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 מחלקת רכש ציוד וחומרים                                   

 

 

 

 ("הבקשה" –)להלן  ואביזרים נלווים   צינורות פיוםבקשה להצעת מחיר לאספקת 

 

 כללי .1
 

ואביזרים  צינורות פיום( מעוניינת לקבל הצעות לאספקת "מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1
 (, כמפורט בבקשה.שירותים""המוצרים וה –)להלן  נלווים

 

לדואר  אל קטיה בלוגורודסקישלוח לעל גבי טופס ההצעה המצורף ו למלאאת ההצעות יש  .1.1
 2.2.01..0 עד יום blogor_k@mac.org.il_אלקטרוני 

 
מכבי צעה שהיא. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל ה .1.1

 רשאית לפצל את ההתקשרות ליותר מספק אחד.
 

 הצעות שלא עומדות בסף איכותי נדרש יפסלו. .1.1
 
 

היות מציע בעל ההצעה הכלכלית המיטבית אינו מבטיח את זכייתו. זכייה תוכרז לאחר שקלול  .1.1
 המחיר והאיכות כפי שתחליט מכבי.

 

 המיטביות. מכבי שומרת לעצמה הזכות לנהל מו"מ עם שתי ההצעות .1.1
 

 עבור אבלואציה.מכל פריט   יחידות 3  במידה הצורך, המציע מתחייב לספק, ללא חיוב, .1.1
 

הצעה זו אינה מבטלת את זכותה של מכבי להמשיך התקשרויות קודמות, בהתאם לשיקול דעתה  .1.1
הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע הציע את הצעתו במסגרת בקשה זו על מנת לבטל ו/או 

ו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמים עימו, לרבות מימוש אופציות ככל לשנות 

 שהן קיימות.
 

ימים מקבלת הודעה על  7ספקים עימם תתקשר מכבי, יחתמו על ההסכם המצורף לבקשה תוך  .1.1
רצונה של מכבי להתקשר עימם. מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם 

 ההתקשרות שייחתם.
 

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

 .מציעים אחרים

mailto:blogor_k@mac.org.il


 

 
 

 המפרט המבוקש:  .1
 

 המוצרים: .1.1

 
 .replacementצינורית למטרת  -צינור פיום קיבה להזנה ממושכת  .1.1.1

 צינור פיום קיבה להזנה ממושכת בעל פרופיל נמוך )כפתור (. .1.1.1

1.1.1. Extension set ור הזנה בעל פרופיל נמוך.לצינ 

 
ו/או בעלי אישור של רשות הבריאות בקנדה  CEו/או  FDAיוצעו מכשירים בעלי אישורי  .1.1

(HEALTH CANADA ו/או בעלי אישור של רשות הבריאות ביפן ו/או בעלי אישור של ) רשות

 .TGA)הבריאות באוסטרליה )

 
 ציוד בעל רישום בפנקס האמ"ר.  ופקיס .1.1

 

בישראל ו/או צפון אמריקה ו/או מערב אירופה ו/או יפן ו/או  אוסטרליה  יוצע ציוד הנמכר .1.1.1
   בהיקפים שאינם פחותים מאומדן הכמויות.

 
 יוצע ציוד הנמכר משך שנה לפחות למוסד ציבורי בישראל. FDAבאם לציוד אין אישור  .1.1.1

 
 בתי מרקחת של מכבי פארם בפריסה ארצית. -אתרים לאספקה .1.1.1

 
 מום מההזמנהשעות מקסי 84אספקה תוך  .1.1.1

 
 כל פריט יגיע באריזה בודדת. .1.1.1

 
 יש לספק את כל האורכים והקטרים הקיימים לספק .1.1

יהיו  Extension      set צינור פיום קיבה להזנה ממושכת בעל פרופיל נמוך )כפתור ( + .1.1.1

 מאותו יצרן.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 טופס ההצעה )מהווה את נספח א' להסכם(: .1
 

 .                                                                                       התאגיד המציע:  .1.1
 .__                                                                                                    יצרן:  .1.1
 .__                                                                                           שם המוצר:  .1.1

 .                                                                                                          דגם: .1.1
 :___________________________________________ . ארץ ייצור .1.1

 

 לקוחות מרכזיים למוצר /שרות: .1.1
 

ותק במכירת  חברה
 תהמוצר /שרו

 טלפון איש קשר

    

    

    

 

 (___________)אין למלא בכתב יד – מחיר המוצר .1.1
 

קוד  מוצר
 ירפא*

אומדן 
כמות 
 שנתי

מחיר 
לאספקה 

 מוקדל
מכבי 

בפריסה 
  ארצית

מטבע 
 מחיר

יחידות 
 באריזה

 FR 12-28צינור פיום קיבה להזנה ממושכת 

 

 340 

 

  1 

צינור לפיום קיבה להזנה ממושכת בעל 

  FR12-24ופיל נמוך פר

0.8-4.5 CM 
 

 576   1 

EXTENTION SET 12 INCH  0611 

 

  1 

EXTENTION SET 24 INCH  560 

 

  1 

PEDI.GAST.ENTRIC FEED.TUB 16FR  6   1 

 פקק/קלם לצינור פיום להזנה ממושכת  
 )מהווה יתרון (

     

 ללא מע"מ * 
 

 __________________:___תקופת הערכות נדרשת לשם תחילת אספקות .1.1
 



 
 

 מסמכים שיש לצרף להצעה:  .1.1
 

 מפרט מלא של המוצע 
 .תקני איכות 
 .פרוספקטים, אישורים, באם נדרש, או כל מידע רלבנטי אחר 

 מחלקת רכש  עבור קטיה בלוגורודסקי יש לשלוח דוגמאות של כל אחד מהפריטים המוצעים ,
 א.ת" 27ציוד וחומרים, מכבי שירותי בריאות, רח' המרד 

 
 
 הערות .1.11

 

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

 המחירים אינם כוללים מע"מ. 
 ספרות אחרי הנקודה. 2-אין להציע מחיר עם יותר מ 

  ניתן להציע הצעות בש"ח/$ ארה"ב/אירו/ין/ פרנק שוויצרי/ליש"ט/דולר קנדי/דולר
  ר תתומחר בש"ח. לכל מטבע אחר יש לבקש אישור מראש.אוסטרלי, למעט קריאת שרות אש

 מכבי תודיע לספק לגבי אופן האספקה המועדף עליה 
  ימים. .0תוקף ההצעה 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
 
 
 
 



 
 תאריך : ________

  הסכם

 

 

 

 

 .("הספק" -להלן) ח.פ. __________לבין ____________ ("מכבי" - להלן)בין מכבי שרותי בריאות, 

  .("המוצרים" –)להלן  צינורות פיום ואביזרים נלוויםפקת: לאס

 

 ההסכם תקופת .1

תקופת " -להלן_ )30.2.2.04ועד יום   0.1.2.01החל מיום שנים  2למשך הסכם זה יעמוד בתוקף  0.0

 .("ההסכם

תקופות נוספות בנות שנה בכל פעם,    2  -ב  למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם 0.2

 .או מיטיבים עם מכבי. תנאים מיטיבים כפופים להסכמת הספקבתנאים זהים 

 

כולם או חלקם, והכל בהתאם להצעתם  -מכבי שומרת לעצמה הזכות להאריך את ההסכם עם הזוכים
 לתקופת האופציה ולשביעות הרצון מהמוצרים והשירותים אשר סיפקו עד כה.

 

ם זה לידי סיום, בכל שלב ומכל סיבה , מכבי תהא רשאית להביא הסכ0.2בסעיף  על אף האמור לעיל 0.3

את הסכומים  ספקיום מראש. במקרה זה תשלם מכבי ל .1ידי משלוח הודעה בכתב -שהיא, וזאת על

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

 .ששולמו עבור התקופה שלאחר מועד הפסקת ההתקשרות

התקשרות בין הצדדים, מכל סיבה שהיא, מתחייב הזוכה להעביר לרשות בכל מקרה של סיום ה 0.8

מכבי )ככל הניתן ובמידת האפשר( את המידע על מבוטחי מכבי האגור במערכותיו. אם וככל שהזוכה 

אינו מחוייב על פי דין למחוק את המידע הנ"ל, וככל שמידע על מבוטחי מכבי נשאר במערכות 

פת ההתקשרות, מתחייב הזוכה להמשיך ולנקוט את אותם אמצעי המידע של הזוכה לאחר תום תקו

פי ההנחיות התקפות על -אבטחת המידע והגנת הפרטיות כנדרש בחוק ובתקנות להגנת הפרטיות ועל

 פיהן הזוכה פועל כל עוד הוא ממשיך לעסוק בפעילותו 

 

 תמורה .1

כנספח  המצ"ב וןבמחיר יהיו כמפורטומחיריהם  למכבי  ספקהמוצרים המסופקים על ידי הרשימת  2.0

 .זהלהסכם  א'

  ההזמנה.התמורה בשקלים תחושב על פי שער החליפין הידוע במועד  –מחירים הנקובים במט"ח  2.2

)להלן:  להסכם' א בנספח הנקובים המחיריםפי -על, המוצרים אספקת בגין למפיץ תשלם מכבי 0.0
 בהסכם המוצרים מחירי יןשב, קיים אם, הפער בגין המפיץ את לזכות מתחייב הספק. ("התמורה"

, וכן הוא מתחייב לזכות למכבי שיוגשו בחשבוניות המפיץ מחירי לבין, להסכם' א בנספח כמפורט
 .את מכבי בגין החזרים על ניפוקים בבתי מרקחת פרטיים



 

היה והספק יזכה בבקשה של החשב הכללי לאספקת נשוא ההסכם במהלך תקופת ההתקשרות עם  0.2
כות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתקשר עם הספק הזוכה על בסיס מכבי, תעמוד למכבי הז

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

 

 תנאי תשלום .1

 יום.  11התמורה תשולם כנגד חשבונית מס בתנאי תשלום של  שוטף + 2.0

עברו באופן שוטף לבתי המרקחת. בסוף כל חודש יוציא תעודות משלוח בגין אספקת המוצרים יו 2.2

חשבונית מרכזת וקובץ נלווה במבנה שיוגדר על ידי מכבי.  לספקים שצפוי להיות איתם  ספקה

 .בחודש .3העולה על  מספר חשבונית

 .על הספק לציין את מס' מק"ט מכבי ומס' הזמנת הרכש ע"ג התעודה/ חשבונית 2.3

 – עפ"י חוק עסקאות גופים צבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ואישור הספק יציג בפני מכבי  2.8

פטור מניהול זה, על   או מע"מפקודת מס הכנסה וחוק  המעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י 0071

 בהתאם לחוק. למע"מ ולדווח על עסקאותי וכן נוהג ונוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותי הואכי 

 

 יםאספקת המוצר .1

במישרין לבתי המרקחת של במשך כל תקופת ההסכם את המוצרים למכבי לספק  חייבמת הספק 3.0

כקבוע  שני ימי עבודה,תוך לכל היותר באופן סדיר ושוטף, מכבי, לרבות בתי מרקחת בקונסיגנציה, 

 בהסכם זה, לרבות המפרט המצורף.

שטחי יו"ש   לרבות ,השרות ינתן ע"י הספק בהתאם לקבוע בהסכם זה בכל תחום מדינת ישראל 3.2

 .ורמת הגולן

   לבית המרקחת. אספקהו הובלהעלויות כולל  הנקוב במחירון המחיר 3.3

 :התחלת אספקה במוצרים גנריים שאושרו בועדת רכש במכבי לקראת הערכות 3.8

גנריים כאמור  מוצרים לרכוש רשאית תהה מכבי, תחילת אספקת המוצריםל ערךילה כדי 3.8.0
כניסתם  יום לפני יום)חמישה עשר(  02מכבי, לפחות במחירים החדשים שאושרו בועדת הרכש ב

 לתוקף של המחירים החדשים כאמור.

 במועד הנ"ל. יהיו זמינים לאספקההגנריים  המוצריםבאחריות הספק לדאוג לכך ש 3.8.2

 במשך כל תקופת ההסכם את המוצרים באופן סדיר ושוטף.למכבי מתחייב לספק  הספק 3.2

מיום הקמת ההזמנה, תבוטל ההזמנה אוטומטית  יומייםבמידה והספק לא יספק את המוצרים תוך  3.1
במערכות מכבי. אם יספק את ההזמנה לאחר פרק זמן זה לא תבוצע קבלת טובין במכבי והספק לא 

 את מכבי בגין הזמנה זו. יחייב

משלוחי המוצרים למכבי יהיו בהתאם לשעות הפעילות של כל אתר, וימסרו לכל אתר מזמין בלבד  3.7

 .במכבימקום אחר, ולרבות יחידות אחרות  ולא יושארו בכל

 ודשים.ח למכבי שמורה הזכות לשנות את מגוון הפריטים שבהסכם בהודעה מוקדמת של שלושה 3.4

לשיווק הבריאות  ממשרדתקף  אישור למכבי ימציא הספקלכניסתו לתוקף של הסכם זה,  כתנאי 3.0
 (.המוצר )אישור אמ"ר

לגבי רישום המוצר / התלייתו / פקיעתו /  ית כל שינומתחייב להודיע למכבי ללא דיחוי אודו הספק
 . לו שתימסרנה וככל אם, לו שתימסרנה כפי להוראותיה בהתאם ולפעולביטולו, 

 מכבי את ותזכה הספק מצד יסודית כהפרה תיחשב זה סעיף מהוראות איזו הפרת כי, מובהר
 . זה הסכם של המיידי בביטולו



האפשר יהיו בעלי תאריך תפוגה ארוך ככל  למכביידו -על הספק מתחייב כי המוצרים שיסופקו .3.0

 חודשים מתאריך האספקה. 04ולפחות 

ועל עמידתן בהוראות  יםשל המוצרהוראות השימוש ו ותשל האריז לתקינותןבלעדי הספק אחראי 
הרוקחים ]נוסח  פקודתו 0040-"אהתשמהדינים השונים, לרבות )אך מבלי לגרוע( חוק הגנת הצרכן, 

 .0040-"אתשמהחדש[, 

 

למכבי שמורה הזכות לקבוע כי המוצרים ינופקו גם בחלק מבתי מרקחת פרטיים בפריפריה. היה  3.00

הסכם אשר אושר ע"י הריבון והספק לא ניזוק מהפעלתו  -על הסכם מע"מ  םהספק יחתו ותעשה כן, 

 ימים מהודעת מכבי.  7תוך 

 .EAN13מוצרים המנופקים בבית המרקחת יהיו בעלי ברקוד מסוג ה 3.02

 .הספק מתחייב להמשיך לספק שרות גם בשעת חרום 3.03

כי ידוע לו שלאור היותה קופת חולים המספקת שירותי בריאות , ידי הספק-מובהר ומוצהר על 3.08

, רוםיח-כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת", מפעל חיוני"הרי שבזמן חירום מכבי תחשב , לקהילה

ספק את התכשירים לפי הסכם זה גם בזמן חירום ולפיכך הוא מתחייב להמשיך ול, 0017-התשכ"ז

 .אלא מסיבות שאינן תלויות בספק ואשר מונעות בפועל מהספק את אספקת המוצר/שירות ,כאמור

 

   הפצת המוצר .1

ע"י "(.  שינוי מפיץ יעשה המפיץ______ )להלן: "____הפצת המוצר תעשה באמצעות חברת ___ 8.0

 אש בכתב.יום מר .3של  מוקדמת למכבי בהודעההספק 

 ספקלהסכם. ה בנספח א'מכבי תשלם למפיץ בגין אספקת המוצרים, ע"פ המחירים הנקובים  8.2

  בנספח א'לזכות את המפיץ בגין הפער, אם קיים, שבין מחירי המוצרים בהסכם כמפורט  מתחייב

 .מחירי המפיץ בחשבוניות שיוגשו למכבי להסכם, לבין

הן פורטים בנספח א' להסכם, למבוטחי מכבי, הסכם זה מתייחס לאספקת/רכישת המוצרים המ 8.3

כולל בית מרקחת מכבי פארם אילת  (,"מכבי פארם"להלן: ) מכביבאמצעות בתי המרקחת של 

, והן באמצעות אסותא מרכזים רפואיים בע"מ ו/או (בע"מ )רכישות באמצעות חברת בית בלב

 חברות בנות שלה והן באמצעות בתי מרקחת פרטיים.

 

 ניהול מלאי  .1

 :לאי בטחוןמ 2.0

הספק יחזיק במחסניו ו/או במחסני המפיץ מטעמו מלאי בטחון לתקופה של לפחות חודשיים  2.0.0
 .("מלאי הבטחון")להלן:  בנספח א'מהפריטים המפורטים 

 ולא יועבר ללא הסכמת מכבי לאף גורם אחר מכלהבטחון יהיה ייעודי עבור מכבי בלבד, מלאי  2.0.2
 סיבה שהיא.

של מכבי  ןולסימונו כחלק ממלאי הביטחוהבטחון לריענון מלאי  הספק או המפיץ מטעמו ידאג 2.0.3
 ידית.יבמחסני המפיץ על מנת שיהיה זמין לטובת מכבי בכל עת למשיכה מ

 לבדוק את מלאי הבטחון במחסני המפיץ. ,בהתרעה סבירה מראש ,מכבי תהא רשאית 2.0.8

של מלאי בטחון  ויפעל לקיומודלעיל  הספק ידאג ליידע את המפיץ מטעמו בקשר להתחייבותו 2.0.2
 כאמור.



הספק יעביר למכבי סטטוס דיווח על רמות המלאי של התכשיר כמלאי  ,בהתאם לדרישת מכבי 2.0.1
 בטחון במחסני המפיץ.

 . דיחוי כל וללא מיידי באופן, יםבמוצר הצפוי מחסור כל על מכבי של הרכש למחלקת דווחהספק י 2.2

. הספק מתחייב כי הוא B2B –מערכת ה  ידוע לספק כי בכוונת מכבי להקים פורטל חוסרים במסגרת 2.3
והמפיץ מטעמו ישתמשו בפורטל הנדון לכשיוקם על מנת לדווח למכבי על חוסר הקיים ו/או צפוי 

 להיות קיים בגין מוצר לרבות צפי לו"ז לחזרתו.

לשיפור התקשורת מול  B2Bידוע לספק כי מכבי בוחנת את האפשרות להרחבת פעילות מערכת  2.8
 ייב כי הוא והמפיץ מטעמו ישתמשו במערכת זו ככל שיידרשו. הספק, והספק מתח

מבלי לגרוע מהאמור, ככל שבין המוצרים נשוא הסכם זה נכללים מוצרי דם ומוצרים גנריים  2.2
זי במקרה של מחסור במוצר/ים, תהיה מכבי רשאית לרכוש אעדת רכש של מכבי, ושאושרו בו

כבי לשלם לספק חלופי מחיר גבוה מזה המופיע באם תאלץ מ המוצר/ים מספק חלופי כראות עיניה.
את מכבי בגין ההוצאה העודפת שנגרמה למכבי בתוך שלושים ימים מיום הספק שפה יבהסכם זה, 

 דרישתה של מכבי.

המוצר/ים מספק חלופי כראות עיניה,  את במקרה של מחסור במוצר/ים, תהיה מכבי רשאית לרכוש 2.1

 העלויות, אם יהיו.שפה את מכבי בגין פערי ההסכם י ספקו

 

 החלפה והחזרת  מוצרים .1

אשר תוחזר על  הספק יחליף באופן מיידי וללא תוספת תשלום כל אריזה פגומה ו/או מוצר תקול  1.0

 ידי מכבי.

ימים ממתקני מכבי,  3של מוצר/ים יבצע זאת הספק על חשבונו, בתוך  recallהיה ויידרש הליך של  1.2

ישלח  ,בגין סחורה שתוחזר בדרישות משרד הבריאות. ידי החוק או-אלא אם כן יוגדר אחרת על

 לפי ערך הזמנת ההחזרה שהוקמה )לפי שער הזמנת החזרה (.זיכוי הספק 

למכבי שמורה הזכות להחזיר מוצרים לספק, בהתאם לשיקול דעתה. הספק ידאג לאסוף את  1.3

 .המוצרים תוך שבוע מקבלת הזמנת ההחזרה, ולהוציא זיכוי בהתאם

  תהחזרות שוטפו 1.8

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, משך כל תקופת ההסכם, החזרת מוצר/ים לספק באופן שוטף )שלא  1.2

ממלאי מכבי, לפי נוהל ההחזרות  B2B(, תבוצע באמצעות מערכת 1.2, 1.0נכנסת בגדר סעיפים 

 הנהוג במכבי באותה עת.

 

 

 רישות המידע מבוטל(הדרכה ושרות לקוחות: )במידה  ולא נשמר מידע מזהה על חברי מכבי, סעיף ד .1

  מכבי.חברי מכבי מענה טלפוני מקצועי לצורך הדרכה ופתרון בעיות של  חבריהספק יעמיד לרשות  7.0

בין  -ובערבי חג וימי ו' ..:07-..:4.המענה שמספרו ___________יינתן בימי חול בין השעות  7.2

 .  מספר הטלפון של המענה יופיע על גבי אריזות המוצר...:03-..:4.השעות 

 

 קנין רוחני זכויות .1



מצהיר כי הוא בעל הזכויות לשיווק ו/או הפצת המוצרים וכי אין כל מניעה חוקית או אחרת  הספק 4.0

המונעת ממנו לספק בכל דרך את המוצרים למכבי וכי אין באספקת המוצרים משום הפרת פטנט 

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

מתחייב  ידי גורם כלשהו בגין הפרת זכויות וטענות של צד שלישי במוצרים,-בע מכבי עלהיה ותת 4.2

 כתוצאה מתביעה שכזו.לשפות לאלתר את מכבי בגין כל הוצאה שתיגרם לחברה  הספק

 

 מועסקי הספק .1

מכבי ייחשבו לכל ל המוצריםהספק מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת  0.0

או שלוחיו ולא יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו על  צורך כעובדיו

, על חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו באופן בלעדי ידו

 עימם.

 כושלר נזק או ,גופני נזק ,מוות מטעמו בגין שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא ספקה 0.2

אספקת המוצרים  בעת שאירע מנזק או מתאונה כתוצאה ,בעקיפין ובין במישרין בין ,להם שייגרם

 ו/או מתן שרות למכבי.

, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם יקבע על ידי מכבימתחייב לפצות ו/או לשפות את  ספקה 0.3

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

 

 אנשי קשר .11

 .הספקעם  הקשר הישיר  שתלהיות אקטיה בלוגורודסקי  מכבי ממנה בזאת את  

 מכבי.עם  להיות איש הקשר הישיר  _______הספק ממנה בזאת את  _____

 שם: ___________________  טלפון:_________________________

 _________    :______________EMAILסלולרי:_________________  

 

 העדר אפליה .11

, מוצריםלי באהחברה מודעת לכך שמכבי מפעילה תוכנית ממוחשבת שמטרתה לעודד שימוש רציונ

 איננה רואה בכך אפליה למוצריה. והיא

 

 הסבת הסכם .11

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

 ישור מראש ובכתב של מכבי.ממנו, אלא בכפוף לא

 

 אחריות וביטוח  .11



פי כל דין, ממועד תחילת הסכם -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הספק על 03.0

זה או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, מתחייב הספק לערוך ולקיים על חשבונו בחברת 

ביטוחים המפורטים ב"אישור עריכת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את ה

ביטוחים" המסומן כנספח להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן: "ביטוחי הספק" ו/או 

פי ההסכם, לרבות כל הארכה שלו, ולעניין -"הביטוחים"(, וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על

ועד לתום תקופת  ביטוח חבות מוצר למשך כל תקופה נוספת לאחר תום תקופת ההתקשרות

 )שלוש( שנים מתום תקופת ההתקשרות. 3-ההתיישנות, אך לא פחות מ

מובהר, כי סכומי הביטוח הנקובים בנספח הינם בש"ח, וניתן להמירם לסכומים בדולר ארה"ב, 

 בתנאי שלא יפחתו מהערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום עריכת ההסכם.

יטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין היתר, לשלם הספק מתחייב למלא אחר כל תנאי הב 03.2

את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הספק תחודשנה מעת לעת, 

לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, לא לעשות כל מעשה שיש 

חים. יודגש, כי הספק יישא בכל מקרה בסכומי בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטו

 ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי הספק.

ללא צורך בכל דרישה מצד מכבי, מתחייב הספק להמציא למכבי, לא יאוחר מיום אחד לפני מועד  03.3

חתימת הסכם זה, אישור בדבר עריכת ביטוחי הספק כאמור לעיל בהתאם לנוסח "אישור עריכת 

שהוא חתום כדין על ידי המבטח. הספק מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת ביטוחים", כ

הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על 

 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על-ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של הספק על

ידי הספק כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל -כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על בהקשר זה מובהר, 03.8

שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את הספק מחובתו 

פי הסכם זה ו/או -לשפות ו/או לפצות את מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שהספק אחראי לו על

 פי כל דין.-על

קופת ביטוחי הספק תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה, מתחייב הספק ככל שת 03.2

לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופת  13.3 להפקיד בידי מכבי אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף 

 פי ההסכם.-ביטוח נוספת ולמשך כל תקופת ההתקשרות על

, כי היה וסכומי הביטוח הינם בדולרים, על הספק להתאימם לערך הנקוב בש"ח מובהר
 בהתאם לשער הידוע ביום חידוש עריכת הביטוח.

לעיל  13.5 ו/או  13.3 ידי הספק כנדרש בסעיפים -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על 03.1

תחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את מכבי, בין היתר, בעיכוב כל תשלום המגיע לזוכה לפי 

 הסכם זה.

 ..007-אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת למכבי לפי חוק החוזים )תרופות(, התשל"א 03.7

ידי הספק כאמור -עריכת הביטוחים שיומצא עלמכבי תהא רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור  03.4

לעיל, והספק מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על מנת 

 שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.פי סעיף -להתאים את הביטוחים נשוא האישור להתחייבויותיו על

ק מצהיר ומתחייב, כי זכויות מכבי לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן זה. הספ

מטילות על מכבי ו/או מי מטעמה כל חובה ו/או כל אחריות לגבי הביטוחים נשוא אישור עריכת 

הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת 



פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין -פי הסכם זה ו/או על-על על הספק

 אם לאו, בין אם נבדקו אישורי עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

ידי מכבי, וכי -ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש, על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על 03.0

בדבר שיתוף ביטוחי מכבי. כמו כן, יתחייב המבטח המבטח מוותר על כל דרישה או טענה 

שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה, אלא אם תימסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי מכבי 

 )שלושים( יום מראש. .3לפחות 

ביטוחי הספק יכללו סעיף, לפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על הספק, לרבות אי מתן  .03.0

יעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות, לא יפגעו בזכויותיה של מכבי הודעה ו/או אי הגשת תב

 לקבלת שיפוי. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר הספק, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  03.00

מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שארע לרכושו ו/או הנובע מנזק לרכושו, והוא פוטר את מכבי ו/או 

מי מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור. פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בכוונת זדון. הספק 

מתחייב, כי ככל שערך ביטוח רכוש )לרבות נזק תוצאתי(, תכלולנה הפוליסות ויתור על זכויות 

שיבוב כלפי מכבי ומי מטעמה )אך למעט כלפי מי שגרם נזק בכוונת זדון(, והספק מתחייב לפעול 

 פי הפוליסות.-יצוי זכויותיו עללמ

הספק מתחייב, כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן השירותים נשוא חוזה  03.02

זה, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך ולקיים 

תקופת התקשרותם עם  זה, על כל תנאיהם, וזאת למשך כל 08את הביטוחים המפורטים בסעיף 

זה. לחלופין, רשאי הספק לכלול את  08פי המוגדר בסעיף -הספק או לתקופה מאוחרת יותר על

 קבלני המשנה בשם המבוטח בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט לעיל. 

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט הרלוונטי  03.03

 כת הביטוח או כל נוסח אחר שיחליף אותם.למועד ערי

 

 

 פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע  .41

הספק מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה בקשר עם  08.0

ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או במהלך או אגב ביצוע ההסכם או מתן 

 ופת ההתקשרות, לפני תחילתה או לאחר סיומה.השירות, תוך תק

לחוק העונשין,  004הספק מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  08.2

 .0077-התשל"ז

כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה, כפופים  08.3

 לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 :ת לסודיותדרישו 08.8

 הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס לכל מידע על ושל  08.8.0

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

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

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



למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא, אלא אם קיבל אישור  08.8.2

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

לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך ורק לעובדי לעשות את כל הסידורים הדרושים  08.8.3

, נותני שירותים והמועסקים על ידו ומטעמו ספקהמורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי ה ספקה

פי ההסכם יחתמו על כתב התחייבות אישי לשמירת סודיות כלפי -לצורך ביצוע התחייבויותיו על

לשמירת סודיות המפורטות  ספקהתחייבויות ה)בכל עת(, בנוסח המחייב אותם לעמוד ב ספקה

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

ידי עובדיו ו/או הפועלים -יהא אחראי כלפי מכבי למילוי האמור על ספקלמען הסר ספק, כי ה

 מטעמו או עבורו.

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: 08.8.8

או בידי עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו טרם הספק ו/מידע שהיה בידי  08.8.8.0

 ההתקשרות בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות;

 מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות; 08.8.8.2

 .ספקלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של המידע שהוא או הפך נחלת הכ 08.8.8.3

פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת, ובלבד -פי דין או על-מידע שחובה לגלותו על 08.8.8.8

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

רשאי לא יהא  ספקכי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי ה 08.8.2

 לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.

כי ידוע לו שייתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת לגביו התחייבות  08.8.1

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

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

 מודע לכך שהמידע הינו חלק מנכסיה של מכבי. ספקלשמירת המידע בסודיות, וכי ה

כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא מודע לסנקציות האזרחיות  08.8.7

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

ותקנותיו, חוק  0040-יפר הוראות אלו, לרבות )אך לא רק( הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

 , וכל דין רלבנטי נוסף.0001-זכויות החולה, התשנ"ו

 

דרישות אבטחת מידע במידה והספק מוסמך לתקן אבטחת מידע/בתהליך הסמכת לתקן אבטחת  08.8.4

 :מידע

 חייב כדלקמן:הזוכה מצהיר ומת

 }שם החברה{מכתב אישור עמידה של חברת למלא ולחתום על מסמך " .0.0.0
" שיצורף כנספח להסכם זה ויהווה חלק בלתי נפרד בדרישות תקן אבטחת מידע

 ממנו.

( מידע על חברי ו)או אצל גורם צד ג' מטעמ ושבמידה ומצוי אצל ספקהובהר ל .0.0.2
קופת חולים ומוסד רפואי וכל  עם מכבי, חלה על מכבי ומכבי בגין ההסכם של

אחר במדינת ישראל חובה מטעם משרד הבריאות לקיים קשר רק עם ספקים 
 (.ISO 27001/ISO 27799אבטחת מידע: ) העומדים בתקן

 את לעניין הסכם זה( מקיימת ווע"פ הנחיותי ו)וכן כל גוף צד ג' מטעמ הזוכה .0.0.3
 משפטל הרשות הנחיות ,ותקנותיו 0040-התשמ"א הפרטיות הגנת חוק



 למערך הרלוונטיותוהוראות והנחיות משרד הבריאות  ומידע טכנולוגיה
 .זה הסכם נשוא העבודה ולתהליכי, לאבטחתו המידע טכנולוגיית

ואצל  הזוכהאצל ימים לפחות, לערוך  3מכבי תהא רשאית, בכל עת בהודעה של  .0.0.8
 כל אחד מגורמי צד ג' שנשכרו על ידו לצורך הוצאתו לפועל של הסכם זה

בחצריו ו/או בהתקשרות מרחוק(, ביקורת ובקרות בכל נושאי אבטחת מידע, )
פי האמור בהסכם -התחייבויות עלהשמירת סודיות ופרטיות הנוגעים לביצוע 

זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור ביקורות על אמצעים פיזיים ו/או 
אלקטרוניים ו/או לוגיים, מהימנות עובדים, בדיקות חוסן )מבדקי חדירה 

 זמנים בלוח שיימצאו הליקויים את לתקן מתחייב מבוקרהמבוקרים( וכיו"ב. 
 .הממצא של החומרה לרמת המותאם

 

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

 

 :לספק בכל מקרה אחר דרישות אבטחת מידע .0.2

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

ספק שרות תוך שהוא מקיים אבטחת מידע כפי שהצהיר עליה במענה למפרט ל .0.2.0
בהתאם  לעת מעת אבטחת מידע המצורף כנספח להסכם, וכפי שיעודכנו

 המכרז. לנושא הרלוונטיות רגולטוריות לדרישות

במידה וע"פ מענה הספק התגלו ע"י אבטחת מידע פערים והספק התחייב  .0.2.2
ההסכם, פערים אלה יצוינו בהסכם  לתקנם בפרק זמן סביר מיום חתימת

טופלו. יוהספק יחויב בטיפול בהם ובהצהרה פרואקטיבית למכבי שהפערים 
 לדוגמה:

, בתוך חצי שנה מיום 7לחלונות   XP"לשדרג את מערכת ההפעלה מחלונות
 חתימת ההסכם ולדווח למנהל אבטחת המידע של מכבי כי הנושא טופל".

ישי על חברי מכבי/עובדי מכבי מהספק העברות מידע רפואי אישי/מידע א .0.2.3
למכבי או לכל גורם אחר כתוצאה מהסכם זה הנן מאובטחות, ומונעות צפייה 

 של גורם בלתי מורשה במידע זה.

הספק יקיים את חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו והנחיות הרשות למשפט  .0.2.8
טכנולוגיה ומידע ודרישות משרד הבריאות לעניין הגנת הפרטיות ואבטחת 

דע, הרלוונטיות למערך טכנולוגיית המידע ולתהליכי העבודה נשוא בל"מ המי
 זה.

הובהר לספק שבמידה ומצוי אצלו )או אצל גורם צד ג' מטעמו( מידע על חברי  .0.2.2
וכל קופת חולים ומוסד רפואי  מכבי בגין ההסכם שלו עם מכבי, חלה על מכבי

עם ספקים  אחר במדינת ישראל חובה מטעם משרד הבריאות לקיים קשר רק
 אבטחת מידע. העומדים בתקן

במידה והמידע על חברי /עובדי מכבי שנאגר אצל הספק כתוצאה מהסכם זה  .0.2.1
נגיש לגורמי צד ג' מטעמו, או יהפך לכזה במהלך תקופת ההסכם עם מכבי, הוא 
מתחייב לקבוע בהסכמים שהוא עורך אתם חובת מימוש אבטחת המידע והגנת 

א עצמו נדרש לקיימם. בפרט כאשר ספקיו הפרטיות מתאימים, כשם שהו
 עושים הם עצמם שימוש בצד ג' ובפרט בספקי שירותי ענן.   

על כל אירוע/חשד לאירוע אבטחת להודיע למנהל אבטחת המידע של מכבי  .0.2.7
על חברי  אישי-שבו קיים חשד לחשיפת מידע או נחשף מידע אישי/רפואי מידע
בטווח זמן סביר מרגע וזאת  לגורמים שאינם מורשים,/עובדי מכבי מכבי

הספק. סעיף זה תקף גם לגורמי צד ג' מטעם הספק הרלוונטיים איתורו ע"י 
לנושא וגם לאחר תום ההסכם במידה ומידע על חברי/עובדי מכבי נותר 

  במערכות הספק או אצל גורמי צד ג' מטעמו.

אצל אצל הספק וימים לפחות, לערוך  3מכבי תהא רשאית, בכל עת בהודעה של  .0.2.4
 כל אחד מגורמי צד ג' שנשכרו על ידו לצורך הוצאתו לפועל של הסכם זה

)בחצריו ו/או בהתקשרות מרחוק(, ביקורת ובקרות בכל נושאי אבטחת מידע, 



פי האמור בהסכם -התחייבויות עלהשמירת סודיות ופרטיות הנוגעים לביצוע 
/או זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור ביקורות על אמצעים פיזיים ו

אלקטרוניים ו/או לוגיים, מהימנות עובדים, בדיקות חוסן )מבדקי חדירה 
 זמנים בלוח שיימצאו הליקויים את לתקן מתחייב מבוקרהמבוקרים( וכיו"ב. 

 .הממצא של החומרה לרמת המותאם

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

 

 שונות .11

הספק מצהיר כי לנשוא ההסכם אישור אמ"ר תקף וכי הוא מתחיב לקיומו משך כל תקופת ההסכם  02.0

 יהיו ולאורך כל תקופת השימוש בציוד.ותקופות ההארכה  באם 

ה מוכרת נבאם נדרשת אבלואציה, חובה שלציוד אישור אמ"ר בתוקף או שהוא מותר לשיווק במדי 02.2

 .ושהוגשה בקשה לאישור אמ"ר עבורו

, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהספק עשוי ולה בלבדהצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי,  02.3

 להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, מכל סכום שיגיע לזוכה ממכבי.

באחריות הספק להדריך את כל עובדיו לגבי הסיכונים הייחוזיים במסגרת מתן השירותים על ידם  02.8

 .לת מתן השרות על ידם ומעת לעת במהלך עבודתםלפני תחי

הזוכה מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו על ידי מכבי לספק את השירות אינה  02.2

 .בלעדית

בית בלב : אסותא מרכזיים רפואיים בע"מ, לרבות, אך לא רקלכל התאגידים/חברות בקבוצת מכבי,  02.1

מכבי , מכבי מגןאגודת בע"מ, אחזקות  מכבימכבי טבעי, ו יקרן מכבעמותת , בע"מ , מכבידנטבע"מ

ההסכם תנאי , ושאר המחיריםעל פי  את המוצרים מהספקשמורה הזכות לרכוש  אתה יזמות וכד'

 בהסכם זה.הקבועים 

, תוך חודש מהודעת מכבי על רצונה בכך ולכל המסרים B2Bלדרישת מכבי הספק יתחבר לשירותי   02.7

 מול החברה אשר עובדת עם מכבי ובמימון הספק.שמכבי תחליט להפעיל, זאת 

הצדדים מצהירים בזאת, כי הסכם זה ממצה את כל הנושאים, ההתחייבויות והסכומים שהיו  02.4

, עובר למועד חתימת ההסכם, וכי לא תהיה להם כל טענה או דרישה הספקפתוחים בין מכבי לבין 

תרה של מכבי בספרי החברה עבור לתשלום נוסף בגין התקופה הקודמת להסכם זה. מוסכם כי הי

 ₪. .שירותים וטובין שסופקו על ידה למכבי במישרין ובעקיפין עד תאריך  ______ עומדת על 

כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר רשום על ידי צד  .להלןכתובות הצדדים הן כמפורט  02.0

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

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

 14022תל אביב,  27רח' המרד  –מכבי שירותי בריאות 

        רח'  -                                                  הספק

 

 כתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים: .02.0

 ____________מכבי: __________________________ 0..02.0

 הספק: _____________________________________ 2..02.0



 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום : 
 

 

                   _______________                                             _______________ 

   הספק                      מכבי שרותי בריאות                                                     

    שם מלא של החותם:       
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מטבע מחיר  מחיר למכבי יח' באריזה  שם פריט קוד ירפא
 למכבי

 
צינור פיום קיבה להזנה ממושכת 

FR 12-28 

   

 

צינור לפיום קיבה להזנה ממושכת 

  FR12-24פיל נמוך בעל פרו

0.8-4.5 CM 

 

   

 EXTENTION SET 12 INCH    

 EXTENTION SET 24 INCH    

 

PEDI.GAST.ENTRIC 

FEED.TUB 16FR 

   

 

 

 המחירים אינם כוללים מע"מ

 

 

 המדובר בהם למקרים פרט, ההסכם תקופת בכל היום מהקיים יורע לא הקיימים המוצרים סטאטוס .1

 .במכבי הרוקחות מחלקת בהחלטות או, מכבי ותבוועד הנכללים במוצרים

 מוצרים חדשים .1

הינה של הועדות הרלוונטיות ושל מחלקת למכבי  מוצרים הכנסת לגבי יובהר כי, ההחלטה .א
 . בלבד משיקוליהם המקצועיים הרוקחות במכבי



 לציין, כי מוצרים שנכנסו ו/או ייכנסו לשב"ן מכבי יהיו ללא כל תוספת עלות למכבי.  .ב

ותהיה למכבי תוספת עלות בגין מוצר ממוצרים אלה, תפעל מכבי לפי שיקול דעתה במידה 
  הבלעדי, ובין היתר הורדת מחיר הרכש על ידי הספק.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 נספח ב'

 הסכם הנחה גלובאלית מיום _______

 בין מכבי שירותי בריאות, )להלן "מכבי"( 

 בע"מ  )להלן "החברה"(  XXXXXלבין 

 

 הגדרות .1

 לרבות ציוד רפואי ופריטים נוספים הנרכשים ע"י מכבי מהחברה. –תרופות  .1.1

 מחירים שהוסכמו בין החברה למכבי.  –מחירי ההסכם  .1.1

[ מכפלת תרופות החברה שנמכרו על ידי בתי המרקחת 0ההפרש בין: ] –סכום ההחזר החודשי  .1.1
[ מכפלת 2ן: ]הפרטיים למבוטחי מכבי בחודש נתון, במחירי ירפא לרוקח ללא מע"מ. ובי

תרופות החברה שנמכרו על ידי בתי המרקחת הפרטיים למבוטחי מכבי בחודש נתון, במחירי 
 ההסכם ללא מע"מ.

חשבונית חודשית שתוצא למכבי בגין כל רכישות בתי מרקחת מכבי  –חשבונית מס מרכזת  .1.1
)להלן "מכביפארם"( בחודש נתון, והמתייחסת לכלל תעודות המשלוח שהונפקו לבתי 

 מרקחת של מכבי בגין אותו חודש.ה

 "ההנחה"(. –החברה תעניק למכבי הנחה גלובלית )להלן  .1

 לעיל.   0.3סכום ההנחה יקבע אך ורק בהתבסס על סכום ההחזר החודשי , כמפורט בסעיף  .1

מוסכם על הצדדים כי ההנחה תקבע על ידי מכבי , בהתבסס על כל הקף  התרופות הנרכשות על ידי  .1
ת בתי המרקחת של מכבי והן במסגרת בתי המרקחת הפרטיים(, ועל סכום ההחזר מכבי )הן במסגר

 החודשי. 

 יהיה כדלהלן:זה אופן ההתחשבנות לעניין הסכם  .1

 3החברה תזכה את מכבי בגין רכישותיה במב"מ בגובה סכום ההנחה שתקבע עפ"י סעיף  .1.1
 לעיל, כמפורט להלן:

שבוניות שהוצאו למכבי, תוציא באם ההנחה שנקבעה כאמור לא באה לידי ביטוי בח .1.1.1
החברה הודעת זיכוי למכבי. הודעת הזיכוי תכלול פרוט של החשבוניות שהוציאה 

 חברת התרופות למכבי, אליהן היא מתייחסת.

 . 8..0.0.2 -לא תינתן הנחה על התקופה שקודמת ל .1.1.1

סך ההנחה שתינתן בפועל לא תעלה על גובה התשלום של מכבי בגין רכישותיה במב"מ,  .1.1.1
 אלמלא אותה הנחה.

סכום ההנחה )ללא מע"מ( יקוזז מסכום ההחזר החודשי. יובהר  כי  ביישום תוספת זאת לא  .1.1
נפגעת זכותה של מכבי לקבל החזרים מהחברה בגין הפרשי מחיר בגין מכירות למבוטחי מכבי 

 בבתי מרקחת פרטיים, שלא קוזזו על ידי ההנחה.

 
                     _______________                 ______________ 

 XXXXחברת      מכבי שירותי בריאות                                                          

 

 



 

  אישור עריכת ביטוחי הספק -  ח ג'נספ

     
 תאריך:_____________ 

 לכבוד

 שלוביםדים ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/ו תאגי מכבי שירותי בריאות

 "(מכבי" )להלן ביחד ולחוד:

 הנדון: אישור עריכת ביטוחים

הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ________________ 
וכן כל השירותים "(  בקשר עם מתן שירותי _______________________ הספק)להלן: "

 " השירותים)להלן בהתאמה: " ספקלבין ההנלווים כמפורט וכמוגדר בהסכם שנערך ביניכם 

)להלן: ת ביום _______ "( וזאת לתקופה המתחילה ביום _______ ומסתיימההסכם" -ו
 "(.תקופת הביטוח"

כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי  ספקביטוח חבות ה -ביטוח חבות מעבידים .0
, בגין .004 -רים פגומים, התש"ם פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצ

מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע 
ביטוח. הביטוח הלאירוע ובסה"כ לתקופת ₪  ...,...,.2  השירותים, בגבול אחריות של

מי  ד כלפיקבע כי נושאים בחובות מעבייורחב לשפות את מכבי ו/או מי מטעמה במקרה וי
 .ספקמעובדי ה

 פוליסה מס' _________________________

ביטוח חבות הספק על פי דין, בגין פגיעה ו/או אובדן ו/או  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2
נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות מכבי ו/או עובדיה ו/או מי 

במסגרת מתן השירותים על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמו, שפועל מטעמה, בקשר עם ו/או 
ביטוח. שם המבוטח בפוליסה הלאירוע ובסה"כ לתקופת ₪  ...,...,8 בגבול אחריות של

יורחב לכסות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף 
בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך 

רכוש מכבי ו/או עובדיה ייחשבו כרכוש צד שלישי, ויבוטל כל חריג בגין רכוש באחריות או 
 .בפיקוח או בשליטת הספק

 פוליסה מס' _________________________     

 

 , גררות נזק , לרבבגין נזק גוף ו/או רכוש דין יעפ" הספקאחריותו של  כיסוי  -חבות מוצר טוחיב
 ו/או הבאים מטעמו הספק י"עמשווק, מסופק מטופל,  המיוצר, עקב מוצרבקשר עם ו/או 

לתקופת  כלתביעה ובסה"₪ __...,...,2של בגבול אחריות "( המוצרים)להלן:"
הספק ו/או למעשי ו/או מחדלי  הבשל אחריותמכבי ת לשפות אורחב מטוחהביטוח כאמור הבי

נזקים שנגרמו בקשר עם ו/או עקב המוצרים, וזאת ליהם בקשר בשל אחריות אשר תוטל על
בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי 

רטרואקטיבית מיום תחילת  תחולה. בביטוח המפורט לעיל הפוליסה תהא בעלת המבוטח
ההסכם, החלה בטרם נחתם  זאתשבנדון, גם אם פעילות  השירותיםפעילות הספק בקשר עם 

, כלשהי מסיבה יחודש לא או יבוטל בחברתנו שהביטוח במקרה .___________אך לא לפני 
 נוספים חודשים 1 למשך, מוארכת ותביעות נזקים גילוי תקופת תחול בפוליסה כי מוסכם

 תימסר ושעליו הביטוח בתקופת שיארע אירוע וכל בחברתנו הביטוח תוקף פג וב מהמועד
 ההודעה נמסרה עליו כאירוע ועניין נושא לכל ייחשב, המוארכת הגילוי תקופת במהלך הודעה

 ________  ₪ . לסך עד   recall -. הביטוח מורחב לכלול כיסוי להביטוח תקופת במהלך

 פוליסה מס' _________________________     

 

 

 

 



 כללי 

צמיות הנקובות בפוליסות הביטוח לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות הע ספקה .3
 המפורטות לעיל. 

בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י  .8
ו/או  מכביוכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי  הו/או מי מטעמ מכבי

 .המי מטעמ

מכל סיבה שהיא במשך כל ישונו לרעה ו ו/או אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטל .2
 יום מראש. .3הודעה על כך בדואר רשום  מכביתקופת הביטוח מבלי שניתנה ל

 "ביט", לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כספקמוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות ה .1
 תם.או כל נוסח אחר שיחליף או במהדורתו הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו

 

בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור 
 לעיל.

         

 בכבוד רב        

 ___________חברה לביטוח בע"מ

 על ידי ____________________

 )שם החותם ותפקידו(       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 נספח ד'

 

 שירותים למכבי מפרט דרישות אבטחת מידע מספק

 6142-4-4-אישי על חברי/עובדי מכבי/אחרים, החל מ-שבידיו מידע רפואי 

 

 במידה והספק מוסמך לתקן אבטחת מידע / או בתהליך לקראת הסמכה לתקן אבטחת מידע .4

 מלא את השאלון הבא .0.0

 ".מכתב אישור עמידת חברה בדרישות תקן אבטחת מידעמלא וחתום על מכתב: " .0.1
 

 )לסמן/לפרט(מענה הספק  נושא

 לאבטחת מידע ISOהסמכה לתקן  .4
 

האם הספק מוסמך לתקן אבטחת מידע/בתהליך  .4.4

 הסמכה:
 

 17110 –ניהול אבטחת מידע  .0.0.0
 

 .17722 -אבטחת מידע בבריאות  .0.0.1
 

 

 

 במערכות מידע על קרא חוזר משרד הבריאות "הגנה .4.6

הבריאות" מתאריך:  במערכת ממוחשבות

06.1.1106 http://www.health.gov.il/hozer/mk03_2015.pdf 

 

 

 בחוזר? 3האם הנך "מוסד רפואי" כהגדרתו בסעיף  .4.1
 

 

 

 

 

 לפרט: 

 

 

 כן  /  לא

 

 כן  /  לא

 

 

 

 

 

 

 

 כן  /  לא

 

במידה והתשובה הנה "כן", אזי 

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


 )לסמן/לפרט(מענה הספק  נושא

 איזה סוג מוסד רפואי: סמן 

 

   בית חולים 

   ופת חוליםק 

   6-מרפאה בת למעלה מ  

 מטפלים.       

 

 

 

 

 

 

 

 במידה והספק איננו מוסמך לתקן אבטחת מידע / לא מצוי בשלבי הסמכה לתקן אבטחת מידע: .6

 מלא את השאלון הבא. .1.0

 

 מענה הספק )לסמן/לפרט( נושא

 תהליכי עבודה .4

כיצד מתבצע תיעוד השירות )המידע  .4.4

 ם(.רפואי אודות החברי-האישי/אישי

מהו אופן מימוש הגנת הפרטיות ואבטחת מידע  .4.6

בתהליך וברכיבי טכנולוגיית המידע, בזרימת 

 המידע ובשמירת המידע.

מהי מדיניות הגישה למערכות הספק ע"י צדדים  .4.1

שלישיים למטרות תחזוקה/טיפול בתקלות 

 ותפעול שוטף )אם קיים(.

 שימוש בשירותי ענן: .4.1
האם נעשה שימוש  בענן למטרת מתן  .0.4.0

ירות נשוא הסכם זה )כולו או מקצתו, הש

 גם אם מדובר למטרת גיבוי בלבד(.
באם התשובה היא כן, דהיינו, נעשה  .0.4.1

 

הספק יעביר מסמך הכולל מענה 

ן היתר( לסעיפי הנושא ומתייחס )בי

 לנושאים המפורטים בהמשך.

 

הכוונה היא לקבל תמונה סבירה, 

)אבל לא מעמיקה מדי( של רכיבי 

טכנולוגיית המידע שבהם נעשה 

שימוש כדי לתמוך בתהליכי העבודה 

המתחייבים מההסכם, וכיצד מיושמת 

הגנת פרטיות ואבטחת מידע בהם 

 ובתהליכי העבודה עצמם.

כל במסגרת המסמך, יש להתייחס ל



 מענה הספק )לסמן/לפרט( נושא

שימוש בשירותי ענן )לרבות למטרת גיבוי 

בלבד( אזי יש לענות על השאלון הנוסף 

המיועד לנושא שימוש בשירותי ענן 

 המצורף בזה.
: במידה ומערך המחשוב של הערה .0.4.3

חוץ )לא ענן(, פיזית  הספק מצוי במיקור

לא בבעלות הספק, אלא ברשות גורם 

אחר )"מיקור חוץ"( אבקש לציין זאת, 

תוך פירוט ברשות מי מצויים המחשבים 

והאם בהסכם של הספק עם גורם מיקור 

החוץ קיימת התייחסות לנושא ההגנה על 

 המידע של הספק.
 

הנושאים המפורטים תחת עמודת 

"נושא" )מימין(. נתן לשלב מענים 

ולענות על הנושאים שלהלן בגוף 

מסמך זה ובכך לקצר את המסמך 

 שייכתב על ידכם.  

מערכת ההפעלה בשרת/מחשב/רכיב טכנולוגיית  .6

 מידע 

ציין מהי מערכת ההפעלה בשרת/מחשב/רכיב  .6.4

: טכנולוגיית מידע המשמשים בתהליך )לדוגמא

win7  ,win8 וכדומה(, כולל גרסה ו-Service Pack 

 

האם מערכות ההפעלה פועלות ברישיון היצרן  .6.6

 )היכן שנדרש רישיון(.

 

האם מערכות ההפעלה מעודכנות, ברות עדכון  .6.1

 ותעודכנה במהלך שנות ההסכם. 

 

 

 לפרט: 

_________________________ 

_________________________ 

 

 כן / לא

 שובה הנה "לא", הסבר: במידה והת

_________________________ 

 

 כן / לא

 במידה והתשובה הנה "לא", הסבר: 

_________________________ 

 

 ( במחשבי הספקAV)= Antivirusתוכנת  .1

מותקנת, מופעלת ומעודכנת   AVציין איזה תוכנת .1.4

,  Nortonבשוטף בשרת/מחשב )לדוגמא: 

McAfee .)וכדומה 

 

 פרט: 

_________________________ 

_________________________ 

 



 מענה הספק )לסמן/לפרט( נושא

 Firewall =(FW)תוכנת   .1

מותקנת ומופעלת   FWציין איזה תוכנת .1.4

, כחלק Check pointבמחשב/ברשת )דוגמאות: 

 ממערכת ההפעלה, וכדומה(.

 

 פרט: 

_________________________ 

_________________________ 

 

 הזדהות  .5

אישי מתאפשרת על -יגישה למידע אישי/רפוא .5.4

 בסיס הזדהות באמצעות שם משתמש וסיסמא

 ע"פ מדיניות הספק לעניין זה.

תהליך הזיהוי הינו אישי וחד ערכי. לכל משתמש  .5.6

סיסמת הזדהות אישית, ע"פ מדיניות אבטחת 

 המידע של הספק.
 

 

 מבוצע / לא מבוצע.

 

 מבוצע / לא מבוצע.

 

 מדיניות סיסמאות: .2

יבת שימוש בסיסמה מדיניות סיסמאות המחי .2.4

איכותית כדוגמת: אורך מינימלי לסיסמה, שילוב 

 סוגי תווים.

  

 

 קיים     /     לא קיים

 

 הרשאות  .7

אישי אודות חברי -האם המידע האישי/רפואי .7.4

מכבי, הנשמר במערכותיכם עקב הסכם זה מוגן 

מפני גישה מקרית באמצעות הרשאות גישה 

 מתאימות.

 

 

 קיים     /     לא קיים

 חיווים ולוגים  .8

האם קיים תיעוד בלוג של פעולות משתמשים  .8.4

ברשומות הנוצרות עקב הסכם זה המכילות 

 רפואי.-מידע אישי/אישי

 

 

 קיים     /     לא קיים

 

 

  



בקשה לקבלת מידע/הצגת דרישות אבטחת מידע לספק המספק שירותים על 

 בשירותי ענןבסיס הסכם )עם מכבי( לחברי/עובדי מכבי/אחרים תוך שימוש 

 

מטרת הבקשה הנה לקבל מידע: מי מספק שירותי ענן, איזה שירותי ענן מסופקים ופרטים כיצד 

 מסופקת הגנת הפרטיות ואבטחת מידע בשירותי הענן שבהם נעשה שימוש. 

 נתן להכין מסמך שבו תינתן התייחסות לכל נושאים המפורטים תחת עמודת "נושא" במסמך זה.

 מסמך זה ולשלב מסמך נוסף מטעמכם ובכך לקצר את המענה.נתן לענות במסגרת 

 

 

 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 שימוש בשירותי ענן   .4
 

 ציין שם ספק שירותי הענן ומיקום השרתים )מדינה( .4.4
 

 

 

 

 

 

 

 

 :הגדרה סוג השירות אשר יועבר לענן .4.6
 (       תוכנה כשירות ענןSoftware as a Service - SaaS.) 

 פלטפורמה כ( שירות ענןPlatform as a Service - PaaS.) 

 תשתיות כשירות ענן(Infrastructure as a Service - IaaS.) 

 

 

 :רמת השימוש בענן .4.1
 

 .כל השירות מסופק בענן 

 .חלק מהשירות מסופק בענן 

 

 

פרט על תקנים, הסמכות ומבדקים בנושאי אבטחת  .4.1

 מידע של ספק שירותי הענן. התייחס לנושאים הבאים:
 

)ניהול  17110סמכה לתקן אבטחת מידע ה .0.4.0

 

 ציין שם ספק שירותי הענן

____________________ 

____________________ 

 

 מיקום שרתי ספק שירותי הענן

____________________ 

____________________ 

 

 

 ציין סוג השירות:

 

____________________ 

 

 

 

 ציין רמת השימוש בענן:



 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 אבטחת מידע(.
 17107:1106הסמכה לתקן אבטחת מידע  .0.4.1

)בקרות אבטחת מידע לשירותי ענן בהתבסס 

 (ISO 27002על 
Cloud Control Matrix (CCM )מענה למטריצת  .0.4.3

 Consensus Assessments Initiativeו/או לשאלון 

(CAIQשל ארגון ה )- CSA. 
 ות שלו? האם נתן לקבל אותו?מהי רמת העדכני  

 :STARהסמכת  .0.4.4
Security Trust and Assurance Registry                 

 

 

בצוע סקרי אבטחת מידע ומבדקי חדירות  .0.4.6

למערכות ולתשתיות הרלוונטיות לשירות נשוא 

 הסכם זה באופן שוטף.
מכבי מבקשת כי תינתן לה אפשרות לבצע  .0.4.5

מערכות ביקורות תקופתיות ומבדקי חדירה ל

 האם אפשרי? ותשתיות הרלוונטיות עבורה.
 

____________________ 

 

 

 

 

מומלץ להתייחס במסגרת 

 מסמך נפרד.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ארכיטקטורה .6

פרט על אופן הפרדת הסביבה שהוקצתה לשירות בענן  .6.4

 מלקוחות אחרים של ספק שירות הענן.
 

 

 

 

 

 

 

פרט על אמצעי ההגנה כנגד סיכוני סייבר )כדוגמת:  .6.6

Firewall ,IPS ,WAF ,AV.בסביבה שהוקצתה ) 

 

 

הגנה על המידע המסווג הנשמר בבסיס פרט על אופן ה .6.1

הנתונים מוגן מפני גישה בלתי מורשית, לדוגמה באמצעות 

 הצפנה.
 

 

מומלץ להתייחס במסגרת 

 מסמך נפרד. 

 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 



 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 

פרט מהם אמצעי ההגנה בממשק הגישה למערכת בענן  .6.1

 המגנים מפני ציתות ושינויי מידע מפני גורמים בלתי מורשים.
 

 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 הזדהות  .1
אופן ההזדהות בגישה למידע מסווג, לרבות פרט על  .1.4

 אישי, לרבות מדיניות סיסמאות. -מידע אישי ורפואי
 

 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

 ניהול משתמשים והרשאות  .1
פרט על ניהול המשתמשים במערכת לרבות הוספת  .1.4

ש, משתמש חדש, הקפאת פעילות זמנית של משתמ

 גריעת משתמשים.
 

פרט על מדיניות ההרשאות למשתמשי המערכת )מתן  .1.6

הרשאות, שינויי הרשאות, הקפאת הרשאות, בקרה 

 תקופתית על הרשאות, ביטול הרשאות(.

 

_____________________ 

_____________________ 

 

 

_____________________ 

_____________________ 

 

 חיווים ולוגים  .5

ניות כתיבת הלוגים במערכת )באיזה פרט את מדי .5.4

 פעולות ומה התוכן הנכתב(.
  

 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 



 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

  



 

 
  

  


