
 

 

 

 

 פסיכיאטרי בקשה להצעת מחיר עבור פיילוט לאספקת שירות אשפוז בית

 ("הבקשה" –)להלן   

 כללי .1

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

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

לדואר  דיאנה דוביניןלשלוח אל על גבי טופס ההצעה המצורף ו למלאאת ההצעות יש  .1.1

 .04.101010.עד לתאריך  ldubinin_d@mac.org.iאלקטרוני 

מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא.  .1.1
 .תתקשר עם ספק אחד בלבדמכבי 

 הצעות שלא עומדות בסף איכותי נדרש יפסלו. .1.4

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

, המוצעים 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 למכבי את 

 .מירב היתרונות

וציון האיכות שיתקבל, בתנאי שעמד בתנאי  10% -שקלול המחיר אופן בחירת הפסק יהא  .1.1

לראות את טופס אמות המידה המהווה את נספח ב'  . ניתן40% –הסף ועבר הערכה איכותית 

 לבקשה זו.

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

 כפי שתחליט מכבי. תנאי סף והמחירשקלול 

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

דעתה הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע הציע את הצעתו במסגרת בקשה זו על מנת 

מו, לרבות מימוש יות מכבי בהתאם להסכמים קודמים עלבטל ו/או לשנות ו/או לגרוע מזכו

 אופציות ככל שהן קיימות.



 

ימים  1על ההסכם המצורף לבקשה תוך  מו תתקשר מכבי, יחתוםספק עם הליך הרכש, בתו .1.10

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

 בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.

בפני ידוע למציע שמכבי תהא רשאית להציג את פרטי הצעתו הכלכלית, ככל שתוכרז כזוכה,  .1.11

 .מציעים אחרים

 מכבי אינה מחויבת למספר מטופלים וכל אומדן הינו הערכה בלבד.  .1.11

 

 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 מוכח  –במידה והמציע אינו עובד כיום עם מכבי בתחום נשוא הבקשה  1.1.1

מטופלי  1של שישה חודשים לפחות, עד למועד פרסום הבקשה ובהיקף של לפחות 
רצף טיפול רפואי  –סיפק למשך שבועיים לפחות טיפול ביתי  בריאות הנפש עבורם

 . פסיכיאטרי בבית המטופל ע"י צוות רב מקצועי
מסוגל לספק למכבי את השרות בעצמו )לצורך כך גורמי טיפול הקשורים עם המציע  1.1.4

ומוציאים לו חשבונית לא יחשבו כקבלני משנה(. למען הסר ספק, המציע הינו 
 האחראי הבלעדי לעמוד בדרישות הבקשה להצעת מחיר לרבות ההסכם. 

יע בעניין שמירת עובדים, לפי המציע ובעלי השליטה בו, מקיימים את חובות המצ 1.1.1
דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק 

 לצורך אספקת העבודה או השירותים. 

 
 

 התחייבויות המציע .3
 

לחברי מכבי באם מכבי תחליט להתקשר עמו, יהיה ערוך לתחילת מתן שרות מלא  .1.1

 10תוך  שפלה, -המאושפזים בבי"ח אברבנאל וכתובת מגוריהם מחוזות מרכז וירושלים
הרלוונטיים  ימים מהודעת מכבי לרבות, כוח האדם המתאים, הכשרה, הידע, ציוד ואמצעים

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

 
ימים מיום קבלת ההודעה על הזכייה.  1המציע יחתום על ההסכם המצורף כנספח, בתוך  .1.1

המציע מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על ההסכם, אישור עריכת ביטוחים 
 חתום ומאושר ע"י חברת הביטוח. 

 
 מפרט המבוקש.מתחייב לעמוד בכל הדרישות של ה ציעהמ .1.1

 

 המפרט המבוקש: .4

המטופל יתקבל לשירות אשפוז בית פסיכיאטרי לפי אחת משלושת חבילות טיפול המצוינות בסעיף 

 ט, ע"פ החלטת הפסיכיאטר המחוזי. למפר 4.11
 .ועד שתי חבילות ברצףניתן לעבור בין חבילה לחבילה ע"פ הצורך לאחר אישור של מכבי 

 



 

 וההכשרה מקצועית הנדרשת: המטפל הרכב הצוות  .4.1

השירות ינוהל על ידי רופא בעל תואר מומחה בפסיכיאטריה של  -ניהול רפואי 4.1.1
 שנים לפחות. 1המבוגר ובעל ניסיון ניהולי בתחום הפסיכיאטרי של 

תואר מומחה השרות יינתן על ידי רופאים בעלי  – הערכה וטיפול רפואי 4.1.1
ניסיון קליני בתחום בריאות הנפש של שנה בפסיכיאטריה של המבוגר ובעלי 

 לפחות.
אשר  מוסמכות אקדמיות השרות יינתן על ידי אחיות – הערכה וטיפול סיעודי 4.1.1

סיימו בהצלחה קורס על בסיס בפסיכיאטריה ובעלות ניסיון קליני בתחום 
 בריאות הנפש של שנה לפחות. 

ואר שני בעבודה ת יינתן על ידי עובדים סוציאליים בעלי – הערכה וטיפול סוציאלי 4.1.4
 ניסיון קליני בתחום בריאות הנפש של שלוש שנים לפחות.  סוציאלית ובעלי

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

 
 הכשרות נדרשות: .4.1

במטופלי מחלקת  צוות המטפל לכל אישלבנות מערך הכשרה  מציעעל ה 4.1.1

השתלמות בת שבוע תוך הצמדות וליווי על ההכשרה לכלול  פסיכיאטריה בבית.
 ותיקים בחברה. לאנשי צוות

רק לאחר שעבר  במסגרת הפיילוט איש צוות יחל את עבודתולמען הסר ספק,  4.1.1
 ממנהלהכשרה, העביר את המסמכים הרלוונטיים כמחויב וקיבל אישור 

 להתחיל עבודתו. המחלקה
על  ימים בשנה לפחות 4השתתפות העובדים בתוכנית השתלמות והדרכה בת  4.1.1

להנהלת מחלקת אישורים על השתתפות של כל עובד, יש להעביר  חשבון הספק.
 בריאות הנפש במטה מכבי.

 
 שיטת העבודה: .4.1

איתור מטופלים ייעשה ע"י גורם מקצועי מטעם מכבי אשר יעביר לספק סיכום   4.1.1
סוציאלי עדכני לצורך בדיקת הבקשה לאשפוז -פסיכיאטרי, רפואי כללי ופסיכו

 במחלקת פסיכיאטריה בבית. 
כלול אבחנה או אבחנה משוערת, טיפול תרופתי נוכחי או אחר הסיכום י 4.1.1.1

ציתי של מהלך ההפרעה והיסטוריה קודמת )נזעי חשמל וכו'(, תיאור תמ
 )ככל שהמידע קיים ומתועד(.

כלול הערכת סיכון להתנהגות אנטי חברתית או תוקפנית וכן הסיכום י 4.1.1.1
 לאובדנות.

סוציאלי ובכלל זה מערכת תמיכה לאחר שחרור -כלול רקע פסיכוהסיכום י 4.1.1.1
 של המטופל מאשפוז וכן פרטי אנשי קשר רלוונטיים. 

הסיכום יועבר לאחר קבלת הסכמתו העקרונית של המטופל והמטפל   4.1.1.4
 העיקרי ותיעוד בתיק המטופל. 

קבלתו  המחלקה מטעם המציע תבחן את מועמדות המטופל ותאשר את מנהל  4.1.1
 לביקור הערכת התאמה, תכנון ובניית תכנית טיפול ראשונית.

מטעם המציע יבצע ביקור הערכת התאמה, תכנון ובניית תכנית טיפול  פסיכיאטר 4.1.1
במרכז בריאות הנפש אברבנאל. בביקור יהיה נוכח המטופל וכן המטפל העיקרי 

 שלו. 
לקבלת  על טופס הסכמהשלו  במהלך הביקור יוחתמו המטופל והמטפל העיקרי 4.1.4

 ויאושר על ידי מכבי. המציע טיפול במסגרת אשפוז בית. הטופס יבנה ע"י 
גבש המלצה לגבי מפרט השירות המומלץ בתום ביקור ההערכה רופא פסיכיאטר י 4.1.1

במכבי לאישור, בצירוף טופס  תועבר למנהל ברה"ן מחוזיאשר )חבילות טיפול( 
 בית. ההסכמה לאשפוז



 

לאחר שגורם מקצועי מטעם מכבי יאשר את מפרט השירות אשר הועבר ע"י המציע,  4.1.1
 המטופל יתקבל לאשפוז בית, ויחלו ביצוע הפעולות המפורטות בהמשך. 

 . בהתאם לחבילה שסוכמהשבועות,  4-מכבי תפיק התחייבות ל 4.1.1
כולל תיאור ימים מתחילת אשפוז הבית, יישלח למכבי סיכום ביניים ה 14בתום  4.1.1

 קצר של מהלך אשפוז, מטרות המשך לטיפול, תכנית הטיפול והמלצות להמשך. 
 תכנית ההמשך תבחן ותאושר על ידי פסיכיאטר מחוזי במכבי על פי כתובת מגורים. 4.1.1

 
 אוכלוסיית יעד .4.4

( מאושפזים במרכז בריאות הנפש אברבנאל, מבוטחי 11מטופלים בגירים )מעל גיל  4.4.1

שירותי בריאות אשר יאותרו ע"י צוות המחלקה וצוות הרצף של מכבי  מכבי
כמתאימים לקיצור משך זמן האשפוז המוסדי והעברתם לאשפוז ביתי ע"י המציע, 

 בהתאם למפורט ברציונל השירות. 
המטופלים חייבים להיות בעלי אבחנה פסיכיאטרית )או אבחנה משוערת(, בעלי  4.4.1

ת את הסכמתם מרצונם החופשי לקבל טיפול במסגרת תובנה לצורך בטיפול ולת
אשפוז בית, כולל הסכמה למתווה הטיפולי המוצע )בפרט שיתוף פעולה עם הטיפול 

 התרופתי(.
למטופלים חייבת להיות מערכת טיפולית חברתית/משפחתית הכוללת מטפלים  4.4.1

ם עיקריים אשר הביעו את הסכמתם ומחויבותם לתהליך. המטפלים העיקריי
מסכימים להתחייב לכך שעד להחלטה אחרת של הצוות המטפל תהיה נוכחות 

עם המטופל. המטפלים העיקריים חייבים  14/1מטפל עיקרי אחד בכל נקודת זמן 
להיות בעלי יכולת גופנית ונפשית שתאפשר להם תמיכה בטיפול במסגרת אשפוז 

ות, מעקב אחר בית ויכולת תפקודית שתאפשר פעולות סיעוד בסידיות, מנהלתי
 הנחיות הצוות. 

 קריטריונים לאי התאמה של מטופל לשירות:  4.4.4

 :לטתחהתווית נגד מו 4.4.4.1 
 העדר התוויה מתועדת. 4.4.4.1.1    

 סירוב של המטופל לשהייה ולקבלת טיפול במסגרת אשפוז   4.4.4.1.1       
 בית.                     

 קליני פסיכיאטרי המהווה סיכון למטופל ו/או מצב  4.4.4.1.1             

 ומחייב השגחה וטיפול רפואי רציף במסגרת  לסביבתו                                
 הלוצינציות פוקדות  ,אשפוז דוגמת סכנת התאבדות מידית                                 

 והפרעה קשה בשיפוט.                               
 סוציאלית ותוקפנית. -התנהגות אנטי 4.4.4.1.4 

 אקטיביים )סמים ו/או -התמכרות פעילה לחומרים פסיכו 4.4.4.1.1 
 המהווה חלק מההסתמנות הקלינית הנוכחית, אלכוהול(                        

 ללא תובנה או הסכמה לקבלת טיפול מתאים.                       
 יחסית:התווית נגד  4.4.4.1

 התנגדות של מי מבני הבית לאשפוז בית.  4.4.4.1.1   
 מצב מחלה גופנית לא מאוזנת אשר מחייבת ניטור וטיפול  4.4.4.1.1   

 רפואי במהלך כל שעות היממה.                         
 

ולתוכנית שנקבעה ואושרה על השרות יינתן בבית המטופל, בהתאם לצורך השירות הנדרש:  .4.1

כבי. בהיעדר תשתית ברורה של נהלים לשירות זה, השירות יינתן בהתאם לעקרונות ידי מ
 המופיעים בנהלים רלוונטיים של משרד הבריאות. 

 
 הפעולות הנדרשות: 4.1.1

 הערה מבצע  מי פעולה



 

 ביקור הערכה ותכנון

ביקור המתקיים ככלל בבית החולים אך ייתכן ויתקיים 

ולאחר אישור המנהל. בבית המטופל במקרים חריגים 

מטרת הביקור היא קביעת התאמתו של המטופל 

לאשפוז בית בהתאם לקריטריונים המפורטים, בנית 

תכנית טיפול ראשונית וגיבוש המלצה למפרט שירות 

מותאם על פי חבילות השירות המוצעות, וכן החתמת 

המטופל והמטפל העיקרי על טופס הסכמה לקבלת 

נוכחים המטופל והמטפל  טיפול בבית. בביקור יהיו

 העיקרי.

החלטה סופית לקבלה/אי קבלת מטופל והתאמה 

ובאחריות הרופא המבקר  לחבילת טיפול תהיה ע"י

מטעם הספק לאחר דיון ותיאום עם פסיכיאטר מחוזי 

 של מכבי וצוות המחלקה.

  רופא פסיכיאטר

 

שעות  41תוך 

מקבלת ההפניה 

מותנה  .ממכבי

בנוכחות המטפל 

 העיקרי.

יוחלט ובמידה 

לקבל את המטופל 

לשירות, מחיר 

ביקור הערכה יוכלל 

בתוך מחיר 

  החבילה.

במידה והמטופל לא 

יתקבל לשירות, 

הביקור ישולם ע"פ 

תעריף ביקור רופא 

 פסיכיאטר.

 הערכה מלאה של המטופל בביתו -ביקור קבלה 

אנשי הצוות יגיעו לפגישות הכרות וקליטת המטופל 
ומשפחתו/מטפל עיקרי בבית. במסגרת הפגישות יפורט 

למטופל ומשפחתו/מטפל עיקרי מהות השירות, אפיון 
סוציאלית -פסיכו-ומטרות השירות לאחר הערכה ביו

מלאה. הצוות יגדיר במפגשים את מטרות האשפוז 
 ויערוך תיאום ציפיות. 

ת יבוצעו אומדנים רלוונטיים להחלטות במהלך הפגישו
הטיפול אשר נקבעה ע"י טיפוליות בהתאם לתוכנית 

של  reconciliation. האחות תבצע פסיכיאטררופא 
הטיפול התרופתי במטרה להעריך את יכולתו של 

המטופל לנטילת תרופות באופן עצמאי ושוטף וכן 
תעריך את תופעות הלוואי מהטיפול התרופתי. עובדת 

 needsיאלית תבצע הערכת צרכים בצורה מובנית )סוצ

assessments הביקורים יתועדו במערכת .)
הממוחשבת ויועברו למערכת הקופה. בפגישות יימסר 

למטופל מידע בכתב על דרכי התקשרות עם גורמים 
. בתום השבוע הראשון מתחילת ספקמטפלים מטעם 

כנית טיפול מפורטת ידי הצוות ת-השירות תנוסח על
שיתוף עם המטופל והמטפל העיקרי שתכלול יעדים ב

ברורים ומוגדרים ותהווה מפת הדרכים להמשך 
 ההתערבות.

פגישות אלו ינוצלו גם להדרכה בנוגע לטיפול התרופתי 
וכן להערכת תחלואה גופנית נלווית אופיינית )דוגמת 
סוכרת( ולפי הצורך גם המלצה על צירוף גורם רפואי 

 פני.כללי לצורך איזון גו

רופא/ה 

פסיכיאטר/ית, אח/ות, 

 עובד/ת סוציאלי/ת

 רופא פסיכיאטר

שעות  14בתוך 

לא כולל  מהשחרור.

 שישי/שבת וחגים.

 

הביתה השחרור 

מבית החולים 

מותנה בהודעה 

 שעות. 14מראש של 

 

שחרור מבית 

יעשה החולים 

בימים א' בבוקר עד 

 .11:00יום ד' בשעה 

 

 1עד  –"סות/עואח

שעות משחרור 

מבית החולים. 

במידה והמטופל 

ישוחרר לאחר 

, 11:00השעה 

יתבצע הביקור 

למחרת יום 



 

יועברו גם המלצות הנוגעות לשילוב גורמים נוספים 

 (.4.1)כמפורט בהמשך בסעיף 

השחרור עד השעה 

11:00 . 

 טיפול שגרה

ביקורים פרונטליים עפ"י חבילת השירות ובהתאם 

הדרכה -פסיכו –לתוכנית הטיפול. דגשים לביקורים 

(psychoeducation של המטופל ומשפחתו, בעיקר )

(, עיבוד disease managementבנושאי המחלה )

חווית האשפוז, תכנון העתיד עם החלטות מושכלות 

 shared recoveryלגבי החמרה אפשרית בעתיד )

planידי גורם טיפולי -(, ושילוב בתוכנית שיקומית על

מלאה ומסודרת של )סל שיקום(, תיאום והעברה 

המטופל לצוות המטפל הקבוע בקהילה 

(communication between providers.) 

סיכיאטר, פ רופא

 עו"סות, אח

עו"ס ואחות יהיו 

למטופל  זמינים

ויינתן מענה  14/1

לפניות המטופל 

ומשפחתו/מטפל 

 עיקרי

 שחרור מהשירות

בשחרור המטופל יושם דגש על תיאום והעברה מלאה 
של המטופל לצוות המטפל הקבוע בקהילה ומסודרת 

משלב מוקדם ככל האפשר ובהתבסס על עבודה שבוצעה 
 במהלך האשפוז.

החלטה על סיום אשפוז תעשה בהתאם למצבו של -
לאיש הקשר שמונה ע"י  ספקהמטופל ובתיאום בין 

 הקופה, לפחות שבוע לפני מועד השחרור בפועל.

- 

המשך טיפול עביר סיכום הערכה ותוכנית י ספקה-

וז של המטופל ושחרורו מאשפוז לקופה בתום האשפ

, לרבות סיכום כל אחד מהביקורים שביצע הספק בית

 והיכן בוצע.

רופא פסיכיאטר, 

 עו"סות, אח

 

 

 זמינות הגעה .4.1
שעות לאחר קבלת ההפניה וכל  41זמינות הגעה לביקור הערכה ותכנון תתבצע תוך  4.1.1

 המסמכים הנדרשים מגורם רלוונטי במכבי. 
)לאחר קבלת  עו"סות ו/או על ידי אח שעות 1זמינות הגעה לביקור ראשון תתבצע תוך  4.1.1

אחר השעה אישור ממכבי את המפרט המבוקש(, למעט מקרים בהם המטופל ישוחרר ל
 11:00חרור עד לשעה מציע מחויב בביקור למחרת יום הש, אז יהיה ה11:00

 לפניות מטופל/משפחתו/מטפל עיקרי,  14/1מתן מענה טלפוני יינתן בזמינות של  4.1.1
 . מציעשל ה עו"סות/וזאת על ידי אח             

על פי מפרט השירות  יתקיימו עו"סות, רופא פסכיאטר, אחביקורים פרונטליים של  4.1.4

 שנקבע בתוכנית הטיפול. 
את הטיפול  ' המענה הטלפוני יינתן על ידי אחות/עו"ס אשר מנהליםה-ככלל, בימים א' 4.1.1

בבוקר  1:10בבוקר ועד יום א' בשעה  1:00במטופל. במהלך סוף השבוע מיום ו' בשעה 



 

המענה יינתן על ידי צוות רפואי כונן. בכל ימי השבוע יש לצוות המטפל גיבוי של רופא 

 פסיכיאטרי כונן. 
 

 ביקורי שיגרה נידרשים 4.1
 בקבלה  חובה לקיים ביקור רופא פסיכיאטר – רופא פסיכיאטר 4.1.1

 ובשחרור ממנו. ביקור הקבלה יכול באישור מנהל השירות להיות ביקור  לשירות         
 ההערכה בבית החולים. ביקורי השגרה יתקיימו בהתאם לתוכנית הטיפול ומפרט          

 השירות.          
 מטופל בקבלה ובשחרור. ביקור השגרה ות בבית החובה לקיים ביקור אח – ותאח 4.1.1 

 יתקיימו בהתאם לתוכנית הטיפול ומפרט השירות.                  
  .בבית המטופל עו"סחובה לקיים ביקור  – עו"ס 4.1.1

 בקבלה ובשחרור. ביקורי השגרה יתקיימו בהתאם לתוכנית הטיפול ומפרט                  
 השירות.                  

 
 גורמים נוספים בהתאם לצורך )יסופקו על ידי הקופה או על ידי המציע בתמחור נפרד( 4.1

 וסיוע בהתארגנות בבית.  (living skills)הערכה תפקודית  – ריפוי בעיסוק 4.1.1 

 אורחות חיים בריאים ופעילות גופנית. לניהול שאלות של – תזונאית 4.1.1 
 או עו"ס קליני פסיכותרפיסט. קליני – פסיכולוג 4.1.1 

 
 סיון מוכח בעבודה בתחום בריאות הנפשיכל העובדים יהיו בעלי נ. 

 הוספת גןרמים נוספים לשירות יהיה בתיאום עם מכבי.  
  

 
 שירותים נוספים 4.1

 יספק מרשמים אשר באמצעותם המטופל  ספקה –אספקת ציוד ותרופות  4.1.1 

 ומשפחתו ירכשו ציוד/תרופות בבית מרקחת מורשה מטעם מכבי.                 

 בדיקות מעבדה: 4.1.1 

 יבוצעו על ידי מכבי בהתאם להפניות של הצוות המטפל.  4.1.1.1  

 להתעדכן בתוצאות הבדיקות. הספקבאחריות הצוות המטפל של ה 4.1.1.1  

 גישה לתוצאות הבדיקה. ספקפשר לצוות המטפל של המכבי תא                                 

 

 הטיפול הרפואי  תיעוד 4.10

 הרשומה הרפואית" " בחוזר מנכ"ליבוצע כנדרש  רישום ותיעוד התהליך הטיפולים 4.10.1 

                      (1/1111.) 

 תיעוד כלל הטיפול הרפואי יבוצע מיד עם תום הטיפול, באמצעות מערכת  4.10.1 

 .למערכות מכביממוחשבת ייעודית המתממשקת                        

 על הדיווח הרפואי לכלול את המידע הבא: 4.10.1 

 פרטים אישיים עדכניים של המטופל.  4.10.1.1  

 ואנשי צוות אחרים.  רישום זמן הגעת רופא פסיכיאטר 4.10.1.1  



 

 רישום שיחות שהתקיימו עם המטופל/מי מטעמו )טלפונית, מפגשים  4.10.1.1  

 וירטואליים/מקוונים(.                                      

 רשימת אבחנות פעילות.  4.10.1.4  

 רשימת אבחנות עבר )היסטוריה רפואית(. 4.10.1.1  

 רשימת ומינון תרופות הניטלות באופן קבוע.  4.10.1.1  

 רגישות לתרופות/אחרת. 4.10.1.1  

 תלונה עיקרית. 4.10.1.1  

 תיאור הבדיקה ומהלך הביקור תוך התייחסות לאובדנות ולמסוכנות.  4.10.1.1  

 דיון והמלצות להמשך בירור וטיפול.  4.10.1.10  

 קן.ל הנוכחי, כולל מינון ואישור ניפורשימת תרופות המומלצות בטיפו 4.10.1.11  

 עוד לגבי המלצה לפינוי לבית חולים במידה והומלץ.תי 4.10.1.11  

 תיעוד לגבי פינוי רפואי לבית חולים במידה ובוצע.  4.10.1.11  

 בשם מלא כולל  חתימה וחותמת רופא פסיכיאטר הבודק 4.10.1.14  

 מספר רישיון.                                         

 תיעוד כלל הטיפול הרפואי.  4.10.1.11  

 נספח א' שבהסכם. 4ידווחו בחשבונות קודים במחיר אפס אשר מפורטים בסעיף  4.10.4

 : העברת מידע אדמיניסטרטיבי .4.11
  למכבי. מציעתתבסס על מערכות הדיווח והעברת המידע הקיימות בין ה 4.11.1

ימים מתאריך כניסת  10מחוז, כל ברה"ן ב מציע להעביר דו"ח מטופלים למנהלעל ה 
המטופל לשירותי אשפוז ביתי. הדו"ח יפרט את מספר ביקורי אנשי הצוות )כולל רופא, 

אחות, עו"ס וכד'( לכל מטופל וכן רישום שיחות שהתקיימו עם המטופל מטעמו 
 )טלפוניות, מפגשים וירטואליים/מקוונים(.

 –לחודש קלנדרי( יעביר המציע למחלקת ברה"ן במטה מכבי  1אחת לחודש )בתאריך  4.11.1
דו"ח המפרט את רשימת המטופלים בחלוקה למחוזות וזמן השהות שלהם בטיפול המציע 

 נכון לתאריך הפקת הדו"ח. 
ות דוח על פי חלוקה למחוזות, ובו פירוט שמ התקשרותלהעביר בתום תקופת ה מציעעל ה 4.11.1

בתקופת אשפוז הבית  הופנו לאשפוז כלשהו בבי"חותעודות הזהות של המטופלים אשר 
תאריך הפסקת  הספק,או נשרו מהשירות מסיבה אחרת. הדוח יכלול זמן שהיה בטיפול 

שם ביה"ח, אופן הפינוי וסיבת -בי"חפניה למיון או אשפוז בהשירות והסיבה. במקרים 

 ע"י הספק. הופנוחובה לדווח למכבי גם פניות למיון אשר לא  ההפניה.
יום מתאריך כניסת המטופל לשירותי אשפוז  10להעביר דו"ח מטופלים כל  מציעעל ה 4.11.4

 ביתי, לגבי מטופלים שפנו לבית החולים בתקופת האשפוז הביתי בחלוקה למחוזות.
 יכילו את כלל המידע הנדרש.ו באמצעות כספת וירטואלית,  והדו"חות יועבר 4.11.1

במטה מכבי בכל אירוע חריג, ביצוע לבריאות הנפש המחלקה  יידע את מנהל מציעה 4.11.1
 שעות מקרות האירוע. 14טעות/ כמעט טעות/ באופן מידי ושליחת דו"ח אירוע כתוב תוך 

 
 במחוז:  בריאות הנפש עם מנהלקשר רציף  4.11



 

במכבי. תתקיימנה  פגישות עבודה תקופתיות בין צוות נדרש קשר רציף עם הגורם המקצועי 

 מחלקת פסיכיאטריה ביתי של המציע לבין הגורם המקצועי המנהל אשר הוגדר מטעם מכבי.
 

 : פריסה גיאוגרפית 4.11
 שפלה. הרחבה על פי החלטה משותפת של מכבי וספק.-מחוז מרכז, מחוז ירושלים

 

 איכות ובקרת השירות 4.14

ממועד הפניה, יש לכתב  ימי עבודה 1תוך   במחוז יינתן לברה"ןמענה לתלונות המטופלים ומנהל 
 על המענה אשר ניתן.  מנהלת ברה"ן במחוזבמטה ואת  לברה"ןהמחלקה  את מנהל

יתקיים תהליך של ביצוע, תיעוד ומעקב להערכת תיקון ליקויים לצורך שיפור השירות,  4.14.1
 באם יידרש.

דרש מעקב אחר זמני הפניה וזמני הגעת המטפלים לבית הפונה, תוך בדיקת הלימותן נ 4.14.1
 לסטנדרט שנקבע בהסכם זה. 

ביצוע ותיעוד מעקב להערכת תיקון ליקויים לצורך שיפור השירות יבוצע על ידי מכבי  4.14.1
באמצעות סקרי שביעות רצון מדגמיים בקרב מטופלים ובני משפחותיהם הצורכים שירות 

 של אשפוז ביתי. 
 

שעות מקרות האירוע המציע יפעל על פי הנחיות  14דיווח על כל אירוע בטיחות/ניהול סיכונים תוך  4.11
 משרד הבריאות בתחום כולל הנחיות עתידיות. 

 

 אשפוזחבילות  4.11

 .)עד שתי חבילות ברצף( שבועות 4תנאי קבלת המטופל לחבילת אשפוז ביתי הינה למינימום  

 :כחבילת המשך לחבילה בסיסית ואינטנסיבית( )ניתנת חבילה בסיסית לייט 4.11.1

 14/1זמינות טלפונית  4.11.1.1                

    14/1שבועות. זמינות טלפונית  4-ב 1ביקור  – רופא פסיכיאטר 4.11.1.1

 לצוות.              

 ביקורים לחבילה.  4בשבוע. סה"כ  1ביקור  –אחות  4.11.1.1 

 שבועות.  4-ביקורים ב 1ביקורים בשבוע. סה"כ  1 – עו"ס 4.11.1.4       

 בכל שבועיים יועבר סיכום ביניים למכבי לאישור המשך/שינוי חבילת  4.11.1.1

 המטופל בהתאם למצבו ולהמלצת הצוות.              

 

 חבילה בסיסית: 4.11.1

 14/1זמינות טלפונית  4.11.1.1

  4-ביקורים ב 1בשבועיים. סה"כ  1ביקור  – רופא פסיכיאטר 4.11.1.1

 לצוות.  14/1שבועות. זמינות טלפונית              

 ביקורים לחבילה.  4בשבוע. סה"כ  1ביקור  –אחות  4.11.1.1 

 שבועות.  4-ביקורים ב 1ביקורים בשבוע. סה"כ  1 – עו"ס 4.11.1.4       



 

 בכל שבועיים יועבר סיכום ביניים למכבי לאישור המשך/שינוי חבילת  4.11.1.1

 המטופל בהתאם למצבו ולהמלצת הצוות.              

 

 

 :אינטנסיביתחבילה  4.11.1

 14/1זמינות טלפונית  4.11.1.1

  4-ביקורים ב 4בשבוע. סה"כ  1ביקור  – רופא פסיכיאטר 4.11.1.1

 לצוות.  14/1שבועות. זמינות טלפונית              

 ביקורים לחבילה.  1ביקורים בשבוע. סה"כ  1 –אחות  4.11.1.1 

 שבועות.  4-ביקורים ב 1ביקורים בשבוע. סה"כ  1 – עו"ס 4.11.1.4       

 לאישור המשך/שינוי חבילת  בכל שבועיים יועבר סיכום ביניים למכבי 4.11.1.1

 המטופל בהתאם למצבו ולהמלצת הצוות.              

 
 מפרט דרישות אבטחת מידע: 4.11

 יש לענות על השאלון בנוגע למערכת המידע של המציע שבה ישמר התיעוד של מבוטחי מכבי:       

 
 :יתרון מהווים שאינם סעיפים 4.17.1

/  מאשר דרישה נושא #

 מאשר לא

 פירוט

האם הנך "מוסד רפואי"  מוסד רפואי 1

בחוזר  3רתו בסעיף כהגד

הגנה על " משרד הבריאות

מידע במערכות ממוחשבות 

במערכת הבריאות" מתאריך 

15.2.2015: 

http://www.health.gov.il/h

ozer/mk03_2015.pdf 

 אם כן, נא לסמן את האפשרות הנכונה: כן / לא 

 בית חולים .1

 קופת חולים .2

 מטפלים 5-בת למעלה ממרפאה  .3

עמידה בתקן  2

 אבטחת מידע

המציע מאשר כי הוא עומד 

בדרישות תקן אבטחת מידע 

ISO27001  ו/אוISO27799. 

נא לצרף בעת הגשת ההצעה צילום תעודות  כן/לא

הסמכה המעידה כי ההסמכה בתוקף. המציע 

לשמר את הסמכתו במהלך תקופת מתחייב 

למנהל ע ההסכם ובכל תקופת הארכה ולהודי

על אי הארכת הסמכתו אבטחת המידע בארגון 

 או שהסמכתו נשללה ממנו.



 

אחראי  3

 אבטחת מידע

האם קיים אחראי אבטחת 

מידע? נא לציין פרטים 

 בעמודת הפירוט.

 : ___________________מלא שם כן/לא

אשר כי עובדי המציע  מסמכי סודיות  4

 חתומים על מסמכי סודיות.

 לפרטלא נדרש  כן/לא

נהלי אבטחת  5

 מידע

אשר כי קיימים נהלי אבטחת 

 מידע מעודכנים וזמינים.

 לא נדרש לפרט כן/לא

ארכיטקטורת  6

 המערכת

על המציע לצרף את 

ארכיטקטורת מערכת המידע 

   שבה יתועדו הטיפולים

 על המציע לצרף מסמך ארכיטקטורה יש / אין

שמירת מידע  7

 עסקי

מעבד האם מציע המערכת  

על מידע שמתקבל או משדר 

 מערכותב בסיס המפרט

שלו? במקרה  המחשוב

 לפרטשהתשובה היא כן יש 

 את סוג המידע

 נא לפרט: כן/לא

שמירת מידע  8

במערכות 

 ניידות

על שמתקבל  אשר כי מידע

, לא נשמר בסיס המפרט

 באופן אישיים במחשבים

 .נייד בהתקן או מקומי

 לא נדרש לפרט כן / לא

 בשירותי ענן שימוש
 באם הזוכה מבצע שימוש בענן לטובת השירות נא לענות על הסעיפים הבאים

רמת השירות בענן: נא לסמן  מידע כללי 9

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 10

סוג השירות אשר יועבר 

 לענן.

 

- SaaS 

PaaS 

LasS 

 ספקנא לציין את פרטי ה מידע כללי 11

ופרטי המיקום שבהם קיים 

על בסיס מידע שמתקבל 

 .המפרט

שם ספק שירות הענן:  .1 

______________________ 

שם מדינה/יבשת:  .2

______________________ 

 תשמוקציאשר כי הסביבה  ארכיטקטורה 12

 ,על בסיס המפרטלשירות 

מלקוחות אחרים  מופרדת

 .של ספק שירות הענן

 לא נדרש לפרט כן/לא

על אשר כי המידע שמתקבל  ארכיטקטורה 13

נשמר בענן  בסיס המפרט

 באופן מוצפן.

 לא נדרש לפרט כן/לא



 

 

 :יתרון שמהווים סעיפים 4.17.2

הסמכה  14

לתקנים 

וביצוע 

 מבדקים 

אשר כי ספק הענן מוסמך 

לאחד מתקני אבטחת מידע 

27001  /27017  /27018 

 וציין לאלו מהם.

נא לצרף תעודות במקרה 

 שיש.

 : לציין כן/לא

/  מאשר דרישה נושא #

 מאשר לא

 יתרון פירוט

 המפרטשמתקבל על בסיס הגנה על תשתית מערכות המחשוב המאחסנות מידע  

מערכת  15

ההפעלה 

 והמחשוב

אשר כי מערכת ההפעלה 

, פועלת ברישיון מהיצרן

ותעודכן במהלך תקופת 

 .ההסכם ע"פ הנחיות יצרנה

 "כן" מזכהמענה  לא נדרש לפרט כן / לא 

נקודות  2.5 -ב

 יתרון

-Antiתכנת  16

Virus 

במחשבי 

 הספק

 AVאשר כי מותקנת תוכנת 

המתעדכנת בצורה שוטפת 

 .ספקבמערכות ה

 "כן" מזכהמענה  לא נדרש לפרט כן / לא

נקודות  2.5 -ב

 יתרון

הפרדת  17

 סביבה לוגית

 או השרתים כי אשר

 מידע המאחסנים המחשבים

 לא על בסיס המפרט

 לרשת ישיר באופן מחוברים

 ולרשתות האינטרנט

 (.ן"בנל או בחיוג) חיצוניות

 "כן" מזכהמענה  לא נדרש לפרט כן / לא

נקודות  2.5 -ב

 יתרון

הפרדת  18

 סביבה לוגית

על אשר כי מידע שמתקבל 

, מאוחסן בסיס המפרט

באופן שמופרד לוגית ממידע 

 של שאר הלקוחות.

 "כן" מזכהמענה  לא נדרש לפרט כן / לא

נקודות  2.5 -ב

 יתרון

 המפרטשמתקבל על בסיס הגנה על אפליקציות המאחסנות מידע 

אשר כי בגישה למידע  הזדהות 19

נדרשת הזדהות )משתמש 

 .(/ ביומטריOTPוסיסמה/ 

ב  "כן" מזכהמענה  לא נדרש לפרט כן / לא

נקודות  1.25 –

 יתרון

קיימת מדיניות אשר כי  הזדהות 20

סיסמאות על פי המוגדר 

 בעמודת הפירוט.

 באופן מצטבר: לא כן /
 7קיימת מורכבות סיסמה )לפחות  .1

 Microsoft complexתווים, 

password) 

קיים תאריך תפוגה לסיסמה ויכולת  .2

"כן" מענה 

ב  מזכה)במצטבר( 

נקודות  1.25 –

 יתרון



 

 90החלפה יזומה ע"י המשתמש כל 

 יום

 5קיימת נעילת משתמש לאחר  .3

 ניסיונות כושלים להתחברות

ניהול  21

משתמשים 

 והרשאות

אשר כי קיים  מידור פנימי 

בגישה לקבצים המכילים 

על בסיס שמתקבל מידע 

. אשר כי הגישה המפרט

לקבצים אלה תתאפשר רק 

 זאת.מחייב תפקידם שלמי 

ב  "כן" מזכהמענה  לא נדרש לפרט כן / לא

נקודות  1.25 –

 יתרון

ניהול  22

משתמשים 

 והרשאות

אשר כי ישנו תהליך ניהול 

משתמשים במערכת 

)הוספה, שינוי תפקיד 

 וגריעה(.

ב  "כן" מזכהמענה  לא נדרש לפרט כן / לא

נקודות  1.25 –

 יתרון

אבטחת מידע  23

 בממשקים

האם השירות ניתן באמצעות 

 ? אם כן, אשר כי APIחשיפת 

? API -קיים תיעוד מפורט ל

(API Documentation) 

 .API Documentation -יש לצרף את ה כן / לא

 

ב  "כן" מזכהמענה 

נקודות  1.25 –

 יתרון

אבטחת מידע  24

 בממשקים

האם השירות ניתן באמצעות 

 אשר כי? אם כן, APIחשיפת 

 .Input validationמבוצע 

ב  "כן" מזכהמענה  .לא נדרש לפרט כן / לא

נקודות  1.25 –

 יתרון

אבטחת מידע  25

 בממשקים

האם השירות ניתן באמצעות 

API ,נא תאר כיצד ? אם כן

 ,API (WAF -מוגן שירות ה

API gateway Swagger). 

ב  "כן" מזכהמענה  נא לפרט את תיאור ההגנה על השירות כן / לא

נקודות  1.25 –

 יתרון

ב  "כן" מזכהמענה  לא נדרש לפרט כן / לא .שר כי קיים לוג אירועיםא חיווים ולוגים  26

נקודות  1.25 –

 יתרון

 המפרטשמתקבל על בסיס שמירה על סודיות, שלמות וזמינות המידע 

העברת מידע  27

 מסווג

קבצים המכילים אשר כי 

המסווג כ"חסוי" או  מידע

"חסוי ביותר" שמתקבל על 

בסיס הסכם, נשלחים באופן 

 מוצפן.

 4להגדרת הסיווג ראה סעיף 

 בחוזר משרד הבריאות:

https://www.health.gov.il

/hozer/mk12_2015.pdf 

 "כן" מזכהמענה  לא נדרש לפרט כן / לא

נקודות  2.5 -ב

 יתרון

על מתקבל אשר כי מידע ש גיבויים 28

מגובה כחלק  בסיס המפרט

 .מההתקשרות

 "כן" מזכהמענה  לא נדרש לפרט כן / לא

נקודות  2.5 -ב

 יתרון

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


 

 

  

גריטת ציוד  29

 מחשובי

אשר כי הוצאת דיסקים 

לצורך תיקון או לכל מטרה 

אחרת, מבוצעת רק לאחר 

על שהתקבל מחיקת המידע 

ופרמוט  בסיס המפרט

 .הדיסק

 "כן" מזכהמענה  לא נדרש לפרט כן / לא

נקודות  2.5 -ב

 יתרון

סקרים  30

ומבדקי 

 חדירה

מבוצעים סקרי אשר כי 

אבטחת מידע ע"פ תכנון 

 ם.והממצאים מטופלי שנתי

 "כן" מזכהמענה  לא נדרש לפרט כן / לא

נקודות  2.5 -ב

 יתרון



 

 

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

                                                                                                    התאגיד המציע:  .1.1
 

 שם איש הקשר אצל המציע: __________________ טל' נייד: ______________ .1.1

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

 :ביתי רציף על ידי צוות רב מקצועי המופעלים על ידי המציע/טיפול
 

באספקת ותק  חברה
 השרות

מספר  סוג השרות טלפון איש קשר
 מטופלים 

      

      

      

 

  -מחיר השירות .1.4
 מחיר כמות ביקורים פונקציה רפואית

  1 ביקור הערכה

 1 -רופא פסיכיאטר  שבועות( 4) חבילת אשפוז לייט

 4 –אחות 

 1 -עו"ס 

 

 1 -רופא פסיכיאטר  שבועות( 4) אשפוז בסיסיתחבילת 

 4 –אחות 

 1 -עו"ס 

 

 4 -רופא פסיכיאטר  שבועות( 4) חבילת אשפוז אינטנסיבית

 1 –אחות 

 1 -עו"ס 

 

  1 תתזונאי

  1 פסיכולוג

  1 ריפוי בעיסוק

 

 .המחירים כוללים מע"מ 

  לבקש תצורת במידה ויפורסם מבחן תמיכה על ידי משרד הבריאות, מכבי רשאית
 דיווח מתאימה למבחן.



 

  

. מכבי אינה בתוך חבילות טיפול( ימיםימי טיפול )סה"כ כמות  1800 -אומדן ימי טיפול בשנה  
 בת לאומדן זה או לכמות כלשהיא. מחוי

 מטופלים בלבד במשך שנתיים )לפי הקודם(. 100 -בתקופת הפיילוט יינתן שירות עד ל
 

 
 :_____________________תחילת השירותתקופת הערכות נדרשת לשם  .1.1

 
 :הצעהמסמכים שיש לצרף בזמן הגשת   .1.1

 מפרט מלא של השרות המוצע.טופס הצעה ו 1.1.1
 תקני איכות. 1.1.1

    שום תאגיד, אישור רשם מאגרי מידע, אישור הפעלת מפעל חיוני בשעת חירוםרי 1.1.1
 זכייה ולפני חתימה על ההסכם ניתן להעביר למכבי לאחר הודעתאת האישורים          

 .המשפטי
 קצוע ואישורים על הכשרות רוספקטים, פירוט שם מלא+ת"ז+רישיון+מפ 1.1.4

פרטי מנהל רפואי יועבר במועד הגשת ההצעה. פרטי  מידע רלבנטי אחר. עובדים וכל        

 שאר מטפלים ניתן להעביר לאחר הזכייה ולפני חתימה על ההסכם המשפטי. 
 

 הערות: .1.1
, ימי חובה להגיש הצעות מחיר נפרדות עבור ביקור הערכה, כל אחת מחבילות טיפול 1.1.1

 .ביקור של כל אחד מהמטפלים
 בלבד. ניתן להציע הצעות בש"ח 1.1.1

. יום קליטה ייחשב כיום שבועות לחבילה( 4) התשלום הינו עבור ימי טיפול בפועל 1.1.1
 טיפול.

 אחרי הנקודה. ספרות 1-יותר מאין להציע מחיר עם  1.1.4
 ימים. 110תוקף ההצעה  1.1.1

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 נספח ב'

 

 אמות מידה

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 שירותים רפואייםעבור  עריכת פיילוטהסכם ל

  )לזוכה בלבד( מסוג אשפוז בית פסיכיאטרי

 
 בשנת _____ _____,חודש ב _____ביום  ל אביב,תבשנערך ונחתם 

 ב י ן

 מכבי שירותי בריאות 

 227/99נית אמואגודה עות 

 יפו – אביב תל, 11המרד מרחוב  

 ("הקופהאו " "מכבי" להלן:) 

 ;מצד אחד                                 

 לבין

 

 בע"מ_______________ 

 ______________מס' ח.פ.  

 מ________________________ 

 ה"ה:מטעמה באמצעות מורשי החתימה  

 שם _____________ ת.ז. __________ תפקיד _________ 

 שם _____________ ת.ז. __________ תפקיד _________ 

 ("המכון" או "בית החולים"או  ""נותן השירותאו  "הספק":)להלן                                         
 

 ;מצד שני 

ממלכתי,  חוק ביטוח בריאותהשביעית ל מוכרת המנויה בתוספתנה קופת חולים יה מכביו הואיל
(, המספקת שירותי רפואה לחבריה ממלכתי" בריאותוח ביט חוק")להלן:  1114-התשנ"ד

 ;ברחבי הארץ
 

, אשר הינם ידי הספק-הניתנים עללרכוש מהספק שירותים אמבולטוריים ומכבי מעוניינת  והואיל
 חלק מסל שירותי הבריאות כהגדרתו בחוק ביטוח בריאות;

  
והספק הינו בעל הידע, הכישורים, היכולות, הניסיון והמיומנות במתן השירותים,  והואיל

ידי -כהגדרתם להלן בהסכם זה, ויש באפשרותה לספק למכבי את השירותים הנדרשים על
 מכבי באיכות, במיומנות ובזמינות גבוהות;

 
מסכימה מכבי להתקשר  ובהסתמך על הצהרות הספק ועל יתר התחייבויותיו בהסכם זה, והואיל

 עם הספק בהסכם זה ומבקשת לקבוע את מערך היחסים ביניהן, כאמור בהסכם זה להלן;
 
 
 

 :ןקמבין הצדדים כדל והוצהר הוסכםהותנה, לפיכך 



 

 מבוא, פרשנות והגדרות .1

 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .1.1

בלבד ולא ישמשו לצורך פרשנות הכותרות שבראש כל סעיף נועדו לנוחות הצדדים  .1.1
 ההסכם.

 בהסכם זה יהיו למונחים הבאים ההגדרות שבצדם: .1.1

 ידי הספק.-הניתנים עלשירותים אמבולטוריים  - "השירותים" .1.1.1

; מחיר 'בנספח אמחיר ביצוע כל שירות כמפורט   -השירות/ים"  "מחיר .1.1.1
השירות כולל את כל הנדרש לשם מתן השירות או 
הכרוך בו, ולרבות העלויות הנובעות מהשימוש 
בציוד ובאביזרים ככל שיידרש לצורך מתן 

שימוש הפעלת צוות רפואי או אחר, השירות, 
וכן המשך מעקב, במתקני הספק, בדיקות נלוות, 

כל הוצאה אחרת הכרוכה במתן השירות, 
 יפין. במישרין או בעק

 "החבר", "/י מכבי"חבר .1.1.1
 אולשירותי מכבי בהתאם  /םזכאימכבי ה /יחבר - "החבר/ים"או  

 .חוקל 

 

 נספחים .2

 הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה:

 . התמורה -' נספח א .1.1

 ., הוראות ונהליםמפרט השירות – נספח ב' .1.1

 ביטוחים. קיוםאישור  – נספח ג' .1.1

 התחייבות עובד לשמירת סודיות. – נספח ד' .1.4

 תעודת רישום תאגיד. – נספח ה' .1.1

 אישור רשם מאגרי המידה. – נספח ו' .1.1

 אישור ספק על הפעלת מפעל חיוני בשעת חירום. –נספח ז'  .1.1

 כתב התחייבות לשמירת סודיות מידע. – 'חנספח  .1.1

 נתוני מידע לצורך ממשק בין מערכות. – 'טנספח  .1.1

 דרישות מחשוב. – 'ינספח  .1.10

 מערכת דיווח חודשית  – 'אנספח י .1.11

 הוראות בדבר מערכות מידע ומחשוב. -נספח יב'  .1.11

 שימוש בכספת. – 'גנספח י .1.11

 הנחיות להעברת סיכומי מחלה/ניתוח מבתי החולים במדיה. – 'דנספח י .1.14

 הרשומה הרפואית. 1/1111חוזר מקצועי  -'הינספח  .1.11

 שאלון אבטחת מידע. – טז'נספח  .1.11

 דוגמא לתחשיב – נספח טו' .1.11

 

 

 



 

 

 

 מהות ההתקשרות ותנאים כלליים  .3

חברי מכבי בלבד במשך שנתיים  100-בתקופת הפיילוט יינתן שירות ע"י הספק עד ל .1.1
 )לפי הקודם(.

חבר מכבי יתקבל לשירות אשפוז בית פסיכיאטרי לפי אחת משלושת חבילות טיפול  .1.1

 , ע"פ החלטת הפסיכיאטר המחוזי.  נספח ב'() למפרט 1.11המצוינות בסעיף 
 

. הספק יהיה יופנו על ידי מכביאשר מכבי  הספק מתחייב ליתן את השירותים לחברי .1.1
זכאי לקבל תשלום עבור השירותים שנתן על פי הוראות הסכם זה, בהתאם למחיר 

והשירות אותו ן יכלול את הציוד המחיר הנקוב במחירו .בנספח א'השירותים כמפורט 
 יספק הספק. 

כי ההתקשרות נשוא הסכם זה מהווה התקשרות מסגרת בלבד וכי אין  ,ידוע לספק .1.4
מתחייבת למספר כלשהו של הפניות לשירותים לספק )אם בכלל(, ולא למספר  מכבי

אשר יפנו או יופנו אל הספק לקבלת השירותים )אם בכלל(, בין מכבי  כלשהו של חברי
ן בתקופת ההסכם כולה. הספק מוותר על כל טענה או תביעה או בתקופה מסוימת ובי

דרישה בהקשר זה, לרבות בקשר לכמות השירותים שינתנו על פי הסכם זה, תדירותם 
 או היקפם. 

תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתקשר בהסכם דומה או מקביל עם  מכבי .1.1
, נשוא הסכם זהיפיים לשירותים צד שלישי כלשהו למתן שירותים דומים, זהים או תחל

עם צד שלישי אחר או נוסף  . התקשרה מכבי, במחוזות דרום, שרון, צפוןכולם או חלקם
לשם מתן השירותים או חלק מהם, לא יהווה הדבר באופן כלשהו הפרה של הסכם זה 

הוא והספק יהיה מחויב בהמשך ביצועו של הסכם זה במשך כל תקופת ההסכם, ו
 או תביעה בעניין זה. ו/או דרישה ו/מוותר על כל טענה 

הספק מקבל על עצמו את כל חוזרי מנכ"ל משרד הבריאות וחוזרי מנהל רפואה,  .1.1
 פי הנחיותיהם.-ומתחייב לפעול על

מובהר ומוסכם, כי אי עמידת הספק באיזה מחוזרי משרד הבריאות ו/או הנחיות 
לעת, תהווה הפרה יסודית של הסכם זה, אשר מטעמו, כפי שיפורסמו ו/או יעודכנו מעת 

תקנה למכבי את הזכות לבטל הסכם זה, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד 
 העומדים למכבי לפי כל דין ו/או הסכם.

 

 התחייבויות הספקהצהרות ו .4

כי הנו בעל כל האמצעים, הידע, הניסיון, המיומנות  ,מתחייבמצהיר והספק  .4.1
ורך מתן השירותים וביצוע יתר ההתחייבויות הנלוות על פי והמקצועיות הנדרשים לצ

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 דרישות 

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

כי קרא את תנאי הסכם זה ונספחיו, כי ידועים וברורים לו לאשורם  ,הספק מצהיר .4.1
התנאים והדרישות שבהסכם זה ונספחיו וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם על פי 

 הדרישות והתנאים המפורטים.

או לביצוע התחייבויות ו/אין כל מניעה להתקשרותו בהסכם זה הספק מצהיר, כי  .4.1
בידיו כל האישורים, ההיתרים, הרשיונות וההסמכות  , וכיפי הסכם זה-פק עלהס

 הנדרשים לצורך מילוי כל התחייבויותיו לפי הסכם זה.

פי -לאישור עו ובידי ,ספרים כחוק א מנהלוההספק מצהיר, כי לצורך מתן השירותים,  .4.4
פנקסי כך שהוא מנהל המעיד על  ,1111-תשל"והחוק עסקאות גופים ציבוריים, 

פי הפקודה וחוק מס ערך מוסף או שהוא פטור מלנהלם, וכן -חשבונות ורשומות על
שהוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי 

 חוק מס ערך מוסף.



 

, קודם לחתימת מכביהספק להעביר למתחייב כדין, הינו תאגיד המאוגד באם הספק  .4.1
 , וכןלהסכם זה 'הכנספח הסכם זה, תעודת התאגדות כדין של הספק, אשר תצורף 

היותו של התאגיד פעיל ומוסמך להתקשר עם אישור של עו"ד/רו"ח של הספק בדבר 
 .בנוסח המצורף להסכם זה ,זהות מורשי החתימה של הספקמכבי בהסכם זה ובדבר 

, אשר יבחרו לקבל את מכבי ת השירותים לחבריהספק מתחייב ליתן, לבצע או לספק א .4.1
 'בנספח אכמפורט  המוסכם בין הספק למכבי השירותים מהספק, בהתאם למחיר

 להסכם זה. 

מובהר לעניין זה, כי הספק אינו רשאי ולא יתלה את מתן השירותים ברכישת שירותים 
 אחרים.  נוספים/

מכבי, מתחייב הספק לפעול  בכל הקשור למערכות המידע והמחשוב שלו, והממשק מול .4.1
להסכם זה, ומהוות חלק בלתי נפרד ממנו, כפי  'בכנספח יבהתאם להוראות המצ"ב 

-ידי מכבי, ובהתאם לכל הוראה אחרת בנושא שתועבר אליו על-שתעודכנה מעת לעת על
 ידי מכבי.

 ב'בנספח הספק מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות ולנהלים המפורטים  .4.1
 המצ"ב להסכם זה והווה חלק בלתי נפרד מימנו.

יעשה אך ורק כנגד טופס יכי מתן השירותים לחברי מכבי , ומתחייב מצהירהספק  .4.1
ידי רופא מכבי -, ו/או כנגד הפנייה של מכבי החתומה עלהתחייבות בתוקף של מכבי

. כן מתחייב בנספח א'בלבד, בהתאם להנחיית מכבי בתחילת ההתקשרות כמתואר 
פק, כי השירותים שיינתנו בפועל יהיו אך ורק אלה המפורטים בטופס ההתחייבות/ הס

 להסכם זה.  בנספח א'לכך שאותו שירות כלול  ההפנייה, ובכפוף

ידי הספק ללא טופס -להסרת ספק מובהר ומוסכם, כי ככל שיינתנו שירותים על  .4.10
גנטי או אמצעי ומבלי שהחבר זוהה באמצעות העברת כרטיס חבר מ הפנייה\התחייבות

אחר שסוכם בין הצדדים, תהא רשאית מכבי לקזז תשלום שבוצע עבור שירותים 
 כאמור מכל סכום שיגיע לספק ממכבי.

להסרת ספק מובהר, לא יגבה הספק כל תשלום נוסף מהחבר, ולא יתנה מתן שירות  .4.11
 כלשהו מן השירותים לחבר בתשלום/שירות כלשהו.

סעיף זה הינו תנאים מהותי להסכם והפרתו תחשב הפרה יסודית של הסכם זה אשר 
 תזכה את מכבי בביטולו המידי של ההסכם. 

או /ו האו דריש/ו התביעוהוא מוותר בזה על כל כי אין לו ולא תהיינה לו  ,הספק מצהיר .4.11
וכל  בגין התחייבויות קודמות, כספיות או שאינן כספיות,שהם סוג מין ומכל טענה 

על  תוההתחייבויות הקודמות להסכם זה של מכבי לספק מבוטלות בהסכמתו עם חתימ
 הסכם זה.

לפי חשבוניות אך ורק  הספק יהיה זכאי לתשלומים המגיעים לו ,למרות האמור לעיל
 מאושרות על ידי מכבי בלבד, ככל שיאושרו.

ם זה. בכל הספק מתחייב לתת את השירותים לחברים אך ורק בהתאם להוראות הסכ .4.11
בנספח ינת המצומהתמורה נגבה מחיר גבוה  מקרה בו יתברר, כי מחבר מכבי או ממכבי

עבור אותו שירות, ישיב הספק לחבר ו/או ו/או מההיטל )לפי העניין( א' להסכם זה 
לבין הסכום שהיה אמור בפועל סכום ששולם האת הפער שבין  (לפי הענייןמכבי )ל

 סכם זה.להיות משולם בהתאם להוראות ה

הספק מתחייב ליתן את השירותים במיומנות וזהירות וברמה מקצועית גבוהה,  .4.14
 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 
 או בעקיפין, עקב או בקשר למתן השירותים.פגיעה נפשית וכיו"ב(, במישרין 

אינה גורעת מאחריותו כלפי החבר, בהתאם להוראת כל דין  אחריות הספק כלפי מכבי .4.11
 או הסכם.

, מכביהספק מתחייב ליתן את השירותים באופן שוויוני ובהתאם לכללים החלים על  .4.11
מתחייב, כי חברים לחוק. בכלל זה, הספק  11-)ג( ו10בין היתר, מכח הוראת סעיפים 

יזכו לקבל, ללא תמורה נוספת, שירותים שהספק מעניק באופן שיגרתי למטופלים 
אחרים שלו כחלק מהשירותים המפורטים בנספח א' להסכם זה. כמו כן, משך ההמתנה 



 

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

כל  )לרבות בדואר אלקטרוני(, מיד עם דרישתה בכתב, הספק מתחייב למסור למכבי .4.11
ידו לחברים, וזאת בכפוף למגבלות הקבועות -מסמך הנוגע לשירותים אשר ניתנו על

 בחוק לגבי סודיות רפואית.

, בכל עת ובמהירות המרבית האפשרית בנסיבות העניין, מכביהספק מתחייב להמציא ל .4.11
 לגבי השירותים או אופן מתן השירותים.  ידי מכבי-כל מידע נוסף שיידרש על

, המצ"ב להסכם זה ומהווה 'יבנספח הספק מתחייב לפעול על פי הדרישות המפורטות  .4.11
 חלק בלתי נפרד הימנו.

לפני מתן כל חברי מכבי , ימסור למכביו/או מכבי  כי לפי דרישת חברי ,הספק מתחייב .4.10
תהיה  . מכבייםלגבי זהות העובדים העומדים לתת את השירות שירות פרטים מלאים

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

 ם.כאמור לא יינתנו השירותים על ידי אותם עובדי הודעת מכבי

בכתב, ללא דיחוי, על כל תלונה אשר תתקבל אצלו או  הספק מתחייב להודיע למכבי .4.11
ידי הספק בהתאם להוראות -אצל מי מטעמו בקשר עם השירות אשר ניתן לחברים על

הסכם זה. פנה החבר בכתב אל הספק, יצרף הספק את העתק פניית החבר אל הודעתו 
 כאמור.  למכבי

בכל הקשור לאופן  יקות ובקרות יזומות מטעם מכביהספק מביע הסכמתו לביצוע בד .4.11
ידי הספק מכוח הסכם זה, וזאת לרבות בדרך של סקר, -מתן השירותים הניתנים על

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

בעיה אחרת המתגלה אצלו בעת מתן הספק מתחייב, כי כל תקלה, תלונה או כל  .4.11
השירותים על פי הוראות הסכם זה, בין אם התגלתה בעקבות תלונה ובין אם בעקבות 

ימים מיום  14או בכל דרך אחרת, תטופל לכל היותר בתוך  בדיקה יזומה של מכבי
על דרך הטיפול בתלונה כאמור,  קבלתה אצל הספק. הספק מתחייב להודיע למכבי

 לרבות מועד הטיפול בתלונה וזהותו של הגורם המטפל. 

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

 לאחר שהתגלתה התקלה/הבעיה.

או מי מטעמה את ספריו ואת  יעמיד לרשות מכבי על פי דרישת מכבי הספק מתחייב, כי .4.14
הנתונים המצויים בידו בקשר עם מתן השירותים על פי הסכם זה, וזאת לצרכי בקרה 

 מעת לעת.  וביקורת שתבצע מכבי

הספק מתחייב שלא להזכיר בכל דרך שהיא, בין בעצמו ובין באמצעות כל גורם הפועל  .4.11
ולא לעשות שימוש בסימן מסחרי כלשהו השייך  מה של מכבימטעמו או עבורו, את ש

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

לגבי היקף השירותים  הספק מצהיר, מאשר ומתחייב, כי לא קיבל מצג כלשהו ממכבי .4.11
יבת בשום מקרה להיקף כלשהו מחו פי הסכם זה, אם בכלל, וכי אין מכבי-שיינתנו על

 של שירותים.

 :המשכיות עסקית והתאוששות מאסון .4.11

ידי הספק, כי ידוע לו שלאור היותה קופת חולים המספקת שירותי -מובהר ומוצהר על
בריאות לקהילה, הרי שבזמן חירום מכבי תחשב "מפעל חיוני", כהגדרתו בחוק שירות 

וא מתחייב להמשיך ולספק את , ולפיכך ה1111-חירום, התשכ"ז-עבודה בשעת
 לפי הסכם זה גם בזמן חירום כאמור. השירותים

מתחייב כי כל העובדים אותם יעסיק, יעברו או עברו הדרכה מסודרת טרם  הספק .4.11
 ארגון לתקנות בהתאם הנדרשות ההדרכות כלל לרבותוכן מדי שנה,  ,תחילת עבודתם

 לספק שיחסרככל . 1111-"טהתשנ(, עובדים והדרכת מידע)מסירת  העבודה על הפיקוח
הנ"ל נמצא רק ברשות מכבי,  והמידעהאמורות,  ההדרכות ביצועלו לצורך  הנדרש מידע
 בבקשה שתמסור לו את המידע הדרוש. בכתב למכבי לפנות יוכל



 

בחוזר  המנויותעל עצמו לבצע, באחריותו ועל חשבונו, את כל ההוראות  לוקחהספק  .4.11
ו/או כל חוזר שיבוא בנוסף אליו או  1.1.1011מיום  1/1011מנכ"ל משרד הבריאות 

 המחלות עלו לעובדי להסביר, הספק מתחייב מבלי לגרוע מכלליות האמורבמקומו. 
ולנהל  חוזרהמנויה ב החיסונים לתכנית בהתאם אותם לחסן הרלוונטיים, והחיסונים

זאת, עובר למועד תחילת העבודה של כל אחד  כל. העובדים חיסונישוטף אחר מעקב 
במתן השירותים למכבי במסגרת . עובד שיסרב לבצע איזה מהחיסונים לא יועסק הםמ

 .החיסונים ביצוע על אישור למכבי יעביר. לפי דרישתה, הספק ההסכם

 

 מכביהתחייבות  .5

במחיר השירותים שניתנו בפועל בהתאם  מתחייבת לשאת בתשלום סכום השתתפות מכבי מכבי
להוראות הסכם זה, על פי התמורה המוסכמת כמפורט בנספח א'. אופן ביצוע התשלום יבוצע על 

 פי הנוהל המפורט להלן בהסכם זה. 

 

 

 אופן מתן השירות לחברי מכבי .6

 .'בבנספח במפרט השירותים יסופקו במהלך שעות פעילות הספק, כמפורט 

 

  התמורה .7

להסכם זה.  בנספח א'הנה כמפורט משך כל תקופה ההסכם עבור השירותים התמורה  .1.1
 .כחוק מע"מ כולליםהינם סכומים מוחלטים וסופיים ו בנספח א'הסכומים המפורטים 

להסרת הספק, התמורה משך כל תקופת ההסכם, לרבות תקופת ההארכה, תהיה 
 להסכם זה. בנספח א'התמורה כמפורט 

, מהווה את מלוא התמורה בגין מתן השירותים בנספח א'מחיר השירותים, כמפורט  .1.1
לפי הסכם זה, וכן כל הנדרש, נובע או כרוך במתן השירותים, לרבות אך לא רק העלויות 
הנובעות מהשימוש בציוד ובאביזרים )רב פעמיים ומתכלים( ככל שיידרש לצורך מתן 

ריו, וכן כל הוצאה השירות, הפעלת צוות ועובדים אחרים, שימוש במתקני הספק ובחד
אחרת הכרוכה במישרין או בעקיפין במתן השירות. מובהר, כי הספק לא יהיה זכאי 

 לכל תמורה מעבר למחיר השירותים כאמור. 

 אחר נושא כל או רפואי ציוד בגין מכביחברי מ תשלומים לגבות איסור חלהספק  על .1.1
 .בקשר עם השירותים הניתנים על פי הסכם זה

כוללת כל מס ו/או היא סופית ומוחלטת, ומהווה ביחד תמורה  התמורה כי, מובהר .1.4
התמורה  כי מהאמור מובהר, לגרוע . מבלי, כולל מס ערך מוסףתשלום ו/או היטל

באופן ים שירותהכוללת את כל הזמן ו/או כח העבודה ו/או ההוצאות הכרוכים במתן 
 פת תשלום כלשהילתוס. מלבד התמורה, לא תהא זכאית החברה האמור בהסכם זה

 ים.בגין מתן השירות

מכבי תהא רשאית לקזז כל חוב שתחוב לה החברה מכל מקור שהוא מהתמורה המגיעה  .1.1
פי הסכם זה, ובכלל זה תהא מכבי רשאית לקזז מהתמורה כל סכום שבו -לחברה על

 ידי החברה. -תישא מכבי עקב נזקים שייגרמו לה על

פי -על ה להעניקויבוחשהחברה  סוג שרותכל  לחברה בגין תשלוםרשאית לעכב כל  מכבי .1.1
 .ולא עשתה כן או עשתה באופן לקוי ו/או חלקי הסכם זה

אם תסתיים ההתקשרות בין הצדדים, מכל סיבה שהיא, לפני תום תקופת ההתקשרות,  .1.1
ידי -עללמכבי בפועל רק עבור השירותים שניתנו אך ותמורה מכבי לחברה שלם אזי ת

למכבי וזאת בכפוף לכל טענה שתעמוד קשרות כאמור, החברה עד מועד סיום ההת
 באותה עת. 

בקרה מדגמית של  ערךי, תמכבידרישת  ולפי כי אחת לתקופה, הצדדים מסכימים, .1.1
ככל שהבקרה תעלה כי קיימות  תשלום לספק. העבירה מכבי ןחשבוניות הספק בגינ

תקופה  לספקמסך התמורה אשר מגיעה  מכבי תקזז תביעות אשר אינן מוצדקות,



 

לסך  אשר אינן מוצדקות שבין החשבוניות ליחס שיעור )באחוזים( השווה המבוקרת,
  החשבוניות אשר נבחנו במסגרת הבדיקה המדגמית.

בגין כל שירות הניתן לחבריה על פי הוראות  מבלי לגרוע מהאמור, מודגש כי חבות מכבי .1.1
ספק מוותר על כל טענה, כאמור בנספח א', וכי הרק לתמורה הסכם זה, מוגבלת אך ו

 כאמור. התמורה בגין חבות החורגת מ דרישה או תביעה כלפי מכבי

 

 נוהל ביצוע תשלומים .8

בחודש שלאחריו, יערוך ויגיש הספק דרישת  10 -בסיום כל חודש ולא יאוחר מה .1.1
 אשר תכלול את כל הפרטים אשר ייקבעו על ידי מכבי  , באופן שתורה לו מכבי,תשלום

כמות וסוג השירותים השונים אשר בוצעו או סופקו לחברים במהלך  ולרבות פירוט
 (."דיווח חודשי"החודש, ועלותם על פי התמורה המוסכמת בנספח א' )להלן: 

בעלותו של כל שירות אשר  על בסיס הדיווח החודשי, ובהתאם לסכומי השתתפות מכבי .1.1
מלווה  לתשלוםחשבון חודשי  '(, יגיש הספק למכבינספח אניתן בפועל )כאמור ב

 "(.החשבון: "ביחד )להלן בחשבונית מס כדין

 כלפי המפרט הטכני של חשבון החיוב ואליו יצורפו -על החודשי יוגשחשבון ה .1.1
כל הפרטים והאסמכתאות כנדרש וכן  י מכבייד-לשיידרשו ע והדו"חות האישורים

העברה חשבון שלא בפורמט הנ"ל עלולה לגרום לעיכוב,  .בחוזרי מנכ"ל משרד הבריאות
באמצעות כספת, החשבון יועבר  והספק לא יהא זכאי לפיצוי בגין עיכוב כאמור.

 להסכם זה. גנספח י"בהתאם להוראות 

ככל שהספק יבחר להשתמש במערכת דיווח החשבונות האינטרנטית של מכבי )מד"ח(, 
 להסכם זה. ספח יב'בנ 2נספח הספק יפעל בהתאם להוראות 

ימים מתום החודש בו הוגש  11, תוך התמורהאת  הספק יהיה זכאי לקבל ממכבי .1.4
"(. זאת, בכפוף לכך שהחשבון נכון ותואם את כל תנאי 11)"שוטף +  החשבון למכבי

 הסכם זה.

, מחמת שאינו תואם את המוסכם מכביהיה והחשבון לא יאושר לתשלום על ידי  .1.1
שאינו תואם ולמכבי קיימת הזכות לעכב, או  החלק בחשבון בהסכם זה, יוחזר לספק

לקזז תשלומים לספק, לפי העניין. הספק יפיק חשבונית זיכוי על החלק שאינו תואם 
 את המוסכם בהסכם זה כאמור. 

נם חלק יתשלומים אשר הספק קיבל מהחבר או בגינו בטעות, או תשלומים אשר ה .1.1
בדיעבד לספק שהם חלק מהשירותים על פי  ממחיר השרות על פי נספח א', או שהתברר
מהתשלומים המגיעים לספק על פי הדיווח  נספח א', יהיו ניתנים לקיזוז על ידי מכבי

 החודשי שהגיש הספק.

ולאחר ביצוע  התשלום יבוצע כנגד חשבונית מס שתומצא למכבי במועד הגשת החשבון .1.1
ק עסקאות גופים פי חו-לע אישור, ובכפוף לכך שהחברה תמציא למכבי השירות

 לעיל. 4.4 כאמור בסעיף  ,1111-תשל"והציבוריים, 

 

 ניהול רשומות .9

מכבי לרבות ת.ז או מספר זיהוי  נהל רישום מדויק אשר יכלול את שמות חבריי ספקה .1.1
, שמות הרופאים שהפנו את החברים, כל אחד מסניפי הספקאשר פנו לאחר וקוד, 

מס' התחייבות או מס' הפניה )כאשר קיימת תאריכי מתן השירותים, סוגם ומהותם, 
ולסרוק את  10יש לדווח בשדה מס' התחייבות קוד  -הפנייה ידנית לא ממוחשבת 

על תוצאות חריגות והטיפול בהן  דו"חותוכן ההפניה ולהעביר אותם יחד עם החשבון(, 
או יימסרו רישומים אלו יוצגו להוראות מכבי כפי שתימסרנה לו מעת לעת. בהתאם 

 פי דרישת מכבי. -למכבי בכל עת ענציגי ל

בכל מקרה של סיום ההתקשרות בין הצדדים, מכל סיבה שהיא, מתחייב הספק   .1.1
להעביר לרשות מכבי את המידע על חברי מכבי הקיים אצלו לרבות רישומים, ומידע  

במערכותיו ובמערכות צד ג' אליהם העביר הספק את המידע במסגרת הסכם זה. האגור 
אם וככל שהספק איננו מחויב על פי דין למחוק את המידע הנ"ל, וככל שמידע על חברי 
מכבי נשאר במערכות המידע של החברת גופי צד ג' כאמור לעיל, לאחר תום תקופת 



 

ם אמצעי אבטחת המידע והגנת ההתקשרות, מתחייב הספק להמשיך ולנקוט את אות
פי ההנחיות התקפות על פיהן -הפרטיות כנדרש בחוק ובתקנות להגנת הפרטיות ועל

 הספק פועל כל עוד הוא ממשיך לעסוק בפעילותיו.

פי -ללשמור את כל המידע והרישומים בקשר עם השירותים שיינתנו ע הספק מתחייב .1.1
 .ראות כל דיןשנים ובהתאם להו 1-הסכם זה, לתקופה שלא תפחת מ

כולל שדרוגים  מתחייב להפעיל מערכת מחשוב אשר תהא מקובלת על מכבי ספקה .1.4
, ממשק ייבוא רופאים מפנים, ובתיאום עם מכביוממשקים נדרשים בשוטף, לרבות 

כל אחד מסניפי הספק; תאפשר למכבי לקבל נתונים על היקף פעילותו של  אשר תאפשר
; תאפשר העברה צעות מערכת המחשובבאמ הנדרשיםהרישומים של כלל  ניהול

בתקשורת של תשובות / צילומים / פיענוחים למערכות מכבי; וכן תאפשר העברה 
 .למכבי 1החשבונות כמפורט בסעיף  בתקשורת של

אי חיבור למערכות מכבי הינו תנאי מהותי להסכם ותשלום לפיו עבור השירותים 
או תביעות באשר לסכום \דרישות ואו \ולספק לא תהיינה טענות ו בנספח א'הנרכשים 

 המגיע לו עד להשלמת החיבור ובדיקת מכבי שהחיבור ראוי ותקין.

 1111-הספק מתחייב לפעול בהתאם להוראות פרק ב' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א .1.1
בכל הקשור להגנה על פרטיות המידע המצוי במאגרי המידע שלו לרבות באמצעות 

ידע במשרד המשפטים ותשלום מלא של האגרות רישום מאגר מידע ברשם מאגרי המ
השנתיות כקבוע בחוק. אישור רשם מאגרי המידע בגין מאגרי המידע של כל סניפי 

להסכם זה. הספק מתחייב כי, על פי בקשתה של מכבי הוא  כנספח ו'הספק מצ"ב 
 ימציא לה אישור עדכני על תקפותו של המאגר הנ"ל כפועל על פי דין.

ור ולהגן על הנתונים והמידע שיגיעו לידיו לצורך מתן השירותים הספק מתחייב לשמ .1.1
כאמור, בהתאם להוראות מכבי כפי שיינתנו מעת לעת ובהתאם לכל דין בכל הקשור 
לאבטחת מידע פיזי ווירטואלי כאילו מידע זה היה מידע סודי ביותר של הספק עצמו 

חשיפתם ולנקוט בכל ולהגן עליו מפני גורמים שאינם מוסמכים לקבלם, או מפני 
 הצעדים הדרושים על מנת לשמור ולהגן על מידע זה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הספק לפעול בהתאם להוראות חוזר המנהל הכללי  .1.1
וכל עדכון  - pdfhttp://www.health.gov.il/hozer/mk03_2015. -של משרד הבריאות 

 שיפורסם לו בעתיד.

 

 פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע .10

הספק מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל  .10.1
ידיעה בקשר עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או במהלך או 

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

 111הספק מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  .10.1
 .1111-לחוק העונשין, התשל"ז

כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה,  .10.1
 כפופים לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

מכירתית למבוטחי מכבי,  / ת, כי חל איסור על הספק ליזום פנייה שיווקיתמובהר בזא .10.4
 .הן לפני מתן השירותים והן לאחריהם

 

 :דרישות לסודיות .10.1

 מצהיר ומתחייב כדלקמן: הספק

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן  .10.1.1
ביחס לכל מידע על ושל מכבי, עובדיה, מבוטחיה, שיטות עבודתה, נתוניה 
הכספיים, מידע על ספקיה, מידע רפואי, מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע 
פיננסי וכיו"ב נתונים, אשר יגיעו לידיעתו במסגרת ביצוע התחייבויות 

 (."המידע"פי האמור במסמכי הסכם זה )להלן -ספק עלה

http://www.health.gov.il/hozer/mk03_2015.pdf


 

לשמור על סודיות רפואית בכל  מתחייבמבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק  .10.1.1
כל ימסור לא  וא, והבסניפי הספקהנוגע לחברי מכבי אשר יקבלו שירותים 

את אישורם  כן אינפורמציה רפואית הנוגעת לחברים אלו מבלי לקבל לפני
ודיות רפואית. שמירת הסודיות כנ"ל לא תפגע בזכותה בכתב לוויתור על ס

פרטים כלשהם, בין רפואיים ובין אחרים, אודות מהספק של מכבי לקבל 
  בסניפי הספק.מטופלים  חברי מכבי שטופלו ו/או

למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא, אלא  .10.1.1
ד, בכתב, מאת מכבי ובהתאם אם קיבל אישור ספציפי, לכל נושא בנפר

 לאישור שניתן.

לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה  .10.1.4
למידע אך ורק לעובדי הספק המורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי הספק, 

-נותני שירותים והמועסקים על ידו ומטעמו לצורך ביצוע התחייבויותיו על
בות אישי לשמירת סודיות כלפי הספק פי ההסכם יחתמו על כתב התחיי

)בכל עת(, בנוסח המחייב אותם לעמוד בהתחייבויות הספק לשמירת 
סודיות המפורטות בהסכם זה, וכן כלפי מכבי )בהתאם לדרישה מפורשת 

 ידי מכבי(. -ולנוסח שיומצא על

מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי הספק יהא אחראי כלפי מכבי למילוי  .10.1.1
 ובדיו ו/או הפועלים מטעמו או עבורו.ידי ע-האמור על

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: .10.1.1

מידע שהיה בידי הספק ו/או בידי עובדיו ו/או נותני השירות  .10.1.1.1
מטעמו טרם ההתקשרות בהסכם זה שלא עקב הפרת 

 התחייבות לשמירת סודיות;

מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת  .10.1.1.1
 לשמירת סודיות;התחייבות 

מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות  .10.1.1.1
 לסודיות של הספק.

פי צו מרשות שיפוטית -פי דין או על-מידע שחובה לגלותו על .10.1.1.4
מוסמכת, ובלבד שהספק הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו 

 כאמור, ואפשר לה להתגונן מפניו.

ל הספק למסור מידע כאמור אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מחובתו ש .10.1.1
וחוק  1110-לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א פי הוראות כל דין,-על

, ומסירת מידע כאמור לא תהווה הפרת 1111-זכויות החולה, התשנ"ו
 .הספקההסכם מצד 

הספק מתחייב לחתום, עובר לחתימת הסכם זה, על כתב התחייבות מטעמו  .10.1.1
שמור על סודיות המידע המגיע בדבר חובת הספק, מנהליו ועובדיו ל

 להסכם זה. 'חכנספח לידיעתם, בנוסח המקובל אצל מכבי והמצורף 

 .מכבי של הבלעדית בבעלותה הוא המידע שכל מסכים והוא לו ידוע כי .10.1.1

  .ההסכם ביצוע לצורך שאינו שימוש במידע לעשות רשאי יהא לא הספק .10.1.10

לרבות מידע אשר  כי ידוע לו שייתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, .10.1.11
קיימת לגביו התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים 
שלישיים לשמור עליו בסודיות, ואשר גילויו לאחרים או שימוש בו שלא 
לצורך ביצוע ההסכם עלול לגרום למכבי נזקים והפסדים ולהפרת 
התחייבות לשמירת המידע בסודיות, וכי הספק מודע לכך שהמידע הינו 

 מנכסיה של מכבי. חלק

כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא מודע  .10.1.11
לסנקציות האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם( להן 
הוא צפוי אם הוא או מי מעובדיו מי מטעמו יפר הוראות אלו, לרבות )אך 

תקנותיו, חוק זכויות ו 1111-לא רק( הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א
 , וכל דין רלבנטי נוסף.1111-החולה, התשנ"ו



 

 :דרישות אבטחת מידע .10.1

 לעיל, הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן: 10.6 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .10.1.1

 כללי: .10.1.1

אצל הספק יוגדר איש קשר אחראי לאבטחת מידע שבאחריותו לוודא  .10.1.1.1
 את יישומן של דרישות אבטחת המידע שיבואו להלן.

 –מידע הספק מתחייב כי הנו בעל הסמכה לתקן בינלאומי לאבטחת  .10.1.1.1
ISO27001  או לתקן לאבטחת מידע במוסדות בריאותISO27799. 

לספק יהיו נהלי אבטחת מידע מעודכנים וזמינים לעובדי הספק. מכבי  .10.1.1.1
 רשאית לבקש מהספק בכל עת עותק מנהלים אלו.

הרלוונטיים על הצהרות  ולהחתים את עובדי ושלוחי מתחייב הספק .10.1.1.4
לשמירה מוחלטת על סודיות , בין היתר, התחייבות ותסודיות, הכולל

נוסח למען הסר ספק, ניתן לבצע שימוש ב. מכבי המידע של
 .ההתחייבות לשמירת סודיות המקובל אצל הספק

לחבריה ו/או  הנוגע למכבימתן השירותים כל מידע שייחשף במסגרת  .10.1.1.1
לא יועבר לצד ג' ללא אישור בכתב ממנהל אבטחת ו/או לעובדיה 

 .כבימב והגנת הסייבר המידע

בכל חשד  והגנת הסייבר במכבי אבטחת המידעמנהל יש לדווח ל .10.1.1.1
 .לאירוע אבטחת מידע בעל השפעה על המידע של מכבי

במסמך זה כדי לגרוע או להפחית מאחריותו הספק  תבהתחייבואין  .10.1.1.1
למילוי הספק לגבי דרישות מסמך זה ו/או לאחריות שלו של כל עובד 

 .וושלוחי והוראותיו ע"י כל עובדי

חראי להתאים את רמת אבטחת המידע שלו לסטנדרטים הספק א .10.1.1.1
 .המקובלים בשוק

מידע טרם תחילת  חתסקר אבט יערוךנציג מכבי  כיהספק מתחייב  .10.1.1.1
 הפעילות. הסקר יבוצע בתאום עם הספק.

העבודה עם הספק הנבחר מותנית במעבר הסקר בהצלחה או  תחילת .10.1.1.10
 בטיפול בממצאים המהותיים ע"י הספק. 

 לוגית:אבטחת מידע  .10.1.1

יחזיק  ואו מי מטעמ הספק במקרה שבמהלך מתן השירותים למכבי .10.1.1.1
על אמצעי מחשוב נייח או נייד שאינו ברשת המחשוב  מכבי מידע של

 :להלןשכאמור בסעיפים  ספקפעל היאזי , מכבי של

חסוי או המסווג כ" מכבי מעבד מידע עבור ספקבמידה וה .10.1.1.1.1
השרתים  י,במכ " ע"פ מדיניות סיווג המידע שלחסוי ביותר

לא יחוברו באופן ישיר  מכבי או המחשבים המכילים מידע של
לרשת האינטרנט ולרשתות חיצוניות )בחיוג או בנל"ן(. חריגה 
מתנאי זה מחייבת אישור מראש של מנהל אבטחת המידע 

למען הסר ספק, ניתן לקשר את  .מכבי שלוהגנת הסייבר 
 מכבי אשר אינם משמשים לאחסון המידע של ספקמחשבי ה

 .לרשת האינטרנט

 יישם מידור פנימי בגישה לקבצים המכילים מידע שלהספק  .10.1.1.1.1
הגישה לקבצים אלה תתאפשר רק למי שעבודתם . מכבי

שחתמו על  ימחייבים זאת, ולמ אצל הספקותפקידם 
 .מכביסודיות מול התחייבות לשמירת 

 מכבי וודא הצפנה של קבצים המכילים מידע שלי הספק .10.1.1.1.1
" ע"פ מדיניות סיווג המידע או חסוי ביותרחסוי המסווג כ"

 .מכבי  של



 

חסוי או חסוי המסווג כ" מכבי קבצים המכילים מידע של .10.1.1.1.4
 מהספקיועברו  מכבי  " ע"פ מדיניות סיווג המידע שלביותר

 .באופן מוצפן אל מכבי

בדוא"ל ו/או  מכבי אין להעביר קבצים המכילים מידע של .10.1.1.1.1
בכתב בכל אמצעי תקשורת אחר לגורמים אחרים ללא אישור 

 ממכבי

תשמר אבטחת המידע באופן  הספקבתחנות העבודה של  .10.1.1.1.1
 :הבא

על הדיסק הקשיח של התחנה )למעט  מכבי ישמרו קבציילא  .10.1.1.1.1.1
 .לגבי חברה או יחיד ללא רשת משתמשים(

 .וסיסמא אישית USER ID הכניסה לתחנה תהיה באמצעות .10.1.1.1.1.1

 .הסיסמא יהיה לפחות שבעה תווים אורך .10.1.1.1.1.1

 .הסיסמאות יוחלפו כל שלושה חודשים לפחות .10.1.1.1.1.4

שגיאות רצופות בהקשת  1התחנה תינעל אוטומטית לאחר  .10.1.1.1.1.1
 .הסיסמא

 10בכל תחנה יותקן נועל מסך עם סיסמא שיופעל לאחר  .10.1.1.1.1.1
 .דקות לכל היותר

 .תותקן תכנת הגנה תקנית ומעודכנת כנגד וירוסים .10.1.1.1.1.1

על התחנה מעודכנת בעדכוני מערכת ההפעלה המותקנת  .10.1.1.1.1.1
 .האבטחה האחרונים שהופצו על ידי היצרן

או ממחשבים אישיים  הספקלא יוצאו דיסקים משרתי  .10.1.1.1.1
)למעט לגבי חברה או יחיד ללא רשת משתמשים( לתיקון או 
לכל מטרה אחרת כשעליהם נמצאים קבצים המכילים מידע 

במקרה כזה יש למחוק את המידע ולפרמט את  .מכבי של
 .סקהדי

 מכבי מדיה מגנטית או אופטית כנ"ל תאוחסן בתאום עם .10.1.1.1.1
 .במקום שהגישה אליו תתאפשר למורשי גישה בלבד

גיבויים יבוצעו בצורה מסודרת וישמרו במקום סגור ונעול עם  .10.1.1.1.1
לקיים  ספקגישה לאחראי על הגיבויים בלבד. כמו כן על ה

 .נוהל שחזור תקופתי לגיבויים

 של קבצים המכילים מידע של אין להעביר קלטות עם גיבויים .10.1.1.1.10
 .לגופים חיצוניים ללא יידוע מראש מכבי

כל מדיה מגנטית או אופטית או דוח המהווים תוצרי עיבוד  .10.1.1.1.11
יגרסו לאחר ייאוחסנו בארון סגור וכן יושמדו ו מכבי מנתוני

 .השימוש

והגנת  מידעהמתחייב להודיע מידית למנהל אבטחת  הספק .10.1.1.1.11
עה, אובדן ו/או חשיפה של בגין כל חשש לפגי במכבי הסייבר

 .מכבי קבצים המכילים מידע של

לערוך ביקורת אבטחה  מכבי לאפשר לנציג הספק מתחייב .10.1.1.1.11
 .הספקבכל עת. הביקורת תבוצע בתאום עם 

(, wifi) במידה וקיים שימוש בטכנולוגיה של רשת אלחוטית .10.1.1.1.14
 :הרשת תאובטח לכל הפחות ע"י שימוש בהגדרות הבאות

 .במצב מוסתר שאינו גלוי לכלתוגדר  (ssid) הרשת .10.1.1.1.14.1

 .WPA 2 יבוצע שימוש בפרוטוקול .10.1.1.1.14.1



 

תבוצע לכל הפחות על בסיס  הספקגישה מרוחקת למערכת  .10.1.1.1.11
 :הגדרות האבטחה הבאות

 .יבוצע "זיהוי חזק" כפול בעת הגישה לשירות .10.1.1.1.11.1

 .יוגדר לוג אירועים על השימוש בשירות .10.1.1.1.11.1

הגישה לשירות תבוצע על ידי שימוש בהצפנה על  .10.1.1.1.11.1
 .הסטנדרטים המקובלים בשוקבסיס 

 ארכיטקטורה: .10.1.4

ממשק ניהול )מכל סוג( לא יהיה נגיש לכל כתובות האינטרנט,  .10.1.4.1
 רק לכתובות ספציפיות.  FW-אלא יפתח ב

בשרת מסך   WEB-כל נתוני הלקוח ישמרו מחוץ לשרת ה .10.1.4.1
 הנתונים ייעודי.

 FW-שרת מסד הנתונים ישב בסגמנט ייעודי מופרד ב .10.1.4.1

-מנט זה יהיה חסום לגישה אל והסיג WEB-מסגמנט שרת ה
 האינטרנט.

או מערכת ניהול הרשת   Active Directoryמערכת ה  .10.1.4.4
מסגמנט שרת   FWהמקבילה תשב בסגמנט ייעודי מופרד ב 

 האינטרנט. –סיגמנט זה יהיה חסום לגישה אל ומ  .WEB ה 

שרותי מכבי יפעלו בשרתים ייעודים למכבי, בהם אינם  .10.1.4.1
למען הסר ספק דרישה זו לכלל שותפים גורמים נוספים. 

מרכיבי השירות התשתיתיים והאפליקטיביים, הכוללים את 
, לדוגמא(, מסדי Active Directoryתשתיות הרשת )

 .WEB-הנתונים, האפליקציה, וה

 :Web Serviceממשקי  .10.1.1

, ינוהלו ויעובטחו לפי הנחיות Web Services-כל ממשקי ה .10.1.1.1
  מכבי שרותי בריאות ויכללו לכל הפחות.

, עם זיהוי תעודות דו כיווני )הכולל תעודה SSL TLSתצורת  .10.1.1.1
-דיגיטלית ייעודית לשרת, ותעודה שניה ייעודית לצד ה

Client.) 

, Server-בכל הממשקים מול מכבי, מכבי תהווה את צד ה .10.1.1.1
 .Client-בממשק, כאשר הספק הוא ה

מכבי תוכל לספק תעודות דיגיטליות לכל הצדדים  .10.1.1.4
 בתהליך. 

 מסמכים:אבטחת  .10.1.1

 ("Hard copy") מסמכים ו/או תיקים ו/או כל חומר בעותק קשיח .10.1.1.1
למטרת עבודה יוחזרו חזרה לגורם שעמו מבוצעת   ממכבי ואשר הוצא

 .לצורך גריסה או השמדה מיד בסיום הטיפול בהם ההתקשרות במכבי

ישמרו נעולים בארונית, מגירה,  מכבי מסמכים המכילים מידע של .10.1.1.1
 .שהוקצו לצורך זה בלבדארון או כספת 

 אצל הספקהגישה למסמכים אילו תותר רק למי שעבודתם ותפקידם  .10.1.1.1
 סודיות מולהתחייבות לשמירת מחייבים זאת, ולכאלו שחתמו על 

 מכבי

לגורמים  מכבי אין להעביר מסמכים המכילים חומר מודפס של .10.1.1.4
 אחרים בכל אמצעי )פקס, דואר ישראל וכו'(, ללא אישור כתוב ממכבי



 

על השולחן/במדפסת בסוף  מכבי להשאיר מסמכים עם חומר של אין .10.1.1.1
 .יום העבודה

 .בתום השימוש בהם מכבי יש לגרוס מסמכים המכילים מידע של .10.1.1.1

 והגנת הסייבר מתחייב להודיע מידית למנהל אבטחת מידע הספק .10.1.1.1
בגין כל חשש לפגיעה, אובדן ו/או חשיפה של מסמכים  במכבי

 .מכבי המכילים מידע של

 רשת ולמערכות מכבי:גישה ל  .10.1.1

שם  הספקיוקצה למי מטעם  במהלך מתן השירותים למכביובמקרה  .10.1.1.1
לכך שמשתמש זה יפעל  אחראיהספק  מכבי משתמש לרשת ולמערכות

 , מכל אתר ומכל מחשב ממנו יתחבר לרשתשלהלןכאמור בסעיפים 
 :מכבי

אין לרשום את הסיסמא במקום שאינו מאובטח. במידת  .10.1.1.1.1
אחסון  -במקום אחסון מאובטח הצורך יש לבצע שימוש 

 .ר ושימוש בהצפנה לקובץ מחשביבכספת פיזית לני

 מכבי הפעולות המבוצעות בעמדת עבודה המחוברת למערכת .10.1.1.1.1
 מנוטרות באמצעות מערכות הניטור והבקרה במכבי

הנעדר מעמדת העבודה להקפיד לנעול אותה  הספקעל עובד  .10.1.1.1.1
 .באמצעות שומר מסך מוגן סיסמא

 ,USB העבודה התקנים חיצוניים כגון כונני אין לחבר לעמדת .10.1.1.1.4
אחר העושה וכן כל אמצעי  ,מודמים,  נגני מדיה וכדומה

 ,Bluetooth, Wireless)) תווך תקשורת אלחוטישימוש ב

Infrared ועוד. 

אין לבצע כל שינוי בעמדת העבודה באורח עצמאי על ידי  .10.1.1.1.1
 .כולל התקנת תוכנות ,העובד

י על עמדת העבודה. הקבצים אין לשמור קבצים באופן מקומ .10.1.1.1.1
ישמרו על כונני הרשת הפנימית במקומות ייעודיים ע"פ רמת י

 .הסיווג שלהם

חושד כי נעשה שימוש לא מורשה בעמדת  הספקבאם עובד  .10.1.1.1.1
מידע והגנת אבטחת מחלקת עבודתו, עליו לדווח מידית ל

 .הסייבר במכבי

 ומחשבים ניידים: mobileשימוש באמצעי  .10.1.1

 מכבי יוחזק מידע של השירותים למכביבמקרה שבמהלך מתן  .10.1.1.1

 ,DOK, Laptop, Mobile Phone: לדוגמא) באמצעי מחשוב ניידים

Tablet  ,) לפעול כדלקמן הספקמחויב עובד: 

כל כללי אבטחת המידע החלים על עמדת העבודה בסעיף  .10.1.1.1.1
 .דיחולו גם על אמצעי המחשוב הניי 10.6.3

בכל עת.  הספקיימצא בהשגחת עובד  mobile-אמצעי ה .10.1.1.1.1
במידה והעובד אינו לוקח את אמצעי המחשוב הנייד עמו 

 .מסיבה כלשהי, עליו לנעול אותו במקום בטוח

אבד, על העובד או איש הקשר מטעם  mobile-אם אמצעי ה .10.1.1.1.1
 והגנת הסייבר מידעהלדווח מידית למנהל אבטחת  הספק

שהיה על אמצעי  מכבי ו/או לקב"ט ולפרט את סוג המידע של
 .אבד וכיצד הוא מוגן ומגובההמחשוב ש

 במידה וייעשה שימוש בקבצים המכילים מידע על לקוחות .10.1.1.1.4
על  – מכביו/או נתונים על מערכות  מכביו/או עסקי  מכבי



 

לוודא כי מסמכים אלה יוצפנו פרטנית ו/או יוצפן כל  הספק
 .התקן זיכרון

כרון מאמצעי המחשוב הנייד יככלל, לא יוצאו התקני ז .10.1.1.1.1
מטרה אחרת כשעליהם נמצאים קבצים לתיקון או לכל 

במקרה שתבוצע פעולה כזו, על  .מכבי המכילים מידע של
 .המשתמש למחוק את המידע ולפרמט את הדיסק

 מכבי אין להעביר אמצעי גיבוי של קבצים המכילים מידע של .10.1.1.1.1
לגופים חיצוניים ללא אישור מראש ובכתב ממנהל אבטחת 

 .במכביוהגנת הסייבר המידע 

לערוך ביקורת על אבטחת  מכבי יב לאפשר לנציגמתחי הספק .10.1.1.1.1
אמצעי המחשוב הנייד בכל עת. הביקורת תבוצע בתאום 

 .הספקמראש מול 

 אבטחת מידע בענן: .10.1.1

 במקרה ובמהלך מתן השירותים יבוצע שימוש בענן, הספק מתחייב כי:

 .בלבד EU Region -ב יהיה הענן ספק .10.1.1.1

 בקרות)מידע אבטחת לנושאי קשר איש יגדיר הענן שירותי ספק .10.1.1.1
 (.ואירועים

 מידע אבטחת בנושא מהותי אירוע או חשש כל על ידווח שירותי ספק .10.1.1.1
 .וסייבר

 של דרישה כל על  - למכבי גם ודרכו – לארגון יודיע הענן ספק .10.1.1.4
 .לקוחותיה או מכבי של במידע עיון/למסירה הרשויות

 כל כי ויבטיח, הספק בבעלות שינוי כל על לארגון יודיע הענן ספק .10.1.1.1
 החדשים הבעלים התחייבויות לקיום בכפוף רק יבוצע כאמור שינוי
 .הספק עם שנחתם ההתקשרות חוזה פי על, הארגון כלפי

 הסכם על הספק חתימת לאחר תבוצע הענן לשירות מידע העברת .10.1.1.1
 .סודיות

 ביצוע כולל. הענן לשירות חדירה ומבדקי ביקורות לבצע רשאית מכבי .10.1.1.1
 מידע אבטחת נציגי י"ע הספק באתר פיזית ביקורת של העניין פ"ע

 צד בספק לבחור יוכל הספק הצורך במידת. מכבי של הביטחון ויחידת
 במקרה הבדיקה דוח. מטעמו הבדיקות לביצוע מכבי על המוסכם' ג

 .למכבי יועבר זה

 פעילות כל על מכבי -ב המידע אבטחת למנהל להודיע מתחייב הספק .10.1.1.1
 .ענן לשירותי ומבוטחיה מכבי של מידע העברת של

 למכבי הרלוונטיות והתקינות הרגולציה בכללי לעמוד הענן שירות על .10.1.1.1
 ISO: מאוחסן או מועבד, מועבר בשירות הפעיל והמידע צורך פי על

27799, ISO-27001, ISO-27017, PCI , הפרטיות הגנת חוק. 

 :בענן והרשאות זהויות ניהול .10.1.1.10

 במשתמש תבצע( לקוח מצד והן ניהולית הן) לשירות גישה .10.1.1.10.1
 .בלבד אישי

 הארגון למדיניות בהתאם ההזדהות פרופיל יוגדר בשירות .10.1.1.10.1
 אי לאחר ניתוק, שגויות כניסות לאחר נעילה, סיסמה חוזק)

 '(.  וכו שימוש

 :מידע אחסון .10.1.1.11

 הספק משתמש בהם המחשוב מהתקני ימחקו מכבי נתוני .10.1.1.11.1
 .מבניהם הראשון, השירות בתום או בהם השימוש סיום לאחר



 

 של מוחלטת למחיקה יכולת לארגון תתאפשר, צורך פי על .10.1.1.11.1
 .מהשירות המידע

  :המידע הצפנת .10.1.1.11

 של רפואי במידע מקרה ובכל) כרגישים המוגדרים נתונים .10.1.1.11.1
 .באחסון יוצפנו( לקוחות

 . בשוק המקובלים לסטנדרטים בהתאם תבוצע ההצפנה .10.1.1.11.1

 במידת הארגון בידי בלעדי באופן יישמרו ההצפנה מפתחות .10.1.1.11.1
 .האפשר

 :אירועים ניטור .10.1.1.11

יוגדר ויופעל לוג אירועים מלא על כלל האירועים בכלל מרכיבי  .10.1.1.11.1
 שירות הענן.

 לוג האירועים יוגדר על הבאים:  .10.1.1.11.1

 בכל מודול ומערכת שמאחסנת מידע של מכבי. .10.1.1.11.1.1

בכל רכיב בשרת: מערכת הפעלה, מסד הנתונים,  .10.1.1.11.1.1
 .GUIוה

 backofficeבכל רכיב במערכת: אתר משתמשים,  .10.1.1.11.1.1
 וכו'.

 יופעל על האירועים הבאים:לוג אירועים  .10.1.1.11.1

 מוצלחות או כישלונות. –כניסות למערכת  .10.1.1.11.1.1

 כל גישה לנתונים, כולל קריאה בלבד. .10.1.1.11.1.1

כל גישה ללוג האירועים, שינוי הגדרות בו או  .10.1.1.11.1.1
 מחיקתו.

 \כל פעולה המבוצעת על ידי משתמש ניהול המערכת  .10.1.1.11.1.4
 שרת.

שינוי הגדרות מערכת. כולל שינוי במערכת  .10.1.1.11.1.1
 המשתמשים וההרשאות.

 ום כל אירוע יכלול את הערכים הבאים:ריש .10.1.1.11.4

 מועד ביצוע הפעולה. .10.1.1.11.4.1

 שם משתמש מבצע הפעולה. .10.1.1.11.4.1

 כתובת מקור. .10.1.1.11.4.1

 .Client –סוג ה  .10.1.1.11.4.4

 שם הפעולה. .10.1.1.11.4.1

 כישלון.\הצלחה –סטטוס  .10.1.1.11.4.1

 תיאור הפעולה. .10.1.1.11.4.1

 הענן לשירותי מהארגוןהעברת מידע  .10.1.1.14

 העברת המידע תבוצע בתווך מזוהה ומוצפן. .10.1.1.11

סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה  סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו .10.1
 יסודית של ההסכם.

 



 

 מעביד -יחסי עובד היעדר  .11

לספק או מי מטעמו, יחשב הספק כקבלן עצמאי  בכל הקשור למערכת היחסים בין מכבי .11.1
לבין הספק או מי מטעמו. בכל מקרה בו יקבע  ולא יהיו יחסי עובד מעביד בין מכבי

תחויב כתוצאה מתביעה כאמור,  סכום בו מכבי בכל אחרת, יפצה הספק את מכבי
 ר טרחת עורכי דין.לרבות הוצאות המשפט ושכ

או מי מטעמה מיד ולפי  בלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הספק לפצות את מכבי .11.1
דרישה ראשונה בכתב, בגין כל תביעה או דרישה אשר תתבסס על קיום כביכול של יחס 

לבין הספק ו/או עובדיו או מי מהם וכל הבא  או מי מטעמה מעביד בין מכבי-עובד
 בשמם או מטעמם.

הספק מצהיר ומאשר בזה, כי באם הוא מעסיק עובדים לצורך מתן השירותים, עובדים  .11.1
מעביד. -מערכת יחסי עובד אלו הנם עובדיו בלבד ולא תהיה בין עובדים אלו לבין מכבי

המלאים של הספק, והספק ישא עובדי הספק יהיו נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו 
בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקתם, לרבות בתשלום הניכויים על פי כל דין 
הכרוכים בהעסקתם והוא מתחייב לקיים כל הוראת דין החלה על מעביד לרבות 

 תשלום שכר מינימום.

לעמוד בתקנות  מתחייבמבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה, על נספחיו, הספק 
 .1111-טיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מיננת(, התשנ"גהב

 או, גופני נזק, מוות מטעמו בגין שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא ספקה .11.4
 שאירע מנזק או מתאונה כתוצאה, בעקיפין ובין במישרין בין, להם שייגרם לרכוש נזק

 רות למכבי.אספקת המוצרים ו/או מתן ש בעת
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לכל נזק ו/או על פי דין, נותן השירות לבדו אחראי  ,בלי לגרוע מן האמור בהסכם זהמ .11.1
למי לחבריה ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או הפסד, ללא יוצא מן הכלל, שיגרמו למכבי ו/או 

מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או בקשר עם השהיה בביה"ח ו/או עם מתן 
לא תהיה כל חבות בקשר ולמכבי , כמפורט ומוגדר בהסכם זה, מכבי חבריהשירותים ל

לאמור לעיל, למעט נזקים שנותן השירות והמנהל יוכיחו, כי נגרמו עקב מעשה בזדון של 
 מכבי.

ו/או הוצאה ו/או פגיעה  מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, בגין כל נזק נותן השירות .11.1
בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי,  רכי דיןעור טרחת אות ושכו/או הפסד, לרבות הוצ

נותן השירותים ו/או מי מטעמם  של ושייגרמו למכבי כתוצאה מאירוע שהינו באחריות
פי -, והכל מבלי לגרוע מזכויות מכבי עלו/או בשמם, על פי הסכם זה או על פי כל דין

בלבד שניתנה לנותן השירות פי כל דין לכל תרופה ו/או סעד אחרים, ו-הסכם זה ו/או על
ובכפוף לפסק דין  הזדמנות להתגונן בפני כל דרישה ו/או הוצאה ו/או תביעה כאמור

 .שביצועו לא עוכב

מבלי לגרוע מכלליות האמור ולמען הסר הספק, מובהר כי לנותן השירות תהיה אחריות  .11.1
י ו/או לכל נזק ו/או הוצאה שתשא מכבי, בין כתוצאה מתביעת חבר מכב על פי דין

יורשיו ו/או שאריו ו/או צד שלישי כלשהו, בקשר עם מתן השירותים המקצועיים על ידי 
נותן השירות, לרבות כל חובה הכרוכה במתן השירותים וכן לכל חובה אחרת מכוח 

 הסכם זה או מכל דין.

 ו/או על פי דין, זה הסכםעל פי ו/או מהתחייבות נותן השירות מבלי לגרוע מאחריות   11.4
נותן  המוקדם, מתחייב לפי, או ממועד תחילת מתן השירותיםממועד תחילת הסכם זה 

בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים ו, לערוך ולקיים על חשבונהשירות 
כנספח " המסומן אישור עריכת ביטוחיםהמפורטים להלן  וב"הביטוחים את  ,בישראל

"( נותן השירות ביטוחי עריכת "אישורלהסכם ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן:  'ג
 ,"(הביטוחים" ו/או "ביטוחי נותן השירות" :)להלןואת הביטוחים המפורטים להלן 

עד  - אחריות מקצועיתביטוח ולעניין  ,ההסכםפי -עלההתקשרות משך כל תקופת לוזאת 
 לתום תקופת ההתיישנות על פי דין. 

 ( יובהר, כדלקמן:נספח ג'מבלי לגרוע מאמור באישור קיום הביטוחים ) 

, והמועסקים על יד וכלפי עובדי הספקבות ח את יבטח –ביטוח חבות מעבידים  11.4.1
פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים,  על



 

 בדבר ימי שעות עבודה, , בין היתר,. הביטוח אינו כפוף להגבלה1110 –התש"ם 
, )ככול שייחשבו לעובדי הספק( קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם עבודות בגובה,

חשב תבמידה ש מכביורחב לשפות את מוהעסקת נוער כחוק. הביטוח 
 .הספקשל מי מעובדי  הלמעביד

על פי דין, בגין פגיעה  הספקיבטח את חבות  –ביטוח אחריות כלפי צד שלישי   11.4.1
. אובדן ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו וו/א

 הביטוח אינו כפוף להגבלה, בין היתר, בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות,
השבתה.  -הרעלה, כל דבר מזיק במאכל ובמשקה, שביתה ו פריקה וטעינה,

 ו/או הספקבגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי  מכביורחב לשפות את מהביטוח 
ייחשב  מכבי, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. רכוש ומי מטעמ חבותם בגין 

 ולא תחול הגבלה בדבר רכוש הנמצא בחזקת מכביכרכוש צד ג' ולעניין רכוש 
, ו/או רכוש שפועלים בו הספקשל  וו/או בהשגחת וו/או בשליטת וו/או בפיקוח

 למעט חלק הרכוש עליו פעלו במישרין. 

בגין מעשה ו/או על פי דין, המבטח את חבות הספק  - ביטוח אחריות מקצועית  11.4.1
מחדל מקצועי ו/או הפרת חובה מקצועית ו/או טעות שמקורה ברשלנות, מחדל 
או השמטה של הספק וכל הפועלים מטעמו, אשר ארע תוך כדי ו/או עקב ביצוע 

אחריותם השירותים ו/או במסגרתם. הביטוח מורחב לשפות את מכבי בגין 
מי מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות חבותם בגין למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או 

צולבת. הביטוח הניתן חופשי מכל סייג ו/או מגבלה בדבר: נזק פיזי לגוף ו/או 
לרכוש, נזקים פיננסים שאינם עקב נזק פיזי לגוף ו/או לרכוש, הפרת חובת 

 .בתום לב , וחריגה מסמכותבתום לב הסודיות

, לא יאוחר למכבילהמציא נותן השירות מתחייב מכבי, ללא צורך בכל דרישה מצד   11.1
אישור , את המוקדם לפי, או ממועד תחילת מתן השירותים תחילת הסכם זה ממועד

. נותן השירות מצהיר, כי , כשהוא חתום כדין על ידי המבטחנותן השירותעריכת ביטוחי 
כשהוא חתום כדין על ידי ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת ביטוחי נותן השירות 

הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו  המבטח
 לא תגרע מהתחייבויות נותן השירות על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. 

להפקיד בידי נותן השירות , מתחייב נותן השירותום תקופת ביטוחי מועד תמלא יאוחר   11.1
וכך נוספת  תקופת ביטוחבגין הארכת תוקפו לי נותן השירות אישור עריכת ביטוח מכבי

 ו/או על פי דין. למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם

בהסכם זה, ביטוחי נותן השירות הנזכרים מתחייב למלא אחר כל תנאי נותן השירות   11.1
והוא , באישור עריכת ביטוחי נותן השירות וכל תנאי פוליסות ביטוחי נותן השירות

כי פוליסות  ,לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודאמתחייב, בין היתר, 
תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת נותן השירות ביטוחי 

כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף  ולא לעשות ,ההתקשרות
 . הביטוחים

או ו/כדי לצמצם נותן השירות כי אין בעריכת הביטוחים על ידי  ,בהקשר זה מובהר  11.1
יהיה , ולא להסכם זהבהתאם ו/או אחריותו  יוותוילגרוע בצורה כל שהיא מהתחייב

מכבי לפצות את לשפות ו/או  ומחובתבעריכת הביטוחים כדי לשחרר את נותן השירות 
  אחראי לו על פי הסכם זה. שהואבגין כל נזק ו/או מי מטעמה 

-ו 0  בסעיפים נותן השירות כנדרש ידי-על ביטוחים עריכת אישור המצאת אי כי, מובהר  11.1
 כל בעיכוב, היתר בין, מכבי את ותזכה, זה הסכם של יסודית הפרה תחשב לעיל 0 

 זכות מכל לגרוע כדי לעיל באמור אין .זה הסכם לפי נותן השירותל המגיע תשלום
 10עם זאת איחור של עד  .1110-א"התשל(, תרופות) החוזים חוק לפי כבילמ העומדת

 ימים מיום דרישת מכבי בכתב לא יהווה הפרה עפ"י הסכם זה. 

מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט באישור עריכת ביטוחי נותן השירות   11.10
ו ממלוא הינה בבחינת דרישת מינימום המוטלת על נותן השירות שאינה פוטרת אות

חבותו לפי הסכם זה. נותן השירות מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא מנוע מלהעלות כל 
טענה ו/או דרישה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים 

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

בעריכת ביטוחים משלימים ו/או נוספים לביטוחי נותן  סבר נותן השירות, כי יש צורך  11.11
השירות, יהא רשאי נותן השירות על פי שיקול דעתו לערוך ולקיים על חשבונו ביטוחים 
משלימים ו/או נוספים אלה. כל ביטוח נוסף ו/או משלים כאמור, יורחב לשפות את מכבי 

ירות בכפוף לסעיף ו/או מי מטעמה בגין אחריותה למעשה ו/או מחדל של נותן הש



 

אחריות צולבת )לעניין ביטוחי חבויות( והביטוח יכלול סעיף לרבות בדבר ויתור מבטח 
ובלבד שהוויתור לא יחול כלפי  ,נותן השירות על זכות תחלוף כלפי מכבי ו/או מי מטעמה

 אדם שגרם לנזק בזדון )לעניין ביטוחי הרכוש(.

ל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מכבי ו/או מי נותן השירות מצהיר כי לא תהיה לו כ  11.11
מטעמה, בגין כל נזק שייגרם לרכוש בבעלות נותן השירות ו/או באחריותו ו/או רכוש 
שיובא על ידי נותן השירות ו/או מי מטעמו למכבי ו/או נזק אובדן תוצאתי שייגרם לנותן 

זאת בין אם ערך נותן ו ,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 

למעט לגבי אדם שגרם לנזק בזדון. במקרה בו יערוך  ,מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור
נותן השירות מתחייב כי הביטוחים יכללו סעיף  ,ביטוחים כאמור בסעיף זה נותן השירות

ובלבד  ,על פיו המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מכבי ו/או מי מטעמה מפורש
 שהוויתור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.   

במידה ופוליסת הביטוח לאחריות מקצועית רפואית של נותן השירות אינה  מכסה את   11.11
ה פוליסה פעילותם של הרופאים מטעמה, מתחייב נותן השירות לוודא כי לרופאים אל

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  11.14
פארא רפואית  / ח אחריות מקצועית רפואיתנילווה, באחריותו לוודא כי ברשותם ביטו

שנים נוספות לאחר תום  1למשך בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם 
 תקופת ההסכם. 

 על ביטוח נותן השירותים תחולנה ההוראות הבאות:    11.11

מתחייב לשלם את הפרמיות במלואן במועדים שהוסכמו נותן השירותים   11.11.1
עם המבטח ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לשנות לרעה ו/או להפקיע 

ישא בכל מקרה בסכומי הפרמיות יאת תוקף הביטוחים. יודגש, כי הספק 
 וההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי הספק

ם קודמים לכל ביטוח ינעל פיו ה יכללו תנאי מפורשביטוחי נותן השירותים   11.11.1
, וכי המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר מכביאשר נערך ע"י 

שהפוליסות לא תשוננה הספק  . כמו כן, יתחייב מבטחמכבישיתוף ביטוחי 
 מכבילרעה ולא תבוטלנה אלא אם תשלח הודעה בכתב בדואר רשום לידי 

 .יום מראש 10לפחות 

יכללו סעיף לפיו אי קיום בתום לב של החובות שירותים ביטוחי נותן ה  11.11.1
המוטלות על הספק ו/או הפרה בתום לב של תנאי מתנאי הפוליסות, לא 

  .לקבלת שיפוי על פי הפוליסות מכבייפגעו בזכויותיה של 

יבוטל. יובהר, כי אין  -רשלנות רבתי ככל שקיים בביטוחי הספק  חריג  11.11.4
על פי כל  הוע מחובות הספק ו/או מזכויות מבטחבביטול החריג כדי לגר

 .דין

, למעט ביטוח נותן השירותמוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות   11.11.1
אחריות מקצועית, לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט או כל נוסח 

 מקביל לו.

 

 רגולציה .13

גוף ציבורי הכפוף מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק מצהיר, כי ידוע לו שמכבי הינה  .11.1
 להוראות החוק השונות ולהוראות הרגולטורים השונים, לרבות משרד הבריאות.

לפיכך, בכל מקרה של הנחיה רגולטורית או צו בית משפט בנוגע להתקשרות בין  .11.1
הצדדים, תהא רשאית מכבי להפסיק לאלתר את ההתקשרות בין הצדדים, מבלי 

 כלפי מכבי בשל כך.שלספק תהא טענה ו/או דרישה ו/או תביעה 
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___ בחודש ביום  תה( חודשים, אשר תחילעשרים וארבע) 14 לתקופה שלהינו הסכם זה  .14.1
____ בחודש ______ שנת ______  )שני המועדים וסיומה ביום  ____ שנת _____,

 (. "הראשונה ההסכם"תקופת )להלן:  נכללים(

שאין בעריכת הפיילוט עמו כדי להוות הספק מצהיר ומאשר, כי ידוע לו והוא מסכים  .14.1
התחייבות כלשהי מצד מכבי להמשך התקשרות עמו בפרט או לרכישת שירותי אשפוז 

בבית המבטופל בכלל, ומכבי תהא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לקבל  פסיכיאטרי
כל החלטה בכל הקשור לשירות נשוא הסכם זה, לאופן בחירת ספק/ים שיספקו בעתיד 

 ות באופן קבוע, על כל המשתמע מכך.את השיר

תהיה רשאית להביא את ההסכם לסיומו, בהודעה מוקדמת  מכבילמרות האמור לעיל,  .14.1
סיום  ימים לפני מועד הסיום המבוקש.)יום(  10שתימסר לספק בכתב, לכל הפחות 

 ההסכם יכול שיהיה לכל השירותים או לחלקם והכל על פי שיקול דעתה של מכבי.

להביא את ההסכם לידי סיום מיידי ללא כל הודעה מוקדמת, רשאית  מכביבנוסף,  .14.4
ובמידה שהפר הספק את  לעשות כן בהתאם להוראת כל דיןתהיה חייבת במקרה בו 

 .אחד מסעיפיו היסודיים של הסכם זה כמפורט לעיל ולהלן

בכל מקרה של סיום ההתקשרות בין הצדדים, מכל סיבה שהיא, יפעל הספק )ככל הניתן  .14.1
מידע ש וככל אםמכבי האגור במערכותיו.  חבריידת האפשר( למחוק את המידע על ובמ
מכבי נשאר במערכות המידע של הספק לאחר תום תקופת ההתקשרות,  חבריעל 

מתחייב הספק להמשיך ולנקוט את אותם אמצעי אבטחת המידע והגנת הפרטיות 
פי ההנחיות התקפות על פיהן הספק פועל -כנדרש בחוק ובתקנות להגנת הפרטיות ועל

צד ג' מטעם האמור לעיל תקף גם למערכות  כל עוד הוא ממשיך לעסוק בפעילותו.
 הספק במידה ומידע על חברי מכבי הועבר לצד ג' כחלק מהסכם זה.

אם וככל שהספק יפסיק כליל את פעילותו, מתחייב הספק לפנות לממונה אבטחת  .14.1
המידע במכבי לצורך קבלת הנחיות פרטניות לעניין אבטחת המידע, הגנת הפרטיות 

ודותיהם מצוי במערכות מכבי שמידע א חבריל שושמירת רציפות הטיפול הרפואי 
 הספק.
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תהיה רשאית לבטל את ההסכם לאלתר,  בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן, מכבי .11.1
ללא מתן הודעה כלשהי לספק, והספק מוותר על כל טענה, תביעה ודרישה כספית או 

 : ("הפרה יסודית")להלן:  או מי מטעמה בשל כך אחרת כלפי מכבי

 את ההסכם הפרה יסודית. הספק הפר  .11.1.1

 הספק אינו מבצע את ההסכם בפועל.  .11.1.1

הספק הוכרז כפושט רגל או שניתן נגדו צו כינוס נכסים או קבלת נכסים או  .11.1.1
צו פירוק או צו הקפאת הליכים או מונה לו מנהל מיוחד או נאמן או מפרק 
)זמני או קבוע(, בין באופן זמני ובין באופן קבוע, או שהוגשה נגדו בקשה 
למתן צו או מינוי כאמור, או הוטל עיקול על חלק מהותי מנכסי הספק 
באופן שיש בו, לדעת מכבי, חשש לפגיעה בהמשך יכולתו של הספק לבצע 
התחייבויותיו על פי הסכם זה, או שהוגשה תובענה ייצוגית שעניינה 

 ידי הספק.-השירותים שסופקו על

כפיצוי מוסכם ומוערך  למכבי כאמור לעיל, הספק ישלםיסודית במקרה של הפרה  .11.1
"פיצויים )להלן: שקלים חדשים ( אלף שלושים וחמש) 11,000מראש סכום של 

(. וזאת בלי לגרוע מכל זכות או סעד אחר המוקנים לה מכח הסכם זה או על מוסכמים"
כי גובה הפיצויים המוסכמים נקבע על ידם בהתחשב  ,פי כל דין. הצדדים מצהירים

 במהותו והיקפו של ההסכם והוא סביר בנסיבות העניין. 

ימי  1בכל מקרה של הפרת ההסכם שאינה הפרה יסודית, יתקן המפר את ההפרה בתוך  .11.1
עבודה מיום שנדרש לכך על ידי הצד השני או מי מטעמו. לא תיקן המפר את ההפרה 

שני רשאי לבטל את ההסכם, ויחולו ההוראות שלעיל  וזאת מבלי כאמור, יהא הצד ה
 לגרוע מכל זכות או סעד אחרים על פי ההסכם ועל פי כל דין. 



 

-)ארבעה 14לבצע ואשר לא יעלה על  כי איחור בתשלום שעל מכבי ,מוסכם בין הצדדים .11.4
חר עשר( ימים לא יהווה הפרה של הסכם זה והספק לא יהא זכאי לכל סעד כספי או א

 בגין איחור כאמור.

 

 קיום הוראות כל דין .16

הספק מתחייב למלא אחר הוראות כל דין בכל הנוגע לקיום הוראות הסכם זה ולמתן השירותים 
ופקודת בריאות העם.  1111 -נשוא ההסכם, לרבות אך לא רק הוראות חוק זכויות החולה, תשנ"ו

נהלים וכללים המקובלים לגבי מתן הספק מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להנחיות, נהגים, 
אותם שירותים ובכל מקרה בהתאם להנחיות, נהגים, נהלים וכללים שפורסמו או יפורסמו מעת 

. הספק מתחייב לגרום לכך שמשך כל תקופת ו/או על ידי מכבי ידי משרד הבריאות-לעת על
ים הדרושים על ההסכם יהיו ברשותו וברשות כל הבא מטעמו כל הרשיונות, ההיתרים והאישור

הסכם נשוא פי כל דין ועל פי הוראות ו/או הנחיות הרשויות המוסמכות, לצורך מתן השירותים 
 .זה

 

 איסור הסבת זכויות .17

הספק אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר את ההסכם, כולו או חלקו, או כל  .11.1
את זכויותיו על טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ו/או לשעבד 

 מראש ובכתב. בל את הסכמת מכבייפי הסכם זה, כולן או חלקן, אלא אם ק

 11%אם הספק הינו תאגיד או שותפות רשומה או בלתי רשומה, יראו בהעברת  .11.1
מהשליטה בתאגיד או מזכויות השותפות, בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם 

 לעיל. 11.1 נעשתה בחלקים, כהעברה המנוגדת לאמור בסעיף

הספק אינו רשאי למסור לאחר את מתן או ביצוע השירותים, כולם או חלקם, או  .11.1
 למסור לאחר כל חלק מהפעולות הקשורות במתן השירותים, אלא בהסכמת מכבי

מראש ובכתב. העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן עבודה ובין ששכרם 
 שום מסירת ביצוע השירותים לאחר.משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה, כשלעצמה, מ

הספק מתחייב למסור למכבי הודעה בכתב אודות כוונתו  .11.4
להסב/להמחות/להעביר/למסור לאחר את זכויותיו וחובותיו או ביצוע הסכם זה )לרבות 

 יום מראש.  10לעיל(, לפחות  11.1העברת שליטה/בעלות כאמור בסעיף 

הסבה/המחאה/העברה/מסירה כאמור ללא במקרה של אי מתן הודעה כאמור או ביצוע 
קבלת אישור מכבי כנדרש, תהא מכבי רשאית להשית על הספק קנס בגובה החיובים 
שבוצעו למכבי או ההחזרים שנדרשו ממכבי לאחר מועד ההסבה, אשר יקוזז 

 מהחשבונית הקרובה לתשלום, ככל שישנה.

פי -ה וזכויותיה עלמכבי תהא רשאית להמחות ו/או להסב ו/או להעביר את חובותי .11.1
קבלת הסכמתו של הספק, וזאת בהסכם זה לכל תאגיד מקבוצת מכבי, ללא צורך 

בכפוף לכך שהתאגיד הנעבר כאמור ייכנס בנעליה של מכבי לכל דבר ועניין ויקבל על 
עצמו למלא אחר כל התחייבויותיה של מכבי לפי הסכם זה, ובכפוף לכך שזכויות הספק 

 ה. הודעה על הסבה כאמור תימסר לספק בכתב. לפי הסכם זה לא תיפגענ

 

 פיצוי וקיזוז .18

ביקורים של מהחבילה מעלות היה וחבילת אשפוז הופסקה באמצע מכל סיבה, יקוזזו  .11.1
 בנספח א'אנשי מקצוע שלא הושלמו ע"פ תעריפים לביקור בודד המצוינים 

כל  פי הסכם זה,-תהיה רשאית לקזז מכל סכום שהיא תהיה חייבת לספק על מכבי .11.1
 סכום אשר הספק יחוב כלפיה, קצוב או בלתי קצוב.

 הפר הספק התחייבות מהתחייבויותיו לפי הסכם זה, יהא הספק חייב לשלם למכבי .11.1
כתוצאה מההפרה כאמור, וזאת מבלי  פיצוי בגין הנזקים וההפסדים שייגרמו למכבי

 לפי הסכם זה ולפי כל דין. לגרוע מכל זכות או סעד אשר יעמדו למכבי

סך כלשהו, והוא לא יהיה  פק לא יהיה רשאי לקזז מסכומים המגיעים ממנו למכביהס .11.4
 רשאי, מכל סיבה, לעכב תחת ידו נכס כלשהו של מכבי. 



 

 

 סטייה או ויתור .19

הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא  .11.1
 תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה בכל מקרה אחר.

א השתמש או השתהה מי מהצדדים מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לו על פי ל .11.1
 הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיו.

כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות הסכם זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה  .11.1
ם מלהעלות כל טענה בעניין שלא בכתב ובחתימת שני הצדדים והצדדים יהיו מנועי

 נעשה בדרך האמורה.

 

 שונות .20

 נציגת מכבי לצרכי הסכם זה הינה: דיאנה דובינין. .10.1

 לצרכי הסכם זה הינו/ה: ______________. הספקנציג/ת  .10.1

מוסכם בין הצדדים, כי מסמכי ההסכם משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם  .10.1
הצדדים לא יהיו קשורים בכל הבטחות, , וכי םשירותיהבקשר עם מתן  במלואו

פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בע"פ, שאינם נכללים 
 בהסכם זה ואשר נעשו, אם נעשו קודם לחתימתו.

הצדדים יפעלו לסיום ההתחשבנות בגין שנת כספים, מוקדם ככל הניתן. מוסכם בזאת,  .10.4
  ד תום החציון הראשון של השנה העוקבת.כי החשבונות בגין שנת כספים ייסגרו ע

אין בהסכם זה כדי להקנות זכויות כלשהן לצדדים שלישיים, מעבר לזכויות המוקנות  .10.1
 להם על פי דין.

 מכבי. מובהר כי למכבי םבלעדיות כלשהי במתן שירותי לספקהסכם זה אינו מעניק  .10.1
הבלעדי, לפנות לכל גורם שהוא לשם קבלת  ה, על פי שיקול דעתתשאירא תה

 . מהספקכל חובה לקבל את השירותים דווקא  למכבי, ולא תהא השירותים

הספק מתחייב כי מתקניו בהם יסופקו השירותים האמורים בהסכם זה נגישים  .10.1
, ובהתאם 1111-להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, התשנ"חבהתאם 

ציא הספק למכבי אישור על כך שהמכונים נגישים לבעלי מוגבלויות לדרישת מכבי, ימ
 בהתאם לדין.

כל הודעה בכתב שתשלח על ידי צד למשנהו לפי כתובתו כמצוין בכותרת להסכם זה  .10.1
שעות מעת  11לעיל תחשב כאילו הגיעה ליעודה עם מסירתה באותה הכתובת, או בתום 

המוקדם מבין השניים. הודעה שהועברה שנמסרה למשלוח בדואר רשום בבית הדואר, 
נתקבלה במועד העברתה, אם צורף לה אישור על העברתה מי שבפקס יראו אותה כ

 המלאה והתקינה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב כל צד להודיע למשנהו על כל שינוי שיחול במענו או  .10.1
 בפרטיו. 

יפו, תהא הסמכות  -ב לבית המשפט המוסמך עניינית אשר מקום מושבו בעיר תל אבי .10.10
לרבות )אך המקומית הייחודית והבלעדית לדון בכל עניין הנוגע להסכם או הנובע ממנו, 

והצדדים מוותרים מראש על זכותם לפנות לכל בית לא רק( ביצועו, פרשנותו וביטולו, 
 אביב.-משפט אחר אשר מקום מושבו איננו בעיר תל

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 



 

 

 

 __________________ __________________ 

 הספק מכבי 

 

 

 

 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 _____

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

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

 _____________________ 
 

 _____________, עו"ד 
 



  

 נספח א'  
  

 

 נספח התמורה )תעריפון מכבי(
 
 

 :/ביקוריםסוגי החבילות .1

 
קוד נותן  קוד מכבי

 שירות

מחיר מכבי  תיאור הטיפול

בש"ח כולל 

 מע"מ

 הערות

   שבועות( 4) חבילה בסיסית לייט  

   שבועות( 4) חבילה בסיסית  

   שבועות(  4) חבילה אינטנסיבית  

במידה ולא יתקבל  –ביקור הערכה   

 יב ביקור רופאלטיפול יחו

-בכל מקרה לא יותר מ 

מהחבילות ובתנאי  1%

שלא ראו מס' מטופלים 

 באותו יום

   ביקור תזונאית  

   ביקור פסיכולוג  

   ביקור מרפא בעיסוק  

 
 כלל הקודים בטבלה דורשים התחייבות נפרדת .1

 המחירים כוללים מע"מ. .1

מטופלים בלבד במשך שנתיים )לפי הקודם(. המשך  100-בתקופת הפיילוט יינתן שירות עד ל .4

 ההסכם לפי שיקול דעת מכבי והחלטתה בלבד.

אפס את המפגשים הפיזיים, לרבות תיאור נותן השירות )אחות/רופא  חובה לדווח בקורי .1

פסיכיאטר/עו"ס/תזונאית/פסיכולוג/ריפוי בעיסוק( לפי סוג טיפול כולל שיחות טלפוניות 

 בקודים הבאים:

קוד הספק )כל 

 קוד שונה(

מחירים לצורך  נותן הטיפול תיאור השרות

תחשיב התמורה 

כולל מע"מ 

 5כאמור בסעיף 

 * לתשלום()לא 

 קוד מכבי

הערכה וקביעת תכנית  

טיפול ראשונית, 

 אינטייק בצוות

 90801/00/07 לא לתמחור פסיכיאטר



 

 90899/00/13 לא לתמחור פסיכולוג ביקור בית, פסיכולוג 

 90899/00/13  עו"ס ביקור בית, עו"ס 

ביקור בית, ריפוי  

 בעיסוק

 90899/00/13 לא לתמחור מרפא בעיסוק

 90899/00/13 לא לתמחור תזונאית בית, תזונאית ביקור 

 90899/00/13  אחות ביקור בית, אחות 

 90899/00/13  פסיכיאטר ביקור בית, פסיכיאטר 

טיפול/מעקב  

פסיכיאטרי תרופתי 

 )טלפוני(

 90807/00/02 לא לתמחור אחות/פסיכיאטר

 

 * המחירים לא לצורך תשלום אלא לצורך תחשיב בלבד.

 

 תחשיב תמורה:. 1

ק ייבתום כל שנה קלנדרית, יבדקו ממוצע הטיפולים של ביקורי הבית בלבד והאינט 1.1

)של סוג הראשוני למטופל בכל אחד מסוגי החבילות )כאשר ביום אחד טיפול מסוג אחד 

 –( )להלן 1.1תחשיב סעיף  לצורך יספר פעם אחת בלבדמטפל אחות/עו"ס/פסכיאטר 

 כמות הטיפול(.

כרשום  מאותו סוג אחת חבילהלפי עלות -התמורה הכוללת של הסכם זה תקבע על 1.1 

 לאותו ביקורים ת שלממוצעלעלות בהתאם  אולעיל )סוגי החבילות(  1בטבלה בסעיף 

בפועל כשהוא המבוטח בחבילה סכום כמות ביקורי הבית בלבד שקיבל  קרי, :סוג חבילה

חלקי  (פונקציות רפואיות לטיפול 4סעיף  טבלה במוכפל במחיר הביקור בית בפועל )לפי 

כאמור, יוכפל  לחבילה. הממוצע הנמוך הנמוך שבניהם, כמות חבילות מאותו סוג

 'טובנספח  דוגמא לתחשיב .אותו סוגמ החבילותבכמות 

הערכה וקביעת התכנית טיפול ראשונית, אינטק, בצוות  חייבת להתבצע וגם אם התקבלה  1.1

 . ק לפי הוראות בהסכם זה , לא ישולם על כלל הטיפולייהאינטהתחייבות ולא בוצע 

 ידווח את מספר כניסות אנשי המקצוע לכל תעודת זהות בחבילה . 1.4

 ש בהתחייבות ממכבי כמו כן ידווחוהדיווח יבוצע לכל סוג החבילה שיוגדר למטופל מרא             

 כמות הטיפול בעלות אפס.

 למטופל. ליותר משתי חבילותנתנו התחייבויות ילא י 1.1

במידה ויפורסם מבחן תמיכה על ידי משרד הבריאות, מכבי רשאית לבקש תצורת דיווח  1.1
 מתאימה למבחן.

 

 

 

 

 



 

 נספח ב'

 

 , הוראות ונהליםמפרט השירות

 

 המפרט המבוקש: .1

המטופל יתקבל לשירות אשפוז בית פסיכיאטרי לפי אחת משלושת חבילות טיפול המצוינות בסעיף 
 למפרט, ע"פ החלטת הפסיכיאטר המחוזי.   4.11

 .ועד שתי חבילות ברצףניתן לעבור בין חבילה לחבילה ע"פ הצורך לאחר אישור של מכבי 
 

 הרכב הצוות המטפל וההכשרה מקצועית הנדרשת:  1.1

השירות ינוהל על ידי רופא בעל תואר מומחה בפסיכיאטריה של  -ניהול רפואי  1.1.1
 שנים לפחות. 1המבוגר ובעל ניסיון ניהולי בתחום הפסיכיאטרי של 

תואר מומחה השרות יינתן על ידי רופאים בעלי  – הערכה וטיפול רפואי 1.1.1
של שנה  בפסיכיאטריה של המבוגר ובעלי ניסיון קליני בתחום בריאות הנפש

 לפחות.
אקדמיות מוסמכות אשר  השרות יינתן על ידי אחיות – הערכה וטיפול סיעודי 1.1.1

סיימו בהצלחה קורס על בסיס בפסיכיאטריה ובעלות ניסיון קליני בתחום 
 בריאות הנפש של שנה לפחות. 

דה יינתן על ידי עובדים סוציאליים בעלי תואר שני בעבו – הערכה וטיפול סוציאלי 1.1.4
 סוציאלית ובעלי ניסיון קליני בתחום בריאות הנפש של שלוש שנים לפחות. 

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

 
 הכשרות נדרשות: 1.1

לכל איש צוות המטפל במטופלי מחלקת לבנות מערך הכשרה  מציעעל ה 1.1.1

השתלמות בת שבוע תוך הצמדות וליווי על ההכשרה לכלול  פסיכיאטריה בבית.
 ותיקים בחברה. לאנשי צוות

רק לאחר שעבר  איש צוות יחל את עבודתו במסגרת הפיילוטלמען הסר ספק,  1.1.1
ממנהל הכשרה, העביר את המסמכים הרלוונטיים כמחויב וקיבל אישור 

 להתחיל עבודתו. המחלקה
על  ימים בשנה לפחות 4ת השתלמות והדרכה בת השתתפות העובדים בתוכני 1.1.1

להנהלת מחלקת אישורים על השתתפות של כל עובד, יש להעביר  חשבון הספק.
 בריאות הנפש במטה מכבי.

 
 שיטת העבודה: 1.1

איתור מטופלים ייעשה ע"י גורם מקצועי מטעם מכבי אשר יעביר לספק סיכום   1.1.1
סוציאלי עדכני לצורך בדיקת הבקשה לאשפוז -פסיכיאטרי, רפואי כללי ופסיכו

 במחלקת פסיכיאטריה בבית. 
הסיכום יכלול אבחנה או אבחנה משוערת, טיפול תרופתי נוכחי או אחר  1.1.1.1

תמציתי של מהלך ההפרעה והיסטוריה קודמת )נזעי חשמל וכו'(, תיאור 
 )ככל שהמידע קיים ומתועד(.

הסיכום יכלול הערכת סיכון להתנהגות אנטי חברתית או תוקפנית וכן  1.1.1.1
 לאובדנות.



 

סוציאלי ובכלל זה מערכת תמיכה לאחר שחרור -הסיכום יכלול רקע פסיכו 1.1.1.1
 ים. של המטופל מאשפוז וכן פרטי אנשי קשר רלוונטי

הסיכום יועבר לאחר קבלת הסכמתו העקרונית של המטופל והמטפל   1.1.1.4
 העיקרי ותיעוד בתיק המטופל. 

מנהל המחלקה מטעם המציע תבחן את מועמדות המטופל ותאשר את קבלתו  1.1.1
 לביקור הערכת התאמה, תכנון ובניית תכנית טיפול ראשונית.

הערכת התאמה, תכנון ובניית תכנית טיפול פסיכיאטר מטעם המציע יבצע ביקור  1.1.1
במרכז בריאות הנפש אברבנאל. בביקור יהיה נוכח המטופל וכן המטפל העיקרי 

 שלו. 
לקבלת  על טופס הסכמהבמהלך הביקור יוחתמו המטופל והמטפל העיקרי שלו  1.1.4

 טיפול במסגרת אשפוז בית. הטופס יבנה ע"י המציע ויאושר על ידי מכבי. 
תום ביקור ההערכה רופא פסיכיאטר יגבש המלצה לגבי מפרט השירות המומלץ ב 1.1.1

במכבי לאישור, בצירוף טופס  תועבר למנהל ברה"ן מחוזיאשר )חבילות טיפול( 
 בית. ההסכמה לאשפוז

לאחר שגורם מקצועי מטעם מכבי יאשר את מפרט השירות אשר הועבר ע"י המציע,  1.1.1
 חלו ביצוע הפעולות המפורטות בהמשך. המטופל יתקבל לאשפוז בית, וי

 . בהתאם לחבילה שסוכמהשבועות,  4-מכבי תפיק התחייבות ל 1.1.1
ימים מתחילת אשפוז הבית, יישלח למכבי סיכום ביניים הכולל תיאור  14בתום  1.1.1

 קצר של מהלך אשפוז, מטרות המשך לטיפול, תכנית הטיפול והמלצות להמשך. 
 חן ותאושר על ידי פסיכיאטר מחוזי במכבי על פי כתובת מגורים.תכנית ההמשך תב 1.1.1

 
 אוכלוסיית יעד 1.4

( מאושפזים במרכז בריאות הנפש אברבנאל, מבוטחי 11מטופלים בגירים )מעל גיל  1.4.1
שירותי בריאות אשר יאותרו ע"י צוות המחלקה וצוות הרצף של מכבי  מכבי

כמתאימים לקיצור משך זמן האשפוז המוסדי והעברתם לאשפוז ביתי ע"י המציע, 

 בהתאם למפורט ברציונל השירות. 
המטופלים חייבים להיות בעלי אבחנה פסיכיאטרית )או אבחנה משוערת(, בעלי  1.4.1

ת את הסכמתם מרצונם החופשי לקבל טיפול במסגרת תובנה לצורך בטיפול ולת
אשפוז בית, כולל הסכמה למתווה הטיפולי המוצע )בפרט שיתוף פעולה עם הטיפול 

 התרופתי(.
למטופלים חייבת להיות מערכת טיפולית חברתית/משפחתית הכוללת מטפלים  1.4.1

עיקריים אשר הביעו את הסכמתם ומחויבותם לתהליך. המטפלים העיקריים 
מסכימים להתחייב לכך שעד להחלטה אחרת של הצוות המטפל תהיה נוכחות 

ם חייבים עם המטופל. המטפלים העיקריי 14/1מטפל עיקרי אחד בכל נקודת זמן 
להיות בעלי יכולת גופנית ונפשית שתאפשר להם תמיכה בטיפול במסגרת אשפוז 

בית ויכולת תפקודית שתאפשר פעולות סיעוד בסידיות, מנהלתיות, מעקב אחר 
 הנחיות הצוות. 

 קריטריונים לאי התאמה של מטופל לשירות:  1.4.4
 :לטתחהתווית נגד מו 1.4.4.1 

 ה מתועדת.העדר התווי 1.4.4.1.1    

 סירוב של המטופל לשהייה ולקבלת טיפול במסגרת אשפוז   1.4.4.1.1       
 בית.                     

 מצב קליני פסיכיאטרי המהווה סיכון למטופל ו/או  1.4.4.1.1             

 ומחייב השגחה וטיפול רפואי רציף במסגרת  לסביבתו                                

 הלוצינציות פוקדות  ,אשפוז דוגמת סכנת התאבדות מידית                                 

 והפרעה קשה בשיפוט.                               
 סוציאלית ותוקפנית. -התנהגות אנטי 1.4.4.1.4 



 

 אקטיביים )סמים ו/או -התמכרות פעילה לחומרים פסיכו 1.4.4.1.1 

 המהווה חלק מההסתמנות הקלינית הנוכחית, אלכוהול(                        
 ללא תובנה או הסכמה לקבלת טיפול מתאים.                       

 התווית נגד יחסית: 1.4.4.1
 התנגדות של מי מבני הבית לאשפוז בית.  1.4.4.1.1   

 מצב מחלה גופנית לא מאוזנת אשר מחייבת ניטור וטיפול  1.4.4.1.1   
 רפואי במהלך כל שעות היממה.                         

 
ולתוכנית שנקבעה ואושרה על השרות יינתן בבית המטופל, בהתאם לצורך השירות הנדרש:  1.1

התאם לעקרונות ידי מכבי. בהיעדר תשתית ברורה של נהלים לשירות זה, השירות יינתן ב
 המופיעים בנהלים רלוונטיים של משרד הבריאות. 

 
 הפעולות הנדרשות: 1.1.1

 הערה מבצע  מי פעולה

 ביקור הערכה ותכנון

ביקור המתקיים ככלל בבית החולים אך ייתכן ויתקיים 

בבית המטופל במקרים חריגים ולאחר אישור המנהל. 

מטרת הביקור היא קביעת התאמתו של המטופל 

לאשפוז בית בהתאם לקריטריונים המפורטים, בנית 

תכנית טיפול ראשונית וגיבוש המלצה למפרט שירות 

מותאם על פי חבילות השירות המוצעות, וכן החתמת 

המטופל והמטפל העיקרי על טופס הסכמה לקבלת 

טיפול בבית. בביקור יהיו נוכחים המטופל והמטפל 

 העיקרי.

  רופא פסיכיאטר

 

שעות  41תוך 

מקבלת ההפניה 

 .ממכבי

יוחלט ובמידה 

לקבל את המטופל 

לשירות, מחיר 

ביקור הערכה יוכלל 

בתוך מחיר 

  החבילה.

במידה והמטופל לא 

יתקבל לשירות, 

הביקור ישולם ע"פ 

תעריף ביקור רופא 

 פסיכיאטר.

 הערכה מלאה של המטופל בביתו -ביקור קבלה 

אנשי הצוות יגיעו לפגישות הכרות וקליטת המטופל 
ומשפחתו/מטפל עיקרי בבית. במסגרת הפגישות יפורט 

למטופל ומשפחתו/מטפל עיקרי מהות השירות, אפיון 
סוציאלית -פסיכו-ומטרות השירות לאחר הערכה ביו

מלאה. הצוות יגדיר במפגשים את מטרות האשפוז 
 ויערוך תיאום ציפיות. 

ת יבוצעו אומדנים רלוונטיים להחלטות במהלך הפגישו
הטיפול אשר נקבעה ע"י טיפוליות בהתאם לתוכנית 

של  reconciliation. האחות תבצע פסיכיאטררופא 
הטיפול התרופתי במטרה להעריך את יכולתו של 

המטופל לנטילת תרופות באופן עצמאי ושוטף וכן 
תעריך את תופעות הלוואי מהטיפול התרופתי. עובדת 

 needsיאלית תבצע הערכת צרכים בצורה מובנית )סוצ

רופא/ה 

פסיכיאטר/ית, אח/ות, 

 עובד/ת סוציאלי/ת

רופא פסיכיאטר 

שעות  14בתוך 

 מהשחרור.

 

 1עד  –אחות/עו"ס

שעות משחרור 

מבית החולים. 

במידה והמטופל 

ישוחרר לאחר 

, 11:00השעה 

יתבצע הביקור 

למחרת יום 



 

assessments הביקורים יתועדו במערכת .)
הממוחשבת ויועברו למערכת הקופה. בפגישות יימסר 

למטופל מידע בכתב על דרכי התקשרות עם גורמים 
. בתום השבוע הראשון מתחילת ספקמטפלים מטעם 

כנית טיפול מפורטת ידי הצוות ת-השירות תנוסח על
שיתוף עם המטופל והמטפל העיקרי שתכלול יעדים ב

ברורים ומוגדרים ותהווה מפת הדרכים להמשך 
 ההתערבות.

פגישות אלו ינוצלו גם להדרכה בנוגע לטיפול התרופתי 
וכן להערכת תחלואה גופנית נלווית אופיינית )דוגמת 
סוכרת( ולפי הצורך גם המלצה על צירוף גורם רפואי 

 פני.כללי לצורך איזון גו

יועברו גם המלצות הנוגעות לשילוב גורמים נוספים 

 (.4.1)כמפורט בהמשך בסעיף 

השחרור עד השעה 

11:00 . 

 טיפול שגרה

ביקורים פרונטליים עפ"י חבילת השירות ובהתאם 

הדרכה -פסיכו –לתוכנית הטיפול. דגשים לביקורים 

(psychoeducation ,של המטופל ומשפחתו ) בעיקר

(, עיבוד disease managementבנושאי המחלה )

חווית האשפוז, תכנון העתיד עם החלטות מושכלות 

 shared recoveryלגבי החמרה אפשרית בעתיד )

planידי גורם טיפולי -(, ושילוב בתוכנית שיקומית על

)סל שיקום(, תיאום והעברה מלאה ומסודרת של 

המטופל לצוות המטפל הקבוע בקהילה 

(communication between providers.) 

רופא פסיכיאטר, 

 אחות, עו"ס

עו"ס ואחות יהיו 

למטופל  זמינים

ויינתן מענה  14/1

לפניות המטופל 

ומשפחתו/מטפל 

 עיקרי

 שחרור מהשירות

בשחרור המטופל יושם דגש על תיאום והעברה מלאה 
ומסודרת של המטופל לצוות המטפל הקבוע בקהילה 

האפשר ובהתבסס על עבודה שבוצעה משלב מוקדם ככל 
 במהלך האשפוז.

החלטה על סיום אשפוז תעשה בהתאם למצבו של -
לאיש הקשר שמונה ע"י  ספקהמטופל ובתיאום בין 

 הקופה, לפחות שבוע לפני מועד השחרור בפועל.

- 

עביר סיכום הערכה ותוכנית המשך טיפול י הספק-

מאשפוז רו לקופה בתום האשפוז של המטופל ושחרו

, לרבות סיכום כל אחד מהביקורים שביצע הספק בית

 והיכן בוצע.

רופא פסיכיאטר, 

 אחות, עו"ס

 

 



 

 זמינות הגעה 1.1

שעות לאחר קבלת ההפניה וכל  41זמינות הגעה לביקור הערכה ותכנון תתבצע תוך  1.1.1
 המסמכים הנדרשים מגורם רלוונטי במכבי. 

שעות על ידי אחות ו/או עו"ס )לאחר קבלת  1תוך  זמינות הגעה לביקור ראשון תתבצע 1.1.1
אישור ממכבי את המפרט המבוקש(, למעט מקרים בהם המטופל ישוחרר לאחר השעה 

 11:00, אז יהיה המציע מחויב בביקור למחרת יום השחרור עד לשעה 11:00
 לפניות מטופל/משפחתו/מטפל עיקרי,  14/1מתן מענה טלפוני יינתן בזמינות של  1.1.1

 . מציעשל ה עו"סות/וזאת על ידי אח             

ביקורים פרונטליים של רופא פסכיאטר, אחות, עו"ס יתקיימו על פי מפרט השירות  1.1.4
 שנקבע בתוכנית הטיפול. 

ה' המענה הטלפוני יינתן על ידי אחות/עו"ס אשר מנהלים את הטיפול -ככלל, בימים א' 1.1.1
בבוקר  1:10בבוקר ועד יום א' בשעה  1:00ם ו' בשעה במטופל. במהלך סוף השבוע מיו

המענה יינתן על ידי צוות רפואי כונן. בכל ימי השבוע יש לצוות המטפל גיבוי של רופא 
 פסיכיאטרי כונן. 

 
 ביקורי שיגרה נידרשים 1.1

 חובה לקיים ביקור רופא פסיכיאטר בקבלה  – רופא פסיכיאטר 1.1.1
 ובשחרור ממנו. ביקור הקבלה יכול באישור מנהל השירות להיות ביקור  לשירות         

 ההערכה בבית החולים. ביקורי השגרה יתקיימו בהתאם לתוכנית הטיפול ומפרט          
 השירות.          

 חובה לקיים ביקור אחות בבית המטופל בקבלה ובשחרור. ביקור השגרה  – ותאח 1.1.1 

 יתקיימו בהתאם לתוכנית הטיפול ומפרט השירות.                  
 חובה לקיים ביקור עו"ס בבית המטופל.  – עו"ס 1.1.1

 בקבלה ובשחרור. ביקורי השגרה יתקיימו בהתאם לתוכנית הטיפול ומפרט                  
 השירות.                  

 
 על ידי הקופה או על ידי המציע בתמחור נפרד(גורמים נוספים בהתאם לצורך )יסופקו  1.1

 וסיוע בהתארגנות בבית.  (living skills)הערכה תפקודית  – ריפוי בעיסוק 1.1.1 
 אורחות חיים בריאים ופעילות גופנית. לניהול שאלות של – תזונאית 1.1.1 

 .קליני – פסיכולוג 1.1.1 
 בריאות הנפשסיון מוכח בעבודה בתחום יכל העובדים יהיו בעלי נ. 

 הוספת גןרמים נוספים לשירות יהיה בתיאום עם מכבי. 
  

 
 שירותים נוספים 1.1

 יספק מרשמים אשר באמצעותם המטופל  ספקה –אספקת ציוד ותרופות  1.1.1 

 ומשפחתו ירכשו ציוד/תרופות בבית מרקחת מורשה מטעם מכבי.                 

 בדיקות מעבדה: 1.1.1 

 יבוצעו על ידי מכבי בהתאם להפניות של הצוות המטפל.  1.1.1.1  

 להתעדכן בתוצאות הבדיקות. ספקבאחריות הצוות המטפל של ה 1.1.1.1  

 גישה לתוצאות הבדיקה.ספק מכבי תאפשר לצוות המטפל של ה                                 

 



 

 הטיפול הרפואי  תיעוד 1.10

 הרשומה הרפואית" " בחוזר מנכ"לרישום ותיעוד התהליך הטיפולים יבוצע כנדרש  1.10.1 

                      (1/1111.) 

 תיעוד כלל הטיפול הרפואי יבוצע מיד עם תום הטיפול, באמצעות מערכת  1.10.1 

 .למערכות מכביממוחשבת ייעודית המתממשקת                        

 דיווח הרפואי לכלול את המידע הבא:על ה 1.10.1 

 פרטים אישיים עדכניים של המטופל.  1.10.1.1  

 רישום זמן הגעת רופא פסיכיאטר ואנשי צוות אחרים.  1.10.1.1  

 רישום שיחות שהתקיימו עם המטופל/מי מטעמו )טלפונית, מפגשים   1.10.1.1  

 קוונים(.וירטואליים/מ                                      

 רשימת אבחנות פעילות.  1.10.1.4  

 רשימת אבחנות עבר )היסטוריה רפואית(. 1.10.1.1  

 רשימת ומינון תרופות הניטלות באופן קבוע.  1.10.1.1  

 רגישות לתרופות/אחרת. 1.10.1.1  

 תלונה עיקרית. 1.10.1.1  

 תיאור הבדיקה ומהלך הביקור תוך התייחסות לאובדנות ולמסוכנות.  1.10.1.1  

 דיון והמלצות להמשך בירור וטיפול.  1.10.1.10  

 רשימת תרופות המומלצות בטיפול הנוכחי, כולל מינון ואישור ניפוקן. 1.10.1.11  

 תיעוד לגבי המלצה לפינוי לבית חולים במידה והומלץ. 1.10.1.11  

 תיעוד לגבי פינוי רפואי לבית חולים במידה ובוצע.  1.10.1.11  

 חתימה וחותמת רופא פסיכיאטר הבודק בשם מלא כולל  1.10.1.14  

 מספר רישיון.                                         

 תיעוד כלל הטיפול הרפואי.  1.10.1.11  

 שבנספח א'. 4בסעיף ידווחו בחשבונות קודים במחיר אפס המפורטים  1.10.4

 : העברת מידע אדמיניסטרטיבי .1.11

  למכבי. מציעתתבסס על מערכות הדיווח והעברת המידע הקיימות בין ה 1.11.1
ימים מתאריך כניסת  10על המציע להעביר דו"ח מטופלים למנהל ברה"ן במחוז, כל  

ת )כולל רופא, המטופל לשירותי אשפוז ביתי. הדו"ח יפרט את מספר ביקורי אנשי הצוו

אחות, עו"ס וכד'( לכל מטופל וכן רישום שיחות שהתקיימו עם המטופל מטעמו 
 )טלפוניות, מפגשים וירטואליים/מקוונים(.



 

 –לחודש קלנדרי( יעביר המציע למחלקת ברה"ן במטה מכבי  1אחת לחודש )בתאריך  1.11.1

הם בטיפול המציע דו"ח המפרט את רשימת המטופלים בחלוקה למחוזות וזמן השהות של
 נכון לתאריך הפקת הדו"ח. 

דוח על פי חלוקה למחוזות, ובו פירוט שמות  התקשרותלהעביר בתום תקופת ה מציעעל ה 1.11.1
בתקופת אשפוז הבית  הופנו לאשפוז כלשהו בבי"חותעודות הזהות של המטופלים אשר 

, תאריך הפסקת מציעאו נשרו מהשירות מסיבה אחרת. הדוח יכלול זמן שהיה בטיפול ה
שם ביה"ח, אופן הפינוי וסיבת -בי"חפניה למיון או אשפוז בהשירות והסיבה. במקרים 

 ההפניה.
יום מתאריך כניסת המטופל לשירותי אשפוז  10להעביר דו"ח מטופלים כל  מציעעל ה 1.11.4

 ביתי, לגבי מטופלים שפנו לבית החולים בתקופת האשפוז הביתי בחלוקה למחוזות.
 ויכילו את כלל המידע הנדרש. באמצעות כספת וירטואלית,  והדו"חות יועבר 1.11.1

במטה מכבי בכל אירוע חריג, ביצוע לבריאות הנפש המחלקה  מציע יידע את מנהלה 1.11.1
 שעות מקרות האירוע. 14טעות/ כמעט טעות/ באופן מידי ושליחת דו"ח אירוע כתוב תוך 

 
 במחוז:  בריאות הנפשעם מנהל קשר רציף  1.11

נדרש קשר רציף עם הגורם המקצועי במכבי. תתקיימנה  פגישות עבודה תקופתיות בין צוות 

 מחלקת פסיכיאטריה ביתי של המציע לבין הגורם המקצועי המנהל אשר הוגדר מטעם מכבי.
 

 : פריסה גיאוגרפית 1.11
 ל מכבי וספק.שפלה. הרחבה על פי החלטה משותפת ש-מחוז מרכז, מחוז ירושלים

 
 איכות ובקרת השירות 1.14

ת ממועד הפניה, יש לכתב את שעו 41תוך   במחוז יינתן לברה"ןמענה לתלונות המטופלים ומנהל 

 על המענה אשר ניתן.  מנהלת ברה"ן במחוזבמטה ואת  לברה"ןהמחלקה  מנהל
שיפור השירות,  יתקיים תהליך של ביצוע, תיעוד ומעקב להערכת תיקון ליקויים לצורך 1.14.1

 באם יידרש.
נדרש מעקב אחר זמני הפניה וזמני הגעת המטפלים לבית הפונה, תוך בדיקת הלימותן  1.14.1

 לסטנדרט שנקבע בהסכם זה. 
ביצוע ותיעוד מעקב להערכת תיקון ליקויים לצורך שיפור השירות יבוצע על ידי מכבי  1.14.1

פלים ובני משפחותיהם הצורכים שירות באמצעות סקרי שביעות רצון מדגמיים בקרב מטו
 של אשפוז ביתי. 

 
שעות מקרות האירוע המציע יפעל על פי הנחיות  14דיווח על כל אירוע בטיחות/ניהול סיכונים תוך  1.11

 משרד הבריאות בתחום כולל הנחיות עתידיות. 

 

 אשפוזחבילות  1.11

 .)עד שתי חבילות ברצף( שבועות 4תנאי קבלת המטופל לחבילת אשפוז ביתי הינה למינימום  

 :)ניתנת כחבילת המשך לחבילה בסיסית ואינטנסיבית( חבילה בסיסית לייט 1.11.1

 14/1זמינות טלפונית  1.11.1.1                

    14/1שבועות. זמינות טלפונית  4-ב 1ביקור  –רופא פסיכיאטר  1.11.1.1

 לצוות.              



 

 ביקורים לחבילה.  4בשבוע. סה"כ  1ביקור  –אחות  1.11.1.1 

 שבועות.  4-ביקורים ב 1ביקורים בשבוע. סה"כ  1 –עו"ס  1.11.1.4       

 בכל שבועיים יועבר סיכום ביניים למכבי לאישור המשך/שינוי חבילת  1.11.1.1

 המטופל בהתאם למצבו ולהמלצת הצוות.              

 חבילה בסיסית: 1.11.1

 14/1זמינות טלפונית  1.11.1.1

  4-ביקורים ב 1בשבועיים. סה"כ  1ביקור  –רופא פסיכיאטר  1.11.1.1

 לצוות.  14/1שבועות. זמינות טלפונית              

 ביקורים לחבילה.  4בשבוע. סה"כ  1ביקור  –אחות  1.11.1.1 

 שבועות.  4-ביקורים ב 1ביקורים בשבוע. סה"כ  1 –עו"ס  1.11.1.4       

 בכל שבועיים יועבר סיכום ביניים למכבי לאישור המשך/שינוי חבילת  1.11.1.1

 המטופל בהתאם למצבו ולהמלצת הצוות.              

 

 :אינטנסיביתחבילה  1.11.1

 14/1זמינות טלפונית  1.11.1.1

  4-ביקורים ב 4בשבוע. סה"כ  1ביקור  –רופא פסיכיאטר  1.11.1.1

 לצוות.  14/1שבועות. זמינות טלפונית              

 ביקורים לחבילה.  1ביקורים בשבוע. סה"כ  1 –אחות  1.11.1.1 

 שבועות.  4-ביקורים ב 1ביקורים בשבוע. סה"כ  1 –עו"ס  1.11.1.4       

 בכל שבועיים יועבר סיכום ביניים למכבי לאישור המשך/שינוי חבילת  1.11.1.1

 המטופל בהתאם למצבו ולהמלצת הצוות.              

 



 

 נספח ג'

 

 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור) אישור קיום ביטוחים

ל אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ
הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור תנאי 

 בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 מעמד מבקש האישור אופי העסקה מבוטחה מבקש האישור*

מכבי שירותי בריאות   שם:  
ו/או חברות בנות ו/או 

 חברות קשורות

  שם

 שירותים ☒
 

 

 

 מזמין שירותים☒
 

 ת.ז./ח.פ. 111101111 ת.ז./ח.פ.

 מען
 11111 , תל אביב11המרד 

                               :מען

 

 

פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה 
 (:ג'המפורטת בנספח 

014 ,011 

 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה *
לאחר משלוח הודעה למבקש האישור  יום 30שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 

 בדבר השינוי או ביטול.
 

 חתימת האישור

 המבטח:

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

חלוקה לפי 
גבולות 

אחריות או 
 סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

 כיסויים נוספים בתוקף  גבול האחריות/ סכום ביטוח תאריך סיום תאריך תחילה
 מטבע סכום 

, 321 ,315, 302, 328 ₪ 1,000,000   ביט  צד ג'
322 ,329 

אחריות 
 מעבידים

 ₪  10,000,000   ביט 
 

 

304 ,328 ,309   ,319 

אחריות 
 מקצועית

    1,000,000 ₪ 302 ,328 ,321 ,327 ,
325 ,301 ,304 ,332 

 חודשים(;  12)תק' גילוי 



  

 נספח ד'
 

 תאריך: ___________
 לכבוד                                                                                        

 מכבי שירותי בריאות
  11המרד רחוב 

 אביב -תל
 התחייבות עובד לשמירת סודיות 

 )לחתימת כל עובד אשר יעשה שימוש במערכת 'חיוב ישיר'(
 

 ת"ז ___________, מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כדלקמן:אני החתום/ה מטה  __________________ , 
 
נה במסגרת הסכם שנחתם בי מטעם החברה"(, והנני פועל/ת החברהבע"מ )להלן: " _______הנני עובד/ת של חברת  .1

 "(.השירותיםשירותי __________________________ )להלן: "למתן  "(מכבימכבי שירותי בריאות )להלן: " לבין

 וברורה הי יודע/ת כי לצורך מתן השירותים למכבי כעובד החברה, תהא לי גישה למידע מסוגים שונים. כמו כן ידועהננ .   1
ועל הנזק הכבד שעשוי להיגרם למכבי עקב חשיפתו  לי רגישותו המיוחדת של המידע והצורך בשמירה קפדנית על חסיונו

  .על ידי על כל המשתמע מכך
אי הינו מידע המתייחס באופן ישיר למצב בריאותו הגופני  או הנפשי של מטופל או לטיפול מוסכם ומוצהר כי מידע רפו 

 הרפואי בו, המתועד במאגרי המידע הממוחשבים של מכבי או בדרך של רישום או צילום או בכל דרך אחרת.

ייחשף ו רכוש מכבי, וכי הוא המידע הרפואי שייחשף בפני ו/או יועבר לידי הינהנני מצהיר/ה ומאשר/ת כי הובהר לי כי  .1
 להשתמש בו לצורך ביצוע התחייבויותיה של החברה עפ"י ההסכם.  לידי אך ורק על מנת שאוכל בפני ו/או יועבר

, שאינו מידע רפואי, שיגיע לידי תוך כדי פעילותי במכבי ו/או עקב כל מידע אחרהנני מתחייב/ת לשמור על סודיות  
פעילותי במכבי והקשור למכבי ו/או למבוטחיה ו/או לכל הגורמים הקשורים עמה, לרבות כל מידע המצוי במאגרי 

של  המידע של מכבי ואשר יגיע לידיעתי במישרין או בעקיפין, ולא לעשות בהם כל שימוש ללא אישורה מראש ובכתב
 מכבי. 

הינו מידע אשר גילויו, מסירתו או כל שימוש בו עלולים לגרום נזק למכבי ו/או  כל מידע אחרלהסרת ספק מוצהר כי 
למבוטחיה ו/או לכל הגורמים הקשורים עמה, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל מידע המתייחס לנכסיה 

חקר ופיתוח, קשריה המסחריים של מכבי, ולרבות ענייניהם של כל של מכבי, סדרי העבודה הנהוגים בה, נושאי מ
 החברות והגופים אשר מכבי עומדת עמם בקשר, וכן התאגידים הקשורים ו/או השלובים ו/או המסונפים למכבי.

 שלא מוחלטת את המידע שיגיע אלי מתוקף מתן השירותים למכבי וכן הנני מתחייב/תסודיות בהנני מתחייב/ת לשמור  .4
באשר  מידעכל ב בין בתמורה ובין שלא בתמורה, להחזיק ברשותי ולא לעשות כל שימוש, בין במישרין ובין בעקיפין,

ו/או לכל הגורמים לקבוצת מכבי מכבי והקשור למכבי ו/או ל מתן השירותיםשיגיע לידי תוך כדי ו/או עקב הוא 
 וע התחייבותה של החברה על פי ההסכם.שלא לצרכי ביצ הקשורים עמה שיגיע לידי ו/או לידיעתי כאמור

אקבל במידה ופעילותי מטעם החברה במסגרת הסכם זה תכלול גם שימוש במערכת 'חיוב ישיר' של מכבי, ידוע לי כי  .1
 בכפוף למגבלות הבאות :  בה, והנני מתחייב/ת לפעול זוממכבי גישה למערכת ממוחשבת 

 במסגרת פעילותי כעובד/ת החברה בלבד. (1)
 הנושאים והפעילויות שיוגדרו לי ע"י מכבי ו/או כל מי שהוסמך לכך ע"י מכבי בלבד.בתחום  (1)
 עפ"י הוראות כל דין ונוהלי מכבי. (1)
 אך ורק באמצעות הסיסמה שתימסר לי ע"י מכבי. (4)

של מכבי ע"י מי שלא הוסמך לכך עלולה להסב נזקים למכבי ולפיכך הנני  'חיוב ישיר'הנני יודע/ת כי הגישה למערכת  .1
 מתחייב/ת : 

 לשמור על הסיסמה מפני כל שימוש לרעה על ידי אדם אחר. (1)
 לא להעביר בכל דרך שהיא את הסיסמה לאדם אחר, ולמנוע העברת הסיסמה לאדם אחר. (1)
 לא לאפשר לכל אדם אחר להשתמש בסיסמה שאקבל ממכבי. (1)
 ללא דיחוי לאחראי על בטיחות מידע במחלקה על כל חשד של שימוש בסיסמה על ידי אדם אחר.להודיע  (4)

על פי חוק הגנת הובא לידיעתי כי הפרת ההתחייבויות הנ"ל או אי קיומן במלואן, מהווה עבירה פלילית ועוולה אזרחית  .1
 . 1111-הפרטיות, התשמ"א

 
, או שימוש במידע ועקב ביצוע ההסכם, לאדם שלא היה מוסמך לקבל הנני מודע/ת ומבין/ה, כי מסירת מידע שהגיע אלי .1

שדינה  1111-התשל"ז ,לחוק העונשין 111, מהווה עבירה  פלילית לפי סעיף  במסגרת ההסכםשלא לצורך ביצוע פעילותי 
 שנת מאסר.

  
 למכבי. של החברהכמפורט במסמך זה תעמודנה בתוקפן גם לאחר תום מתן השירותים מטעמה לעיל  יהתחייבויותי .1
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 'חנספח 
  לכבוד

 "מכבי" -שירותי בריאות מכבי הנהלת 
 27המרד רח' 

 יפו – אביב-תל
 

 א.ג.נ., 
 כתב התחייבות לשמירת סודיות מידעהנדון: 

 
 שרותי בריאות, מבוטחיה ועובדיהמכבי התחייבות לשמירת סודיות המידע של 

 

 מתחייבת בזאת לקיים את ההוראות הבאות:הספק הנהלת 

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל מידע, תכנית, חומר, מסמך עיוני או מדעי או מעשי בין  .1
, תוך כדי או עקב מתן השירותים וו/או עובדי ו, מנהליספקבכתב ובין בעל פה, שיגיע לידיעת ה

גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל  , ולמנוע כל פרסום ו/אווו/או עובדי ו, מנהליידי הספקעל 
 ., ולמלא אחר כל הוראות ההסכם ביחס לשמירת סודיות ואבטחת מידעזמן שהוא

ורק לעובדי לעשות את כל הסידורים הדרושים לאבטחת המידע, להגביל את הגישה למידע אך  .1
 המורשים לכך, ולגרום לכך שכל אחד מהם יחתום על כתב התחייבות אישי לשמירת הספק

 ב' שלהלן. 4סודיות, כאמור בסעיף 

ובין באמצעות אחרים, ולא  וו/או עובדי הספקלא לעשות כל שימוש במידע בין אם על ידי  .1
 להעביר ו/או למסור כל מידע לצד שלישי, לכל מטרה ומכל סיבה שהיא.

 .ספקלהביא את תוכנו של כתב התחייבות זה לידיעת כל אחד מעובדי ה א. .4

, לפעול על פי ספקיתחייב אישית בפני הנהלת ה ספקלדאוג כי כל אחד מעובדי ה ב.
י חתימתו על כתב התחייבות אישי לפי הדוגמא הוראות כתב התחייבות זה, על יד

 .1-'זהמצורפת בנספח 
 .ספקלמילוי האמור בכתב התחייבות זה על ידי עובדי ה מכבי,להיות אחראים כלפי  ג.

שרותי בריאות, מכבי למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בזאת, כי אין בעצם גילוי המידע על ידי  .1
ת לגבי פטנטים, מידגמים, זכויות יוצרים או כו, כל זוולעובדי ו, למנהליספקכדי להעניק ל
 זכויות אחרות.

חייב  ספקהיה הייפרו התחייבות זו או כל חלק ממנה,  ואו מי מעובדיו/ ספקבכל מקרה שה .1
שרותי בריאות בגין כל הנזקים ו/או ההוצאות שייגרמו לה כתוצאה מכך, וזאת מכבי לפצות את 

, עקב וו/או נגד עובדי ספקנגד ה שרותי בריאותמכבי שיעמדו למבלי לגרוע מכל יתר האמצעים 
 הפרת ההתחייבויות דלעיל.

 

אני מצהיר בזה כי ידועות לי הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, ואני מודע לסנקציות 

האזרחיות והפליליות להן הנני צפוי אם אפר הוראות אלו, לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, 
 ותקנותיו, עם כל המשתמע מכך.  1111 -מ"א התש
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 דרישות מחשוב

 (:ימולא ע"י הספק) לצורך ההסכם בנושא מיחשוב וחיבור למערכותטכניים נציגים 

 מייל טלפון ב' טלפון א' שם נציג 

 Peled_i@mac.org.il  01-1411101 ישראל פלד מכבי

     ספק

 

 התקשרות:

 

  העברת תשובות למכבי )בהתאם לאפיון המצורף( וקליטת התחברות לספק תוכנה, כולל מנגנון
 קובץ רופאים מפנים בצורה אוטומטית ממכבי.

 

 .פתיחת כספת מול מכבי לצורך העברת מידע באופן מאובטח בין הגורמים 
 

 ימולא ע"י מכבי(:טבלת סוגי התקשרות עם הספק )
 

חייב  הערות מטרה סוג מס'

בהתקשרות 
 Xסמן   -

בחירה אחת  דיווח חשבונאי מערכת מד"ח 1
 1-1מאפשרויות 

 

בחירה אחת  דיווח חשבונאי דיווח בקובץ 1
 1-1מאפשרויות 

 

מערכת חיוב  1

 ישיר

בחירה אחת  דיווח חשבונאי

 1-1מאפשרויות 
 

מערכת  4

 זכאות

בדיקת זכאות המבוטח 

או בדיקה \לשירות ו
לתשלום השתתפות 

תשלום היטל  \עצמית 
 רבעוני

 הספקיםחובה לכלל 

 

מערכת להעברת קבצים  כספת 1
 במדיה בצורה מאובטחת

 חובה לכלל הספקים
 

חיבור קו תקשורת לצורך  קו תקשורת 1

 קורא כרטיסים

 חובה לכלל הספקים
 

קורא  1

 כרטיסים

בדיקת זכאות להעברת 

או זיהוי \כרטיס מגנטי ו
 המבוטח

 חובה לכלל הספקים

 

 
 



 

 תהליכי עבודה:
 

  / ביטול תשובה ע"פ מסמך האפיון )מצ"ב( של מכבי בנושא קליטת תשובות שליחת עדכון
 מנותני שירות חיצוניים.



 

 'אנספח י

 

 מערכת דווח חודשית

 

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

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

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  .1

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

 המערכת מאפשרת: .4

אין התחייבות למבוטח, תוקף \בדיקת זכאות למבוטח, גובה השתתפות העצמית, האם יש 4.1

 ההתחייבות, מימוש ההתחייבות .

את התעריפים העדכניים את הטיפולים שהוא מורשה לבצע ו לספקהמערכת מציגה  4.1

 שאושרו לו.

להפיק דוחות חודשיים שונים, כגון: דוח חיובים חודשי, מצב  לספקהמערכת מאפשרת  4.1

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

בסוף חודש אין צורך לשלוח דיווחים במייל או בדואר אלא יש לבצע סגירה של החודש  4.4

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

 החודש.

 

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

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

  לצורך כניסה למערכת.
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 נספח יב'

 

 הוראות בדבר מערכות מידע ומחשוב של הספק

 מטרת מסמך זה:  .1

 על כל מרכיביו. מההיבט המחשובילהסדיר את צורת ההתקשרות מול ספק שירות  .1.1

 הגדרות: .2

גורם חיצוני: מכון רפואי/נותן שירותים, שמכבי התקשרה עמו לצורך מתן שירות רפואי  - ספק 1.1

 או התחייבות. למבוטחי הקופה. התשלום על פי הפניה

 

כל חבר במכבי מחוייב בהשתתפות עצמית רבעונית בעבור הביקור /  –השתתפות רבעונית  גביית 1.1

השירות שניתן במכון, למעט אוכלוסיה שהוגדרה כאינה חייבת בהשתתפות. אופן הגבייה יכול 

 להתבצע באמצעות הוראת קבע ישירות ע"י מכבי או בכל אמצעי תשלום אחר הנהוג אצל הספק. 

 בהתאם להסכם שנקבע מול הספק. –תהליך ההתחשבנות בין הספק למכבי  

קובעת האם החבר זכאי לשירות המבוקש, והאם נדרשת השתתפות רבעונית,  – מערכת זכאות 1.1

 לרבות גובה ההשתתפות. 

שבונות אינטרנטית, המאפשרת אחידות בפורמט המידע חיווח דערכת מ  – מערכת מד"ח 1.4

המדווח )מבנה משה"ב(, וזמינות המידע לצורכי מעקב ובקרה גם של הספק וגם של מכבי, לשפר 

 את זמינות המידע. 

מערכת המאפשר לספק להתקשר דרך האינטרנט לביצוע עסקה, המערכת   - מערכת חיוב ישיר 1.1

תפות ומייצרת התחייבות שחוזרת לספק כאסמכתא מבצעת בדיקת זכאות לחבר, מחשבת השת

 לאישור עסקה ומאפשר לו לחייב את  מכבי בתשלום 

 אחריות הספק .2

 ככלל,  עד שאין אישור שהממשק המחשובי פעיל, לא יופנו למכון חברים. 3.1

 בעת ההתקשרות תקבע: 1.1

 קביעת שיטת ההתקשרות המחשובית באחת מהאפשרויות הבאות: 1.1.1

 .1ראה נספח  – הבריאותא. מבנה דיווח משרד 

 .1ראה פירוט על המערכת בנספח  –מערכת מד"ח  ב.

 .ג. מערכת חיוב ישיר

 אופן הזכאות לביצוע בדיקה: 1.1.1



 

לבדיקת זכאות וגביית השתתפות   -   WSא. פנייה ישירה למערכת הזכאות באמצעות

 רבעונית. עצמית

 התחייבות.. ב

הטכנאי המחוזי ע"מ לאפיין טכנית את אופי החיבור הגורם הרלוונטי במכון יתקשר עם  1.1.1

 למערכות מכבי.

במקרה של ביצוע שדרוגים או החלפת תוכנה נדרש הספק לעדכן את הגורם במכבי מולו נחתם  1.1

הסכם ההתקשרות )ע"מ שזה יעדכן בתורו את הגורם האחראי(. כמו כן, באחריות הספק לבצע 

 לעיל. 1.4מחדש את בדיקות הממשק ע"פ הרשום בסעיף 

לעדכן את נציג מכבי במקרה של הקמת מכון חדש או שנוי בהגדרה או אופי המכון )אופן פעולה  1.4

 (.1.4סוג השירות וכו'( וביצוע בדיקות הממשק מחדש )ע"פ הרשום בסעיף 

 לוודא כי תבוצע העברת כרטיס בכל ביקור/קבלת חבר לביצוע פעולה.  1.1

 . 1ראה נספח  –אות ולפעול בהתאם. להכיר את סוגי ההודעות ששולחת מערכת הזכ 1.1

( + קובץ אינדקס המאפשר שיוכם לתנועת החיוב בהתאם PDF( וגם )XMLשליחת סיכומי טיפול ) 1.1

 נספח י"ח.להוראות 

( ותיאום עם הטכנאי המחוזי ע"מ לספק את 1הזמנת קו תקשורת ממכבי עפ"י הצורך )נספח  1.1

 החיבור בפועל.

השירותים אשר יסופקו למבוטחי מכבי וכן בכל עת בה יתווספו ליידע את הגורם האחראי לגבי  1.1

 שירותים חדשים או יופחתו שירותים קיימים.

לספק למכבי )חטיבת הבריאות( דוגמאות לטיפולים שבוצעו במתקנו ושבכוונתו לדווח למכבי.  1.10

 רק לאחר אישור של חטיבת הבריאות לגבי איכות המידע, תתאפשר התקשרות מול הספק.

מספק מערכת המידע אשר באמצעותה מנוהל המכון הרפואי, הדרכה )חוברת מודפסת או לדרוש  1.11

בע"פ, על פי הצורך( על המערכת והתממשקותה למערכות מכבי )לפי העניין( כולל ההודעות 

 השונות ואופן הפעולה במקרה של תקשורת בין המערכות הנ"ל

ע לבצע שדרוגים ושינוים מעת על הספק לאפשר למכבי או מי מטעמה לרבות ספק מערכת מיד 1.11

 לעת ככפי שידרש.

 מעקב ובקרה 4

אגף מערכות המידע של מכבי ו/או הנהלת המחוז יהיו רשאים לבצע, מעת לעת, ביקורות על  4.1

 הספק ובמתקניו שונים ואופן פעולתם.

לצורך כך, יאפשר הספק לנציגי מכבי להיכנס למתקניו, בתאום מראש ובשעות העבודה 

 ביצוע בקרות כאמור. המקובלות, לצורך

מכבי שומרת לעצמה את האפשרות לשנות ו/או לשדרג את מערכת המידע מולה עובד הספק .  4.1

 השנויים או השדרוגים יבוצעו בתיאום מראש .

 

 מסמכים ישימים עבור הספק 5



 

: הגנה 11.1.1011מיום  1/11משרד הבריאות מס'  מנכ"להספק יפעל בהתאם לאמור בחוזר  1.1

על מידע במערכות ממוחשבות במערכת הבריאות, 
(http://www.health.gov.il/hozer/mk03_2015.pdf.) 

 

 

  נספחים:

 אינטרנטיתשבונות חיווח דערכת מ  – מערכת מד"ח – 1נספח 

 מדריך למשתמש במד"ח – 2נספח 

http://www.health.gov.il/hozer/mk03_2015.pdf


 

  

 1נספח 

 

 מערכת מד"ח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 1נספח 

 

 במד"ח מדריך למשתמש

 בנפרד(במערכת )מצורף 

 

 עזרה )מצ"ב תמונה( –מדריך למשתמש במד"ח נמצא במערכת בבחירת האפשרות 

 

 

 

 



 

 

 'גנספח י
 

 שימוש בכספת
 

 למילוי וחתימת נותן השירות:להלן שני נספחים 

 . הצהרות והתחייבות של עובד/ת החברה.1

 עובד חוץ. –. טופס פרטי משתמש הכספת 1



 



 



 



 

 

 'דנספח י

       6/5/2007 

 הנחיות להעברת סיכומי מחלה/ניתוח מבתי החולים במדיה

  העברת קובץXML  .בכספת בהתאם לדרישת מחלקת מדיקל אינפורמטיקס של מכבי 

 בנוסף לדרישה לעיל גם סיכום בהתאם לנספח זה:

 העברת סיכומי טיפול/אשפוז למכבי מבוצעת במדיה דרך כספות, מנותני השרות אנו מקבלים 

 .TIFאו  PDFמסמכים במדיה מגנטית בפורמט 

במדיה, ובכך לחסוך בנייר ולשפר את זמינות על מנת לייצר סטנדרט העברה של סיכומי מחלה 

 להלן הגדרת מבנה ואופן העברת המסמכים במדיה: המידע,

 הערות גודל מאפיין שם שדה סד'מ
  1 נומרי קוד נותן שרות 1
 .םמשלימימ 0 וסיףאין לה 10 אלפא מספר אשפוז 1
  1 נומרי ת.ז. מטופל 1
 DDMMYYYY 1 נומרי תאריך אשפוז 4

 10 אלפא סרוק שם קובץ 1

 שם הקובץ יהיה לפי הפורמט הבא:
 אות מובילה. .1

 מספר האשפוז. .1

מספר רץ רציף של מספר הקובץ  .1
 נו.רשיצ

דוגמה לקובץ שמספר האשפוז שלו הינו 
1234567: 

E12345671.TXT 

מסמכי סיכום טיפול/ניתוח/אשפוז יועברו באופן פרטני לכל סיכום וסיכום, כלומר כל סיכום  .1

 בקובץ נפרד.מחלה ישמר 

על מנת שנוכל לקשר בין המסמך/קובץ סיכום המחלה לחיוב יש לייצר קובץ אינדקס במבנה  .1

 הבא:

על מנת לשמור על גודל  -  PDFסוג הקבצים שאנו מבקשים לייצר עבור מכבי/לקבל יהיה 1.1

 מצומצם ככל שניתן.

לקבל ביחד עם  את הקבצים השונים )סיכומי מחלה + קובץ אינדקס( אנו מבקשים  1.1

 הקבצים הנשלחים בגין החשבון החודשי.

, ובתאום עם יח' המחשב PDFבמקרים בהם אין באפשרות נותן השרות לייצר קובצי  1.1

 תיבדק האפשרות לקלוט את המסמך בפורמט קיים אחר.

קוד נותן השרות במכבי כפי שייסגר מול  -   MXXSMMYY.TXT –מבנה שם קובץ האינדקס  1.4

 הגורם העסקי.

 בברכה,

 דני פלד

 צוות התחייבויות וחשבונות רפואיים.



 

 

 

 

 

 

 'הנספח י

 

 הרשומה הרפואית 6/1996 חוזר מקצועי

 

 )בהתאם לחוזרי ונהלי מב"ר בתוקף(

 

 

 

 

https://www.health.gov.il/hozer/mk06_1996.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.health.gov.il/hozer/mk06_1996.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk06_1996.pdf


 

 'טזנספח 

 

 

 שאלון אבטחת מידע

 

 יצורף לאחר מילוי ע"י הספק )השאלון למילוי מצורף בבקשה להצעת מחיר(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 'טונספח 

 להמחשה בלבד ( 6.2)סעיף  לתחשיב דוגמא 

 יחושב כך בנפרד בכל שנה קלנדרית:הדוגמא הינה לחבילה לייט ולכל חבילה 

 בנספח התמורה 1בטבלה ₪  700הספק קבע מחיר חבילה בסיסית  .1

 לנספח מפרט השירות הוראות ונהלים 1.16דרישות ההסכם סעיף  .2

מתוך 
 סעיף

 קוד מכבי  
דרישה מינמאלית בנספח המפרט 

 כמות ביקורים פיזיים בפועל

1.11.1.1  
 1ביקור  –רופא פסיכיאטר 

 1 90899/00/13 שבועות. 4-ב

 90899/00/13 בשבוע.  1ביקור  –אחות  1.11.1.1

4 

1.11.1.4 
ביקורים בשבוע.  2 –עו"ס 
 4-ביקורים ב 8סה"כ 

 שבועות. 
90899/00/13 

8 

 

 לנספח התמורה: 4המחירים שקבע הספק בטבלה  .3

 קוד מכבי מקצוע
 4לפי טבלה מחירים בטבלה בסעיף 

 לנספח התמורה שמלא הספק

 100 90899/00/13 פסכיאטר

 50 90899/00/13 אחות

 50 90899/00/13 עו"ס
 

 20שביצעו חבילה לייט מלאה הינה:  2020כמות חבילות בשנת  .4

 
 .6.2תחשיב לפי סעיף  .5

 קוד מכבי מקצוע
יש  חבילות 20-כדי לקבל ממוצע מלא ל

 כך:מינימום צורך לבצע 

ביקורים 
-בפועל ל

20 
  חבילות

עלות לפי 
 תחשיב

 90899/00/13 פסכיאטר
                                         
2,000.00   ₪ (1x20x100) 

      
20.00  

     
2,000.00  

 90899/00/13 אחות
                                         
4,000.00  ₪ (4x20x50) 

      
45.00  

     
2,250.00  

 90899/00/13 עו"ס
                                         
8,000.00  ₪ (8x20xx50) 

      
51.00  

     
2,550.00  

     

  

                                       
14,000.00  

 
   6,800.00  

 

קרי יקוזז סך של ₪  6,800התשלום בפועל עבור כלל המבוטחים שביצעו חבילה לייט תהא 

 ₪. 14,000-אם כבר שולמו ה₪  7,200



 

התשלום עדיין ₪  15,000במידה ויוצא כי עלות לפי הביקורים בפועל  היתה גבוהה יותר נניח 

 ₪. 14,000היה 

 

מעבר למחוייבות הספק לעמידה בתנאי ההסכם, כדי שישולם על חבילה באופן מלא יש לעמוד בשנה 

בלבד )קרי, ביקור ללא הגעה לצורך   קלנדרית בממוצע הביקורים בפועל במקצועות שהוגדרו

התחשיב לא יחשב כביקור או לדוגמא ביקור פסיכולוג שלא רשום בחבילה( הבדיקה תתבצע  לכל סוג 

)כמות הביקורים  1.16סעיף כפי שמפורט בנספח: מפרט השירות והנהלים לרבות חבילה בנפרד  

  בפועל( בלבד.

חבילה זו לא תחשב בתחשיב של  28/12-התחיל בהבדיקה תהא לחבילות שלמות קרי, אם מבוטח 

 השנה הנוכחית אלא תעבור לתחשיב השנה העוקבת.

 תשומת לב: ביקור של אותו בעל מקצוע ביום אחד לצורך התחשיב יחשב כביקור אחד 

 נציין שסטייה משמעותית מהמפרט, תבחן במישור המקצועי מול הספק.

 


