
   
  

 מחלקת רכש ציוד וחומרים                                   

 
 –)להלן  שירות לחניית רכב באמצעות הנייד בקשה להצעת מחיר לאספקת

 ("הבקשה"
 כללי .1

שירות לחניית ( מעוניינת לקבל הצעות לאספקת "מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1

 (, כמפורט בבקשה.והשירותים""המוצרים  –)להלן  רכב באמצעות הנייד

לדואר  אריאל ארגמןשלוח אל לאת ההצעות יש למלא על גבי טופס ההצעה המצורף ו .1.1

 . 415..7.0עד יום  argaman_ar@mac.org.ilאלקטרוני 

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

 מכבי 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  .1.1

 שקלול המחיר והאיכות כפי שתחליט מכבי.

 כבי שומרת לעצמה הזכות לנהל מו"מ.מ .1.1

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

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

זו על מנת לבטל ו/או לשנות ו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמים עימו, 

 לרבות מימוש אופציות ככל שהן קיימות.

ימים מקבלת  7מכבי, יחתמו על ההסכם המצורף לבקשה תוך  ספקים עימם תתקשר .1.1

הודעה על 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,  .1.1

 .בפני מציעים אחרים
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 מבוקש:המפרט ה ..

 כם )סמארטפון(, לצורך מתן שירותי חנייהאפליקציה לשימוש בטלפון הח –אפליקציית הספק 

 באמצעות הטלפון הנייד.

 יישומי האפליקציה .1.1

 חניה בכחול לבן בפריסה ארצית. ללא דמי רישום וללא דמי הפעלת אפליקציה. .1.2.2

 הפעלה באפליקציה ללא הגבלה או בטלפון. .1.2.1

 .שירות הגבלת חניה .1.2.2

 חניה בחניוניםשירות  .1.2.2

 שירות תזכורות להארכת החניה למניעת דוחות .1.2.2

 שירות התראה לכיבוי זמן החניה בעת עזיבת מקום החניה. .1.2.2

 כיבוי אוטומטי בעת תזוזת הרכב ממקום החניה. .1.2.7

 שירות זיהוי עיר החניה. .1.2.2

 שירות הארכת חניה אוטומטי. .1.2.2

 מוקד  .1.1

 : הזוכה יפעיל מוקד טלפוני למענה ללקוחות .1.1.2

 22:00עד  02:00בין השעות  בימים א' עד ה'

 21:20ועד  02:00ביום ו'  וערבי חג בין השעות 

 הזוכה ימנה איש קשר לניהול מנויי החברה .1.1.1

 שירות והתקנה .1.1

 ממועד קבלת ההזמנה אצל הספקבמידי יתבצע  חיבור המנויים  .1.2.2

 הגורם המזמין במכבי.ע"י יבוצע  הפעלת המנויים .1.2.1

במכבי לנהל ביעילות את מנויי מערכת שליטה ובקרה שמאפשרת לאיש הקשר  .1.2.2

 החברה וכוללת דוחות במגוון נושאים כמו: דוח מרכז לרכב לחודש.

 שירות המונע דוחות וטיפול ע"י החברה בדו"ח חנייה שלא באשמת הנהג. .1.2.2

 הפעלת חניה כמנוי פרטי/ עסקי .1.2.2

 

 אוגר מידע של מכבישמציע שירותים למכבי מידע לאבטחת מפרט  .1

 ISO 10772 מידעלתקן אבטחת  מוסמךה מציע .1.1
 הסמכתו תקפה.המעיד כי ההסמכה  צילום תעודתבעת הגשת הצעתו יצרף  .2.2.2
במידה ועושה שימוש בענן כחלק מהשרות נשוא מכרז זה, נדרש לענות רק על  .2.2.1

  להלן(. 1.2שאלון הענן )ראה סעיף 

את הסמכתו במהלך תקופת ההסכם ובכל תקופת הארכה יתחייב לשמר  .2.2.2

ולהודיע לממונה אבטחת המידע במכבי על אי הארכת הסמכתו או שהסמכתו 

 נשללה ממנו.
 



 חייב בעת הגשת ההצעה ISO 10772אבטחת מידע  לתקן מוסמךאינו ש מציע .1.1
על כל שאלוני אבטחת מידע שלהלן, הגשת המענה הכרחית בעת הגשת  לענות

 ההצעה ובמצורף לה.

 

 תאר במסמך את הנושאים הבאים: .2.1.2
  

 מענה המציע נושא

 תהליכי עבודה .1

של מכבי( )איסוף ושמירת המידע מהו זרימת המידע  .1.1
מהם הרכיבים הטכנולוגיים בהם נעשה שימוש בשירות. 

בנוסף על יעביר מסמך ) מציעה .ומהו נתיב העברות המידע
 ( מענה לשאלון

ע"י צדדים  מציעהגישה למערכות הכיצד מתבצעת  .1.1
שלישיים למטרות תחזוקה/שדרוג מערכת/טיפול בתקלות 

 ותפעול שוטף )ככל שאלו קיימים(.

 

 שאלון המתייחס למערכות המחשוב של המציע:  .2.1.1
 

 )לסמן בעיגול( מציעמענה ה נושא

  מערכת ההפעלה במחשב .1

, ברת אשר כי מערכת ההפעלה פועלת ברישיון מהיצרן .1.1
 עדכון ותעודכן במהלך תקופת ההסכם ע"פ הנחיות יצרנה. 

 לא מאשר    /   מאשר 

 במחשבי הספק Antivirus =(AV)תוכנת  .1

המתעדכנת בצורה שוטפת  -AVתוכנת המותקנת אשר כי  .1.1

  במערכות המציע.

 לא מאשר    /   מאשר 

 Firewall =(FW)תוכנת   .1

 לא מאשר    /   מאשר  במערכות המציע. -FWתוכנת המותקנת אשר כי  .1.1

 שמירת מידע במערכות ניידות .1

/רכיב במחשב ניידעל ידך שימוש  אם וככל שייעשהאשר כי  .1.1
 יהיהשייאגר ויימצא , המידע נייד בשירותים נשוא הסכם זה

 מוצפן.

 /  לא מאשר    /   מאשר 

 אין שימוש במערכות ניידות

 מערכת המציע .1

 הזדהות .1.1

אשר כי בגישה למידע נדרשת הזדהות באמצעות  .1.2.2
 .אישיים שם משתמש וסיסמא

 מאשר     /     לא מאשר

אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת מורכבות  .1.2.1
 סיסמא )אותיות / מספרים(.

 מאשר     /     לא מאשר 

אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת קביעת תאריך  .1.2.2
ויכולת החלפה יזומה ע"י תפוגה לסיסמא 

 המשתמש עצמו.

 מאשר     /     לא מאשר 



 )לסמן בעיגול( מציעמענה ה נושא

אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת נעילת משתמש  .1.2.5
 לאחר מספר ניסיונות כושלים להתחברות.

 מאשר     /     לא מאשר 

 ניהול משתמשים והרשאות .1.1

וגנת באמצעות הרשאות מכי הגישה למידע אשר  .1.1.2
 גישה מתאימות.

 לא מאשרמאשר     /     

 

אשר כי ישנו תהליך מנוהל של הוספת/גריעת  .1.1.1
 משתמשים מהמערכת.

 מאשר     /     לא מאשר

 

 ממשק משתמש .1.1

אשר כי ממשק הגישה למערכת מוגן מפני ציתות  .1.2.2
 ושינויי מידע ע"י ומפני גורמים בלתי מורשים.

 מאשר     /     לא מאשר

 חיווים ולוגים .1.1

 מאשר     /     לא מאשר .בלוגאשר כי בגישה למידע קיים תיעוד  .1.5.2

הלוג ניתן יהיה לצפייה ע"י במידת הצורך אשר כי  .1.5.1
)הכוונה איננה לגישה מקוונת אלא לקבלת  מכבי.

 (.ע"פ בקשה ממכבי לדוגמה תדפיס

 מאשר     /     לא מאשר

 העברת מידע מסווג .1

תעשה מסווג לרבות מידע אישי אשר כי העברת מידע  .1.1
 .בצורה מוצפנת

 /     לא מאשר  מאשר   

קיים איסור לשלוח באמצעות הדואר ידוע לך שאשר כי  .1.1
המוגן בחוק הגנת מסווג כדוגמת מידע האלקטרוני מידע 

 .בתווך לא מוגן מסווגהפרטיות, ובכך לחשוף מידע 

 מאשר     /     לא מאשר

   גיבויים .1

והגיבוי  מגובה כחלק מההתקשרותמכבי אשר כי מידע של  .1.1
 .גישה של גורמים בלתי מורשיםמוגן מפני 

 מאשר     /     לא מאשר

 סקרים ומבדקי חדירה .1

אשר כי מבוצעים סקרי אבטחת מידע ע"פ תכנון שנתי/רב  .1.1
 והממצאים מטופלים תוך בקרה ניהולית. שנתי

 מאשר     /     לא מאשר

 שימוש בענן .1

 הסכםהאם נעשה שימוש  בענן למטרת מתן השירות נשוא  .1.1
 (., כולל גם אם למטרת גיבוי בלבדזה )כולו או מקצתו

רק במידה והמענה הוא "כן", יש לענות על השאלון 
 1.1בסעיף 

 כן  /  לא

 למטרת)יש לענות רק במידה ונעשה שימוש בענן שאלון ספק שירותי הענן  .2.1.2

, דהיינו, מענה "כן"  לשאלה בחלקו או כולו, זה הסכם נשוא השירות מתן

 בשאלון הקודם( 1.1



 

 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 הכרחי לרשום מענה

 שימוש בשירותי ענן   .1

 רמת השימוש בענן: .1.1
 

 כל השירות מסופק בענן 

  חלק מהשירות מסופק

 פרט: . בענן

__________________ 

__________________ 

 :הגדרה סוג השירות אשר יועבר לענן .1.1
 
 תוכנה כשירות ענן             (Software as a Service - SaaS.) 

 פלטפורמה כשירות ענן       (Platform as a Service - PaaS.) 

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

 סוג השירותסמן 

SaaS 
PaaS 
IaaS 

 :שם ומיקום השרתים .1.1
 

 שם ספק שירות הענן. 

 

 

 

  מדינה/יבשת( שבהם יימצא מיקום שרתי השרות בענן(

 .המידע של המטופלים

 
 :שם ספק שירות הענן 

__________________ 

__________________ 
 :שם המדינה/יבשת 

__________________ 

__________________ 

 ארכיטקטורה .1

אשר כי הסביבה שהוקצתה לשירות על בסיס ההסכם  .1.1
 מופרדת מלקוחות אחרים של ספק שירות הענן.

 /     לא מאשר    מאשר 

נתונים זיהוי אישיים המוגנים ע"פ חוק הגנת אשר כי  .1.1
 הפרטיות ותקנותיו נשמרים בענן בצורה מוצפנת.

 מאשר     /     לא מאשר

 הסמכה לתקנים ובצוע מבדקים של ספק שירותי הענן .1

אבטחת מידע  ניתקאחד ממוסמך להענן אשר כי ספק  .1.1
 וציין לאלו מהם. 10722/  10720/  10772

 מאשר     /     לא מאשר

__________________ 

 

דרישות כלליות לפיתוח אפליקציה  -שאלון המתייחס לאפליקציית המציע  .2.1.2

 : )להלן: יישום/יישומים(

 )לסמן בעיגול( הספקמענה  נושא

  מתודולוגיית פיתוח .1

על  יישומיםנעשה שימוש במתודולוגיה המבטיחה פיתוח  .1.1
 לא מאשר    /   מאשר 



 )לסמן בעיגול( הספקמענה  נושא

 . בסיס תקן/מתודולוגיה מקובלת

 נעשה שימוש במתודולוגיה של פיתוח מאובטח.  .1.1
 לא מאשר    /   מאשר 

החל  היישומיםמבוצע תיעוד מוסדר של מחזור חיי פיתוח  .1.1
תוך מתן שימוש ביישום משלב הייזום ועד לשלב ביטול ה

תקלות מלקוחות ועד דגש לקבלת דרישות לעדכון/תיקוני 
 .להתקנת התיקון/גרסה עדכנית אצל הלקוח/הלקוחות

 לא מאשר    /   מאשר 

  מבוצע תיעוד לקוד המקור. .1.1
 לא מאשר    /   מאשר 

כדוגמת  Cyber Securityמבוצעים מבדקים ייעודיים לנושא  .1.1

Code review/Pen. Tests  לקוד טרם שחרורו לשימוש
מטופלים ומבוצע מבדק חוזר . הממצאים שהתגלו לקוחות

 .לבחינה שהממצאים טופלו

 לא מאשר    /   מאשר 

 מנגנון זיהוי משתמשים ווידוא הזיהוי .1

 זיהוי חד ערכי של משתמשים ביישום. .1.1
 מאשר / לא מאשר

ווידוא הזיהוי מבוסס על סיסמה איכותית/אמצעי הזדהות  .1.1
או  -HWחומרתי  TOKENאחר )כרטיס חכם, זיהוי ביומטרי,

 (.-SWתוכנתי

 מאשר / לא מאשר

 מנגנוני הענקת הרשאות/מתן זכויות פעילות ביישום המאפשרים .1

 הגדרת תפקידים. .1.1
 מאשר / לא מאשר

 לתפקידים ישויכו הרשאות פעילות במערכת. .1.1
 מאשר / לא מאשר

 משתמשים ישויכו לתפקיד. .1.1
 מאשר / לא מאשר

 

 

 
 

  



 טופס ההצעה )מהווה את נספח א' להסכם(: .0
 

 .                                                                                       התאגיד המציע:  .1.1
 

 .__                                                                                           שם המוצר:  .1.1

 
 לקוחות מרכזיים למוצר /שרות: .1.1

 

 ותק במכירת חברה
 המוצר /שרות

 טלפון איש קשר

    

    

    

 
 

 אין למלא בכתב יד -בשירות  השימוש תעריפי .1.1
 
 

 יחידת חיוב אומדן תעריף השירות

 תשלום על חנייה

על פי התעריפים המפורסמים על ידי 

 :המציע הרשויות המקומיות ובנוסף בכתובת

www.___________________ 

___ 

 זמן

הפעלת חנייה באמצעות 

 אפליקציית הספק
 לפני מס ערך מוסף ₪  ______

 רכבים 277
 לרכב לחודש

 

  וכן תוספות עתידיות הקיימות באפליקציההתוספות  את כלהמחיר כולל. 
  חשבונית מרכזת אחת לחודש כוללת קובץ המפרט את כלל החניות החודשיותתועבר 

 

 :_____________________השירות תקופת הערכות נדרשת לשם תחילת  .1.1
 

 לצרף להצעה:מסמכים שיש   .1.1
 מפרט מלא של המוצע 
 .פרוספקטים, אישורים, באם נדרש, או כל מידע רלבנטי אחר 

 

 הערות .1.1
  .האומדן הינו הערכה בלבד. מכבי אינה מחויבת לכמות האומדן או לכמות כלשהיא 
 ספרות אחרי הנקודה. 1-אין להציע מחיר עם יותר מ 
 מכבי תודיע לספק לגבי אופן האספקה המועדף עליה 

  ימים. 20תוקף ההצעה 
 

 
 
 
 
 
  



 תאריך : ________

 
 

  הסכם

 :להלן) ח.פ. __________לבין ____________ ( "מכבי" :להלן)בין מכבי שרותי בריאות 
 _______________________________________לאספקת: _______ .("הספק"

 ההסכם תקופת .1

 .("תקופת ההסכם"להלן: )למשך שנה ממועד חתימתו הסכם זה יעמוד בתוקף  2.2

שנה,  נוספות בת התקופבההסכם למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת  2.1
  .או מיטיבים עם מכבי. תנאים מיטיבים כפופים להסכמת הספק זהיםבתנאים 

בשינויים המחויבים( יהיו בתוקף גם בתקופות השירות שלאחר תום )כל תנאי ההסכם  2.2
 תקופת ההתקשרות כמוגדר בהסכם.

, מכבי תהא רשאית להביא הסכם זה לידי 2.1 -ו 2.2בסעיפים  האמור לעילעל אף  2.5
יום מראש.  07ידי משלוח הודעה בכתב -סיום, בכל שלב ומכל סיבה שהיא, וזאת על

את הסכומים שהתחייבה לשלם עד למועד שבו  ספקבמקרה זה תשלם מכבי ל
ור התקופה חזיר למכבי את הסכומים ששולמו עבי ספקהופסקה ההתקשרות, או ה

 .שלאחר מועד הפסקת ההתקשרות

 תמורה .1

יהיו כמפורט ומחיריהם למכבי  ספקהמסופקים על ידי הרשימת המוצרים והשירותים  1.2
 להסכם זה. כנספח א' המצ"ב הצעת המחירב

היה והספק יזכה בבקשה של החשב הכללי לאספקת נשוא ההסכם במהלך תקופת     1.1
על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתקשר  ההתקשרות עם מכבי, תעמוד למכבי הזכות,

עם הספק הזוכה על בסיס המחירים בהם זכה בחשב הכללי, מתחילת התקשרותו עם 
 החשב הכללי ועד סיום ההתקשרות עם החשב הכללי.

 תנאי תשלום .1

יום ממועד הפקת   00 התמורה תשולם כנגד חשבונית מס בתנאי תשלום של  שוטף + 2.2
  .החשבונית

 מס' הזמנת הרכש ע"ג התעודה/ חשבונית.על הספק לציין את  2.1

בוריים )אכיפת ניהול יאישור עפ"י חוק עסקאות גופים צהספק יציג בפני מכבי  2.2
פקודת מס הכנסה  המעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י 2700 – חשבונות( תשל"ו

וכן  ונוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותי הואפטור מניהול זה, על כי  או מע"מוחוק 
 בהתאם לחוק. למע"מ ועסקאותי לדווח על  והגנ

 השירותים אספקת .1



 -הקריטריונים המצוינים בהצעת הספק לפי המערכת מתחייב לספק למכבי את  ספקה 5.2

ולעמוד בכל ידי מכבי והספק, -להסכם ומסמך האפיון שיוגדר במשותף עלנספח א' 

 התעריפים ולוחות הזמנים כנדרש בהסכם זה ובנספחיו., הדרישות

אפליקציית הספק למנויים המאושרים ע"י מכבי באמצעות  תבוצעשירות ההזמנת  5.1

 ובשעות המוגדרות לקבלת השירות

השרות יינתן ע"י הספק בהתאם לקבוע בהסכם זה בכל תחום מדינת ישראל, לרבות  5.2
  שטחי יו"ש ורמת הגולן.

  .להמשיך לספק שרות גם בשעת חרוםהספק מתחייב  5.5

 קנסות .1

הזוכה את התחייבויותיו הבאות בהתאם לדרישות, זכאית לא מילא הספק  1.2

 לפיצוי מוסכם כלהלן: מכבי, 

 קנס חריגה דרישה הנושא

כמוגדר בטופס  שירותמפרט ה

נספח א'  –ההצעה 

 להסכם

אי עמידה 

 במפרט

עלות מנוי לחודש * מס' 

המנויים * התקופה בה לא 

 עמד במפרט

שעות  5עד  מענה לקריאת שרות

 למוקדמהפנייה 

פיגור בזמן 

 תגובה

 .בגין כל יום פיגור₪  27

 

 ות.ריגמכבי תשקול הפעלת הסעיף בהתאם לסוג החריגה ותדירות הח 1.1

פי סעיף זה הינם פיצויים מוסכמים וגביית הסכומים תעשה בלא צורך -הפיצויים על 1.2

 מהחשבונות השוטפים.  בהוכחת נזק. הקנסות יקוזזו על ידי מכבי 

 
 קנין רוחני זכויות .1

 
וכי אין כל  התוכנות/מוצרים מצהיר כי הוא בעל הזכויות לשיווק ו/או הפצת  הספק 0.2

למכבי וכי  נעת ממנו לספק בכל דרך את התוכנות/מוצריםמניעה חוקית או אחרת המו
משום הפרת פטנט ו/או פגיעה כלשהי בזכויות של תוכנות/מוצרים אין באספקת ה

 כלשהו. חברה ו/או גוף לרבות אדם אחר
ידי גורם כלשהו בגין הפרת זכויות וטענות של צד שלישי -היה ותתבע מכבי על 0.1

לשפות לאלתר את מכבי בגין כל הוצאה שתיגרם  הספק, מתחייב תוכנות/מוצריםב
 כתוצאה מתביעה שכזו.לחברה 

כל הפיתוחים הייחודיים אשר יבוצעו במסגרת הסכם זה עבור מכבי בהתאם  0.2
ה של מכבי שרותי בריאות ולמכבי תהה זכות הקנין המלאה לדרישותיה, יהיו רכוש

למכבי והוא  DLL -לגבי פיתוחים אלו. הספק ימסור בסיום הפיתוח את קוד המקור של ה

 יהיה שייך למכבי.
 

 מועסקי הספק .1
 



 המוצרים/תוכנותמצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת  הספק 0.2
יו או שלוחיו ולא יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, מכבי ייחשבו לכל צורך כעובדל

, על חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול באופן בלעדי במישרין או בעקיפין, ויועסקו על ידו
 תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם. האחריות לגבי 

 נזק או ,גופני נזק ,מוות מטעמו בגין שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא ספקה 0.1

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

 אספקת המוצרים/תוכנות  ו/או מתן שרות למכבי.
, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם מכבימתחייב לפצות ו/או לשפות את  ספקה 0.2

יקבע על ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או העובדתי שונים מהמוצהר 
 רק זה.פבהוראות 

 
 אנשי קשר .1

 
 .הספקעם  להיות איש הקשר הישיר  ___________מכבי ממנה בזאת את  __ 2.2
 בי.מכעם  להיות איש הקשר הישיר  _______הספק ממנה בזאת את  _____ 2.1

 שם: ___________________  טלפון:_________________________

 :_______________________    EMAILסלולרי:_________________  

 
 הסבת הסכם .1

או את החובות  ,הספק איננו רשאי למסור, או להעביר לאחר, את זכויותיו על פי ההסכם
 הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.

 סעיף אחריות וביטוח .11
לרבות נזק שיגרום הוא ו/או מי , הספק יהא אחראי לנזק ו/או אובדן מכל סוג שהוא 27.2

מטעמו, לגופו ו/או לרכושו ו/או לעסקו של כל אדם ו/או גוף, לרבות, למכבי ו/או למי 

מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו, שנגרם תוך כדי ו/או בקשר עם מתן השירותים ו/או 

 הסכם זה. 

כל נזק הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין  27.1

ו/או הוצאה שייגרמו למכבי, לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין תביעה ו/או דרישה 

שתוגש נגד מכבי, כתוצאה ו/או בקשר עם אחריות הספק ו/או מי מטעמו, על פי הסכם 

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

בד שנמסרה הודעה לספק וניתנה לספק הזדמנות להתגונן זה ו/או על פי כל דין ובל

 בפני כל דרישה ו/או הוצאה ו/או תביעה כאמור

 
ממועד , זה ו/או על פי כל דין הסכםעל פי ומהתחייבות הספק בלי לגרוע מאחריות מ 27.2

הספק המוקדם, מתחייב  לפי, או ממועד תחילת מתן השירותיםתחילת הסכם זה 

את  ,בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל ו,לערוך ולקיים על חשבונ

ביטוח ולעניין  ההסכםפי -עלההתקשרות משך כל תקופת לוזאת  הבאיםהביטוחים 

 : חבות המוצר, להחזיק בביטוח לעוד שלוש שנים מתום ההתקשרות

 
 וכלפי המועסקים על יד ספקה חבות את המבטח - מעבידים חבות ביטוח   .א

, על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות וו/או מטעמ
/או נזק נפשי לכל ו, בגין מוות ו/או נזק גוף 2727 -למוצרים פגומים, התש"ם 



, בגבול השירותים מתן/או מחלה תוך כדי ו/או עקב ועובד כתוצאה מתאונה 
 )ששה  מיליון  שקלים חדשים( לנפגע, למקרה ₪   0,777,777 שלאחריות 

( בסה"כ לכל תקופת חדשים שקלים מיליון עשרים) ₪  17,777,777 -ו
ביטוח. הביטוח כאמור אינו כפוף לכל הגבלה בדבר שעות עבודה, עבודות ה

בגובה ובעומק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, פתיונות ורעלים וכן בדבר 
 הו/או הבאים מטעמ מכביהעסקת נוער. הביטוח כאמור הורחב לשפות את 

 .ספקהעובדי מ מישל  החשב למעבידתמידה וב
 

 את המבטחביטוח אחריות כלפי צד שלישי  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .ב
/או אובדן ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או ו, על פי דין, בגין כל פגיעה ספקה חבות

לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות למכבי ו/או מי מטעמה בקשר 
 מיליון) ₪  2,777,777 שלעם ו/או במסגרת מתן השירותים בגבול אחריות 

ביטוח. הביטוח כאמור אינו כפוף ה( לאירוע ובסה"כ לתקופת חדשים שקלים
, מכשירי בהלהעת מאש, בהלה, התפוצצות, לכל הגבלה בדבר חבות הנוב

הרמה, פריקה וטעינה, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל ובמשקה, מתקנים 
סניטריים פגומים, שביתה והשבתה, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה 
ועובדיהם, וכן תביעות מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח כאמור הורחב 

ו/או מי מטעמו,  ספקהעשי ו/או מחדלי למ הבגין אחריות מכביאת  לשפות
וכל זאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך 

 .בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. רכוש מכבי ייחשב כרכוש צד ג'
 

מובהר כי סכומי הביטוח הנקובים בפוליסות  הביטוחים  המבוקשות  לעיל הינם   .2
רה"ב, בתנאי שלא יפחתו מהערך הנקוב בש"ח בש"ח וניתן להמירם בדולר א

 בהתאם לשער הידוע ביום עריכת החוזה.
 

/או לגרוע וכדי לצמצם  הספקבהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים על ידי  .1
 בעריכת יהיה, ולא זה להסכם/או אחריותו בהתאם ו יוותויבצורה כל שהיא מהתחייב

ו/או מי  מכביו/או לפצות את  לשפות ומחובת הספק את לשחרר כדי הביטוחים
 אחראי לו על פי הסכם זה.  שהואמטעמה בגין כל נזק 

 דרישת בבחינת הינה לעילבזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט  מוסכם .2
 ספקשאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. ה הספק על המוטלת מינימום

ל טענה ו/או דרישה כלפי מכבי ו/או מי מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא מנוע מלהעלות כ
מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה 

 ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו.
כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מכבי ו/או מי  ומצהיר כי לא תהיה ל הספק .5

ו/או רכוש שיובא  והספק ו/או באחריותמטעמה, בגין כל נזק שייגרם לרכוש בבעלות 
ו/או למי  ספקו/או נזק אובדן תוצאתי שייגרם ל למכבי והספק ו/או מי מטעמ ידיעל 

הספק ביטוח רכוש  ךבקשר ו/או במסגרת מתן השירותים וזאת בין אם ער ומטעמ
מכל אחריות  הו/או מי מטעמ מכביא פוטר את וו/או אובדן תוצאתי ובין אם לאו, וכי ה

ערוך הספק ביטוחים ינזק כאמור למעט לגבי אדם שגרם לנזק בזדון. במקרה בו ל
כאמור בסעיף זה הספק מתחייב כי הביטוחים יכללו סעיף מפורש על פיו המבטח 

ובלבד שהוויתור לא יחול כלפי  הו/או מי מטעמ מכבימוותר על זכות התחלוף כלפי 
   אדם שגרם לנזק בזדון. 

 מתחייב, דין פי על או/ו זה הסכם פי על הספק התחייבויות או/ו מאחריות לגרוע מבלי .1
, השירותים מתן עם בקשר או/ו במסגרת משנה קבלני עם בהתקשרותו כי, הספק
 קבלני לפיו סעיף ההתקשרות בהסכמי לכלול אחראי יהא הוא, זה הסכם נשוא

 לפי, חלקם או/ו זה בהסכם המפורטים הביטוחים את ולקיים לערוך יתחייבו המשנה
 כל למשך וזאת, זה בהסכם כמפורט תנאיהם כל על, ההתקשרות ואופי העניין

. זה בהסכם המוגדר פי על יותר מאוחרת לתקופה או הספק עם התקשרותם תקופת
 הביטוחים במסגרת המבוטח בשם המשנה קבלני את לכלול הספק רשאי, לחלופין



 באמור אין, ספק הסר למען. הספק ביטוחי עריכת באישור כמפורט ידו על הנערכים
 .דין פי על/או ו ההסכם פי על הספק אחריות או/ו מהתחייבויות לגרוע כדי זה בסעיף

לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט  הספק פוליסות נוסחי כי, במפורש בזאת מוסכם .0
 או כל נוסח מקביל לו.

 
 ההסכם.הפרת כל אחד מסעיפי המשנה בסעיף זה תהווה הפרה יסודית של  .0

 

 פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע  .11
 

הספק מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל  22.2
ידיעה בקשר עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או במהלך 

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

 222הספק מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  22.1
 .2700-לחוק העונשין, התשל"ז

כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר  22.2
 שלה, כפופים לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 שות לסודיות:דרי 11.1

 הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס לכל  22.2.2

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

יגיעו  ספקיה, מידע רפואי, מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע פיננסי וכיו"ב נתונים, אשר

פי האמור במסמכי הסכם זה )להלן: -לידיעתו במסגרת ביצוע התחייבויות הספק על

 "(.המידע"

למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא, אלא אם קיבל  22.2.1

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

הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך לעשות את כל הסידורים  22.2.2

, נותני שירותים ספקהמורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי ה ספקורק לעובדי ה

פי ההסכם יחתמו על כתב -והמועסקים על ידו ומטעמו לצורך ביצוע התחייבויותיו על

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

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

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

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

 עבורו.

 לעיל לא תחול על: חובת שמירת הסודיות המפורטת 22.2.2

או בידי עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו טרם הספק ו/מידע שהיה בידי  22.2.2.2

 ההתקשרות בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות;

מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות  22.2.2.1

 לשמירת סודיות;

לסודיות של מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות  22.2.2.2

 .ספקה

פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת, -פי דין או על-מידע שחובה לגלותו על 22.2.2.2

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

 להתגונן מפניו.



לא  ספקכי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי ה 22.2.2

 נו לצורך ביצוע ההסכם.יהא רשאי לעשות בו כל שימוש שאי

כי ידוע לו שייתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת לגביו  22.2.2

התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור עליו 

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

מודע  ספקולהפרת התחייבות לשמירת המידע בסודיות, וכי הלמכבי נזקים והפסדים 

 לכך שהמידע הינו חלק מנכסיה של מכבי.

כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא מודע לסנקציות  22.2.7

האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם( להן הוא צפוי אם הוא או 

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

, וכל דין 2770-ותקנותיו, חוק זכויות החולה, התשנ"ו 2722-הפרטיות, התשמ"א

 רלבנטי נוסף.

 דרישות אבטחת מידע: 11.1

 הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:

 עליה שהצהיר כפי המידע אבטחת מקיים שהוא תוך ושרות מוצר למכבי לספק 22.2.2

 לעת מעת שיעודכנו וכפי, להסכם 'א נספחכ המצורף המידע אבטחת למפרט במענה

 .המכרז לנושא הרלוונטיות רגולטוריות לדרישות בהתאם

 כולל )אך מידע אבטחת סיכוני מבדק תהא רשאית לבצע מכבי ההטמעה, משלב כחלק 22.2.1

 ממשקים חדירה ומבדק ברשת, ביישום, מידע אבטחת סיכוני ל( בחינת מוגבל לא

מכבי  עמידת המטרפדים האבטחה בסיכוני לטפל מתחייב ספקה פנימיים וחיצוניים.

 ורגולציה. חוק, תקן בדרישות

 נקי יהיה במכבי התקנתו בעת שהמוצר להבטיח מנת על הדרושים באמצעים נקט כי 22.2.2

 .זדוני מקוד

עדכוני התוכנה שיספק במהלך תקופת ההסכם הנם אותנטיים וכי נקט בכל  22.2.2

האמצעים הדרושים על מנת להבטיח שעדכון התוכנה בעת התקנתו במכבי יהיה נקי 

 מקוד זדוני.

לרבות רישום מאגר מידע במשרד הספק יקיים את חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו  22.2.2

הנחיות הרשות למשפט טכנולוגיה המשפטים ככל שרישום כזה נדרש ע"פ החוק, 

לעניין הגנת הפרטיות ואבטחת המידע, הרלוונטיות  התקשורתומידע ודרישות משרד 

 נשוא מכרז זהלמערך טכנולוגיית המידע ולתהליכי העבודה 

 במוצר( Vulnerability) פגיעות על לו ונודע במידה ועדכני רלוונטי מידע למכבי לספק 22.2.2

 .להתמודדות הקשור בכל למכבי ולסייע

' ג צד לגורמי נגיש זה מהסכם כתוצאה הספק אצל שנאגר מכבי של והמידע במידה 22.2.7

 לקבוע מתחייב הוא, מכבי עם ההסכם תקופת במהלך לכזה ייהפך או, מטעמו

, מתאימים הפרטיות והגנת המידע אבטחת מימוש חובת אתם עורך שהוא בהסכמים

 החוק פ"ע נדרש כזה שרישום ככל המשפטים במשרד מידע מאגר רישום לרבות

' ג בצד שימוש עצמם הם עושים ספקיו כאשר בפרט. לקיימם נדרש עצמו שהוא כשם

 .   ענן שירותי בספקי ובפרט

 מידע אבטחת לאירוע חשד/אירוע כל על מכבי של המידע אבטחת למנהל להודיע 22.2.2

, מורשים שאינם לגורמים מכבי של מידע נחשף או מידע לחשיפת חשד קיים שבו

 מטעם' ג צד לגורמי גם תקף זה סעיף. הספק י"ע איתורו מרגע סביר זמן בטווח וזאת

 נותר מכבי של ומידע במידה ההסכם תום לאחר וגם לנושא הרלוונטיים הספק

 . מטעמו' ג צד גורמי אצל או הספק במערכות



)בחצריו  ספקימים לפחות, לערוך אצל ה 2מכבי תהא רשאית, בכל עת בהודעה של  22.2.2

בכל נושאי אבטחת מידע, שמירת סודיות ו/או בהתקשרות מרחוק(, ביקורת ובקרות 

פי האמור בהסכם זה, ומבלי לגרוע -על ספקופרטיות הנוגעים לביצוע התחייבויות ה

מכלליות האמור ביקורות על אמצעים פיזיים ו/או אלקטרוניים ו/או לוגיים, מהימנות 

הספק מתחייב לתקן את עובדים, בדיקות חוסן )מבדקי חדירה מבוקרים( וכיו"ב. 

 הליקויים שיימצאו בלוח זמנים המותאם לרמת החומרה של הממצא.

 

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

 של ההסכם.

 
 שונות .11

 
, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי ולה בלבדהצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי,  21.2

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

 שיגיע לספק ממכבי.

לו על ידי מכבי לספק את  הספק מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שניתנה 21.1

 השרות אינה בלעדית.

: אסותא מרכזיים רפואיים לרבות, אך לא רקלכל התאגידים/חברות בקבוצת מכבי,  21.2

 קאר-מכבי טבעי, מכביו יקרן מכבעמותת , בע"מ , מכבידנטבית בלב בע"מבע"מ, 

שמורה הזכות  אתה מכבי יזמות וכד', מכבי מגןאגודת בע"מ, אחזקות  מכבי, בע"מ

בהסכם ההסכם הקבועים תנאי , ושאר המחיריםעל פי  את המוצרים מהספקלרכוש 

 זה. 

, תוך חודש מחתימת ההסכם, לכל B1B  לדרישת מכבי הספק יתחבר לשירותי 21.5

המסרים שמכבי תחליט להפעיל, זאת מול החברה אשר עובדת עם מכבי )חב' 

 ובמימון הספק. סיגמנט( 

בודה ותהליכים מחשוביים לתמוך הספק ייערך מבחינת התאמת תהליכי ע

בתהליכים הרשומים הבאים: הזמנה ועדכון הזמנה, אישור הזמנה, תעודת משלוח 

דגיטלית, קבלת טובין, סטטוס חשבונית, רשומת אב ספק, כרטסת ספק, חשבונית 

 דיגיטלית.

 
נת של חשבונית והספק יערך תוך שלושה חודשים לעבודה במתכ ,לדרישת מכבי 21.1

 .במבנה שתגדיר מכבי ,קובץ ממוחשב בליווימרכזת 

הספק מתחייב, כי השירותים ו/או המוצרים המוצעים על ידו לא נרכשו, במישרין או  21.0

פי חוק )איראן לבנון וסוריה(. כמו כן, מתחייב -בעקיפין, ממדינות שהסחר עמן אסור על

יים רותים מיובאים ממדינות להן אין קשרים דיפלומטיהספק להצהיר אם המוצרים / ש

 עם מדינת ישראל.

 
הצדדים מצהירים בזאת, כי הסכם זה ממצה את כל הנושאים, ההתחייבויות והסכומים  21.0

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

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

רה עבור שירותים וטובין שסופקו על ידה למכבי במישרין של מכבי בספרי החב

 ₪. 7ובעקיפין עד תאריך  ______ עומדת על 

 



כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר רשום  .להלןכתובות הצדדים הן כמפורט  21.2

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

בעת המסירה  -מיום המשלוח, ובמקרה בו נמסרה ביד ימים  2אליו נשלחה תוך 

 .בפועל

 02211תל אביב,  10רח' המרד  –מכבי שירותי בריאות 

        רח'  -                              הספק
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