא ואחות ותיקים בחברה.
למען הסר ספק, עובד חדש יחל את עבודתו רק לאחר שעבר הכשרה, העביר  1.1.1

כמחויב וקיבל אישור מהיחידה להמשך טיפול את המסמכים הרלוונטיים 
 או מי מטעמה להתחיל עבודתו.

1.1.0ACLS   שנעשה בשלוש שנים האחרונות עבור הרופאים ושנתיים האחרונות

עבור אחיות. נדרש ליידע מנהל המחלקה להמשך טיפול במטה או מי 
מטעמו על התאריכים שבוצעו ולעדכן בקביעות ולהעביר לו את אישורי 

 כה.ההסמ
ימים בשנה לפחות,  1השתתפות העובדים בתוכנית השתלמות והדרכה בת  1.1.1

אישורים על השתתפות של כל עובד, יש להעביר מנהל המחלקה להמשך 
 טיפול במטה או מי מטעמו.

 

 שיטת העבודה: .1.0
ע"פ עקרונות תורת ההפעלה הקיימת במכבי .משך האשפוז במחלקה לאשפוז   1.0.1

הסמכות לקבלת החלטה על משך האשפוז בבית הינה ביתי מוגדר מטה, כש
 עפ"י החלוקה הבאה:

ימים עפ"י החלטת אחות מתאמת אשפוז בית/רופא אשפוז בית  0עד  1.0.1.1
 מטעם מכבי במיון. 

באישור המנהל הרפואי של היחידה  -ימים  10ימים ועד  0בין  1.0.1.1
 לאשפוז ביתי במחוז.

באישור המנהל הרפואי של היחידה לאשפוז ימים  - 11-ימים ל 10בין  1.0.1.0
 ביתי במחוז.

 .אישור מנהל רפואי מחוזי/ מי מטעמו -ומעלה  יום 11  1.0.1.1

 

 תנאים נוספים: .1.1
הצוות הרפואי ימציא אישור חיסונים בהתאם לדרישות משרד הבריאות )נוהל חיסוני 

 עובדים( בטרם החל לעבוד באשפוז ביתי.
 

 

 אוכלוסיית יעד .1.1
 קבוצות מחלות מתוכן ייבחרו מטופלים: 0הוגדרו  1.1.1

 מחלות זיהומיות 1.1.1.1

 מחלות כרוניות 1.1.1.1
 הפרעות מטבוליות 1.1.1.0

כאשר קבוצת   בחירת המטופלים בתהליך הכניסה לפרויקט תהיה מדורגת, 1.1.1
 המחלות הזיהומיות תהווה את הגיוס הראשוני:

 דלקות ריאה 1.1.1.1
 בדרכי השתןדלקת  1.1.1.1
 ) לדוגמא: צלוליטיס(  זיהומים בעור 1.1.1.0



 
 
 

 גסטרואנטריטיס 1.1.1.1

 אוסטאומיאליטיס 1.1.1.1
 
  החמרה במחלות כרוניות הבאות : 1.1.0

 )להוסיף דרגות מחלה (  CHF -מחלות לב 1.1.0.1
 COPD  -מחלות ריאה 1.1.0.1
 

 : יותהפרעות מטבול 1.1.1
 התייבשות  1.1.1.1

 

 מצבים נוספים: 1.1.1
 איזון כאב 1.1.1.1
 טיפול בפצע 1.1.1.1
 לשיקול דעת רפואי 1.1.1.0

  

 מצבים קליניים שאינם מתאימים לאשפוז בית .1.1
 :הפרעות אלקטרוליטים והומאוסטזיס 1.1.1

או  1.00-בדם עורקי או פחות מ  PHשיבושים במצב הומאוסטזיס ) 1.1.1.1
 (.1.11-יותר מ
 כממצא חדש. .-מ המוגלובין נמוך 1.1.1.1
 .1.1-או יותר מ 0-אשלגן פחות מ 1.1.1.0
 . 100-סודיום פחות מ 1.1.1.1
סימנים  מ"ג לדציליטר בקורלציה עם אלבומין. 11-יותר מ -סידן 1.1.1.1

להתחלה חדשה של אי ספיקת כליות חדה או אי ספיקת כבד חדה )סימני 
 (.1-יותר מ INR טר, או מ"ג לדצילי 11-אנצפלופתיה, עליית בילירובין יותר מ

 אי יציבות המודינמית ונשימתית: 1.1.1

ו לחץ דם  0.-לחץ דם סיסטולי מתחת ל -אי יציבות המודינמית 1.1.1.1
 מ"מ כספית. 10-דיאסטולי מתחת ל

-, סטורציה מתחת ל10מ"מ כספית -מתחת ל PO2היפוקסמיה ,  1.1.1.1

)כגון: אינהלציה, שוני באוויר חדר, לאחר קבלת טיפול רא 88%
 (.סטרואידים

 מצבים חריפים או חדשים רפואיים: 1.1.0
 דימום פעיל. 1.1.0.1
 הפרעת קצב חדשה. 1.1.0.1
 שינויים במצב הכרה. 1.1.0.0
 סימני תעוקת חזה חדשה. 1.1.0.1
 .PE-חשד ל 1.1.0.1
 הרעלות או עקיצות 1.1.0.1

 מצבים פסיכיאטריים:  1.1.1
 אובדניניסיון  1.1.1.1

 דליריום אקוטי 1.1.1.1
 מצב ירידה במערכת אימונית והמטולוגית : 1.1.1

 . 10,000-טרומבוציטופניה מתחת ל 1.1.1.1
 .1,000 -נויטרופניה מתחת ל 1.1.1.1

 

 



 
 
 

 מצבים אחרים )לשיקול דעת צוות המחלקה לאשפוז ביתי(: 1.1.1
שקדמו לצורך ימים  1-אשפוז חוזר בבית החולים מכל סיבה ב 1.1.1.1

 להחלטת המחלקה המשחררת(. -ימים אחורה 1באשפוז הנוכחי )שחרור עד 

 .הריון ) בשלב זה( 1.1.1.1

 מטופלים אחרי השתלה ללא קשר לזמן ההשתלה. 1.1.1.0
 שיקול דעת רפואי. 1.1.1.1

 .במהלך האשפוז צפי לתמותה 1.1.1.1

 

 המחלקה לאשפוז ביתי בקהילה: .1.1
 מטופלים בכל רגע נתון בכל מחוז. 10 -מסוגלת לטפל ב 1.1.1
קבלות חדשות של מטופלים חדשים ליום, בתיאום עם הגורם  1תבצע עד  1.1.1

 .המנהל במכבי
ימי שהייה במחלקה לאשפוז בית  0תבצע שחרורים מתוכננים בסיום  1.1.0

ימים  0 -בקהילה )פרט למקרים מיוחדים שבהם נדרשת התערבות יותר מ

 ועליהם יתקבל אישור מיוחד ממכבי(.
 שעות לפני ביצועו. 11חובה לתאם כל שחרור עם מכבי שירותי בריאות  1.1.1

 

השרות יינתן בבית המטופל, בהתאם לצורך ועל פי נהלי וחוזרי משרד השירות הנדרש:  .1.1
 הבריאות:

 

 הפעולות הנדרשות: 1.1.1
 הערה מבצע  מי פעולה

ביקור קבלת מטופל קבלה ממסלול בית חולים: 

צוות של רופא ואחות יגיע לבית  -חדש לשירות

שעות מקבלת ההתחייבות,   1-1המטופל תוך 

לפגישת הכרות וקליטת המטופל ומשפחתו/מטפל 

עיקרי. במסגרת הפגישה יפורט למטופל 

ומשפחתו/מטפל עיקרי מהות השרות, אפיון ומטרות 

במפגש את צפי משך האשפוז  השירות. הצוות יגדיר

 הביתי.

תבוצע בדיקה פיזיקלית כמקובל, יבוצעו אומדנים 

רלוונטיים להחלטות טיפוליות ותבנה תכנית טיפול 

בהתאם. יש לתעד הביקור במערכת ממוחשבת 

הספק מתחייב ביכולתו  לקליקסת והמתממשק

לתמוך בתיעוד ישירות במערכת "קליקס של מכבי 

)בהתאם להנחיית מבחינת מערכות מידע 

יועברו  סיכום הקליטה ותכנית הטיפול  .מכבי(

למנהל האשפוז הביתי במחוז ולרופא 

בפגישה יימסר למטופל מידע בכתב על   המשפחה.

דרכי ההתקשרות עם גורמים מטפלים מטעם 

 החברה.

ביקור קבלת מטופל חדש  קבלה ממסלול קהילה:

 רופא ואחות 

 

ימים עבודה  1

בשבוע משעה 

01:00-1.:00 . 



 
 
 

ל צוות של רופא ואחות יגיע לבית המטופ -לשירות

שעות מקבלת ההתחייבות, לפגישת הכרות   1-1תוך 

וקליטת המטופל ומשפחתו/מטפל עיקרי. יבוצע 

תהליך אימות אבחנה שיכלול השלמת בירור)בדיקות 

מעבדה, א.ק.ג, דימות ועוד בדיקות נוספות לפי 

שיקול דעת רפואי( במסגרת הפגישה יפורט למטופל 

טרות ומשפחתו/מטפל עיקרי מהות השרות, אפיון ומ

השירות. הצוות יגדיר במפגש את צפי משך האשפוז 

 הביתי.

תבוצע בדיקה פיזיקלית כמקובל, יבוצעו אומדנים 

רלוונטיים להחלטות טיפוליות ותבנה תכנית טיפול 

בהתאם. יש לתעד הביקור במערכת ממוחשבת 

הספק מתחייב ביכולתו   המתממשקת לקליקס.

מכבי  לתמוך בתיעוד ישירות במערכת "קליקס של

 מבחינת מערכות מידע )בהתאם להנחיית מכבי(.

סיכום הקליטה ותכנית הטיפול יועברו למנהל 

בפגישה   האשפוז הביתי במחוז ולרופא המשפחה.

יימסר למטופל מידע בכתב על דרכי ההתקשרות עם 

 גורמים מטפלים מטעם החברה.

 טיפול שגרה: 

רופא: יבוצע ביקור פרונטלי לפחות פעם ביום 

 ובהתאם לתכנית הטיפולית.

אחות: תבצע ביקור פרונטלי לפחות פעם ביום 

 ובהתאם לתכנית הטיפולית.

הרופא והאחות יבצעו ביקור משותף בבית המטופל 

 בקליטה ובשחרור.

ביקורים נוספים עפ"י תוכנית ההתערבות באופן 

 ון/וירטואלי.פרונטאלי/ מקו

וייתן מענה  11/1זמינות : הצוות יהיה זמין למטופל 

 לפניות ולבדיקות מעבדה חריגות.

 

  אחות /אוורופא 

 שחרור המטופל:

החלטה על שחרור המטופל תהיה באחריות הרופא 

שטיפל במטופל ובהתייעצות עם הצוות הרב מקצועי, 

רופא ואחות יגיע לבית המטופל ביום השחרור. 

הביקור תבוצע בדיקה פיזיקלית המקובלת,  במסגרת

תכנית השחרור וההמלצות יוסברו למטופל/בני 

 משפחתו/מטפל עיקרי.

  רופא ואחות



 
 
 

מכתב השחרור יתועד במערכת ממוחשבת 

)במידה ויידרש ע"י  המתממשקת לקליקס

מכתב השחרור והמלצות להמשך יועברו   .מכבי(

למנהל האשפוז הביתי במחוז ולרופא המשפחה. 

 למטופל במעמד השחרורעותק יימסר 

בהתאם לצורך ועל  מתן הידרציה

פי נהלי וחוזרי משרד 

 הבריאות

 

מתן עירוי לטיפול במחלתו וסמנים נלווים לרבות 

 טיפול אנטיביוטי

 

  PTCבמידת הצורך שטיפות צנתרים כגון 

  מכל הסוגים .  במידת הצורך טיפול בפצעים

הנלווים , בכלל זה הקטנת סבל איזון כאב ותסמינים 

 למטופל

 

  מתן חמצן לפי הצורך

אומדן וטיפול בבעיות נשימה לרבות טיפול 

 באינהלציה

 

סימנים חיוניים בדגש על לחץ דם , דופק, מספר 

נשימות וחום במעקב סדיר ויומי )ניתן לניטור 

 מרחוק(.

בהתאם לצורך )ניתן  בצוע א.ק.ג , משקל סטורציה

 בניטור מרחוק(

 ניטור מאזן נוזלים לפי הצורך

כלל הניטורים יתועדו במערכת הממוחשבת 

 המתממשקת לקליקס.

 

  הכנסת קטטר או זונדה לניקוז לפי הצורך

טיפולים נוספים בהתאם למצבו הרפואי של המטופל 

 ושיקול דעת רפואית כמקובל בעולם הרפואה.

 

בסיסית לרבות בציוד החייאה   הצוות המטפל יצויד

סמי אוטומטי ויעניק רפואת חירום  דפיברילטור

  .באם נדרש

  

  בתשלום נפרד מטפל סיעודי שעתיים ביום לפי הצורך 

על איש הצוות לשהות עם המטופל עד לחצי שעה מסיום הטיפול בהתאם   IV*בעת מתן תרופה 

 להוראות העלון לרופא

 

  לספק להזמנת שירות האשפוז הביתי תבוצע על ידי צוות האשפוז הביתי במכביפניה 
 

 :שירותים נוספים ...1



 
 
 

 

 :אספקת ציוד ותרופות  1...1
באחריות החברה לספק –ציוד מתכלה/ציוד שאינו מתכלה/אביזרים 1.1...1

לבית המטופל את התרופות והציוד הנדרש מבתי המרקחת של מכבי 
 פארם/אחר במידית, במטרה לשמירה על רצף הטיפול. 

התרופות שיינתנו במסגרת השירות נשוא ההסכם, הן -תרופות  1.1...1
תרופות הנמצאות בסל התרופות. יהא על הספק לקבל אישור מקדים 

פול במטה מכבי, בטרם מתן כל תרופה מחוץ לסל מהיחידה להמשך טי
 התרופות שתידרש.

לספק לבית המטופל, בעת  מכביבאחריות –הזמנת מחולל/גלילי חמצן 1.0...1
 הצורך.

באחריות ספק השירות לוודא קיום הציוד הנדרש לטיפול בעת ביצוע  1.1...1
 תיאום הביקור.

למנהל/ת המחלקה לאשפוז  בכל בעיה/ חוסר בציוד יש לפנות ישירות 1.1...1

לפני ההגעה לבית המטופל ובמהלך ימי  בית במחוז לעדכון ובירור
 האשפוז הביתי.

 

 בדיקות עזר:  1...1
 בדיקות מעבדה  1.1...1

צוות החברה יבצע את בדיקת המעבדה בבית המטופל, וישנע  1.1.1...1
 הדגימות למעבדת מכבי.

הבדיקות והרופא המטפל מטעם צוות החברה יוודא תוצאות  1.1.1...1
 כמקובל. הספק יתייחס לממצאים

 שירותי הדמיה:  1.1...1
מיה בסיסיים )צילום אם יידרשו שירותי הד 1.1.1...1

בדיקות דימות צוות הספק אחראי לביצוע   ואולטרסאונד(.
-נדרשות בבית המטופל, במרפאות ובמכוני הקופה או בבית

 נדרש.החולים, בהתאם לצורך ולדחיפות ה
תשובות בדיקות ההדמיה יתממשקו לתיק הרפואי בקליקס  1.1.1...1

 והרופא המטפל מטעם הספק יתייחס לממצאים כמקובל.

 

 שינוע המטופל: 0...1
באחריות החברה לדאוג לשנעו לביתו -בעת קליטת מטופל חדש 0.1...1

 מביה"ח באמבולנס תוך שעה מרגע קבלת ההפניה מאחות הזקיף.
, תינתן יפולים רפואיים מחוץ לבית המטופליידרשו בדיקות וטאם  0.1...1

למטופל הפניה ממוחשבת מטעם רופא החברה לביצוע הבדיקה 
בסניף מכבי. החברה תשנע המטופל לקבלת השירות באמבולנס 

 .ותדווח למנהל היחידה לאשפוז ביתי במחוז
החברה יתרשם כי יש צורך בטיפול במידה והצוות הרפואי מטעם  0.0...1

רפואי דחוף בבית החולים, באחריותו לשנע המטופל באמבולנס 

מנהל היחידה לאשפוז   לביה"ח, לציידו בטופס הפנייה ולעדכן את
 ביתי המחוזי.

ככלל, יש לעדכן את מנהל האשפוז הביתי במחוז בכל מקרה בו נדרש  0.1...1
 ה רפואית.המטופל לצאת מביתו לקבלת טיפול/בדיק

 

 זמינות הגעה: .1.10



 
 
 

שעות ממועד קבלת ההפניה  1-1תוך   זמינות הגעה לביקור ראשון תתבצע 1.10.1

 ע"י החברה. 
לפניות  11/1מתן מענה טלפוני/מקוון/וירטואלי יינתן בזמינות של  1.10.1

 החברה .  וזאת ע"י רופא/אחות  המטופל/משפחתו/מטפל עיקרי
טליים יתקיימו מדי יום וביקורי מטפלים נלווים ביקורי רופא ואחות פרונ 1.10.0

 עפ"י תוכנית ההתערבות.
ככלל, המענה הטלפוני יינתן ע"י האח/ות/רופא/ה אשר מנהל/ת הטיפול  1.10.1

  בחולה.
 

 :ביקורי שגרה נדרשים .1.11
ניתן חובה לקיים ביקור רופא בבית המבוטח בקבלה ובשחרור )  – רופא 1.11.1

(. ביקורי השגרה יתקיימו בהתאם לתכנית או בנפרד ביחד עם האחות
 ולפחות אחת ליום.  ההתערבות, לפי הצורך

ח בקבלה ובשחרור )ניתן ביחד חובה לקיים ביקור אחות בבית המבוט -אחות 1.11.1

, ביקורי שגרה יתקיימו מדי יום ובהתאם לתכנית עם הרופא או בנפרד(
 ההתערבות.

רפואיים נוספים יינתנו עפ"י תכנית טיפול ע"י עו"ס או גורמים פרה  1.11.0
 ההתערבות.

לפי הצורך במקרים מיוחדים בהם נדרש   )שעתיים ביום(. – מטפל סיעודי 1.11.1
מטפל סיעודי מעבר לשעתיים, יתקבל אישור מיוחד ממנהל היחידה לאשפוז 

 . בית במכבי
 

 : הטיפול הרפואי  תיעוד .1.11
תיעוד כלל הטיפול הרפואי יבוצע מיד עם תום הטיפול, באמצעות מערכת  1.11.1

הספק מתחייב ביכולתו . "קליקסמוחשבת ייעודית המתממשקת למערכת "מ
ישירות במערכת "קליקס" של מכבי מבחינת מערכות מידע  בתיעודלתמוך 

 )בהתאם להנחיית מכבי(.
 הדיווח הרפואי לכלול את המידע הבא:  על 1.11.1

 פרטים אישיים עדכניים של המטופל.  1.11.1.1
 רישום זמן הגעת הרופא ומטפלים אחרים. 1.11.1.1
רישום שיחות שהתקיימו עם המבוטח/מי מטעמו )טלפוניות,  1.11.1.0

 מפגשים וירטואליים/מקוונים(.
 רשימת אבחנות פעילות. 1.11.1.1
 אבחנות עבר )היסטוריה רפואית(.רשימת  1.11.1.1
 רשימת ומינון תרופות הניטלות באופן קבוע. 1.11.1.1
 רגישות לתרופות/אחרת. 1.11.1.1
 תלונה עיקרית. 1.11.1.1
 תיאור הבדיקה הגופנית.  ..1.11.1

 רישום הסימנים החיוניים. 1.11.1.10

 רישום המדדים המנוטרים מרחוק. 1.11.1.11
 בדיקות עזר, אם בוצעו והיכן.פירוט  1.11.1.11
 דיון והמלצות להמשך בירור וטיפול.  1.11.1.10
כולל מינון ואישור   רשימת תרופות המומלצות בטיפול הנוכחי, 1.11.1.11

 ניפוקן. 
 תיעוד לגבי פינוי רפואי לבי"ח במידה ובוצע.  1.11.1.11
 רישיון.חתימה וחותמת הרופא הבודק בשם מלא כולל מספר  1.11.1.11



 
 
 

תיעוד כלל הטיפול הרפואי )שניתן פרונטאלית/מקוון/וירטואלי(, יבוצע מיד  1.11.0

הספק  .קליקסבמערכת ממוחשבת שתתממשק למערכת "עם תום הטיפול, 
ישירות במערכת "קליקס" של מכבי  בתיעודמתחייב ביכולתו לתמוך 

 מבחינת מערכות מידע )בהתאם להנחיית מכבי(.
פואית תאפשר תקשורת בין אנשי הצוות ותהווה חלק הרשומה הר 1.11.1

מהרשומה הרפואית של המטופל במכבי. על הספק להצטייד במדפסת ניידת 
 על מנת להנפיק ההפניות ומכתב השחרור.

 

 : העברת מידע אדמיניסטרטיבי .1.10
כל   על הספק להעביר דו"ח מטופלים למנהל המחלקה לאשפוז בית במחוז, 1.10.1

הדוח יפרט את מספר   כניסת המטופל לשירותי אשפוז ביתי.יום מתאריך  00
ביקורי אנשי הצוות )כולל רופא, אחות, עו"ס וכדו'( לכל מטופל וכן רישום 

שיחות שהתקיימו עם המטופל מטעמו )טלפוניות, מפגשים 
 וירטואליים/מקוונים(.

בית לחודש קלנדרי( יעביר הספק למחלקת טיפולי  1אחת לחודש )בתאריך  1.10.1
דוח המפרט את רשימת המטופלים בחלוקה למחוזות, וזמן  -במטה מכבי

 השהות שלהם בטיפול הספק נכון לתאריך הפקת הדו"ח. 
דוח על פי חלוקה למחוזות, ובו  התקשרותעל הספק להעביר בתום תקופת ה 1.10.0

פירוט שמות ותעודות הזהות של המטופלים אשר פונו לביה"ח בתקופת 
נשרו מהשירות מסיבה אחרת. הדוח יכלול זמן שהיה  אשפוז הבית או

-בטיפול הספק, תאריך הפסקת השירות והסיבה. במקרים של פינוי לבי"ח
 שם ביה"ח, אופן הפינוי וסיבת ההפניה.

יום מתאריך כניסת המטופל  00על הספק להעביר דו"ח מטופלים כל  1.10.1
לים בתקופת האשפוז לשירותי אשפוז ביתי, לגבי מטופלים שפונו לבית החו

 הביתי בחלוקה למחוזות.
 ויכילו את כלל המידע הנדרש. באמצעות כספת וירטואלית,  והדו"חות יועבר 1.10.1

הספק יידע את מנהל/ת המחלקה לאשפוז בית במחוז ואת מנהל המחלקה  1.10.1
להמשך טיפול במטה מכבי בכל אירוע חריג, ביצוע טעות/ כמעט טעות/ 

 שעות מקרות האירוע. 11ושליחת דו"ח אירוע כתוב תוך באופן מידי 
 

 קשר רציף עם היחידה לאשפוז ביתי במחוז:  .1.11
 נדרש קשר רציף עם מנהל/ת היחידה: פגישות עבודה בין מנהל/ת המחלקה לאשפוז

בית במחוז לבין מנהל/ת צוות האשפוז הביתי מטעם הספק, בתדירות של אחת 
 לחודש לכל הפחות.

 

 : גיאוגרפיתפריסה  .1.11
 שטחי יו"ש ורמת הגולן.  פריסה ארצית בכל תחום מדינת ישראל, לרבות

 

 : איכות ובקרת השרות .1.11

שעות  11תוך   ת המחלקה לאשפוז בית במחוז יינתן/מענה לתלונות המטופלים ומנהל
 /תממועד הפניה, יש לכתב את מנהל/ת המחלקה להמשך טיפול במטה ואת מנהל

 חוז על המענה אשר ניתן. היחידה לאשפוז ביתי במ
יתקיים תהליך של ביצוע, תיעוד ומעקב להערכת תיקון ליקויים לצורך שיפור  1.11.1

 השירות, באם יידרש.
נדרש מעקב אחר זמני הפניה וזמני הגעת המטפלים לבית הפונה, תוך בדיקת  1.11.1

 הלימותן לסטנדרט שנקבע בהסכם זה.



 
 
 

יקון ליקויים לצורך שיפור השירות יבוצע ע"י ביצוע ותיעוד מעקב להערכת ת 1.11.0

מכבי באמצעות סקרי שביעות רצון מדגמיים בקרב מטופלים ובני 
 משפחותיהם הצורכים שירות של אשפוז ביתי.

 

 שעות מקרות האירוע 11דיווח על כל אירוע בטיחות/ניהול סיכונים תוך  .1.11
 עתידיות. הזוכה יפעל על פי הנחיות משרד הבריאות בתחום כולל הנחיות .1.11

 

 מפרט דרישות אבטחת מידע: ..1.1
יש לענות על השאלון בנוגע למערכת המידע של הספק שבה ישמר התיעוד של 

 :מבוטחי מכבי
 

מאשר / לא  דרישה נושא #

 מאשר

 פירוט

עמידה בתקן אבטחת  1

 מידע

המציע מאשר כי הוא עומד 

בדרישות תקן אבטחת 

ו/או  ISO27001מידע 

ISO27799. 

נא לצרף בעת הגשת ההצעה צילום תעודות  כן/לא

הסמכה המעידה כי ההסמכה בתוקף. 

לשמר את הסמכתו במהלך המציע מתחייב 

תקופת ההסכם ובכל תקופת הארכה 

על למנהל אבטחת המידע בארגון ולהודיע 

אי הארכת הסמכתו או שהסמכתו נשללה 

 ממנו.

האם קיים אחראי אבטחת  אחראי אבטחת מידע 2

נא לציין פרטים  מידע?

 בעמודת הפירוט.

 שם מלא: ___________________ כן/לא

 מייל: ______________________

 טלפון: _____________________

אשר כי עובדי המציע  מסמכי סודיות  3

חתומים על מסמכי 

 סודיות.

  כן/לא

אשר כי קיימים נהלי  נהלי אבטחת מידע 4

אבטחת מידע מעודכנים 

 וזמינים.

  כן/לא

 

מערכת ההפעלה  5

 והמחשוב

ההפעלה  אשר כי מערכת

, פועלת ברישיון מהיצרן

לך תקופת ותעודכן במה

ההסכם ע"פ הנחיות 

 .יצרנה

  כן / לא 



 
 
 

מאשר / לא  דרישה נושא #

 מאשר

 פירוט

 Anti-Virusתכנת  6

 במחשבי הספק

אשר כי מותקנת תוכנת 

AV  המתעדכנת בצורה

 .שוטפת במערכות המציע

  כן / לא

 או השרתים כי אשר הפרדת סביבה לוגית 7

 המאחסנים המחשבים

 לאעל בסיס ההסכם  מידע

 ישיר באופן מחוברים

 האינטרנט לרשת

 בחיוג) חיצוניות ולרשתות

 (.ן"בנל או

  כן / לא

שמתקבל על אשר כי מידע  הפרדת סביבה לוגית 8

, מאוחסן בסיס ההסכם

באופן שמופרד לוגית 

 ממידע של שאר הלקוחות.

  כן / לא

במערכות שמירת מידע  9

 ניידות

שמתקבל על  אשר כי מידע

בסיס ההסכם, לא נשמר 

 באופן אישיים במחשבים

 .נייד בהתקן או מקומי

  כן / לא

אשר כי בגישה למידע  הזדהות 11

נדרשת הזדהות )משתמש 

 .(/ ביומטריOTPוסיסמה/ 

  כן / לא

קיימת מדיניות אשר כי  הזדהות 11

סיסמאות על פי המוגדר 

 הפירוט.בעמודת 

 באופן מצטבר: כן / לא

 7קיימת מורכבות סיסמה )לפחות  .1

 (Microsoft complex passwordתווים, 

קיים תאריך תפוגה לסיסמה ויכולת  .2

 יום 09החלפה יזומה ע"י המשתמש כל 

ניסיונות  5קיימת נעילת משתמש לאחר  .3

 כושלים להתחברות

ניהול משתמשים  12

 והרשאות

אשר כי קיים  מידור פנימי 

בגישה לקבצים המכילים 

שמתקבל על בסיס מידע 

. אשר כי הגישה ההסכם

לקבצים אלה תתאפשר 

  כן / לא



 
 
 

מאשר / לא  דרישה נושא #

 מאשר

 פירוט

מחייב תפקידם שרק למי 

 זאת.

ניהול משתמשים  13

 והרשאות

אשר כי ישנו תהליך ניהול 

משתמשים במערכת 

)הוספה, שינוי תפקיד 

 .וגריעה(

  כן / לא

האם השירות ניתן  בממשקים אבטחת מידע 14

 ? APIבאמצעות חשיפת 

במקרה שסימנת "לא" נא לדלג לנושא  כן / לא

חיווים ולוגים. במקרה שסימנת "כן" נא לתת 

 מענה על השאלות בנושא זה

האם קיים תיעוד מפורט  אבטחת מידע בממשקים 15

 API( ?API -ל

Documentation) 

נא לצרפו בעת הגשת 

 ההצעה.

  כן / לא

 Inputמבוצע  אשר כי אבטחת מידע בממשקים 16

validation. 

  כן / לא

נא תאר כיצד מוגן שירות  אבטחת מידע בממשקים 17

 API (WAF, API -ה

gateway Swagger). 

  כן / לא

  כן / לא .שר כי קיים לוג אירועיםא חיווים ולוגים  18

קבצים המכילים אשר כי  העברת מידע מסווג 19

המסווג כ"חסוי" או  מידע

"חסוי ביותר" שמתקבל על 

בסיס הסכם, נשלחים 

 באופן מוצפן.

להגדרת הסיווג ראה סעיף 

 בחוזר משרד הבריאות: 4

https://www.health.gov

.il/hozer/mk12_2015.pd

f 

  כן / לא

https://www.health.gov.il/hozer/mk12_2015.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk12_2015.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk12_2015.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk12_2015.pdf


 
 
 

מאשר / לא  דרישה נושא #

 מאשר

 פירוט

מתקבל על מידע שאשר כי  גיבויים 21

מגובה בסיס ההסכם 

 .כחלק מההתקשרות

  כן / לא

אשר כי הוצאת דיסקים  גריטת ציוד מחשובי 21

לצורך תיקון או לכל מטרה 

אחרת, מבוצעת רק לאחר 

שהתקבל מחיקת המידע 

ופרמוט  על בסיס ההסכם

 .הדיסק

  כן / לא

רי אשר כי מבוצעים סק סקרים ומבדקי חדירה 22

ע"פ תכנון אבטחת מידע 

והממצאים  שנתי

 ם.מטופלי

  כן / לא

רמת השירות בענן: נא  מידע כללי 23

לסמן בעמודת הפירוט 

האם השירות מסופק 

במלואו או בחלקו בשירותי 

 ענן.

 כל השירות מסופק בענן .1 -

חלק מהשירות מסופק בענן. נא לפרט  .2

איזה חלק: 

__________________________

______________________ 

סמן בעמודת הפירוט את  מידע כללי 24

סוג השירות אשר יועבר 

 לענן.

 

- SaaS 

PaaS 

LasS 

נא לציין את פרטי הספק  מידע כללי 25

ופרטי המיקום שבהם קיים 

מידע שמתקבל על בסיס 

 ההסכם.

שם ספק שירות הענן:  .1 

______________________ 

שם מדינה/יבשת:  .2

______________________ 

 תשמוקציאשר כי הסביבה  ארכיטקטורה 26

 ,לשירות על בסיס ההסכם

מלקוחות אחרים  מופרדת

 .של ספק שירות הענן

  כן/לא

אשר כי המידע שמתקבל  ארכיטקטורה 27

על בסיס ההסכם נשמר 

 בענן באופן מוצפן.

  כן/לא



 
 
 

מאשר / לא  דרישה נושא #

 מאשר

 פירוט

הסמכה לתקנים וביצוע  28

 מבדקים 

אשר כי ספק הענן מוסמך 

לאחד מתקני אבטחת 

/  27917/  27991 מידע

 וציין לאלו מהם. 27912

נא לצרף תעודות במקרה 

 שיש.

  כן/לא

  



 
 
 

 טופס ההצעה )מהווה את נספח א' להסכם(: .5
 

 .                                                                                       התאגיד המציע:  .1.1
 

   אשפוז בית ו/או טיפול רציף בחולה מורכב, בבית החולה או במתקנ/ים המופעל/ים
 על ידי המציע.

  רצף טיפול רפואי בבית המטופל ע"י צוות רב מקצועי. –טיפול ביתי 
 

 
לשרות אשפוז/טיפול רציף בחולה מורכב בבית החולה או במתקנים לקוחות מרכזיים  .1.1

 :רציף על ידי צוות רב מקצועיהמופעלים על ידי הספק/טיפול ביתי 
 

באספקת ותק  חברה
 השרות

מספר  סוג השרות טלפון איש קשר
מטופלים 

 בשנה

      

      

      

 
 

  -מחיר השירות .1.0
 

 .)לא כולל מע"מ( ליום טיפול₪                                        מחיר טיפול יומי אשפוז בית:

 ________________)לא כולל מע"מ(. מחיר לשעת טיפול מטפל סיעודי:
 

בפריסה ארצית. מכבי אינה מחוייבת לאומדן ימי טיפול  100 -אומדן ימי טיפול בשנה  
 זה או לכמות כלשהיא. 

 
 

 :_____________________השירותתקופת הערכות נדרשת לשם תחילת  .1.1
 

 :מסמכים שיש לצרף להצעה  .1.1
 .מפרט מלא של השרות המוצע 
 .תקני איכות 

  פרוספקטים, פירוט שם מלא+ת"ז+רישיון+מקצוע ואישורים על הכשרות וכל

 .מידיע רלבנטי אחר
 
 

 הערות: .1.1
 ניתן להציע הצעות בש"ח 
 .התשלום הינו עבור ימי טיפול בפועל. יום קליטה ייחשב כיום טיפול 

 .המחירים אינם כוללים מע"מ 



 
 
 

 אחרי הנקודה. אין להציע מחיר עם ספרות 

  ימים. 110תוקף ההצעה 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 __________: תאריך 

  הסכם  

 

 

- להלן) _________ח.פ. __ ________לבין __ "(מכבי" - להלן)בין מכבי שרותי בריאות, שנערך 

 "(.השירותים)להלן: "י בית אשפוזשירותי "( לאספקת הספק"

 

 
 תקופת ההסכם  .1

 00.11.1011ועד יום  .1.11.101החל מיום לשלוש שנים הסכם זה יעמוד בתוקף  1.1
 (."ההסכם  תקופתלהלן: ")

 בת תקופה נוספת אחתלמכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ב 1.1

, בתנאים זהים או מיטיבים עם מכבי. תנאים מיטיבים כפופים להסכמת  שנתיים
 הספק.

כולם או חלקם, והכל  -מכבי שומרת לעצמה הזכות להאריך את ההסכם עם הזוכים 1.0

הרצון מהשירותים אשר סיפקו עד  בהתאם להצעתם לתקופת האופציה ולשביעות
 כה.

כל תנאי ההסכם )בשינויים המחויבים( יהיו בתוקף גם בתקופות השירות שלאחר  1.1
 תום תקופת ההתקשרות כמוגדר בהסכם.

, מכבי תהא רשאית להביא הסכם זה לידי סיום, בכל שלב ומכל  על אף האמור לעיל 1.1
ראש. במקרה זה תשלם יום מ 10ידי משלוח הודעה בכתב -סיבה שהיא, וזאת על

את הסכומים שהתחייבה לשלם עד למועד שבו הופסקה ההתקשרות, או  ספקמכבי ל
חזיר למכבי את הסכומים ששולמו עבור התקופה שלאחר מועד הפסקת י ספקה

 .ההתקשרות

 

 
 התמורה .2

 
ספח נביהיו כמפורט ומחיריהם למכבי  ספקעל ידי ה יםהמסופק רשימת השירותים 1.1

 .)מפרט השרות( להסם זה נספח ה')מחירון השרות(,  א'

 לא ישולםיום הקליטה ייחשב כיום טיפול. בפועל. התשלום יבוצע עבור ימי הטיפול  1.1
 .במוסד רפואי היה מאושפז המטופלבגין ימים בהם 

הספק מצהיר בזה, כי הסכומים המפורטים מטה מהווים תמורה מלאה וסופית  1.0
 בגין מתן השירותים.וכוללים את עלויות הספק 

מצהיר ומתחייב כי מתן השירותים המקצועיים לחברי מכבי יעשה אך ורק על  הספק 1.1
פי טופס התחייבות של מכבי. לא יינתן שרות לחבר מכבי ללא הטופס האמור, אלא 

 אישור בכתב ממכבי לפעול אחרת אם קיבל הספק

 
 תנאי תשלום .3

 

, יום לאחר תום החודש שחלף 11 -ולא יאוחר מ אחת לחודש, בראשית כל חודש 0.1
 לחברי מכבי ועל יד שסופקועביר הספק לידי מכבי חשבון חיוב בגין כל השירותים י

התשלום יבוצע אך ורק כנגד הצגת התחייבות ההולמת את דרישת  בחודש שחלף.
התשלום שהוגשה למכבי. על הספק להקפיד ולפעול לשם קבלת התחייבות מטעם 



 
 
 

רלוונטי במחוז לכל שירות המסופק על ידו ולהציג דרישת תשלום המתאימה הגורם ה

 בלבד. תשלומים חורגים יקוזזו מהחשבונית.להתחייבות זו 

באמצעות מערכת דווח של מכבי,  בהתאם  יוגשחשבון החיוב שיועבר לידי מכבי  0.1
 בי. שיידרשו ע"י מכ והדו"חות האישורים כללהסכם ואליו יצורפו  בנספח ד'למפורט 

החשבונית תוגש בצירוף דוח פירוט טיפולים שבוצעו בחודש החולף לפי שם המבוטח  0.0
 .ופירוט ימי טיפול

 יום.  11 תשלום של  שוטף + התמורה תשולם כנגד חשבונית מס בתנאי 0.1

בוריים )אכיפת ניהול יאישור עפ"י חוק עסקאות גופים צהספק יציג בפני מכבי  0.1
ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה  המעיד על 1.11 – חשבונות( תשל"ו

 ונוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותי הואפטור מניהול זה, על כי  או מע"מוחוק 
 בהתאם לחוק. למע"מ ווכן נוהג לדווח על עסקאותי

 

 גביית השתתפות עצמית מחברי מכבי .1

לא יגבה הספק כל תשלום נוסף מהחבר, ולא יתנו מתן שרות כלשהו מן השירותים  1.1

 המקצועיים לחברה, בתשלום כלשהוא והדבר מהווה תנאי יסודי בהסכם זה. 

 

 השירותאספקת  .5

באופן סדיר  השירותבמשך כל תקופת ההסכם את למכבי מתחייב לספק  הספק 1.1

מפרט ל בהתאם  כם זה,בהסכקבוע  שעות מקבלת ההתחייבות 11תוך  ושוטף

 ולדרישות משרד הבריאות. המצורף

ת \אספקת השירות תהא בהתאם להתחייבות אשר תופק בכפוף לאישור מנהל 1.1
ה. על גבי ההתחייבות יצוינו מספר ימי הטיפול. \היחידה לטיפולי בית או מי מטעמו

 למען הסר ספק, הספק ידווח רק בגין ימי טיפול בפועל.
לרבות   ,הספק בהתאם לקבוע בהסכם זה בכל תחום מדינת ישראלנתן ע"י יהשרות י 1.0

 .שטחי יו"ש ורמת הגולן(

 .הספק מתחייב להמשיך לספק שרות גם בשעת חרום 1.1

 
 יםמוצרשרות ואספקת ההצהרות והתחייבויות הספק ל .6

כי הנו בעל כל האמצעים, הידע, הניסיון, המיומנות  ,מתחייבמצהיר והספק  1.1
רך מתן השירותים וביצוע יתר ההתחייבויות הנלוות על פי והמקצועיות הנדרשים לצו

כמו כן, הספק מתחייב לבצע פעילויות שוטפות להבטחת ובקרת איכות הסכם זה. 
השירותים הניתנים על פי הסכם זה, זאת בהתאם לאופי השירות הניתן, על פי 

בהתאם דרישות מכבי ועל פי כל הוראת דין ו/או תקן החלים על השירותים הניתנים 
 להסכם זה.

או לביצוע התחייבויות ו/אין כל מניעה להתקשרותו בהסכם זה הספק מצהיר, כי  1.1
וההסמכות  תהרישיונובידיו כל האישורים, ההיתרים,  , וכיפי הסכם זה-הספק על

 הנדרשים לצורך מילוי כל התחייבויותיו לפי הסכם זה.

את השירותים במיומנות וזהירות וברמה מקצועית גבוהה,  הספק מתחייב ליתן 1.0
 פי כל דין. הספק יהיה אחראי כלפי מכבי-ולהעסיק לשם כך בעלי מקצוע מורשים על

באופן בלעדי בגין כל פגיעה, אובדן או נזק שיגרמו לגופו או לרכושו של החבר )ולרבות 
 .למתן השירותיםפגיעה נפשית וכיו"ב(, במישרין או בעקיפין, עקב או בקשר 

, מכביהספק מתחייב ליתן את השירותים באופן שוויוני ובהתאם לכללים החלים על  1.1
 מבוטחוק. כמו כן, משך ההמתנה של הלח 11-)ג( ו10בין היתר, מכח הוראת סעיפים 

 לקבלת השירות לא יהיה ארוך ממשך ההמתנה המקובל למטופלים אחרים של הספק
 .ות()לקוחות פרטיים ושל קופות אחר



 
 
 

כל  )לרבות בדואר אלקטרוני(, מיד עם דרישתה בכתב, הספק מתחייב למסור למכבי 1.1
הקבועות  , וזאת בכפוף למגבלותהידו לחבר-לשירותים אשר ניתנו עלמסמך הנוגע 

 .על פי דין הספקאו מגבלות החלות על  בחוק לגבי סודיות רפואית.

לפני מתן מכבי  חברתסור ל, יממכביו/או מכבי  תכי לפי דרישת חבר ,הספק מתחייב 1.1
 . מכבייםכל שירות פרטים מלאים לגבי זהות העובדים העומדים לתת את השירות

תהיה רשאית להודיע לספק, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי השירותים לחברים לא 
ידי עובדים מסוימים, לתקופה מסוימת או באופן קבוע, והספק מתחייב כי -יינתנו על

 כאמור לא יינתנו השירותים על ידי אותם עובדים. ימרגע קבלת הודעת מכב

בכתב, ללא דיחוי, על כל תלונה אשר תתקבל אצלו או  הספק מתחייב להודיע למכבי 1.1
ידי הספק בהתאם להוראות -על /הו בקשר עם השירות אשר ניתן לחבראצל מי מטעמ
בכתב אל הספק, יצרף הספק את העתק פניית החבר אל  /ההחבר ההסכם זה. פנ
 כאמור. הודעתו למכבי

בכל הקשור לאופן  הספק מביע הסכמתו לביצוע בדיקות ובקרות יזומות מטעם מכבי 1.1
ידי הספק מכוח הסכם זה, וזאת לרבות בדרך של סקר, -מתן השירותים הניתנים על

בחינת אופן מתן השירותים בפועל שאלון, בדיקה טלפונית וכן בכל דרך אחרת לרבות 
  .ם מכביידי נציג סמוי מטע-על

הספק מתחייב, כי כל תקלה, תלונה או כל בעיה אחרת המתגלה אצלו בעת מתן  ..1
השירותים על פי הוראות הסכם זה, בין אם התגלתה בעקבות תלונה ובין אם 

ימים  1 או בכל דרך אחרת, תטופל לכל היותר בתוך בעקבות בדיקה יזומה של מכבי
על דרך הטיפול בתלונה  מיום קבלתה אצל הספק. הספק מתחייב להודיע למכבי

 כאמור, לרבות מועד הטיפול בתלונה וזהותו של הגורם המטפל.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק מתחייב להודיע לאיש קשר מטעם מכבי על כל 
האפשרי מיד  תקלה/בעיה המונעת ממנו ליתן את השירותים נשוא הסכם זה, בהקדם

 לאחר שהתגלתה התקלה/הבעיה.

או מי מטעמה את  יעמיד לרשות מכבי הספק מתחייב, כי על פי דרישת מכבי 1.10
ואת הנתונים המצויים בקשר עם  השירותים נשוא הסכם זה  רשומותיו הרפואיות

בידו בקשר עם מתן השירותים על פי הסכם זה, וזאת לצרכי בקרה וביקורת שתבצע 
 מעת לעת. מכבי

הספק מתחייב שלא להזכיר בכל דרך שהיא, בין בעצמו ובין באמצעות כל גורם  1.11
ולא לעשות שימוש בסימן מסחרי כלשהו  הפועל מטעמו או עבורו, את שמה של מכבי

, אלא אם כן קיבל אישור מראש ובכתב לכך ובהתאם לתנאים ולפרטים מכביהשייך ל
 שנכללו באותו אישור.

לגבי היקף  כי לא קיבל מצג כלשהו ממכבי הספק מצהיר, מאשר ומתחייב, 1.11
מחויבת בשום מקרה  פי הסכם זה, אם בכלל, וכי אין מכבי-השירותים שיינתנו על

 להיקף כלשהו של שירותים.

שירותי טיפול הביתי במשך כל תקופת ההסכם למכבי מתחייב לספק  הספק 1.10
כמפורט בהסכם  הכל –בתנאים, בכוח האדם, בציוד, בתקופות ובזמנים הנדרשים 

 זה. 
 .לבית המבוטחתאספקה ו הובלהעלויות כולל  הנקוב במחירון המחיר 1.11

הספק מתחייב ביכולתו לתמוך בתיעוד ישירות במערכת "קליקס של מכבי  1.11
 מבחינת מערכות מידע )בהתאם להנחיית מכבי(.

 
  סודיות .7

אדם, כל או להביא לידיעת כל \הספק מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו 1.1
ידיעה בקשר עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או במהלך 
או אגב ביצוע ההסכם או מתן השירות, תוך תקופת ההתקשרות, לפני תחילתה או 

 לאחר סיומה.

 111הספק מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  1.1
 .1.11-לחוק העונשין, התשל"ז



 
 
 

או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר \כל פרסום בקשר להסכם זה ו 1.0

 שלה, כפופים לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 
 

 

 :דרישות לסודיות 1.1

 הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן  1.1.1
מבוטחיה, שיטות עבודתה, נתוניה  ביחס לכל מידע על ושל מכבי, עובדיה,

הכספיים, מידע על ספקיה, מידע רפואי, מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע 
פיננסי וכיו"ב נתונים, אשר יגיעו לידיעתו במסגרת ביצוע התחייבויות הספק 

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

ובכל זמן שהוא, אלא  או גילוי של המידע בכל דרך שהיא\למנוע כל פרסום ו 1.1.1

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

לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה  1.1.0
למידע אך ורק לעובדי הספק המורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי הספק, 

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

 המפורטות בהסכם זה, וכן כלפי מכבי , מצ"ב להסכם כנספח ג'. 

פי מכבי למילוי מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי הספק יהא אחראי כל 1.1.1
 או הפועלים מטעמו או עבורו.\ידי עובדיו ו-האמור על

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: 1.1.1

או נותני השירות מטעמו טרם \או בידי עובדיו ו\מידע שהיה בידי הספק ו 1.1.1.1
 ההתקשרות בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות;

עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת מידע שנתקבל מצד ג' באופן  1.1.1.1
 סודיות;

מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של  1.1.1.0
 הספק.

פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת, -פי דין או על-מידע שחובה לגלותו על 1.1.1.1
ובלבד שהספק הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה 

 להתגונן מפניו.

והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי  כי ידוע לו 1.1.1
 הספק לא יהא רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.

כי ידוע לו שייתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר  1.1.1
קיימת לגביו התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים 

בסודיות, ואשר גילויו לאחרים או שימוש בו שלא שלישיים לשמור עליו 

לצורך ביצוע ההסכם עלול לגרום למכבי נזקים והפסדים ולהפרת התחייבות 
לשמירת המידע בסודיות, וכי הספק מודע לכך שהמידע הינו חלק מנכסיה 

 של מכבי.

כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא מודע  1.1.1
האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם( להן לסנקציות 

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



 
 
 

ותקנותיו, חוק זכויות  1.11-רק( הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

 , וכל דין רלבנטי נוסף.1..1-החולה, התשנ"ו

 
 
 

 

 :דרישות אבטחת מידע .1

 כללי

 את לוודא שבאחריותו המידע לאבטחת אחראי קשר איש יוגדר הספק אצל 1.1.1
 .להלן שיובאו הדרישות של יישומן

 – מידע לאבטחת בינלאומי לתקן הסמכה בעל הנו כי מתחייב הספק 1.1.1
ISO27001 בריאות במוסדות מידע לאבטחת לתקן או ISO27799. 

 מכבי. הספק לעובדי וזמינים מעודכנים מידע אבטחת נהלי יהיו לספק 1.1.0

 .אלו מנהלים עותק עת בכל מהספק לבקש רשאית
 מכבי חברי אודות פרטים המכיל מידע ממכבי מקבל הספק שבהם במקרים 1.1.1

 הפרטיות הגנת חוק פי על כנדרש פועל הוא כי מצהיר הספק, עובדיה ואו/ו
 במשרד הפרטיות להגנת הרשות והנחיות מכוחו התקנות, 1.11-א"התשמ

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

, סודיות הצהרות על הרלוונטיים ושלוחיו עובדי את להחתים מתחייב הספק 1.1.1
 של המידע סודיות על מוחלטת לשמירה התחייבות, היתר בין, הכוללות

 לשמירת ההתחייבות בנוסח שימוש לבצע ניתן, ספק הסר למען. מכבי
 .הספק אצל המקובל סודיות

 שלא שימוש בו ייעשה ולא יישמר מטעמו ומי הספק לידי המגיע מידע כל 1.1.1
 .מכבי מול הפעילות לצורך

 או/ו לחבריה או/ו למכבי הנוגע השירותים מתן במסגרת שייחשף מידע כל 1.1.1

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

 לאירוע חשד בכל במכבי הסייבר והגנת המידע אבטחת למנהל לדווח יש 1.1.1
 .מכבי של המידע על השפעה בעל מידע אבטחת

 כל של מאחריותו להפחית או לגרוע כדי זה במסמך הספק בהתחייבות אין ..1.1
 י"ע הוראותיו למילוי הספק לאחריות או/ו זה מסמך דרישות לגבי שלו עובד
 .ושלוחיו עובדיו כל

 לסטנדרטים שלו המידע אבטחת רמת את להתאים אחראי הספק 1.1.10
 .בשוק המקובלים

  לוגית מידע אבטחת

 ישיר באופן יחוברו לא מכבי של מידע המכילים המחשבים או השרתים 1.1.11
 זה מתנאי חריגה(. ן"בנל או בחיוג) חיצוניות ולרשתות האינטרנט לרשת

. מכבי של הסייבר והגנת המידע אבטחת מנהל של מראש אישור מחייבת
 לאחסון משמשים אינם אשר הספק מחשבי את לקשר ניתן, ספק הסר למען

 .האינטרנט לרשת מכבי של המידע
 הגישה. מכבי של מידע המכילים לקבצים בגישה פנימי מידור יישם הספק 1.1.11

 מחייבים הספק אצל ותפקידם שעבודתם למי רק תתאפשר אלה לקבצים
 .מכבי מול סודיות לשמירת התחייבות על שחתמו ולמי, זאת



 
 
 

 או חסוי"כ המסווג מכבי של מידע המכילים קבצים של הצפנה יוודא הספק 1.1.10

 .מכבי  של המידע סיווג מדיניות פ"ע" ביותר חסוי
 פ"ע" ביותר חסוי או חסוי"כ המסווג מכבי של מידע המכילים קבצים 1.1.11

 .מוצפן באופן מכבי אל מהספק יועברו מכבי  של המידע סיווג מדיניות
 אמצעי בכל או/ו ל"בדוא מכבי של מידע המכילים קבצים להעביר אין 1.1.11

 .ממכבי בכתב אישור ללא אחרים לגורמים אחר תקשורת
 :הבא באופן המידע אבטחת תשמר הספק של העבודה בתחנות 1.1.11

 חברה לגבי למעט) התחנה של הקשיח הדיסק על מכבי קבצי יישמרו לא 1.1.11.1
 (.משתמשים רשת ללא יחיד או

 . אישית וסיסמא USER ID באמצעות תהיה לתחנה הכניסה  1.1.11.1
 .תווים שבעה לפחות יהיה הסיסמא אורך  1.1.11.0
 .לפחות חודשים שלושה כל יוחלפו הסיסמאות  1.1.11.1
 . הסיסמא בהקשת רצופות שגיאות 1 לאחר אוטומטית תינעל התחנה  1.1.11.1
 לכל דקות 10 לאחר שיופעל סיסמא עם מסך נועל יותקן תחנה בכל  1.1.11.1

 .היותר
 .וירוסים כנגד ומעודכנת תקנית הגנה תכנת תותקן  1.1.11.1
 האבטחה בעדכוני מעודכנת התחנה על המותקנת ההפעלה מערכת  1.1.11.1

 .היצרן ידי על שהופצו האחרונים
 או חברה לגבי למעט) אישיים ממחשבים או הספק משרתי דיסקים יוצאו לא 1.1.11

 נמצאים כשעליהם אחרת מטרה לכל או לתיקון( משתמשים רשת ללא יחיד
 ולפרמט המידע את למחוק יש כזה במקרה. מכבי של מידע המכילים קבצים

 .הדיסק את
 שהגישה במקום מכבי עם בתאום תאוחסן ל"כנ אופטית או מגנטית מדיה 1.1.11

 .בלבד גישה למורשי תתאפשר אליו
 לאחראי גישה עם ונעול סגור במקום וישמרו מסודרת בצורה יבוצעו גיבויים .1.1.1

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

 לגופים מכבי של מידע המכילים קבצים של גיבויים עם קלטות להעביר אין 1.1.10
 .מראש יידוע ללא חיצוניים

 מכבי מנתוני עיבוד תוצרי המהווים דוח או אופטית או מגנטית מדיה כל 1.1.11
 .השימוש לאחר וייגרסו יושמדו וכן סגור בארון יאוחסנו

 במכבי הסייבר והגנת המידע אבטחת למנהל מידית להודיע מתחייב הספק 1.1.11
 של מידע המכילים קבצים של חשיפה או/ו אובדן, לפגיעה חשש כל בגין
 .מכבי

 הביקורת. עת בכל אבטחה ביקורת לערוך מכבי לנציג לאפשר מתחייב הספק 1.1.10
 .הספק עם בתאום תבוצע

 תאובטח הרשת ,(wifi) אלחוטית רשת של בטכנולוגיה שימוש וקיים במידה 1.1.11
 :הבאות בהגדרות שימוש י"ע הפחות לכל
 .לכל גלוי שאינו מוסתר במצב תוגדר ssid)) הרשת  1.1.11.1
 ..WPA 2 בפרוטוקול שימוש יבוצע  1.1.11.1

 הגדרות בסיס על הפחות לכל תבוצע הספק למערכת מרוחקת גישה 1.1.11
 :הבאות האבטחה

 .לשירות הגישה בעת כפול" חזק זיהוי" יבוצע  1.1.11.1
 .בשירות השימוש על אירועים לוג יוגדר  1.1.11.1
 הסטנדרטים בסיס על בהצפנה שימוש ידי על תבוצע לשירות הגישה  1.1.11.0

 .בשוק המקובלים

   מסמכים אבטחת



 
 
 

 אשר  ("Hard copy)" קשיח בעותק חומר כל או/ו תיקים או/ו מסמכים 1.1.11

 מבוצעת שעמו לגורם חזרה יוחזרו עבודה למטרת  ממכבי הוצאו
 .בהם הטיפול בסיום מיד השמדה או גריסה לצורך במכבי ההתקשרות

 או ארון, מגירה, בארונית נעולים ישמרו מכבי של מידע המכילים מסמכים 1.1.11
 .בלבד זה לצורך שהוקצו כספת

 הספק אצל ותפקידם שעבודתם למי רק תותר אילו למסמכים הגישה 1.1.11
 .מכבי מול סודיות לשמירת התחייבות על שחתמו ולכאלו, זאת מחייבים

 בכל אחרים לגורמים מכבי של מודפס חומר המכילים מסמכים להעביר אין .1.1.1
 .ממכבי כתוב אישור ללא'(, וכו ישראל דואר, פקס) אמצעי

 יום בסוף במדפסת/השולחן על מכבי של חומר עם מסמכים להשאיר אין 1.1.00
 .העבודה

 .בהם השימוש בתום מכבי של מידע המכילים מסמכים לגרוס יש 1.1.01
 במכבי הסייבר והגנת מידע אבטחת למנהל מידית להודיע מתחייב הספק 1.1.01

 של מידע המכילים מסמכים של חשיפה או/ו אובדן, לפגיעה חשש כל בגין

 .מכבי

   מכבי ולמערכות לרשת גישה

במקרה ובמהלך מתן השירותים למכבי יוקצה למי מטעם הספק שם 
משתמש לרשת ולמערכות מכבי הספק אחראי לכך שמשתמש זה 

מכל אתר ומכל מחשב ממנו יתחבר  שלעיל יפעל כאמור בסעיפים
 לרשת מכבי:

 שישמשו וסיסמא משתמש במכבי תפקידו במסגרת יוגדרו הספק לעובד 1.1.00
 אישית הינה הסיסמא - המידע מערכות מול אל הזיהוי פרטי אימות לטובת
 לידי יימסרו אם. הספק עובדי כולל, לאיש הסיסמא את להעביר אין. וסודית
 .בהם להשתמש מוחלט איסור חל, שלו שאינם משתמש ושם סיסמא עובד

 לבצע יש הצורך במידת. מאובטח שאינו במקום הסיסמא את לרשום אין 1.1.01
 ושימוש לנייר פיזית בכספת אחסון - מאובטח אחסון במקום שימוש

 .מחשב לקובץ בהצפנה
 מנוטרות מכבי למערכת המחוברת עבודה בעמדת המבוצעות הפעולות 1.1.01

 . במכבי והבקרה הניטור מערכות באמצעות
 שומר באמצעות אותה לנעול להקפיד העבודה מעמדת הנעדר הספק עובד על 1.1.01

 .סיסמא מוגן מסך
 נגני,  מודמים ,USB כונני כגון חיצוניים התקנים העבודה לעמדת לחבר אין 1.1.01

 אלחוטי תקשורת בתווך שימוש העושה אחר אמצעי כל וכן, וכדומה מדיה
((Bluetooth, Wireless, Infrared ועוד . 

 כולל, העובד ידי על עצמאי באורח העבודה בעמדת שינוי כל לבצע אין 1.1.01
 .תוכנות התקנת

 על יישמרו הקבצים. העבודה עמדת על מקומי באופן קבצים לשמור אין .1.1.0
 .שלהם הסיווג רמת פ"ע ייעודיים במקומות הפנימית הרשת כונני

 עליו, עבודתו בעמדת מורשה לא שימוש נעשה כי חושד הספק עובד באם 1.1.10
 .במכבי הסייבר והגנת מידע אבטחת למחלקת מידית לדווח

 :בענן מידע אבטחת

 .ענן מחשוב בסביבת מתארחת הספק מערכת אם גם יחולוהסעיפים  כל 1.1.11

 של היא המידע על האחריות, ענן בשירות מאוחסן מכבי של שמידע במקרה 1.1.11
 .הספק



 
 
 

 כל על במכבי הסייבר והגנת המידע אבטחת למנהל להודיע מתחייב הספק 1.1.10

 .ענן לשירותי שמוצאת מכבי של פעילות
 

 תקופת ההתקשרות וסיום ההסכם .9

 

)ככל  ספקבכל מקרה של סיום ההתקשרות בין הצדדים, מכל סיבה שהיא, יפעל ה 1..
 מכבי האגור במערכותיו.  חבריהניתן ובמידת האפשר( למחוק את המידע על 

מכבי נשאר במערכות המידע של הספק לאחר תום תקופת  חברימידע על ש וככל אם
ההתקשרות, מתחייב הספק להמשיך ולנקוט את אותם אמצעי אבטחת המידע והגנת 

פי ההנחיות התקפות על פיהן -הפרטיות כנדרש בחוק ובתקנות להגנת הפרטיות ועל
 הספק פועל כל עוד הוא ממשיך לעסוק בפעילותו. 

 מכבי חברי על ומידע במידה הספק מטעם' ג צד למערכות גם תקף לעיל האמור
 .זה מהסכם כחלק' ג לצד הועבר

אם וככל שהספק יפסיק כליל את פעילותו, מתחייב הספק לפנות לממונה אבטחת  1..
המידע במכבי לצורך קבלת הנחיות פרטניות לעניין אבטחת המידע, הגנת הפרטיות 

אודותיהם מצוי במערכות מכבי שמידע  חבריושמירת רציפות הטיפול הרפואי על 
 הספק.

 

 בקרה מקצועית  .11

 
לבצע בכל עת ובכל מקום בדיקה ובקרה של השירותים הניתנים ע"י רשאית תהא מכבי  

  עמידתם בדרישות המקצועיות ובתנאי ההסכם. ואתהספק, 
 

  
 מעביד -העדר יחסי עובד  .11

 
 השירותיםהספק מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת  11.1

מכבי ייחשבו לכל צורך כעובדיו או שלוחיו ולא יחשבו כעובדיה או שלוחיה של ל
, על חשבונו הוא בלבד, באופן בלעדי מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו על ידו

 ועליו תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.
 נזק ,מוות מטעמו בגין שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא ספקה 11.1

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

 או מתן שרות למכבי.\אספקת המוצרים ו בעת שאירע מנזק
או הוצאה שיגרמו לה, \, בגין כל נזק ומכביאו לשפות את \מתחייב לפצות ו ספקה 11.0

או העובדתי שונים מהמוצהר \המשפטי ואם יקבע על ידי רשות מוסמכת, כי המצב 
 בהוראות פרק זה.

 
 אחריות .11

או /לכל נזק ו פי דין,-, עלהספק יהא אחראי ,מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה 11.1

או ו/ או לעובדיה/יגרמו למכבי ויאו לרכוש, ש/או הפסד, לגוף ו/או פגיעה ו/אובדן ו
או בקשר עם מתן /או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או למי מטעמה ו/וחבריה ל
 או במסגרתם, כמפורט ומוגדר בהסכם זה./ו םשירותיה

   
או /או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/הספק מתחייב לפצות ו

או תשלום שייגרמו למכבי, לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד /או הפסד ו/או אובדן ו/הוצאה ו

או /מאירוע, שהינו באחריות הספק, על פי ההסכם ובגין תביעה שתוגש נגד מכבי, כתוצאה 



 
 
 

או על פי כל דין לכל תרופה /על פי כל דין, והכל מבלי לגרוע מזכויות מכבי על פי הסכם זה ו

או \או הוצאה ו\ובלבד שניתנה לספק הזדמנות להתגונן בפני כל דרישה ו ,או סעד אחרים\ו

 .ובכפוף לפסק דין חלוט תביעה כאמור

 ביטוח .13

או על פי כל דין, ממועד \גרוע מאחריות ומהתחייבות הספק על פי הסכם זה ומבלי ל 10.1

תחילת הסכם זה או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, מתחייב הספק לערוך 

ולקיים על חשבונו בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים 

להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד  כנספח ב'המפורטים ב"אישור עריכת ביטוחים" המסומן 

תקופת ההתקשרות על פי  "(, וזאת למשךהביטוחיםאו "\" וביטוחי הספקהימנו )להלן "

ההסכם, לרבות כל הארכה שלו, ולעניין ביטוח חבות מוצר וביטוח אחריות מקצועית 

אך  למשך כל תקופה נוספת לאחר תום תקופת ההתקשרות ועד לתום תקופת ההתיישנות,

 לא פחות משלוש שנים מתום תקופת ההתקשרות.

 

 ממועד, לא יאוחר למכבילהמציא נותן השירות מתחייב מכבי, ללא צורך בכל דרישה מצד  10.1

אישור עריכת , את המוקדם לפי, או ממועד תחילת מתן השירותים תחילת הסכם זה

היר, כי ידוע לו, . נותן השירות מצ, כשהוא חתום כדין על ידי המבטחנותן השירותביטוחי 

הינו  כשהוא חתום כדין על ידי המבטחכי המצאת אישור עריכת ביטוחי נותן השירות 

תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע 

 מהתחייבויות נותן השירות על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. 

 

להפקיד בידי נותן השירות , מתחייב השירותנותן מועד תום תקופת ביטוחי מלא יאוחר  10.0

וכך נוספת  תקופת ביטוחבגין הארכת תוקפו לי נותן השירות אישור עריכת ביטוח מכבי

 .ולעניין ביטוח אחריות מקצועית ,למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם

טוחי נותן השירות הנזכרים בהסכם זה, בימתחייב למלא אחר כל תנאי נותן השירות  10.1

והוא , באישור עריכת ביטוחי נותן השירות וכל תנאי פוליסות ביטוחי נותן השירות

כי פוליסות  ,לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודאמתחייב, בין היתר, 

תקופת תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל נותן השירות ביטוחי 

, ולא לעשות כל לכל תקופת ההתקשרות - ולגבי ביטוח אחריות מקצועית ,ההתקשרות

 . מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים

או לגרוע ו/כדי לצמצם נותן השירות כי אין בעריכת הביטוחים על ידי  ,בהקשר זה מובהר 10.1

יהיה בעריכת , ולא להסכם זהבהתאם ו/או אחריותו  יוותויבצורה כל שהיא מהתחייב

בגין כל מכבי ו/או מי מטעמה את לשפות  ומחובתהביטוחים כדי לשחרר את נותן השירות 

  אחראי לו על פי הסכם זה. שהואנזק 

 

-ו 10.1בסעיפים  נותן השירות כנדרש ידי-על ביטוחים עריכת אישור המצאת אי כי, מובהר 10.1

 כל בעיכוב, היתר בין, מכבי את ותזכה, זה הסכם של יסודית הפרה תחשב לעיל 13.3 

 העומדת זכות מכל לגרוע כדי לעיל באמור אין .זה הסכם לפי נותן השירותל המגיע תשלום

 .1.10-א"התשל(, תרופות) החוזים חוק לפי כבילמ

 

לפיו אי קיום בתום לב של החובות המוטלות על יחיד  ,ביטוחי נותן השירות יכללו סעיף 10.1

מיחידי המבוטח ו/או הפרה בתום לב של תנאי מתנאי הפוליסות לא יפגעו בזכויותיה של 

 מכבי ו/או מי מטעמה לקבלת שיפוי על פי פוליסות ביטוחי נותן השירות.

 

מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט באישור עריכת ביטוחי נותן השירות  10.1

הינה בבחינת דרישת מינימום המוטלת על נותן השירות שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו 



 
 
 

לפי הסכם זה. נותן השירות מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או 

ה בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה דרישה כלפי מכבי ו/או מי מטעמ

 אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו.

 

סבר נותן השירות, כי יש צורך בעריכת ביטוחים משלימים ו/או נוספים לביטוחי נותן  ..10

ם השירות, יהא רשאי נותן השירות על פי שיקול דעתו לערוך ולקיים על חשבונו ביטוחי

משלימים ו/או נוספים אלה. כל ביטוח נוסף ו/או משלים כאמור, יורחב לשפות את מכבי 

ו/או מי מטעמה בגין אחריותה למעשה ו/או מחדל של נותן השירות בכפוף לסעיף אחריות 

צולבת )לעניין ביטוחי חבויות( והביטוח יכלול סעיף לרבות בדבר ויתור מבטח נותן השירות 

ובלבד שהוויתור לא יחול כלפי אדם שגרם  ,מכבי ו/או מי מטעמה על זכות תחלוף כלפי

 לנזק בזדון )לעניין ביטוחי הרכוש(.

 

נותן השירות מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מכבי ו/או מי  10.10

מטעמה, בגין כל נזק שייגרם לרכוש בבעלות נותן השירות ו/או באחריותו ו/או רכוש 

ידי נותן השירות ו/או מי מטעמו למכבי ו/או נזק אובדן תוצאתי שייגרם לנותן  שיובא על

וזאת בין אם ערך נותן  ,השירות ו/או למי מטעמו בקשר ו/או במסגרת מתן השירותים

השירות ביטוח רכוש ו/או אובדן תוצאתי ובין אם לאו, וכי הוא פוטר את מכבי ו/או מי 

ט לגבי אדם שגרם לנזק בזדון. במקרה בו יערוך למע ,מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור

נותן השירות מתחייב כי הביטוחים יכללו סעיף  ,ביטוחים כאמור בסעיף זה נותן השירות

ובלבד  ,מפורש על פיו המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מכבי ו/או מי מטעמה

 חול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.  שהוויתור לא י

 

וח לאחריות מקצועית רפואית של נותן השירות אינה  מכסה את במידה ופוליסת הביט 10.11

פעילותם של הרופאים מטעמה, מתחייב נותן השירות לוודא כי לרופאים אלה פוליסה 

לביטוח אחריות מקצועית רפואית המכסה את פעילותם על פי הסכם זה למשך כל תקופת 

 ההתקשרות ועד לתום תקופת  ההתיישנות הקבועה על פי דין.

 

כי בהתקשרותו עם בעלי מקצוע לצורך מתן סיוע תומך או שירות  ,נותן השירות מתחייב 10.11

פארה רפואית  / נילווה, באחריותו לוודא כי ברשותם ביטוח אחריות מקצועית רפואית

בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם ועד לתום תקופת ההתיישנות הקבועה 

 בדין.

 

, למעט ביטוח אחריות מקצועית, נותן השירותחי פוליסות מוסכם בזאת במפורש, כי נוס 10.10

 לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט או כל נוסח מקביל לו.

 

 

 קנסות .11

לפיצוי  לא מילא הספק הזוכה את התחייבויותיו הבאות בהתאם לדרישות, זכאית מכבי,  11.1

 מוסכם כלהלן:

11.1  

 קנס חריגה דרישה הנושא

עמידה במפרט  שרותה מפרט

 השירות

אי עמידה 

במפרט 

 השירות

חריגה, שקלים חדשים בגין כל  100

מעבר לאי תשלום על ימי טיפול 

 בהם הייתה חריגה



 
 
 

 קנס חריגה דרישה הנושא

שעות מקבלת  11תוך  אי הגעה ליום טיפול

ההתחייבות למכבי 

ובאופן סדיר ושוטף 

 על פי תכנית הטיפול

פיגור בזמן 

 תגובה

 לכל יום פיגור₪  100

 

 .ריגותלסוג החריגה ותדירות החמכבי תשקול הפעלת הסעיף בהתאם  11.0

פי סעיף זה הינם פיצויים מוסכמים וגביית הסכומים תעשה בלא צורך -הפיצויים על 11.1

 מהחשבונות השוטפים.  בהוכחת נזק. הקנסות יקוזזו על ידי מכבי 

 

 אנשי קשר .15

 .עם  הספק ההקשר הישיר אשתלהיות דיאנה דובינין מכבי ממנה בזאת את  11.1

 מכבי.עם  להיות איש הקשר הישיר  __________הספק ממנה בזאת את  __ 11.1

 שם: ___________________  טלפון:_________________________

 :_______________________    EMAILסלולרי:_________________  

 

 הסבת הסכם .16

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

 הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.

 
 שונות .17

 

המשמשים לאספקת השירות השוטף, נשוא ההסכם, הספק מצהיר כי המתכלים והציוד  11.1

רשומים בפנקס אמ"ר וכי הוא מתחייב לקיום הרישום משך כל תקופת ההסכם ותקופות 

 ההארכה באם יהיו

, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי ולה בלבדלמכבי, , כי הצדדים להסכם מסכימים בזה 11.1

שהספק עשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, מכל סכום 

 ממכבי.שיגיע לספק 

הספק מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו על ידי מכבי לספק את  11.0

 השרות אינה בלעדית.

: אסותא מרכזיים רפואיים לרבות, אך לא רקכבי, חברות בקבוצת מ \לכל התאגידים  11.1

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

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

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

לעבודה במתכונת של חשבונית מרכזת,  שלושה חודשיםלדרישת מכבי, הספק יערך תוך  11.1

 במבנה שתגדיר מכבי.  בליווי קובץ ממוחשב,

הספק מצהיר כי הוא עומד בכל החוקים , התקנות והנחיותיהן של הרשויות הרלוונטיות  11.1

הספק תביעות או תלונות בתחומי איכות הסביבה החלים עליו. כמו כן, לא עומדות כנגד 

 כלשהן בנושא איכות הסביבה.

כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר רשום על  .להלןכתובות הצדדים הן כמפורט  11.1

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

 .ה בפועלבעת המסיר -ימים מיום המשלוח, ובמקרה בו נמסרה ביד  0נשלחה תוך 

 11111תל אביב,  11רח' המרד  –שירותי בריאות  -מכבי

                                                                                        רח'     הספק

 כתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים: 11.1

 dubinin_d@mac.org.il:מכבי ..11



 
 
 

        הספק: 11.10

  

                       

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום : 

 
 

        _________________     
 ______________________ 

  הספק               שירותי בריאות מכבי           
       

  שם מלא של החותם:      

  

   חותמת:        

  

 

 
 
 

 אישור

 
___, עו"ד, מאשר כי מר/גב' _____________________________________הח"מ, _____ אני

_____, ומר/גב' ______________ת.ז. מס' ___ _________, נושא/ת___________________

__, הינו/ם _____________________________, נושא/ת ת.ז. מס' ____________________

___, _______________________________מוסמכים לחתום על הסכם זה מטעמה של _____

_________, וכי ____________________________________ח.פ./שותפות/עמותה רשומה מס' 

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

 _____________________ 
 

 _____________, עו"ד 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 התמורה )מחירון מכבי( נספח  -נספח א' להסכם
 
 
 
 

 מחיר מכבי בש"ח  תיאור הטיפול קוד נותן שירות קוד המרה

 לפני מע"מ

  אשפוז ביתייום טיפול   

  



 
 
 

 
 

  אישור עריכת ביטוחים  -ב' להסכם נספח 

 

 תאריך _________  

 

 לכבוד

 מכבי שירותי בריאות 

 , תל אביב 11רח' המרד 

 "(מכבי)להלן ביחד ולחוד: "

 

 ביטוחיםאישור עריכת  הנדון:

 

)להלן:  "מבע                                   _____________ שםעל ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן  יכ ,הננו מאשרים בזאת

 "(,ההסכםמכבי )להלן: "לבין  ן נותן השירותיםשנערך ביהסכם בקשר עם "(, בין היתר, נותן השירותים"

וזאת "(, השירותיםוכן שירותים נלווים עבור מכבי כמפורט בהסכם )להלן: " אשפוז ביתי למתן שירותי

 "(.תקופת הביטוח_____ )להלן: "ומסתיימת ביום ______ביום  לתקופה המתחילה

 

עפ"י פקודת הנזיקין )נוסח  המבטח את חבות נותן השירותים - מעבידיםביטוח חבות  .1

ו, מטעמ/או ו וכלפי המועסקים על ידחדש( וחוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם, 

או מחלה תוך כדי ו/לכל עובד כתוצאה מתאונה ו/או נזק נפשי בגין מוות ו/או נזק גוף 

  לאירוע ובסה"כ ₪  1,000,000 של, בגבול אחריות מתן השירותיםעקב /או ו

ו/או  מכביהביטוח כאמור הורחב לשפות את  ביטוח.הלכל תקופת  ₪  10,000,000

 נותן השירותים.עובדי מי משל  החשב למעבידתבמידה ו ההבאים מטעמ

 _______________________________________________מס' פוליסה____

 

המבטח את חבות נותן ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  - צד שלישי ביטוח אחריות כלפי .1

ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של ו/או אובדן בגין פגיעה השירותים, על פי דין, 

, לרבות למכבי ו/או מי מטעמה בקשר עם ו/או במסגרת מתן כל אדם ו/או גוף כלשהו

( לאירוע ה מיליון שקלים חדשיםשמונ) ש"ח 1,000,000 שלבגבול אחריות השירותים 

 הבגין אחריות מכביאת לשפות ביטוח. הביטוח כאמור הורחב הובסה"כ לתקופת 

, וכל זאת בכפוף לסעיף אחריות נותן השירותים ו/או מי מטעמולמעשי ו/או מחדלי 

רכוש  צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 מכבי ייחשב כרכוש צד ג'. 

 ________________________________________________פוליסה____ מס'

 

פי דין בשל  על נותן השירותיםשל  והמבטח את חבות " ביטוח "אחריות מקצועית .0

וכל הפועלים  נותן השירותים שלו/או מחדל מקצועי ו/או הפרת חובה מקצועית  מעשה

. לשנת הביטוח $  0,100,000 למקרה ו $  1,100,000של  בסךיות בגבולות אחר ומטעמ

 לא מקרה______________ )ובכל  מ החל רטרואקטיבי תאריך כוללת הפוליסה

, (. במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודשהפעילות ביצוע תחילת ממועד יאוחר

חודשים  11מוסכם, כי בפוליסה תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך 

נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח 

ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע 

בלבד שלא נערך ביטוח חלופי אשר עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח ו

/או מגבלה בדבר ומעניק כיסוי כמתחייב מהאמור בסעיף זה. בפוליסה יבוטלו חריג 



 
 
 

 עיכוב ,הפרת חובת סודיות, פגיעה בפרטיות, נזק פיסי לגוף או רכוש הנושאים הבאים:

. הביטוח כאמור מסמכות חריגה/או ו עובדים יושר אי ,השירותים בביצוע איחור/או ו

ו/או מי  נותן השירותיםלמעשי ו/או מחדלי  הבגין אחריות מכביאת  לשפותורחב ה

, וכל זאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד מטעמו

 עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

 

 כללי .1

אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות  ולבד נותן השירותים .1.1

 הביטוח המפורטות לעיל.  העצמיות הנקובות בפוליסות

בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים  .1.1

וכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה מכבי לכל ביטוח הנערך ע"י 

 . ו/או עבורה מכבי בדבר שיתוף ביטוחי

לא יחול בהם שינוי אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או  .1.0

תקופת הביטוח מבלי שניתנה למכבי הודעה על כך במשך כל  לרעה

  יום מראש. 00בדואר רשום 

בתום לב המפורטים לעיל אי קיום  םהננו מאשרים בזאת כי בביטוחי .1.1

בתום לב המבוטח ו/או הפרה אחד מיחידי החובות המוטלות על של 

מכבי ו/או מי של  השל תנאי מתנאי הפוליסות לא תפגע בזכויותי

 שיפוי.לקבלת מטעמה 

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות נותן השירותים, למעט  .1.1

פוליסה לביטוח אחריות מקצועית, לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע 

 כביט או כל נוסח מקביל לו.

 

 בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור באישור זה.

 בכבוד רב, 

 

 

             ____________________                                                 ________________ 

  שם ותפקיד החותם                                                       חתימה וחותמת המבטח               

  

 

 

 



 
 
 

 התחייבות עובד לשמירת סודיות –נספח ג' להסכם 
 
 
 

תאריך:   לכבוד                                                                                        
___________ 

 מכבי שירותי בריאות
  11המרד רחוב 

 אביב -תל
 
 

ת בזאת \ומתחייבה \ה מטה  __________________ , ת"ז ___________ , מצהיר\אני החתום
 כדלקמן :

 
 מטעם הספקת \"(, והנני פועלהספקבע"מ )להלן: " _______ת של חברת \הנני עובד .1

שירותי למתן  "(מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  נה לביןבמסגרת הסכם שנחתם בי
 "(.השירותים" –__________________________________________ )להלן 

 
מסוגים    יםת כי לצורך מתן השירותים למכבי כעובד הספק, תהא לי גישה למידע\הנני יודע .   1

לי רגישותו המיוחדת של המידע והצורך בשמירה קפדנית על  וברורה השונים. כמו כן ידוע
  .למכבי עקב חשיפתו על ידי על כל המשתמע מכך םועל הנזק הכבד שעשוי להיגר חסיונו

 
אך  מטרתולידי  או יועבר\שייחשף בפני וכל מידע ת כי הובהר לי כי \אשרה ומ\הנני מצהיר .0

 להשתמש בו לצורך ביצוע התחייבויותיה של הספק עפ"י ההסכם.  ורק על מנת שאוכל
 
מוחלטת את המידע שיגיע אלי מתוקף מתן השירותים סודיות בת לשמור \הנני מתחייב .1

י ולא לעשות כל שימוש, בין במישרין ובין שלא להחזיק ברשות ת\למכבי וכן הנני מתחייב
או עקב \שיגיע לידי תוך כדי ובאשר הוא  מידעכל ב בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בעקיפין,

או לכל הגורמים הקשורים עמה \ולקבוצת מכבי או \מכבי והקשור למכבי ול מתן השירותים
 שלא לצרכי ביצוע התחייבותה של הספק על פי ההסכם.. או לידיעתי כאמור\שיגיע לידי ו

 
ולא להשאיר , מתן השירותיםלצורך  ת לשמור על כל המסמכים שאקבל ממכבי\הנני מתחייב .1

 .בידי כל עותק ממסמכים אלו בכל פורמט שהוא 
 
הובא לידיעתי כי הפרת ההתחייבויות הנ"ל או אי קיומן במלואן, מהווה עבירה פלילית  .1

 . 1.11 -על פי חוק הגנת הפרטיות תשמ"א ועוולה אזרחית 
 
ה, כי מסירת מידע שהגיע אלי עקב ביצוע ההסכם, לאדם שלא היה \ת ומבין\הנני מודע .1

, מהווה עבירה  במסגרת ההסכםותי , או שימוש במידע שלא לצורך ביצוע פעילומוסמך לקבל
 שדינה שנת מאסר. 1.11-לחוק העונשין התשל"ז 111פלילית לפי סעיף  

  
כמפורט במסמך זה תעמודנה בתוקפן גם לאחר תום מתן השירותים לעיל  יהתחייבויותי .1

 למכבי. מטעמה של הספק
  
  

 
  :ולראיה באתי על החתום

 
 
 

 
 

                                                                                                
 ת: _________________               ח ת י מ ה : _____________      \ש ם    ה ע ו ב ד         

 

 



 
 
 

 מערכת דווח חודשית –נספח ד' 

 

ולא ניתן יהיה  הספק מחויב לבצע את הדיווחים עבור מבוטחי מכבי באמצעות מערכת מד"ח .1

 להעביר את הדיווחים החודשיים באמצעות מערכת אחרת, מייל או דואר.

המערכת מחוברת למערכות מכבי ומייצרת קובץ במבנה משה"ב, המועבר למכבי אוטו' לאחר  .1

 סגירת חודש.

  מכל מקום.בעל גישה אינטרנטית, ומכל מחשב  URLכתובת באמצעות  למערכתניתן להיכנס  .0

 המערכת ניתנת ללא עלות, לאחר הגדרת התחברות ראשונית, כניסה עם מספר ספק וסיסמא.              

 המערכת מאפשרת: .1

אין התחייבות למבוטח, תוקף \בדיקת זכאות למבוטח, גובה השתתפות העצמית, האם יש 1.1

 ההתחייבות, מימוש ההתחייבות .

העדכניים שאושרו המערכת מציגה לספק את הטיפולים שהוא מורשה לבצע ואת התעריפים  1.1

 לו.

המערכת מאפשרת לספק להפיק דוחות חודשיים שונים, כגון: דוח חיובים חודשי, מצב  1.0

 שגויים ועוד. \חשבון, טבלת טיפולים ואבחנות למטופל, דוחות חריגים 

בסוף חודש אין צורך לשלוח דיווחים במייל או בדואר אלא יש לבצע סגירה של החודש  1.1

ניתן " למשוך" את הנתונים ולבצע קליטת החשבון לאותו במערכת ולאחר מכן במכבי 

 החודש.

 

התחייבות עובד " –נספח ג' להסכם במערכת על משתמש \כל עובדלצורך התחברות יש להחתים  .1

לצורך  סיסמא". לאחר קבלת הטופס החתום במכבי, יופקו לספק שם משתמש ולשמירת סודיות

  כניסה למערכת.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 מפרט השירות -נספח ה'

 

 הרכב הצוות וההכשרה מקצועית הנדרשת: . 1
השרות ינוהל על ידי רופא בעל מומחיות במקצוע קליני -מנהל רפואי 1.1

פנימית/ גריאטריה/רפואה דחופה/טיפול  -באחד מהתחומים  )עדיפות
 נמרץ/משפחה(. 

השרות יינתן על ידי רופאים בעלי ניסיון קליני בעדיפות  – רופאים מטפלים 1.1
  .להתמחות בפנימית, רפואה דחופה/טיפול נמרץ/גריאטריה

בעל/ת ניסיון   השרות יינתן על ידי אחים/ות מוסמכים/ות, – אחיות מטפלות  1.0
בוגרים/ות קורס על של שנתיים לפחות בתחום קליני רלוונטי, עדיפות ל

חופה/טיפול נמרץ/בגריאטריה/רפואת משפחה, עדיפות בסיסי ברפואה ד
שבעברה/ו קורסים כ ם/ות קליניים/ות בתחומים שהוזכרו,למומחי

רלוונטיים לטיפולי בית ובידם מסמך מגוף אקדמי מוכר על כך. )יש לצרף 
 מסמכים ותעודות לטופס ההצעה(.

 פול את התעודות והמסמכים הנדרשים יש להעביר לאישור המחלקה להמשך טי
 במטה או מי מטעמו.

 

 הכשרות נדרשות: .1
על הספק לבנות מערך הכשרה וליווי עבור עובדים חדשים ואישור   1.1

 להשתלמות בת שבוע תוך הצמדות וליווי לרופא ואחות ותיקים בחברה.
למען הסר ספק, עובד חדש יחל את עבודתו רק לאחר שעבר הכשרה, העביר     1.1

כמחויב וקיבל אישור מהיחידה להמשך טיפול את המסמכים הרלוונטיים 
 או מי מטעמה להתחיל עבודתו.

1.0  ACLS   שנעשה בשלוש שנים האחרונות עבור הרופאים ושנתיים האחרונות

עבור אחיות. נדרש ליידע מנהל המחלקה להמשך טיפול במטה או מי 
מטעמו על התאריכים שבוצעו ולעדכן בקביעות ולהעביר לו את אישורי 

 כה.ההסמ
ימים בשנה לפחות,  1השתתפות העובדים בתוכנית השתלמות והדרכה בת     1.1

אישורים על השתתפות של כל עובד, יש להעביר מנהל המחלקה להמשך 
 טיפול במטה או מי מטעמו.

 

 שיטת העבודה:. 0
ע"פ עקרונות תורת ההפעלה הקיימת במכבי .משך האשפוז במחלקה לאשפוז   0.1

כשהסמכות לקבלת החלטה על משך האשפוז בבית הינה ביתי מוגדר מטה, 
 עפ"י החלוקה הבאה:

ימים עפ"י החלטת אחות מתאמת אשפוז בית/רופא אשפוז בית  0עד      0.1.1
 מטעם מכבי במיון. 

באישור המנהל הרפואי של היחידה  -ימים  10ימים ועד  0בין      0.1.1
 לאשפוז ביתי במחוז.

באישור המנהל הרפואי של היחידה ימים  - 11-ימים ל 10בין      0.1.0
 לאשפוז ביתי במחוז.

 .אישור מנהל רפואי מחוזי/ מי מטעמו -ומעלה  יום 11     0.1.1

 

 תנאים נוספים:. 1
הצוות הרפואי ימציא אישור חיסונים בהתאם לדרישות משרד הבריאות )נוהל חיסוני 

 י.דים( בטרם החל לעבוד באשפוז ביתעוב



 
 
 

 אוכלוסיית יעד. 1

 קבוצות מחלות מתוכן ייבחרו מטופלים: 0הוגדרו  1.1
 מחלות זיהומיות  1.1.1
 מחלות כרוניות  1.1.1
 הפרעות מטבוליות 1.1.0

כאשר קבוצת   בחירת המטופלים בתהליך הכניסה לפרויקט תהיה מדורגת, 1.1
 המחלות הזיהומיות תהווה את הגיוס הראשוני:

 דלקות ריאה 1.1.1
 דלקת בדרכי השתן 1.1.1
 ) לדוגמא: צלוליטיס(  זיהומים בעור 1.1.0
 גסטרואנטריטיס 1.1.1
 אוסטאומיאליטיס 1.1.1

 
  החמרה במחלות כרוניות הבאות : 1.0

 )להוסיף דרגות מחלה (  CHF -מחלות לב 1.0.1
 COPD  -מחלות ריאה 1.0.1

 

 : יותהפרעות מטבול 1.1
 התייבשות  1.1.1

 

 מצבים נוספים: 1.1
 איזון כאב 1.1.1
 טיפול בפצע 1.1.1
 לשיקול דעת רפואי 1.1.0

  

 מצבים קליניים שאינם מתאימים לאשפוז בית. 1

 :הפרעות אלקטרוליטים והומאוסטזיס 1.1
או  1.00-בדם עורקי או פחות מ  PHשיבושים במצב הומאוסטזיס ) 1.1.1

 (.1.11-יותר מ

 כממצא חדש. .-המוגלובין נמוך מ 1.1.1
 .1.1-או יותר מ 0-אשלגן פחות מ 1.1.0
 . 100-סודיום פחות מ 1.1.1
סימנים  מ"ג לדציליטר בקורלציה עם אלבומין. 11-יותר מ -סידן 1.1.1

להתחלה חדשה של אי ספיקת כליות חדה או אי ספיקת כבד חדה )סימני 
 (.1-יותר מ INR מ"ג לדציליטר, או  11-אנצפלופתיה, עליית בילירובין יותר מ

 אי יציבות המודינמית ונשימתית: 1.1
ו לחץ דם  0.-לחץ דם סיסטולי מתחת ל -אי יציבות המודינמית 1.1.1

 מ"מ כספית. 10-דיאסטולי מתחת ל
 88%-, סטורציה מתחת ל10מ"מ כספית -מתחת ל PO2היפוקסמיה ,  1.1.1

שוני )כגון: אינהלציה, באוויר חדר, לאחר קבלת טיפול רא
 (.סטרואידים

 מצבים חריפים או חדשים רפואיים: 1.0
 דימום פעיל. 1.0.1
 הפרעת קצב חדשה. 1.0.1
 שינויים במצב הכרה. 1.0.0
 סימני תעוקת חזה חדשה. 1.0.1



 
 
 

 .PE-חשד ל 1.0.1

 הרעלות או עקיצות 1.0.1
 מצבים פסיכיאטריים:  1.1

 ניסיון אובדני 1.1.1

 דליריום אקוטי 1.1.1
 במערכת אימונית והמטולוגית : מצב ירידה 1.1

 . 10,000-טרומבוציטופניה מתחת ל 1.1.1
 .1,000 -נויטרופניה מתחת ל 1.1.1
 

 מצבים אחרים )לשיקול דעת צוות המחלקה לאשפוז ביתי(: 1.1
ימים שקדמו לצורך באשפוז  1-אשפוז חוזר בבית החולים מכל סיבה ב 1.1.1

 להחלטת המחלקה המשחררת(. -ימים אחורה 1הנוכחי )שחרור עד 

 .הריון ) בשלב זה( 1.1.1

 מטופלים אחרי השתלה ללא קשר לזמן ההשתלה. 1.1.0
 שיקול דעת רפואי. 1.1.1

 .במהלך האשפוז צפי לתמותה 1.1.1

 

 לאשפוז ביתי בקהילה:המחלקה . 1
 מטופלים בכל רגע נתון בכל מחוז. 10 -מסוגלת לטפל ב 1.1
לים חדשים ליום, בתיאום עם הגורם קבלות חדשות של מטופ 1תבצע עד  1.1

 .המנהל במכבי
ימי שהייה במחלקה לאשפוז בית בקהילה  0תבצע שחרורים מתוכננים בסיום  1.0

ימים ועליהם  0 -ות יותר מ)פרט למקרים מיוחדים שבהם נדרשת התערב
 יתקבל אישור מיוחד ממכבי(.

 שעות לפני ביצועו. 11חובה לתאם כל שחרור עם מכבי שירותי בריאות  1.1
 

השרות יינתן בבית המטופל, בהתאם לצורך ועל פי נהלי וחוזרי משרד השירות הנדרש: . 1

 הבריאות:
 

 הפעולות הנדרשות: 1.1
 הערה מבצע  מי פעולה

ביקור קבלת מטופל קבלה ממסלול בית חולים: 

צוות של רופא ואחות יגיע לבית  -חדש לשירות

שעות מקבלת ההתחייבות,   1-1המטופל תוך 

לפגישת הכרות וקליטת המטופל ומשפחתו/מטפל 

עיקרי. במסגרת הפגישה יפורט למטופל 

ומשפחתו/מטפל עיקרי מהות השרות, אפיון ומטרות 

במפגש את צפי משך האשפוז  השירות. הצוות יגדיר

 הביתי.

תבוצע בדיקה פיזיקלית כמקובל, יבוצעו אומדנים 

רלוונטיים להחלטות טיפוליות ותבנה תכנית טיפול 

בהתאם. יש לתעד הביקור במערכת ממוחשבת 

הספק מתחייב ביכולתו  .המתממשקות לקליקס

 רופא ואחות 

 

ימים עבודה  1

בשבוע משעה 

01:00-1.:00 . 



 
 
 

לתמוך בתיעוד ישירות במערכת "קליקס של מכבי 

)בהתאם להנחיית  מבחינת מערכות מידע

סיכום הקליטה ותכנית הטיפול יועברו   מכבי(.

למנהל האשפוז הביתי במחוז ולרופא 

בפגישה יימסר למטופל מידע בכתב על   המשפחה.

דרכי ההתקשרות עם גורמים מטפלים מטעם 

 החברה.

ביקור קבלת מטופל חדש  קבלה ממסלול קהילה:

פל צוות של רופא ואחות יגיע לבית המטו -לשירות

שעות מקבלת ההתחייבות, לפגישת הכרות   1-1תוך 

וקליטת המטופל ומשפחתו/מטפל עיקרי. יבוצע 

תהליך אימות אבחנה שיכלול השלמת בירור)בדיקות 

מעבדה, א.ק.ג, דימות ועוד בדיקות נוספות לפי 

שיקול דעת רפואי( במסגרת הפגישה יפורט למטופל 

מטרות ומשפחתו/מטפל עיקרי מהות השרות, אפיון ו

השירות. הצוות יגדיר במפגש את צפי משך האשפוז 

 הביתי.

תבוצע בדיקה פיזיקלית כמקובל, יבוצעו אומדנים 

רלוונטיים להחלטות טיפוליות ותבנה תכנית טיפול 

בהתאם. יש לתעד הביקור במערכת ממוחשבת 

הספק מתחייב ביכולתו   המתממשקת לקליקס.

של מכבי  לתמוך בתיעוד ישירות במערכת "קליקס

 מבחינת מערכות מידע )בהתאם להנחיית מכבי(.

סיכום הקליטה ותכנית הטיפול יועברו למנהל 

בפגישה   האשפוז הביתי במחוז ולרופא המשפחה.

יימסר למטופל מידע בכתב על דרכי ההתקשרות עם 

 גורמים מטפלים מטעם החברה.

 טיפול שגרה: 

רופא: יבוצע ביקור פרונטלי לפחות פעם ביום 

 ובהתאם לתכנית הטיפולית.

אחות: תבצע ביקור פרונטלי לפחות פעם ביום 

 ובהתאם לתכנית הטיפולית.

הרופא והאחות יבצעו ביקור משותף בבית המטופל 

 בקליטה ובשחרור.

ביקורים נוספים עפ"י תוכנית ההתערבות באופן 

 ון/וירטואלי.פרונטאלי/ מקו

וייתן מענה  11/1זמינות : הצוות יהיה זמין למטופל 

 לפניות ולבדיקות מעבדה חריגות.

  אחות רופא ו/או



 
 
 

 

 שחרור המטופל:

החלטה על שחרור המטופל תהיה באחריות הרופא 

שטיפל במטופל ובהתייעצות עם הצוות הרב מקצועי, 

רופא ואחות יגיע לבית המטופל ביום השחרור. 

הביקור תבוצע בדיקה פיזיקלית המקובלת,  במסגרת

תכנית השחרור וההמלצות יוסברו למטופל/בני 

 משפחתו/מטפל עיקרי.

מכתב השחרור יתועד במערכת ממוחשבת 

המתממשקת לקליקס )במידה ויידרש ע"י 

מכתב השחרור והמלצות להמשך יועברו   מכבי(.

למנהל האשפוז הביתי במחוז ולרופא המשפחה. 

 למטופל במעמד השחרורעותק יימסר 

  רופא ואחות

בהתאם לצורך ועל  מתן הידרציה

פי נהלי וחוזרי משרד 

 הבריאות

 

מתן עירוי לטיפול במחלתו וסמנים נלווים לרבות 

 טיפול אנטיביוטי

 

  PTCבמידת הצורך שטיפות צנתרים כגון 

  מכל הסוגים .  במידת הצורך טיפול בפצעים

הנלווים , בכלל זה הקטנת סבל איזון כאב ותסמינים 

 למטופל

 

  מתן חמצן לפי הצורך

אומדן וטיפול בבעיות נשימה לרבות טיפול 

 באינהלציה

 

סימנים חיוניים בדגש על לחץ דם , דופק, מספר 

נשימות וחום במעקב סדיר ויומי )ניתן לניטור 

 מרחוק(.

בהתאם לצורך )ניתן  בצוע א.ק.ג , משקל סטורציה

 בניטור מרחוק(

 ניטור מאזן נוזלים לפי הצורך

כלל הניטורים יתועדו במערכת הממוחשבת 

 המתממשקת לקליקס.

 

  הכנסת קטטר או זונדה לניקוז לפי הצורך

טיפולים נוספים בהתאם למצבו הרפואי של המטופל 

 ושיקול דעת רפואית כמקובל בעולם הרפואה.

 

בסיסית לרבות בציוד החייאה   הצוות המטפל יצויד

 דפיברילטור סמי אוטומטי ויעניק רפואת חירום

  



 
 
 

 .באם נדרש

  בתשלום נפרד מטפל סיעודי שעתיים ביום לפי הצורך 

על איש הצוות לשהות עם המטופל עד לחצי שעה מסיום הטיפול בהתאם   IV*בעת מתן תרופה 

 להוראות העלון לרופא

 

  לספק להזמנת שירות האשפוז הביתי תבוצע על ידי צוות האשפוז הביתי במכביפניה 
 

 :שירותים נוספים. .
 :אספקת ציוד ותרופות  1..

באחריות החברה לספק לבית –ציוד מתכלה/ציוד שאינו מתכלה/אביזרים 1.1..
המטופל את התרופות והציוד הנדרש מבתי המרקחת של מכבי 

 פארם/אחר במידית, במטרה לשמירה על רצף הטיפול. 

התרופות שיינתנו במסגרת השירות נשוא ההסכם, הן תרופות -תרופות  1.1..
הנמצאות בסל התרופות. יהא על הספק לקבל אישור מקדים מהיחידה 

ל במטה מכבי, בטרם מתן כל תרופה מחוץ לסל התרופות להמשך טיפו
 שתידרש.

באחריות מכבי לספק לבית המטופל, בעת –הזמנת מחולל/גלילי חמצן 1.0..
 הצורך.

באחריות ספק השירות לוודא קיום הציוד הנדרש לטיפול בעת ביצוע  1.1..
 תיאום הביקור.

המחלקה לאשפוז בית  בכל בעיה/ חוסר בציוד יש לפנות ישירות למנהל/ת 1.1..
לפני ההגעה לבית המטופל ובמהלך ימי האשפוז  במחוז לעדכון ובירור

 הביתי.
 

 בדיקות עזר:  1..

 בדיקות מעבדה  1.1..
צוות החברה יבצע את בדיקת המעבדה בבית המטופל, וישנע  1.1.1..

 הדגימות למעבדת מכבי.
המטפל מטעם צוות החברה יוודא תוצאות הבדיקות והרופא  1.1.1..

 כמקובל. הספק יתייחס לממצאים

 שירותי הדמיה:  1.1..
מיה בסיסיים )צילום אם יידרשו שירותי הד 1.1.1..           

צוות הספק אחראי לביצוע בדיקות דימות   ואולטרסאונד(.
-נדרשות בבית המטופל, במרפאות ובמכוני הקופה או בבית

 החולים, בהתאם לצורך ולדחיפות הנדרש.
תשובות בדיקות ההדמיה יתממשקו לתיק הרפואי בקליקס  1.1.1..

 והרופא המטפל מטעם הספק יתייחס לממצאים כמקובל.

 

 שינוע המטופל: 1.0..
באחריות החברה לדאוג לשנעו לביתו -בעת קליטת מטופל חדש 1.0.1..

מביה"ח באמבולנס תוך שעה מרגע קבלת ההפניה מאחות 
 הזקיף.

, יפולים רפואיים מחוץ לבית המטופלאם יידרשו בדיקות וט 1.0.1..
תינתן למטופל הפניה ממוחשבת מטעם רופא החברה לביצוע 



 
 
 

הבדיקה בסניף מכבי. החברה תשנע המטופל לקבלת השירות 

 .באמבולנס ותדווח למנהל היחידה לאשפוז ביתי במחוז
עם החברה יתרשם כי יש צורך במידה והצוות הרפואי מט 1.0.0..

בטיפול רפואי דחוף בבית החולים, באחריותו לשנע המטופל 
מנהל   באמבולנס לביה"ח, לציידו בטופס הפנייה ולעדכן את

 היחידה לאשפוז ביתי המחוזי.
ככלל, יש לעדכן את מנהל האשפוז הביתי במחוז בכל מקרה בו  1.0.1..

 דיקה רפואית.נדרש המטופל לצאת מביתו לקבלת טיפול/ב
 

 זמינות הגעה: .10
שעות ממועד קבלת ההפניה ע"י  1-1תוך   זמינות הגעה לביקור ראשון תתבצע .10.1

 החברה. 
לפניות  11/1מתן מענה טלפוני/מקוון/וירטואלי יינתן בזמינות של  10.1

 החברה .  וזאת ע"י רופא/אחות  המטופל/משפחתו/מטפל עיקרי

ביקורי רופא ואחות פרונטליים יתקיימו מדי יום וביקורי מטפלים נלווים עפ"י  10.0
 תוכנית ההתערבות.

ככלל, המענה הטלפוני יינתן ע"י האח/ות/רופא/ה אשר מנהל/ת הטיפול  10.1
  בחולה.

 

 :ביקורי שגרה נדרשים .11
ביחד ניתן חובה לקיים ביקור רופא בבית המבוטח בקבלה ובשחרור )  – רופא 11.1

(. ביקורי השגרה יתקיימו בהתאם לתכנית ההתערבות, או בנפרד עם האחות
 ולפחות אחת ליום.  לפי הצורך

ח בקבלה ובשחרור )ניתן ביחד חובה לקיים ביקור אחות בבית המבוט -אחות 11.1
, ביקורי שגרה יתקיימו מדי יום ובהתאם לתכנית עם הרופא או בנפרד(

 ההתערבות.

"ס או גורמים פרה רפואיים נוספים יינתנו עפ"י תכנית טיפול ע"י עו 11.0
 ההתערבות.

לפי הצורך במקרים מיוחדים בהם נדרש   )שעתיים ביום(. – מטפל סיעודי 11.1
מטפל סיעודי מעבר לשעתיים, יתקבל אישור מיוחד ממנהל היחידה לאשפוז 

 . בית במכבי
 

 : הטיפול הרפואי  תיעוד. 11
תיעוד כלל הטיפול הרפואי יבוצע מיד עם תום הטיפול, באמצעות מערכת  11.1

הספק מתחייב ביכולתו ". קליקסמוחשבת ייעודית המתממשקת למערכת "מ
לתמוך בתיעוד ישירות במערכת "קליקס" של מכבי מבחינת מערכות מידע 

 מכבי(.)בהתאם להנחיית 
 הדיווח הרפואי לכלול את המידע הבא:  על 11.1

 פרטים אישיים עדכניים של המטופל.  11.1.1

 רישום זמן הגעת הרופא ומטפלים אחרים. 11.1.1
רישום שיחות שהתקיימו עם המבוטח/מי מטעמו )טלפוניות, מפגשים  11.1.0

 וירטואליים/מקוונים(.
 רשימת אבחנות פעילות. 11.1.1
 רשימת אבחנות עבר )היסטוריה רפואית(. 11.1.1
 רשימת ומינון תרופות הניטלות באופן קבוע. 11.1.1
 רגישות לתרופות/אחרת. 11.1.1



 
 
 

 תלונה עיקרית. 11.1.1

 תיאור הבדיקה הגופנית.  ..11.1
 רישום הסימנים החיוניים. 11.1.10
 רישום המדדים המנוטרים מרחוק. 11.1.11
 אם בוצעו והיכן. פירוט בדיקות עזר, 11.1.11
 דיון והמלצות להמשך בירור וטיפול.  11.1.10
כולל מינון ואישור   רשימת תרופות המומלצות בטיפול הנוכחי, 11.1.11

 ניפוקן. 
 תיעוד לגבי פינוי רפואי לבי"ח במידה ובוצע.  11.1.11
 חתימה וחותמת הרופא הבודק בשם מלא כולל מספר רישיון. 11.1.11

הטיפול הרפואי )שניתן פרונטאלית/מקוון/וירטואלי(, יבוצע מיד  תיעוד כלל 11.0
. הספק במערכת ממוחשבת שתתממשק למערכת "קליקסעם תום הטיפול, 

מתחייב ביכולתו לתמוך בתיעוד ישירות במערכת "קליקס" של מכבי מבחינת 
 מערכות מידע )בהתאם להנחיית מכבי(.

י הצוות ותהווה חלק מהרשומה הרשומה הרפואית תאפשר תקשורת בין אנש 11.1
הרפואית של המטופל במכבי. על הספק להצטייד במדפסת ניידת על מנת 

 להנפיק ההפניות ומכתב השחרור.
 

 : העברת מידע אדמיניסטרטיבי. 10
 00כל   על הספק להעביר דו"ח מטופלים למנהל המחלקה לאשפוז בית במחוז, 10.1

הדוח יפרט את מספר   אשפוז ביתי.יום מתאריך כניסת המטופל לשירותי 
ביקורי אנשי הצוות )כולל רופא, אחות, עו"ס וכדו'( לכל מטופל וכן רישום 

שיחות שהתקיימו עם המטופל מטעמו )טלפוניות, מפגשים 
 וירטואליים/מקוונים(.

לחודש קלנדרי( יעביר הספק למחלקת טיפולי בית  1אחת לחודש )בתאריך  10.1
ט את רשימת המטופלים בחלוקה למחוזות, וזמן דוח המפר -במטה מכבי

 השהות שלהם בטיפול הספק נכון לתאריך הפקת הדו"ח. 
דוח על פי חלוקה למחוזות, ובו  התקשרותעל הספק להעביר בתום תקופת ה 10.0

פירוט שמות ותעודות הזהות של המטופלים אשר פונו לביה"ח בתקופת אשפוז 
הדוח יכלול זמן שהיה בטיפול הספק,  הבית או נשרו מהשירות מסיבה אחרת.

שם ביה"ח, אופן -תאריך הפסקת השירות והסיבה. במקרים של פינוי לבי"ח
 הפינוי וסיבת ההפניה.

יום מתאריך כניסת המטופל לשירותי  00על הספק להעביר דו"ח מטופלים כל  10.1
אשפוז ביתי, לגבי מטופלים שפונו לבית החולים בתקופת האשפוז הביתי 

 וקה למחוזות.בחל
 ויכילו את כלל המידע הנדרש. באמצעות כספת וירטואלית,  והדו"חות יועבר 10.1
הספק יידע את מנהל/ת המחלקה לאשפוז בית במחוז ואת מנהל המחלקה  10.1

להמשך טיפול במטה מכבי בכל אירוע חריג, ביצוע טעות/ כמעט טעות/ באופן 
 מקרות האירוע. שעות 11מידי ושליחת דו"ח אירוע כתוב תוך 

 

 קשר רציף עם היחידה לאשפוז ביתי במחוז: . 11
 נדרש קשר רציף עם מנהל/ת היחידה: פגישות עבודה בין מנהל/ת המחלקה לאשפוז

בית במחוז לבין מנהל/ת צוות האשפוז הביתי מטעם הספק, בתדירות של אחת 
 לחודש לכל הפחות.

 

 : פריסה גיאוגרפית .11



 
 
 

 שטחי יו"ש ורמת הגולן.  מדינת ישראל, לרבותפריסה ארצית בכל תחום 

 

 : איכות ובקרת השרות. 11
שעות  11תוך   ת המחלקה לאשפוז בית במחוז יינתן/מענה לתלונות המטופלים ומנהל

 /תממועד הפניה, יש לכתב את מנהל/ת המחלקה להמשך טיפול במטה ואת מנהל
 היחידה לאשפוז ביתי במחוז על המענה אשר ניתן. 

יתקיים תהליך של ביצוע, תיעוד ומעקב להערכת תיקון ליקויים לצורך שיפור  11.1
 השירות, באם יידרש.

נדרש מעקב אחר זמני הפניה וזמני הגעת המטפלים לבית הפונה, תוך בדיקת  11.1
 הלימותן לסטנדרט שנקבע בהסכם זה.

יבוצע ע"י ביצוע ותיעוד מעקב להערכת תיקון ליקויים לצורך שיפור השירות  11.0
מכבי באמצעות סקרי שביעות רצון מדגמיים בקרב מטופלים ובני משפחותיהם 

 הצורכים שירות של אשפוז ביתי.
 

 שעות מקרות האירוע 11דיווח על כל אירוע בטיחות/ניהול סיכונים תוך . 11
 הזוכה יפעל על פי הנחיות משרד הבריאות בתחום כולל הנחיות עתידיות.. 11

 
 


