
 

 
 

בקשה להצעת מחיר לאספקת שירות ותפעול של מערכת 

 סקרים דיגיטליים במכבי

 כללי .1

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

(, כמפורט "המוצרים והשירותים" –במכבי )להלן  מערכת סקרים דיגיטלייםשל 

 בבקשה.

 

את ההצעות יש למלא על גבי טופס ההצעה המצורף ושלוח אל רועי גואטה לדואר  .1.1

 . 0.0.11..11עד יום  gueta_r@mac.org.ilאלקטרוני 

 

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

 

  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.

 

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

 

זכותה של מכבי להמשיך התקשרויות קודמות, בהתאם הצעה זו אינה מבטלת את  .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  7חתמו על ההסכם המצורף לבקשה תוך ספקים עימם תתקשר מכבי, י .1.1

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

 בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.
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 מפרט
 כל הדרישות במפרט הינן דרישות הכרחיות אלא אם צוין אחרת

 כללי .1

 מערכת סקרים דיגיטלייםשל  ותפעולשירות לקבל מכבי שירותי בריאות מעוניינת  .1.1

במכבי, לביצוע סקרים דיגיטליים ייעודיים, חד פעמיים או מוניטורים, בקרב קהלי 

  יעד מגוונים ובמגוון ערוצים דיגיטליים. 

מכבי תעשה שימוש וניהול עצמי של מערכת הסקרים הדיגיטליים במקביל לשירות  .1.0

 התפעול הניתן ע"י הספק למטרה זו. 

 SMSהנשלחים כלינק באמצעות  -בוצעים ע"י שאלונים אינטרנטיים הסקרים מ .1.1

 ו/או דוא"ל או ע"י מתן לינק בכל דרך אחרת )למשל באתר מכבי באינטרנט(.  

המענה על השאלונים האינטרנטיים יכול להתאפשר מכל מכשיר דיגיטלי  .1.1

 , סמארטפון. טאבלטייד, נכגון מחשב נייח, 

 התאמה לסמארטפון, היא חובה:  .1.1

 התאמה של השאלון למענה בסמארטפון. .1.5.1

התאמה של המייל המלווה לסמארטפון )בשליחת הלינק  .1.5.1

 לשאלון בדוא"ל (.

 התאמה של דף הפתיחה והסיום לצפייה בסמארטפון. .1.5.1

התאמה של לוגו מכבי או לוגו אחר של הארגון  .1.5.1

 לסמארטפון.

עובדים, יכולת משלוח הסקרים למענה של אוכלוסיות מגוונות כגון חברי מכבי,  .1.1

 רופאים ומטפלים עצמאיים, מגזר חרדי.

הסקר צריך  –לדוגמא לגבי רופאי מכבי העצמאיים  .1.6.1

 להיפתח בסביבת העבודה במרפאה.

יש "להכשיר" את  –דוגמא אחרת לגבי המגזר החרדי  .1.6.1

הלינקים כך שיעברו חסימות של המגזר כגון של נתיב, 

 אתרוג או רימון.

ניסיון מוכח בתחום הסקרים הדיגיטליים שנות  1על הספק להיות בעל לפחות  .1.1

 באמצעות טלפונים חכמים למענה באינטרנט. 



 

 
 

 עבודה דומה עם חברות גדולות בתחום מוצרי שירותים. על הספק להיות בעל ניסיון  .1.1

 על המציע להיות מסוגל לספק את השירות הנדרש בעצמו ולא על ידי קבלן משנה. .1.1

או דוא"ל( נדרש מהספק לאפשר  SMS)בכל ערוץ איסוף נתונים הנשלחים בדחיפה  ..1.1

 למועמד לסקירה את האפשרות להסיר עצמו מרשימות התפוצה בכל עת.

נדרש מהספק, לנהל ולהעביר רשימות מבקשי הסרה מהסקרים למכבי, במקביל  .1.11

ובמקביל להוסיפם לרשימה אליה לא נשלחים סקרי  SMSלהסירם אצל ספק ה

 דוא"ל ברמת מערכת הספק.

כל מועמד לסקירה שירצה בכך יוכל בכל זמן, גם לאחר סיום חלון  –למען הסר ספק  .1.10

 הזמן למענה, לבקש הסרה מהסקרים. 

הספק יעמיד לטובת המועמדים לסקירה, המקבלים את הסקרים, בכל אחד  .1.11

ו/או דוא"ל( אפשרות לבצע "הסרה" מהסקרים )לבקש לא לקבל  SMSמהערוצים )

 יותר סקרים(:

דעת "הסר" תעשה למספר וירטואלי באופן הבא: משלוח הו SMSב .1.11.1

 SMSשיירכש ע"י הספק. מספר כזה שחיוב המועמד לסקירה השולח 

 רגילה. SMSלמספר זה יהיה כלול במסגרת חבילת 

בדוא"ל ע"י לינק ייעודי למבקשי הסרה. עם האפשרות למספר לינקים  .1.11.1

 לפי אוכלוסיית היעד לסקר.

אקסל של כל הנסקרים שהגיבו  הספק יעביר למכבי, אחת לשבוע דרך כספת, קובץ .1.11

למספר המיועד להסרה וכל הנסקרים שמילאו את השאלון  SMSבהודעת 

 האינטרנטי להסרה.

הקובץ יכיל את מספר הטלפון ו/או כתובת דוא"ל של הנסקר וכן את טקסט ההודעה 

 ששלח )לפעמים לא מבקש הסרה(.

שרשמו מבקשי הסרה הספק יעביר למכבי, אחת לשבוע דרך הכספת, את כל המלל  .1.11

להסרה )היות וחלקם רושמים מלל במקום/ עם בקשת  SMSמהסקרים למספר ה

 ההסרה(.

למען הסר ספק, כל העברת מידע בין מכבי לספק ומהספק למכבי, הכולל מידע על  .1.11

 .כספות דיגיטליות של מכבי, יתבצע אך ורק באמצעות חברי מכבי

וניהול  SMSה כחלק מהשירות, הספק יהיה אחראי גם לספק את שירות שליחת  .1.11

 . SMSה  השליחה מול ספק 



 

 
 

, כולל: שמירה על אחוז SMSשליחת ה יהיה אחראי לניהול ובקרה על  הספק לפיכך

ליעד, תיעוד הסיבות של אי הגעה ליעד  יעותשמג  SMSהודעות  לפחות של  09%של 

 אחד  את-SMS  ב שיחזירונסקרים  - SMS   פק הוהסרת מבקשי הסרה ברמת ס

", "הסר", "הסרה", "להסרה", "הסר!", "הסר.", "מחקו", 7: "הבאים מהטקסטים

 SMS - ה הודעות ספק ידי  על אוטומטי באופן יחסמו -" 777", "77"נא להסיר", "

 ע"י מכבי. ספציפי באופן החסימה לביטול עד

, לפי הפירוט SMSצריכה לכלול גם פירוט לגבי עלות להודעת לפיכך, הצעת הספק 

 הבא:

תווים )כולל  .11הינו  SMSהודעות  בשתימספר התווים המקסימלי  .1.17.1

 רווחים(.

 (.MACCABIתווים באנגלית ) 11שם שולח ההודעה יכול להכיל עד  .1.17.1

משלוח הודעת "הסר" תעשה למספר וירטואלי שיירכש ע"י הספק.  .1.17.1

למספר זה יהיה כלול  SMSמספר כזה שחיוב חבר מכבי השולח 

 רגילה. SMSבמסגרת חבילת 

למען הסר ספק, מכבי שומרת לעצמה את הזכות, בכל רגע נתון, שלא להשתמש  .1.11

 מכבי. של SMSשל הספק המציע ולעבוד ישירות עם ספק  SMSבשירותי ספק ה

 עלויות וזמן. –לפיכך, יש לקחת בחשבון ולהתייחס בהצעה במידה ודורש פיתוח 

כחלק מהשירות, הספק יהיה אחראי גם לספק את שירות שליחת המיילים וניהול  .1.11

השליחה מול ספק המיילים. לפיכך יהיה אחראי לניהול ובקרה על השליחה של 

לא ייכנסו וא"ל אליה נשלחו והמיילים, כולל: שהמיילים יגיעו ליעדם לתיבת הד

 למייל ספאם.

נדרש מהספק, לתת מענה למגזר החרדי. הלינקים לדומיין של הספק )לשאלונים  ..1.0

והן אם נשלחים לכתובת דוא"ל( צריכים  SMSהן אם נשלחים ב -האינטרנטיים 

 להיות עם גישה וללא חסימה של אינטרנט רימון, נתיב, אתרוג או דומיהם.

לאפשר שליחה מהמערכת של כמות סקרים לעשרות אלפי מועמדים נדרש מהספק,  .1.01

 לסקירה ביום.

 -בנוסף, לשירות התפעול של המערכת, הספק יעמיד לרשות מכבי והמתפעל מטעמה  .1.00

תמיכה מקצועית זמינה לתפעול המערכת ותקלות: התחייבות לחזרה תוך שעתיים 

 בשעות העבודה.



 

 
 

ניינה הבלעדי של מכבי. שימוש בנתונים הנו קבאמצעות המערכת, כל המידע שייאסף  .1.01

מחוץ למכבי אסור בתכלית האיסור.  כל שימוש בנתונים מעבר למפורט במפרט 

 מחקר במטה מכבי.לשלהלן, מחייב אישור מראש ובכתב של המחלקה להערכה ו

  מערכת הסקרים האינטרנטיים נדרשת לתת את המענה הבא: .0

 מנוהלים.ביצוע של סקרים מנוהלים ושל סקרים לא  1.1

יכולת של שילוב בין ערוצי שליחה שונים, באותו הסקר )למשל שליחה בערוץ אחד  1.1

(SMS.))( ותזכורת בערוץ אחר )דוא"ל 

אפשרות להגדיר לכל סקר, ללא קשר לערוצי השליחה, חלון זמן למענה שלאחריו לא  1.1

 ניתן לענות יותר על הסקר.

 התאמה מלאה למענה בסמארטפון: 1.1

 ומערכות ההפעלה. לכל סוגי המכשירים 1.1.1

כולל זיהוי בזמן אמת ומתן מענה מיידי לשינויים מבוצעים במכשירים 

 ובמערכות ההפעלה.

 מתן מענה מיידי לכניסת מכשירים חדשים.

התאמה של המייל המלווה לסמארטפון )בשליחת הלינק לשאלון  1.1.1

 בדוא"ל(.

 התאמה של עיצוב מלווה לסקר, כגון לוגו מכבי. 1.1.1

טקסט  –התאמה של דף הפתיחה והסיום לצפייה בסמארטפון  1.1.1

 ותמונה.

 אפשרות למגוון של סוגי שאלות, ויכולת ספציפית של האפשרויות הבאות: 1.5

שאלות חד תשובתיות, שאלות רב תשובתיות ושאלות פתוחות )מלל  1.5.1

 חופשי(.

 אפשרות לרוטציה בתשובות בתוך שאלה. 1.5.1

 אפשרות לרוטציה בין שאלות/היגדים. 1.5.1

ניתן להגדיר כך שתוכן השאלה והשדה בו  -לות פתוחותבשא 1.5.1

 .שורה ההמשיבים עונים, יופיעו באות

ניתן להגדיר כך שתוכן התשובה יהיה ערך  -בשאלות פתוחות 1.5.5

 מספרי/תאריך/טקסט בלבד.



 

 
 

 תווים לפחות בשאלה פתוחה. 1999אפשרות למלל פתוח של  1.5.6

המקסימלית שניתן ניתן להגדיר את כמות התווים  -בשאלות פתוחות 1.5.7

 .לענות

ניתן להגדיר את גודל התיבה בה  -בתשובות לשאלות הפתוחות  1.5.2

 רושמים את המלל הפתוח.

אפשרות לקבוע את המיקום של התשובה/תשובות פתוחות )לא רק  1.5.0

 בסוף(.

סימון/בחירה  של קטגוריות תשובה בשאלה מסוימת, כך שבהמשך  1.5.19

 שסימן: השאלון ניתן להציג למשיב שאלות רק על פי מה

היגדים מה חשוב לו ובהמשך רק הם  19לדוגמא יבחר מתוך  1.5.19.1

יוצגו לו והוא ידרג אותם מהכי חשוב להכי פחות חשוב לו 

 מהם. 

דוגמא אחרת, יתבקש לסמן ממי מקבל שירות מתוך רשימה  1.5.19.1

נותני שירות ובהמשך השאלון יישאל לגבי כל אחד  15של 

 מנותני השירות הללו שאלות שביעות רצון.

אלות רב תשובתיות שתהיה אפשרות לתשובה בלעדית יותר בש 1.5.11

מאחת כחלק מהתשובות. למשל אפשרות למענה של מספר תשובות 

או לענות "לא יודע" )ואי אפשר במקביל עוד תשובה( או לענות "לא 

 מעוניין" )ואי אפשר במקביל עוד תשובה(. 

)לאו דווקא לפי לתת קודים לתשובות  אפשרות -בשאלות סגורות 1.5.11

שיהיו שקופים לחבר אבל סדר המספור של התשובות במערכת( 

 . בעת ייצוא הנתונים בקובץיופיעו 

 אפשרות לשתול מידע  מתחלף מהמאגר )כגון שם מתקן, כתובת וכד'(: 1.6

 .SMSבהודעת ה 1.6.1

 בהודעת המייל. 1.6.1

 בשאלות בשאלון. 1.6.1

 בדף הפתיח של הסקר. 1.6.1



 

 
 

למשל, אם אומר שלא ביקר  –בהודעות המתבססות על הסקר  1.6.5

, נודה לו ונסיים את השאלון, תוך כדי זה שמסבירים Xבמרכז רפואי 

 .Xלו ששואלים על המרכז הרפואי 

 

 כתיבת השאלונים: 1.7

 כל שאלה נשמרת אוטומטית בבנק שאלות וניתן להשתמש מהבנק. 1.7.1

 .לשימוש עתידיכולל שמירת קטגוריות תשובה בבנק  1.7.1

 .לשכפל שאלות או שאלון שלם ותאפשר 1.7.1

עם שאלות ולאחר מכך להסתיר אותו במידת ניתן לבנות מקטע  1.7.1

 .הצורך

 .ניתן להגדיר שמקטעים/שאלות יוצגו בסדר אקראי 1.7.5

לוגו מכבי ו/או לוגו ייעודי לסקר בעיצוב מכבי יופיע בכל עמוד/מסך  1.7.6

 מענה.

 גמישות בשאלון: 1.2

צבעים, שינוי לוגו, גודל פונטים, סוגי פונטים, יכולת ל"משחק"  1.2.1

 , וכד'.במרווחים, צבע כפתורי מעבר

 קטגוריות תשובות ברשימה נפתחת. 1.2.1

כמו כן, בבחירה של תשובות מרשימה נפתחת, ברירת המחדל תהיה  1.2.1

שתופיע התשובה  ולאמלל שאומר "בחר/י את התשובה המתאימה" 

 הראשונה.

 עיצוב גמיש של מסך סיום/פתיחה: טקסט או תמונות. 1.2.1

האם או לא להציג למשיב את ההתקדמות שלו   -יכולת לבחור  1.2.5

 במילוי השאלון.

 האם או לא להציג את מספור השאלות. -יכולת לבחור  1.2.6

האם לאפשר למשיב לחזור אחורה בשאלון או רק  –יכולת לבחור  1.2.7

 קדימה.

 שאלות חובה או לא חובה. –יכולת לבחור  1.2.2



 

 
 

ייצוא )חשוב לשלב  ניתן לשנות את הערך המספרי של השאלה 1.2.0

 (.הנתונים

 :מי עונה על שאלות ספציפיות –תנאים  1.0

 תנאי כניסה ו/או יציאה לפי בחירה.  1.0.1

 החלת תנאי על מקטע ולא על שאלה מלאה. 1.0.1

החלת תנאי על מספר שאלות בו זמנית )שנמצאות במקטע( ולא על  – לדוגמא

 שאלה בודדת.

החלת תנאים על שאלות בשאלון, שיתבססו על נתוני מאגר ולא רק על  1.0.1

 נתוני המענה בשאלון. 

 –מי מהן אימהות לילדים קטנים ידוע משל אם במאגר של נשים ל

מהות יבמקום לפצל לשני פרויקטים או לשאול אותם בשאלון האם הן א

שתהיה אפשרות כבר על סמך המאגר לשאול חלק מהשאלות רק את  –

 האמהות.

 סקירה בשפות:  1.19

 שאלון בשפות. 1.19.1

כולל הרכיבים הקבועים במערכת המוצגים למשיב לדוגמא 'כפתור'  1.19.1

 צגו בשפה בה בחר המשיב לענות.יו –מעבר עמוד 

1.19.1 SMS .בשפות 

 אימייל בשפות כולל נושא המייל. 1.19.1

 אפשרות לשינוי "שם השולח" לפי הצורך.  1.11

ברירת המחדל של שם שולח הדוא"ל  )"במאת"( יהיה "מכבי שירותי בריאות", עם 

אפשרות לכל סקר, במידת הצורך, לרשום שם שולח אחר )למשל שם של מנהל 

 במכבי(.

 –השב למייל מגיע למספר תיבות ייעודיות לפי איך שמגדירים )גמישות בהגדרה  1.11

 למשל ל'מכבי קול החברים', 'מכבי קול הרופאים' או כל תיבה אחרת(.

אפשרות לייצוא לינקים ייחודיים מהמערכת לשליחה וניהול מחוץ למערכת. לשימוש  1.11

 במילוי הסקר. במקרים שונים למשל בעידוד טלפוני למענה לסקר או בבעיות

 אפשרות לביצוע סימולציות בהכנת הסקר ליציאה. 1.11



 

 
 

 אפשרות בחירה למי לשלוח: –בשליחת תזכורות  1.15

 לכל מי שלא סיימו לענות על הסקר )גם אם ענו על חלק מהשאלות(. 1.15.1

 רק למי שלא ענו כלל/ על שום שאלה. 1.15.1

 רק למי שלא פתחו את הלינק.  1.15.1

 רק למשתמשים ספציפיים. 1.15.1

 ברשימת המשיבים.לפי מאפיין מסוים  1.15.5

 האם הסקר אנונימי או לא אנונימי. –יכולת לבחור  1.16

 החלטה על נוסח הערות שונות: 1.17

 אותו. מילאו שכבר לסקר כניסה טקסט 1.17.1

 למענה. הזמן חלון בסיום לסקר כניסה טקסט 1.17.1

 עם סיום המענה. סיום הודעת 1.17.1

יחידה לשתול שם כולל האפשרות  –הודעה למי שמסוננים מהסקר  1.17.1

 מתחלף.

 מאגרים: 1.12

 ניתן להוסיף לרשימה, מועמדים נוספים לסקירה,  בסקר באוויר. 1.12.1

אפשר להסיר משיבים שביקשו הסרה, ממאגר המועמדים לסקר, גם  1.12.1

 כך שלא יקבלו תזכורת. –בעודו באוויר 

 ניהול השליחה והסקרים במערכת: 1.10

חיווי של סטטוס השליחה )האם נשלח,  -אחרי שליחת סקר  1.10.1

 לכמה....(.

סקרים: עדכון שוטף והצגה של אחוזי המענה מידע על התקדמות ה 1.10.1

 סקרים מלאים ומענה חלקי.  –על הסקר 

של כמה מנהלי עמדות בו זמנית,  –ניהול בו זמני של מספר תיקיות  1.10.1

 ושיתוף במידע.

 שמירת כל התשובות: 1.19

 .גם אם המשיב לא סיים לענות –שמירה של כל המענה  1.19.1

 לא חייב לעשות שמירה או סיום. -שמירת המענה 



 

 
 

 אפשרות לדעת מתי נטשו את מילוי השאלון: 1.19.1

 אפשרות לדעת האם השאלה לא נצפתה כלל או השאלה נצפתה אך לא נענתה.

 ייצוא קבצים מהמערכת: 1.11

 excel -ול spssל  1.11.1

 כולל מעבר מלא של המלל החופשי. 1.11.1

 או מובייל(.  PCחיווי באיזה מכשיר ענה ) 1.11.1

 

חודשים מיום  1תינתן אפשרות לפיתוח תוך  -הדרישות הבאות  לגבי .1

 התחלת השירות

אפשרות ליותר מקטגורית הבשאלות חד תשובתיות וגם בשאלות רב תשובתיות  1.1

 תשובה אחת פתוחה )לפרט מלל פתוח(.

כאשר מבקשים מהמשיבים למלא כתובת  – לכתובת מייל האפשרות לוולידצי 1.1

 דוא"ל.

  אנונימיים: לאבסקרים  1.1

אפשרות לבחור האם או לא להציג פרטים מזהים מהמאגר. כלומר אפשרות 

לשליחת סקר מנוהל ומזוהה ללא הצגה בשאלון בפני המשיב פרטים מזהים 

 )כגון שם החבר או מספר מזהה כלשהו כמו מספר נייד(.

 

מיום התחלת  שנה חציתינתן אפשרות לפיתוח תוך  -הדרישות הבאות  לגבי .1

 השירות

 לשאלת "חלוקת סכום/נקודות" רציף בין היגדים/ אפשרויות שונות.אפשרות  1.1

 נקודות, כל הנקודות לאותו היגד, כל חלוקה שרוצים. 9מתן 

כאשר מבקשים מהמשיבים למלא מספר  –אפשרות לוולידציה של מספר טלפון  1.1

 טלפון.

לתת לתשובות שונות את אותו שיהיה לפי בחירתנו: לאפשר  -שאלות דירוגב 1.1

 או לא. תר מפעם אחתהערך יו

 .ניתן לראות איך השאלון מוצג בדפדפן גם מבלי ליצור פרויקט 1.1



 

 
 

 :טנ-באינטרא אפשרות לסקרים באון ליין/פורטל הרופא 1.5

או לרופאים הנכנסים עם יוזר וסיסמא )לאון ליין של חברים לאפשר ל כלומר,

למעשה כי מנוהל )זמני(, כשהסקר  מכבי או לפורטל הרופא( לענות על סקר פופאפ

 .אנחנו יודעים מי עונה

 

 

 על פי ע"י הספק תפעול מערכת הסקרים האינטרנטיים במכביושירות  .1

 הדרישות הבאות:

  הדרישה היא לשירות של תפעול ישירות על גבי מערכת הסקרים האינטרנטיים )כגון

  נסת שאלון או שליחת סקר מהמערכת(.הכ

 מתפעל קבוע. 5.1

 עבודה ממשרדי מכבי. 5.1

 מישרה. 29%בהיקף של  5.1

 ימים בשבוע. 1לפחות  5.1

 ניסיון באופיס עם דגש על אקסל. 5.5

 "טכנולוגי". 5.6

 דעתה שיקול פי על מסוים למתפעל לסרב הזכות למכבי. מכבי לאישור כפוף 5.7

 אחר באדם המתפעל את להחליף לדרוש יכולה מכבי שלב בכל, כן כמו. הבלעדי

 .הבלעדי דעתה שיקול פי על

 מידע לאבטחת דרישות .1

 למילוי שאלון ע"י משתמשי הקצה יהיה לינק מאובטח.הלינק  6.1

 ממחשבי מכבי, ומחשבי הספק )לצורכי תמיכה(. כניסה רק –מסך הניהול  6.1

 : יתרונות .1

 ניסיון קודם עם מכבי בסקרים דיגיטליים. 7.1

גמישות בבקשות לפיתוח: מענה והתאמה לצרכים המשתנים של מכבי בסקירה  7.1

במקרים ייחודיים כפיתוח ייעודי. על הדיגיטאלית כחלק משדרוג גרסאות. 

 הספק לפרט את מידת הגמישות שביכולתו להציע.



 

 
 

ממשק בין  -מכבי של  SMSממשק לשליחה באמצעות ספק אפשרות ל 7.1

 .של מכבי  SMSלבין מערכת שליחת ה  של המציע  מערכתה

 להגברת אחוזי המענה. -אפשרות לשאלה בגוף המייל כחלק מהשאלון  7.1

שפות לבחירת המשיב, בכל זמן בעת מילוי השאלון )ולא רק אפשרות מעבר בין  7.5

 בחירה מראש לפני התחלת המענה(. 

יופיע מלל לבחירה )כגון: למענה לחץ כאן( ולא  – SMSלינק לשאלון שנשלח ב 7.6

 הלינק הגולמי עצמו.

מכבי מבצעת גם סקרים דיגיטליים רציפים באמצעות ספק חיצוני. יתרון  7.7

יכולת עצמאית להוצאת  –בחיבור למערכת של הסקרים הדיגיטליים הרציפים 

דוחות ונתונים גולמיים מהסקרים הרציפים. כמו התשובות לסקר או סטטוס 

 מענה עבור כל היחידות בסקר למועד מסוים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 מפרט אבטחת מידע למציע שירותים למכבי שאוגר או מקבל גישה למידע של מכבי .1

 

 :ISO 17991מידע לתקן אבטחת  מוסמךה מציע .1

 הסמכתו תקפה.כי  ההמעידההסמכה  צילום תעודתבעת הגשת הצעתו יצרף  .1.1

זה )גם אם למטרת גיבוי בלבד(, נדרש לענות רק  במידה ועושה שימוש בענן כחלק מהשרות נשוא בל"מ .1.0
  להלן(. 1.1על שאלון הענן )ראה סעיף 

יתחייב לשמר את הסמכתו במהלך תקופת ההסכם ובכל תקופת הארכה ולהודיע לממונה אבטחת  .1.1
 המידע במכבי על אי הארכת הסמכתו או שהסמכתו נשללה ממנו.

 

על כל שאלוני אבטחת  לענות חייב בעת הגשת ההצעה ISO 17991אבטחת מידע  לתקן מוסמךאינו ש מציע .1
 מידע שלהלן, הגשת המענה הכרחית בעת הגשת ההצעה ובמצורף לה. 

 

 תאר במסמך את הנושאים הבאים: .0.1

  

 מענה המציע נושא

  תהליכי עבודה .1

מהם ( בשירות. )איסוף ושמירת המידעמהי זרימת המידע  .1.1
נתיב העברות הרכיבים הטכנולוגיים בהם נעשה שימוש ומהו 

בנוסף יעביר מסמך ) מציעה .המידע
 ( על מענה לשאלון

ע"י צדדים שלישיים  מציעהגישה למערכות הכיצד מתבצעת  .1.0
למטרות תחזוקה/שדרוג מערכת/טיפול בתקלות ותפעול שוטף 

 )ככל שאלו קיימים(.

 

  



 

 
 

 שאלון המתייחס למערכות המחשוב של המציע:  .0.0

 )לסמן בעיגול( מציעמענה ה נושא

  מערכת ההפעלה במחשב .1

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

 לא מאשר    /   מאשר 

 במחשבי הספק Antivirus =(AV)תוכנת  .0

המתעדכנת בצורה שוטפת  -AVתוכנת המותקנת אשר כי  .0.1
  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/אפליקציית המציע .1

  הזדהות .1.1

אשר כי בגישה למידע נדרשת הזדהות באמצעות שם  .5.1.1
 .אישיים משתמש וסיסמא

 מאשר     /     לא מאשר

אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת מורכבות  .5.1.1
 סיסמא )אותיות / מספרים(.

 מאשר     /     לא מאשר 

הסיסמאות אוכפת קביעת תאריך אשר כי מדיניות  .5.1.1
תפוגה לסיסמא ויכולת החלפה יזומה ע"י המשתמש 

 עצמו.

 מאשר     /     לא מאשר 

אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת נעילת משתמש  .5.1.1
 לאחר מספר ניסיונות כושלים להתחברות.

 מאשר     /     לא מאשר 

  ניהול משתמשים והרשאות .1.0

באמצעות הרשאות וגנת מכי הגישה למידע אשר  .5.1.1
 גישה מתאימות.

 מאשר     /     לא מאשר

 

אשר כי ישנו תהליך מנוהל של הוספת/גריעת  .5.1.1
 משתמשים מהמערכת.

 

 

 מאשר     /     לא מאשר

 לא רלוונטי )הסבר מדוע(:

______________________ 



 

 
 

 )לסמן בעיגול( מציעמענה ה נושא

 ממשק משתמש .1.1

אשר כי ממשק הגישה למערכת מוגן מפני ציתות  .5.1.1
 ומפני גורמים בלתי מורשים.ושינויי מידע ע"י 

 מאשר     /     לא מאשר

 חיווים ולוגים  .1.1

 מאשר     /     לא מאשר .אשר כי בגישה למידע קיים תיעוד בלוג .5.1.1

 :לא רלוונטי )הסבר מדוע(

______________________ 

 מאשר     /     לא מאשר  מכבי.אשר כי הלוג ניתן יהיה לצפייה ע"י  .5.1.1

 העברת מידע מסווג .1

 מאשר     /     לא מאשר .בצורה מוצפנתתעשה מסווג אשר כי העברת מידע  .1.1

קיים איסור לשלוח באמצעות הדואר ידוע לך שאשר כי  .1.0
המוגן בחוק הגנת מסווג כדוגמת מידע האלקטרוני מידע 

 מסווגאישי ובכך לחשוף מידע -הפרטיות, לרבות מידע רפואי
 .בתווך לא מוגן

 מאשר     /     לא מאשר

  יבוייםג .1

מוגן ו מגובה כחלק מההתקשרותמכבי אשר כי מידע של  .1.1
 .מפני גישה של גורמים בלתי מורשים

 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

 בענןשימוש  .1

 הסכםהאם נעשה שימוש  בענן למטרת מתן השירות נשוא  .1.1
 זה )כולו או מקצתו(.

 כן  /  לא

 

  



 

 
 

 נשוא השירות מתן למטרת)יש לענות רק במידה ונעשה שימוש בענן שאלון ספק שירותי הענן  .0.1
 (בחלקו או כולו, זה הסכם

 
 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 הכרחי לרשום מענה

 שימוש בשירותי ענן   .1

 רמת השימוש בענן: .1.1
 

 כל השירות מסופק בענן 

 חלק מהשירות מסופק בענן .

 פרט: 

__________________ 

__________________ 

 :הגדרה סוג השירות אשר יועבר לענן .1.0

 

 ( תוכנה כשירות ענןSoftware 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. 

 

 

 

  מיקום שרתי השרות בענן )מדינה/יבשת( שבהם יימצא

 .המידע של המטופלים

 

 :שם ספק שירות הענן 
__________________ 

__________________ 

 :שם המדינה/יבשת 
__________________ 

__________________ 

 ארכיטקטורה .0

אשר כי הסביבה שהוקצתה לשירות על בסיס ההסכם  .0.1
 מופרדת מלקוחות אחרים של ספק שירות הענן.

 מאשר     /     לא מאשר

 מאשר     /     לא מאשר המידע הנשמר בענן בצורה מוצפנת.אשר כי  .0.0

 מבדקים של ספק שירותי הענןהסמכה לתקנים ובצוע  .1

/  17991אבטחת מידע  ניתקאחד ממוסמך להענן אשר כי ספק  .1.1
 וציין לאלו מהם. 17912/  17917

 מאשר     /     לא מאשר

__________________ 

__________________ 



 

 
 

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

 

 .                                                 התאגיד המציע:  0.1

 .                                                 : שם השירות 0.1

 לקוחות מרכזיים למוצר /שרות: 0.1

 

ותק במכירת  חברה

 המוצר /שרות

 טלפון איש קשר

    

    

    

 

  -מחיר המוצר/השירות 0.1

 

 פריט
עלות בש"ח ללא 

 מע"מ.

  עלות חודשית עבור אספקת המערכת 

  לרבות שירות מערכתתפעול העלות חודשית עבור 

 

 

 SMSהודעות 

 

 כמות
מחיר להודעה ללא מע"מ 

 בש"ח

0-500,000  

500,000-1,000,000  

1,000,000-1,500,000  

1,500,000-2,000,000  

  ומעלה - 2,000,000

 

 _______________ :תקופת הערכות נדרשת לשם תחילת אספקות 0.5

 

 



 

 
 

 חריות ושירותא 0.6

 של  תחזוקה ושדרוגים, ללא חיוב, לתקופההמחיר כולל אחריות, שירות  0.6.1

 ההסכם והאופציות. 

 

 הערות 0.7

 המחירים אינם כוללים מע"מ.  

 ספרות אחרי הנקודה. 1-אין להציע מחיר עם יותר מ 

 בלבד. ניתן להציע הצעות בש"ח 

  ימים. 09ההצעה תוקף 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 הסכם

 

 

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

 (."הספק"

 

 ההסכם תקופת .1

 - להלן)______ ועד יום   _____ החל מיום שנהלמשך הסכם זה יעמוד בתוקף  .1.1

 .("תקופת ההסכם"

תקופות נוספות בנות   1 -למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם  ב .1.1

שנה בכל פעם, בתנאים זהים או מיטיבים עם מכבי. תנאים מיטיבים כפופים 

 להסכמת הספק. 

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

והכל בהתאם להצעתם לתקופת האופציה ולשביעות הרצון מהמוצרים 

 והשירותים אשר סיפקו עד כה.

ההסכם )בשינויים המחויבים( יהיו בתוקף גם בתקופות  כל תנאי .1.1

 האחריות/השירות שלאחר תום תקופת ההתקשרות כמוגדר בהסכם.

, מכבי תהא רשאית להביא הסכם זה 1.1 –ו  1.1בסעיפים  על אף האמור לעיל .1.1

יום  69ידי משלוח הודעה בכתב -לידי סיום, בכל שלב ומכל סיבה שהיא, וזאת על

את הסכומים שהתחייבה לשלם עד למועד  ספקתשלם מכבי למראש. במקרה זה 

חזיר למכבי את הסכומים ששולמו עבור י ספקשבו הופסקה ההתקשרות, או ה

 .התקופה שלאחר מועד הפסקת ההתקשרות

מקרה של סיום ההתקשרות בין הצדדים, מכל סיבה שהיא, מתחייב הזוכה  בכל .1.5

 מכבי חבריאת המידע על להעביר לרשות מכבי )ככל הניתן ובמידת האפשר( 

ו/או במערכות צד ג' בהן נאגר מידע על חברי מכבי עקב  במערכותיו האגור

על פי דין למחוק את המידע  מחויב אינו שהזוכה וככל אם. יישומו של הסכם זה

ו/או נשאר במערכות המידע של הזוכה  מכבי חבריהנ"ל, וככל שמידע על 

 הזוכה מתחייב, ההתקשרות תקופת תום לאחרבמערכות צד ג' )כאמור לעיל( 

 בחוק כנדרש הפרטיות והגנת המידע אבטחת אמצעי אותם את ולנקוט להמשיך

 עוד כל פועל הזוכה פיהן על התקפות ההנחיותפי -ועל הפרטיות להגנת ובתקנות

 .בפעילותו לעסוק ממשיך הוא

 תמורה .0

כמפורט יהיו ומחיריהם  המוצרים המסופקים על ידי החברה למכבי רשימת  .1.1

 להסכם זה. כנספח א' במחירונים המצ"ב



 

 
 

היה והספק יזכה בבקשה של החשב הכללי לאספקת נשוא ההסכם במהלך  .1.1

תקופת ההתקשרות עם מכבי, תעמוד למכבי הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, 

להתקשר עם הספק הזוכה על בסיס המחירים בהם זכה בחשב הכללי, מתחילת 

 ועד סיום ההתקשרות עם החשב הכללי.התקשרותו עם החשב הכללי 

 תנאי תשלום .1

 יום.  66 התמורה תשולם כנגד חשבונית מס בתנאי תשלום של  שוטף + .1.1

 התשלום בגין תחזוקה ורישוי ישולם באופן רבעוני. .1.0

 .על הספק לציין את מס' מק"ט מכבי ומס' הזמנת הרכש ע"ג החשבונית .1.1

פים צבוריים )אכיפת ניהול אישור עפ"י חוק עסקאות גוהספק יציג בפני מכבי  .1.1

המעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס  1076 – חשבונות( תשל"ו

נוהג לדווח לפקיד השומה על  הואפטור מניהול זה, על כי  או מע"מהכנסה וחוק 

 בהתאם לחוק. למע"מ ווכן נוהג לדווח על עסקאותי והכנסותי

 יםאספקת המוצר .1

כל תקופת ההסכם את המוצרים באופן סדיר  במשךלמכבי מתחייב לספק  הספק .1.1

 . כמוגדר במפרטושוטף, 

 ,ע"י הספק בהתאם לקבוע בהסכם זה בכל תחום מדינת ישראל ןיינתהשרות  .1.1

 .לרבות  שטחי יו"ש ורמת הגולן

 הספק מתחייב להמשיך לספק שרות גם בשעת חרום. .1.1

הספק יעמיד לרשות מכבי כתובת דואר אלקטרוני לקבלת הזמנות במייל, במידה   .1.1

 ותבחר מכבי באופציה זו. 

לכל מוצר המסופק למכבי )ברמת החבילה( יוצמד מספר יצרן או מספר המציין  1.11

בקורא ברקוד במרכז הלוגיסטי של  לצורך קליטתואת המוצר בצורה חד ערכית, 

 מכבי.

 ניהול מלאי  .1

 , באופן מיידי וללא כל דיחוי. במי מהמוצריםדווח למכבי על כל מחסור הצפוי י הספק .5.1

  המוצר/ים מספק חלופי  את במקרה של מחסור במוצר/ים, תהיה מכבי רשאית לרכוש .5.1

 שפה את מכבי בגין פערי העלויות, אם יהיו. ספק ההסכם יכראות עיניה, ו

 החלפה והחזרת  מוצרים .1

אשר  א תוספת תשלום כל אריזה פגומה ו/או מוצר תקול הספק יחליף באופן מיידי ולל .1.1

 יוחזרו על ידי מכבי.

ימים ממתקני  7של מוצר/ים יבצע זאת הספק על חשבונו, בתוך  recallהיה ויידרש הליך של  .6.1

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

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



 

 
 

למכבי שמורה הזכות להחזיר מוצרים לספק, בהתאם לשיקול דעתה. הספק ידאג לאסוף את  .1.1

 המוצרים תוך שבוע מקבלת הזמנת ההחזרה, ולהוציא זיכוי בהתאם

 קנין רוחני זכויות .1

מצהיר כי הוא בעל הזכויות לשיווק ו/או הפצת המוצרים וכי אין כל מניעה  הספק .7.1

חוקית או אחרת המונעת ממנו לספק בכל דרך את המוצרים למכבי  וכי אין 

באספקת המוצרים משום הפרת פטנט ו/או פגיעה כלשהי בזכויות של חברה ו/או 

 גוף לרבות אדם אחר     כלשהו. 

ם כלשהו בגין הפרת זכויות וטענות של צד שלישי ידי גור-היה ותתבע מכבי על .7.1

לשפות לאלתר את מכבי בגין כל הוצאה שתיגרם  הספקבמוצרים, מתחייב 

 לחברה כתוצאה מתביעה שכזו.

 מועסקי הספק .1

    מכבי ל המוצריםהספק מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת  .2.1

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

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

 תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם. תחול האחריות לגבי 

 ,גופני נזק ,מוות מטעמו בגין שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא ספקה .2.1

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

 אספקת המוצרים ו/או מתן שרות למכבי. בעת שאירע מנזק

, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם מכבימתחייב לפצות ו/או לשפות את  ספקה .2.1

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

 בהוראות פרק זה.

 י קשראנש .1

 .עם  הספקלהיות איש הקשר הישיר  ___________כבי ממנה בזאת את  __מ .1.1

 מכבי.עם  להיות איש הקשר הישיר  _______הספק ממנה בזאת את  _____ .0.1

 שם: ___________________  טלפון:_________________________

 :_______________________    EMAILסלולרי:_________________  

 

 הסכםהסבת  ..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.

 אחריות וביטוח  .11

פי כל דין, -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הספק על  .11.1

השירותים, לפי המוקדם, ממועד תחילת הסכם זה או ממועד תחילת מתן 



 

 
 

מתחייב הספק לערוך ולקיים על חשבונו בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת 

ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים ב"אישור עריכת ביטוחים" המסומן 

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

פי ההסכם, לרבות כל -התקשרות על"הביטוחים"(, וזאת למשך כל תקופת ה

הארכה שלו, ולעניין ביטוח חבות מוצר וביטוח אחריות מקצועית למשך כל 

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

 )שלוש( שנים מתום תקופת ההתקשרות. 1-לא פחות מ

תן להמירם לסכומים מובהר, כי סכומי הביטוח הנקובים בנספח הינם בש"ח, וני .11.1

בדולר ארה"ב, בתנאי שלא יפחתו מהערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום 

 .עריכת ההסכם

הספק מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב,  .11.1

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

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

ההתקשרות על פי ההסכם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע 

את תוקף הביטוחים. יודגש, כי הספק יישא בכל מקרה בסכומי ההשתתפויות 

 העצמיות הנקובים בביטוחי הספק.

 ציא למכבי, לא יאוחר מיוםללא צורך בכל דרישה מצד מכבי, מתחייב הספק להמ .11.1

אחד לפני מועד חתימת הסכם זה, אישור בדבר עריכת ביטוחי הספק כאמור לעיל 

בהתאם לנוסח "אישור עריכת ביטוחים", כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. 

הספק מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין 

ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם  על ידי המבטח הינו תנאי מתלה

פי כל -פי הסכם זה ו/או על-אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של הספק על

 דין.

ידי הספק כדי לצמצם או -בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על .11.5

לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת 

כדי לשחרר את הספק מחובתו לשפות ו/או לפצות את מכבי ו/או מי הביטוחים 

 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על-מטעמה בגין כל נזק שהספק אחראי לו על

ככל שתקופת ביטוחי הספק תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה,  .11.6

 11.1מתחייב הספק להפקיד בידי מכבי אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף 

לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופת ביטוח נוספת ולמשך כל תקופת ההתקשרות 

 פי ההסכם.-על

מובהר, כי היה וסכומי הביטוח הינם בדולרים, על הספק להתאימם לערך הנקוב  .11.7

 בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום חידוש עריכת הביטוח.



 

 
 

 11.1בסעיפים ידי הספק כנדרש -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על .11.2

לעיל תחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את מכבי, בין היתר,  11.5ו/או 

 בעיכוב כל תשלום המגיע לזוכה לפי הסכם זה.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת למכבי לפי חוק החוזים )תרופות(,  .11.0

 .1079-התשל"א

ת הביטוחים שיומצא מכבי תהא רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור עריכ .11.19

ידי הספק כאמור לעיל, והספק מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או -על

התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נשוא האישור 

זה. הספק מצהיר ומתחייב, כי זכויות מכבי  11פי סעיף -להתחייבויותיו על

ל אינן מטילות על מכבי ו/או מי לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעי

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 

פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת -פי הסכם זה ו/או על-המוטלת על הספק על

לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדקו אישורי עריכת הביטוחים ובין שינויים כמפורט 

 אם לאו.

-ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש, על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על .11.11

ידי מכבי, וכי המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי. 

וטלנה, אלא אם כמו כן, יתחייב המבטח שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תב

 )שלושים( יום מראש. 19תימסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי מכבי לפחות 

ביטוחי הספק יכללו סעיף, לפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על הספק,  .11.11

לרבות אי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי 

 פוי. הפוליסות, לא יפגעו בזכויותיה של מכבי לקבלת שי

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר הספק, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה  .11.11

ו/או תביעה כנגד 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. 

זדון. הספק מתחייב, כי ככל  פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בכוונת

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 

 פי הפוליסות.-מתחייב לפעול למיצוי זכויותיו על

גרת ו/או בקשר עם מתן הספק מתחייב, כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במס .11.11

השירותים נשוא חוזה זה, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו 

זה, על  11קבלני המשנה יתחייבו לערוך ולקיים את הביטוחים המפורטים בסעיף 

כל תנאיהם, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם הספק או לתקופה מאוחרת 



 

 
 

חלופין, רשאי הספק לכלול את קבלני המשנה זה. ל 11פי המוגדר בסעיף -יותר על

 בשם המבוטח בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט לעיל. 

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, למעט ביטוח אחריות מקצועית,  .11.15

לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט הרלוונטי למועד עריכת הביטוח או כל נוסח 

 אחר שיחליף אותם.

  אחריות וביטוחסעיף 

לרבות נזק שיגרום הוא ו/או מי , הספק יהא אחראי לנזק ו/או אובדן מכל סוג שהוא .1

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. 

תחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או הספק מ .1

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 

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

דין ובלבד שנמסרה הודעה לספק וניתנה לספק הזדמנות להתגונן 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 .1

לערוך הספק המוקדם, מתחייב  לפי, ן השירותיםאו ממועד תחילת מתתחילת הסכם זה 

את  ,בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראלו, ולקיים על חשבונ

 ההסכם: פי -עלההתקשרות משך כל תקופת לוזאת  הבאיםהביטוחים 

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

הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים , על פי פקודת ומטעמ

/או נזק נפשי לכל עובד ו, בגין מוות ו/או נזק גוף 1029 -פגומים, התש"ם 

, בגבול אחריות השירותים מתן/או מחלה תוך כדי ו/או עקב וכתוצאה מתאונה 

 19,999,999 -)ששה  מיליון  שקלים חדשים( לנפגע, למקרה  ו₪   6,999,999 של

ביטוח.. הביטוח ה( בסה"כ לכל תקופת חדשים שקלים מיליון עשרים) ₪ 

 החשב למעבידתבמידה ו הו/או הבאים מטעמ מכביכאמור הורחב לשפות את 

 .ספקהעובדי מ מישל 

 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 הספק חבות

לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות למכבי ו/או מי מטעמה בקשר עם 

 שקלים מיליון)  ₪ 1,999,999 שלו/או במסגרת מתן השירותים בגבול אחריות 

את  לשפותביטוח. הביטוח כאמור הורחב ה( לאירוע ובסה"כ לתקופת חדשים

ו/או מי מטעמו, וכל זאת בכפוף  הספקמעשי ו/או מחדלי ל הבגין אחריות מכבי

לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד 



 

 
 

  מיחידי המבוטח. רכוש מכבי ייחשב כרכוש צד ג'.

 וכן במוניטין פגיעה: בדבר מגבלה ואו סייג מכל חופשי זה בסעיף הניתן הביטוח

 .לב בתום שנעשו טיותבפר ופגיעה מסמכות חריגה

מובהר כי סכומי הביטוח הנקובים בפוליסות  הביטוחים  המבוקשות  לעיל הינם  בש"ח  .1

וניתן להמירם בדולר ארה"ב בתנאי שלא יפחתו מהערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער 

 הידוע ביום עריכת החוזה.

לגרוע בצורה /או וכדי לצמצם  הספקבהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים על ידי  .5

 הביטוחים בעריכת יהיה, ולא זה להסכם/או אחריותו בהתאם ו יוותויכל שהיא מהתחייב

ו/או מי מטעמה בגין כל נזק  מכביו/או לפצות את  לשפות ומחובת הספק את לשחרר כדי

 אחראי לו על פי הסכם זה.  שהוא

 מינימום ישתדר בבחינת הינה לעילבזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט  מוסכם .6

מצהיר  ספקשאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. ה הספק על המוטלת

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.

כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מכבי ו/או מי  ומצהיר כי לא תהיה ל הספק .7

ו/או רכוש שיובא על  ומטעמה, בגין כל נזק שייגרם לרכוש בבעלות הספק ו/או באחריות

 וו/או למי מטעמ ספקו/או נזק אובדן תוצאתי שייגרם ל למכבי והספק ו/או מי מטעמ ידי

הספק ביטוח רכוש ו/או אובדן  ךבקשר ו/או במסגרת מתן השירותים וזאת בין אם ער

מכל אחריות לנזק כאמור  הו/או מי מטעמ מכביא פוטר את ותוצאתי ובין אם לאו, וכי ה

ערוך הספק ביטוחים כאמור בסעיף זה ילמעט לגבי אדם שגרם לנזק בזדון. במקרה בו 

עיף מפורש על פיו המבטח מוותר על זכות התחלוף הספק מתחייב כי הביטוחים יכללו ס

   ובלבד שהוויתור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.  הו/או מי מטעמ מכביכלפי 

 מתחייב, דין פי על או/ו זה הסכם פי על הספק התחייבויות או/ו מאחריות לגרוע מבלי .2

ל ידי קבלני משנה במקרה בו השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו עכי  ,הספק

, על הספק לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי מומטע

 המבוטח בשם המשנה קבלני את לכלול הספק רשאי, לחלופין. והיקף ההתקשרות

 הסר למען. הספק ביטוחי עריכת באישור כמפורט ידו על הנערכים הביטוחים במסגרת

 ההסכם פי על הספק אחריות או/ו מהתחייבויות לגרוע כדי זה בסעיף באמור אין, ספק

 .דין פי על/או ו

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

 כל נוסח מקביל לו.

 הפרת כל אחד מסעיפי המשנה בסעיף זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם. .19

 



 

 
 

 פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע  .10

הספק מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם,  .11.1

כל ידיעה בקשר עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או 

במהלך או אגב ביצוע ההסכם או מתן השירות, תוך תקופת ההתקשרות, לפני 

 תחילתה או לאחר סיומה.

הספק מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  .11.1

 .1077-לחוק העונשין, התשל"ז 112

כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר  .11.1

 שלה, כפופים לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 :דרישות לסודיות .11.1

 הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:

מור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן לש .11.1.1

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: -על קספה

למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא,  .11.1.1

אלא אם קיבל אישור ספציפי, לכל נושא בנפרד, בכתב, מאת מכבי 

 ובהתאם לאישור שניתן.

לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה  .11.1.1

המורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי  ספקרק לעובדי הלמידע אך ו

, נותני שירותים והמועסקים על ידו ומטעמו לצורך ביצוע ספקה

פי ההסכם יחתמו על כתב התחייבות אישי לשמירת -התחייבויותיו על

)בכל עת(, בנוסח המחייב אותם לעמוד בהתחייבויות  ספקסודיות כלפי ה

הסכם זה, וכן כלפי מכבי )בהתאם לשמירת סודיות המפורטות ב ספקה

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

ידי עובדיו ו/או -יהא אחראי כלפי מכבי למילוי האמור על ספקספק, כי ה

 הפועלים מטעמו או עבורו.

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: .11.1.1

עובדיו ו/או נותני השירות מידע שהיה בידי הספק ו/או בידי  .11.1.1.1

מטעמו טרם ההתקשרות בהסכם זה שלא עקב הפרת 

 התחייבות לשמירת סודיות;

מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות  .11.1.1.1

 לשמירת סודיות;



 

 
 

מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות  .11.1.1.1

 .ספקלסודיות של ה

פי צו מרשות שיפוטית -עלפי דין או -מידע שחובה לגלותו על .11.1.1.1

הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו  ספקמוסמכת, ובלבד שה

 כאמור, ואפשר לה להתגונן מפניו.

כי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי,  .11.1.5

לא יהא רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע  ספקוכי ה

 ההסכם.

שף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר כי ידוע לו שייתכן והוא ייח .11.1.6

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 

ודע לכך שהמידע הינו מ ספקהתחייבות לשמירת המידע בסודיות, וכי ה

 חלק מנכסיה של מכבי.

כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא  .11.1.7

מודע לסנקציות האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת 

ההסכם( להן הוא צפוי אם הוא או מי מעובדיו מי מטעמו יפר הוראות 

 1021-הפרטיות, התשמ"א אלו, לרבות )אך לא רק( הוראות חוק הגנת

 , וכל דין רלבנטי נוסף.1006-ותקנותיו, חוק זכויות החולה, התשנ"ו

 :דרישות אבטחת מידע .11.5

 הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:

לספק שרות תוך שהוא מקיים אבטחת מידע כפי שהצהיר עליה במענה  .11.5.1

 מעת להסכם, וכפי שיעודכנו__ למפרט אבטחת מידע המצורף כנספח 

 המכרז. לנושא הרלוונטיות רגולטוריות לדרישותבהתאם  לעת

לרבות רישום מאגר מידע הספק יקיים את חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו  .11.5.1

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

למשפט טכנולוגיה ומידע לעניין הגנת הפרטיות ואבטחת המידע, 

 זה. הסכםליכי העבודה נשוא הרלוונטיות למערך טכנולוגיית המידע ולתה

/עובדי מכבי שנאגר אצל הספק כתוצאה מהסכם במידה והמידע על חברי .11.5.1

הפך לכזה במהלך תקופת ההסכם עם יזה נגיש לגורמי צד ג' מטעמו, או י

מכבי, הוא מתחייב לקבוע בהסכמים שהוא עורך אתם חובת מימוש 

מידע  לרבות רישום מאגראבטחת המידע והגנת הפרטיות מתאימים, 

כשם שהוא עצמו  במשרד המשפטים ככל שרישום כזה נדרש ע"פ החוק



 

 
 

נדרש לקיימם. בפרט כאשר ספקיו עושים הם עצמם שימוש בצד ג' ובפרט 

 בספקי שירותי ענן.   

על כל אירוע/חשד לאירוע להודיע למנהל אבטחת המידע של מכבי  .11.5.1

בי של מכשבו קיים חשד לחשיפת מידע או נחשף מידע  אבטחת מידע

הספק. בטווח זמן סביר מרגע איתורו ע"י וזאת לגורמים שאינם מורשים, 

וגם לאחר סעיף זה תקף גם לגורמי צד ג' מטעם הספק הרלוונטיים לנושא 

ל מכבי נותר במערכות הספק או אצל גורמי תום ההסכם במידה ומידע ש

  צד ג' מטעמו.

עמו( מידע על הובהר לספק שבמידה ומצוי אצלו )או אצל גורם צד ג' מט .11.5.5

וכל קופת חולים  חברי מכבי בגין ההסכם שלו עם מכבי, חלה על מכבי

ומוסד רפואי אחר במדינת ישראל חובה מטעם משרד הבריאות לקיים 

 אבטחת מידע. קשר רק עם ספקים העומדים בתקן

ואצל כל ו אצל, לערוך ובתיאום עם הספקמכבי תהא רשאית, בכל עת  .11.5.6

ביקורת ובקרות בכל נושאי אבטחת , על ידואחד מגורמי צד ג' שנשכרו 

פי -התחייבויות עלהמידע, שמירת סודיות ופרטיות הנוגעים לביצוע 

האמור בהסכם זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור ביקורות על אמצעים 

פיזיים ו/או אלקטרוניים ו/או לוגיים, מהימנות עובדים, בדיקות חוסן 

 הליקויים את לתקן מתחייב קרמבוה)מבדקי חדירה מבוקרים( וכיו"ב. 

 .הממצא של החומרה לרמת המותאם זמנים בלוח שיימצאו

 

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

 שונות .11

, תהיה זכות לקזז כל חיוב ולה בלבדהצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי,  .11.1

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

 מכל סכום שיגיע לספק ממכבי.

באחריות הספק להדריך את כל עובדיו לגבי הסיכונים הייחודיים במסגרת מתן  .11.1

 השירותים על ידם לפני תחילת מתן השרות על ידם ומעת לעת במהלך עבודתם.

: אסותא מרכזיים ך לא רקלרבות, אלכל התאגידים/חברות בקבוצת מכבי,  .11.1

מכבי טבעי, ו קרן מכביעמותת , בע"מ , מכבידנטבית בלב בע"מרפואיים בע"מ, 

 אתה מכבי יזמות וכד'מכבי מגן, אגודת אחזקות בע"מ,  מכבי  בע"מ, קאר-מכבי

ההסכם תנאי , ושאר על פי המחירים את המוצרים מהספקשמורה הזכות לרכוש 

 בהסכם זה. הקבועים 



 

 
 

, תוך חודש מחתימת ההסכם, לכל B1B  בי הספק יתחבר לשירותילדרישת מכ .11.1

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

 ובמימון הספק. סיגמנט( 

הספק ייערך מבחינת התאמת תהליכי עבודה ותהליכים מחשוביים לתמוך 

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

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

 דיגיטלית.

לדרישת מכבי, הספק יערך תוך שלושה חודשים לעבודה במתכונת של חשבונית  .11.5

 מרכזת, בליווי קובץ ממוחשב, במבנה שתגדיר מכבי.

ידו לא נרכשו, במישרין הספק מתחייב, כי השירותים ו/או המוצרים המוצעים על  .11.6

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

מתחייב הספק להצהיר אם המוצרים / שירותים מיובאים ממדינות להן אין 

 קשרים דיפלומטיים עם מדינת ישראל.

ת הצדדים מצהירים בזאת, כי הסכם זה ממצה את כל הנושאים, ההתחייבויו .11.7

, עבור השירותים נשוא הסכם זה הספקוהסכומים שהיו פתוחים בין מכבי לבין 

עובר למועד חתימת ההסכם, וכי לא תהיה להם כל טענה או דרישה לתשלום נוסף 

בגין התקופה הקודמת להסכם זה. מוסכם כי היתרה של מכבי בספרי החברה 

במישרין ובעקיפין ידה למכבי שסופקו על  נשוא הסכם זה עבור שירותים וטובין

 ₪. 9עד תאריך  ______ עומדת על 

הספק מצהיר כי הוא עומד בכל החוקים, התקנות והנחיותיהן של הרשויות  .11.2

הרלוונטיות בתחומי איכות הסביבה החלים עליו. כמו כן, לא עומדים כנגד הספק 

 תביעות או תלונות כלשהן בנושאי איכות הסביבה.

כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר  .להלןכתובות הצדדים הן כמפורט  .11.0

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

בעת  -ימים מיום המשלוח, ובמקרה בו נמסרה ביד  1ידי הצד אליו נשלחה תוך 

 .המסירה בפועל

 62115תל אביב,  17רח' המרד  –מכבי שירותי בריאות 

      רח'  -                              הספק

  

 כתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים: .11.19

        מכבי: 15.1.1

        הספק: 15.1.1

                 

 



 

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום : 

 

 

 

                                              _______________   _______________ 

   הספק   מכבי שרותי בריאות                                                                     

   שם מלא של החותם:       

 

    חותמת: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 נספח א'

 

 

 

 פריט
עלות בש"ח ללא 

 מע"מ.

  עלות חודשית עבור אספקת המערכת 

  עלות חודשית עבור אספקת השירות

 

 

 

 SMSהודעות 

 

 כמות
מחיר להודעה ללא מע"מ 

 בש"ח

0-500,000  

500,000-1,000,000  

1,000,000-1,500,000  

1,500,000-2,000,000  

  ומעלה - 2,000,000

 

 

 

 

 


