
 

   
  

  

 ביצוע בדיקות קורונה בבית המטופל במחוזות מכבי בקשה להצעת מחיר לאספקת שירות 

 ("הבקשה" –)להלן 
 

 
 כללי .1

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

קורונה אצל חולים מאומתים השוהים בבית/ בית מלון במחוזות: צפון, שרון, שפלה, 

 כמפורט בבקשה. (,המוצרים והשירותים"" –)להלן ירושלים, דרום, מרכז כמפורט בבקשה 

 , בהתאם לצרכי מכבי.בנספח ב'השירות יינתן בכל היישובים במחוזות השונים כמפורט  .1.2

 ו' )כולל(. שעות הדיגום בתיאום עם המעבדה המרחבית.-ים א'השירות יינתן בימ .1.3

לדואר  דיאנה דוביניןלשלוח אל על גבי טופס ההצעה המצורף ו למלאאת ההצעות יש  .1.4

 .07.202061.עד יום  ldubinin_d@mac.org.iאלקטרוני 

מכבי מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא.  .1.5

ספקים לכל מחוז על פי שיקול דעתה  3ועד  רשאית לפצל את ההתקשרות ליותר מספק אחד

 הבלעדי של מכבי. 

 .יצוין כי השירות ניתן גם על ידי עובדי מכבי, בישובים שונים, אשר עשויים להשתנות מעת לעת .1.6

 .ספקים שימצאו מתאימיםמכבי שומרת לעצמה הזכות לנהל מו"מ עם  .1.7

, המוצעים ושקלול המחיריםעמידה בתנאי סף תעשה בדרך של  הרכש הזוכה בתהליך בחירת .1.8

והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של  מכבי ובאופן שתבחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב 

 .היתרונות

 . י הסף, בתנאי שעמד בתנאי100% -שקלול המחיר אופן בחירת הספק יהא  .1.9

התקשרויות קודמות, בהתאם לשיקול הצעה זו אינה מבטלת את זכותה של מכבי להמשיך  .1.10

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.

 7ל ההסכם המצורף לבקשה תוך ספקים עימם תתקשר מכבי, יחתמו עבתום הליך הרכש,  .1.11

ימים מקבלת 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, בפני  .1.12

 .מציעים אחרים



 

 

 צעה: תנאים מוקדמים להגשת הה .1
 

 רשאי להגיש הצעות מציע אשר יענה על כל הדרישות שלהלן: .1.1
 תאגיד רשום כחוק בישראל. 2.1.1
 מנהל ספרים כדין. 2.1.2
מסוגל לספק למכבי את השרות בעצמו )לצורך כך גורמי טיפול הקשורים עם המציע  2.1.4

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

בעניין שמירת עובדים, לפי המציע ובעלי השליטה בו, מקיימים את חובות המציע  2.1.5
דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק 

 לצורך אספקת העבודה או השירותים. 

 
 התחייבויות המציע .2
 

 30תוך באם מכבי תחליט להתקשר עמו, יהיה ערוך לתחילת מתן שרות מלא בפריסה ארצית  .2.1
מהודעת מכבי לרבות, כוח האדם המתאים, הכשרה, הידע, ציוד ואמצעים הרלוונטיים  ימים

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

 

למכבי את המסמכים באם מכבי תחליט להתקשר עמו, טרם חתימה על ההסכם, יגיש  .2.2
ואישורים של כוח אדם המתאים: פירוט שם מלא+ת"ז+רישיון+מקצוע, אישורים על הכשרות 

 הצוות המטפל וכל מידע רלבנטי אחר. 
 

ימים מיום קבלת ההודעה על הזכייה.  7, בתוך ג' המציע יחתום על ההסכם המצורף כנספח .2.3

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

 
 

 

 המפרט המבוקש: .3
השרות כולל אספקת עובדים לצורך לקיחת דגימות לבדיקות קורונה בבית המטופל בישובים  .3.1

 כמפורט בנספח ב' השונים בהם מכבי נותנת את השירות
  מרכז.השירות יינתן באזורים: צפון, שרון, שפלה, ירושלים, דרום,  .3.2
ביקורים בפריסה ארצית המלאה, כולל מזרח ירושלים ואזורים לאחר קו  לבצעחייב תהספק מ .3.3

 הירוק.
לוקחי  ,פראמדיקים ,חובשים  צוות העובדים אצל הספק הזוכה הנדרש למתן השירות הינם: .3.4

סטודנטים לרפואה/אחיות, אשר עברו הכשרה ללקיחת משטח קורונה ע"י מד"א / ,דמים 

 פנימית במכבי ע"י צוות שהודרך במד"א.הדרכה 

ביתי כולל התמגנות נדרשת עפ"י נהלי  הדרכה והסמכה לדיגוםכל עובד יאושר ע"י מכבי ויעבור  .3.5

  . טרם תחילת עבודתומשרד הבריאות, 

 .הזוכה יבצע את השירות ברכב ולא באמצעות כלי תחבורה דו/ תלת גלגלי .3.6



הנדרש כולל אמצעי המיגון הנדרש יסופק ע"י מכבי, כשכל הציוד  בבית המטופלהדיגום יבוצע  .3.7

מעלות עד  2-8עפ"י נהלי משרד הבריאות ומכבי, תוך שמירה על הדגימות בטמפרטורה של 

 להגעתם למעבדה המרכזת.

באופן מאובטח )דואר אלקטרוני ארגוני/ בכל יום מכבי תעביר לספק את רשימת הנבדקים  .3.8
אותם נדרש לדגום למחרת את ההפניות  של הנבדקים  כספת/ שירות מחשובי ייעודי( או בפקס

 .היום 
 הספק יתאם דוגם )מאושר ע"י מכבי( לכל אזור נדרש. .3.9

 באחריות הספק/ הדוגם תיאום טלפוני של השירות עם המטופל ליום המחרת. .3.10

למכבי בסוף כל משמרת דיגום רשימת המטופלים שנדגמו להעביר  הדוגם /הספק באחריות  .3.11

 .)טופס ריכוז המכיל: שם + שם משפחה, תז + מספר דרישה( 

 המציע מתחייב להעמיד איש קשר ייעודי עבור מכבי . –איש קשר  .3.12

  

 

 מפרט דרישות אבטחת מידע: .3.13
 יש לענות על השאלון בנוגע למערכת המידע של הספק שבה ישמר התיעוד של מבוטחי

 :מכבי
 

מאשר / לא  דרישה נושא #

 מאשר

 פירוט

עמידה בתקן אבטחת  1

 מידע

המציע מאשר כי הוא עומד 

בדרישות תקן אבטחת 

ו/או  ISO27001מידע 

ISO27799. 

נא לצרף בעת הגשת ההצעה צילום תעודות  כן/לא

הסמכה המעידה כי ההסמכה בתוקף. 

לשמר את הסמכתו במהלך המציע מתחייב 

תקופת ההסכם ובכל תקופת הארכה 

על למנהל אבטחת המידע בארגון ולהודיע 

אי הארכת הסמכתו או שהסמכתו נשללה 

 ממנו.

האם קיים אחראי אבטחת  אחראי אבטחת מידע 2

מידע? נא לציין פרטים 

 בעמודת הפירוט.

 שם מלא: ___________________ כן/לא

 ______________________מייל: 

 טלפון: _____________________

אשר כי עובדי המציע  מסמכי סודיות  3

חתומים על מסמכי 

 סודיות.

  כן/לא

אשר כי קיימים נהלי  נהלי אבטחת מידע 4

אבטחת מידע מעודכנים 

 וזמינים.

  כן/לא

 



מאשר / לא  דרישה נושא #

 מאשר

 פירוט

מערכת ההפעלה  5

 והמחשוב

ההפעלה  אשר כי מערכת

, פועלת ברישיון מהיצרן

לך תקופת ותעודכן במה

ההסכם ע"פ הנחיות 

 .יצרנה

  כן / לא 

 Anti-Virusתכנת  6

 במחשבי הספק

אשר כי מותקנת תוכנת 

AV  המתעדכנת בצורה

 .שוטפת במערכות המציע

  כן / לא

 או השרתים כי אשר הפרדת סביבה לוגית 7

 המאחסנים המחשבים

 לאעל בסיס ההסכם  מידע

 ישיר באופן מחוברים

 האינטרנט לרשת

 בחיוג) חיצוניות ולרשתות

 (.ן"בנל או

  כן / לא

שמתקבל על אשר כי מידע  הפרדת סביבה לוגית 8

, מאוחסן בסיס ההסכם

באופן שמופרד לוגית 

 ממידע של שאר הלקוחות.

  כן / לא

שמירת מידע במערכות  9

 ניידות

שמתקבל על  אשר כי מידע

בסיס ההסכם, לא נשמר 

 באופן אישיים במחשבים

 .נייד בהתקן או מקומי

  כן / לא

אשר כי בגישה למידע  הזדהות 10

נדרשת הזדהות )משתמש 

 .(ביומטרי /OTPוסיסמה/ 

  כן / לא

קיימת מדיניות אשר כי  הזדהות 11

סיסמאות על פי המוגדר 

 בעמודת הפירוט.

 באופן מצטבר: כן / לא

 7קיימת מורכבות סיסמה )לפחות  .1

 (Microsoft complex passwordתווים, 

קיים תאריך תפוגה לסיסמה ויכולת  .2

 יום 90החלפה יזומה ע"י המשתמש כל 

ניסיונות  5קיימת נעילת משתמש לאחר  .3

 כושלים להתחברות



מאשר / לא  דרישה נושא #

 מאשר

 פירוט

ניהול משתמשים  12

 והרשאות

אשר כי קיים  מידור פנימי 

בגישה לקבצים המכילים 

שמתקבל על בסיס מידע 

. אשר כי הגישה ההסכם

לקבצים אלה תתאפשר 

מחייב תפקידם שרק למי 

 זאת.

  כן / לא

ניהול משתמשים  13

 והרשאות

אשר כי ישנו תהליך ניהול 

משתמשים במערכת 

)הוספה, שינוי תפקיד 

 .וגריעה(

  כן / לא

האם השירות ניתן  אבטחת מידע בממשקים 14

 ? APIבאמצעות חשיפת 

במקרה שסימנת "לא" נא לדלג לנושא  לאכן / 

חיווים ולוגים. במקרה שסימנת "כן" נא לתת 

 מענה על השאלות בנושא זה

האם קיים תיעוד מפורט  אבטחת מידע בממשקים 15

 API( ?API -ל

Documentation) 

נא לצרפו בעת הגשת 

 ההצעה.

  כן / לא

 Inputמבוצע  אשר כי אבטחת מידע בממשקים 16

validation. 

  כן / לא

נא תאר כיצד מוגן שירות  אבטחת מידע בממשקים 17

 API (WAF, API -ה

gateway Swagger). 

  כן / לא

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

קבצים המכילים אשר כי  העברת מידע מסווג 19

המסווג כ"חסוי" או  מידע

"חסוי ביותר" שמתקבל על 

בסיס הסכם, נשלחים 

 באופן מוצפן.

להגדרת הסיווג ראה סעיף 

 בחוזר משרד הבריאות: 4

  כן / לא



מאשר / לא  דרישה נושא #

 מאשר

 פירוט

https://www.health.gov

il/hozer/mk12_2015.pd.

f 

מתקבל על מידע שאשר כי  גיבויים 20

מגובה בסיס ההסכם 

 .כחלק מההתקשרות

  כן / לא

אשר כי הוצאת דיסקים  גריטת ציוד מחשובי 21

לצורך תיקון או לכל מטרה 

אחרת, מבוצעת רק לאחר 

שהתקבל מחיקת המידע 

ופרמוט  על בסיס ההסכם

 .הדיסק

  כן / לא

רי אשר כי מבוצעים סק סקרים ומבדקי חדירה 22

ע"פ תכנון אבטחת מידע 

והממצאים  שנתי

 ם.מטופלי

  כן / לא

רמת השירות בענן: נא  מידע כללי 23

לסמן בעמודת הפירוט 

האם השירות מסופק 

במלואו או בחלקו בשירותי 

 ענן.

 כל השירות מסופק בענן .1 -

חלק מהשירות מסופק בענן. נא לפרט  .2

איזה חלק: 

__________________________

______________________ 

סמן בעמודת הפירוט את  מידע כללי 24

סוג השירות אשר יועבר 

 לענן.

 

- SaaS 

PaaS 

LasS 

נא לציין את פרטי הספק  מידע כללי 25

ופרטי המיקום שבהם קיים 

מידע שמתקבל על בסיס 

 ההסכם.

שם ספק שירות הענן:  .1 

______________________ 

שם מדינה/יבשת:  .2

______________________ 

 תשמוקציאשר כי הסביבה  ארכיטקטורה 26

 ,לשירות על בסיס ההסכם

מלקוחות אחרים  מופרדת

 .של ספק שירות הענן

  כן/לא

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


מאשר / לא  דרישה נושא #

 מאשר

 פירוט

אשר כי המידע שמתקבל  ארכיטקטורה 27

על בסיס ההסכם נשמר 

 בענן באופן מוצפן.

  כן/לא

הסמכה לתקנים וביצוע  28

 מבדקים 

אשר כי ספק הענן מוסמך 

לאחד מתקני אבטחת 

/  27017/  27001 מידע

 וציין לאלו מהם. 27018

נא לצרף תעודות במקרה 

 שיש.

  כן/לא

  



 טופס ההצעה )מהווה את נספח א' להסכם(: .4
 

 .                                                                                       התאגיד המציע:  .4.1

 _____________. שם איש הקשר: ____________________ טלפון: .4.2

 :בבית המטופל בדיקות קורונהי רותילשלקוחות מרכזיים  .4.3
 

באספקת ותק  חברה
 השרות

מספר  סוג השרות טלפון איש קשר
מטופלים 

 בשנה

      

      

      

 
 

, .1.32יש לצרף תצהיר מאומת על ידי עורך דין בדבר קיום התנאים המוקדמים לסעיפים  .4.4
 .בבקשה לעיל  5.12., 4.12.
 

  להלן ההצעה: .4.5

 מחיר בש"ח לא כולל מע"מ תיאור 

 בית/בית מלון לביקור מחיר 
 

 
 

 
מכבי האומדן הינו הערכה בלבד. בפריסה ארצית.  ביקורים 7,200 -אומדן ימי טיפול בשנה  

 אינה מחוייבת לאומדן זה או לכמות כלשהיא. 
 

 :_____________________השירותתקופת הערכות נדרשת לשם תחילת  .4.6
 

 :מסמכים שיש לצרף להצעה  .4.7
 מפרט מלא של השרות המוצע.טופס הצעה ו 

 .תקני איכות 
  רישום תאגיד 

  אישור רשם במאגרי מידע 
  אישור הפעלת מפעל חיוני בשעת חירום 

  אישור ניהול ספרים 
 פרוספקטים  

 
 

 הערות: .4.8
 בלבד ניתן להציע הצעות בש"ח 

  בפועל ביקוריםהתשלום הינו עבור 
 .המחירים אינם כוללים מע"מ 



 אחרי הנקודה. אין להציע מחיר עם ספרות 

  ימים. 120תוקף ההצעה 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 נספח ב'

 
 

 שם ישוב בעברית
שם מחוז 

 מכבי
 דרום שחר

 דרום ניר חן

 דרום חצבה

 דרום נועם

 דרום בית ניר

 דרום שדה משה

 דרום אמציה

 דרום לכיש

 דרום מזכרת בתיה

 דרום אופקים

 דרום עוצם

 דרום שדה דוד

 דרום איתן

 דרום זוהר

 דרום נוגה

 דרום אור הנר

 דרום ניר עוז

 דרום אשדוד

 דרום אשבול

 דרום מצפה רמון

 דרום כפר סילבר

 דרום גן שלמה

 דרום גבעת ברנר

 דרום באר טוביה

 דרום נען

 דרום חולדה

 דרום תמורים

 דרום גן יבנה

 דרום כפר בילו

 דרום גיבתון

 דרום ביצרון

 דרום נתיבות

 דרום כפר מנחם

 דרום שדה יואב

 דרום נהורה

 דרום נגבה

 דרום עמיעוז

 דרום כפר ורבורג

 דרום עזוז

 דרום קבוצת יבנה

 דרום דורות



 דרום איבים

 דרום גת

 דרום גברעם

 דרום ניר עם

 דרום ניצן

 דרום גבולות

 דרום רביבים

 דרום יד מרדכי

 דרום ניצנים

 דרום רוחמה

 דרום חפץ חיים

 דרום קדמה

 דרום גלאון

 דרום שובל

 דרום משמר הנגב

 דרום נבטים

 דרום חצרים

 דרום שרשרת

 דרום בארי

 דרום אבן שמואל

 דרום ניר יצחק

 דרום אורים

 דרום חצור אשדוד

 דרום צאלים

 דרום קלחים

 דרום שוקדה

 דרום סעד

 דרום משאבי שדה

 דרום גבים

 דרום ברור חיל

 דרום יסודות

 דרום טל שחר

 דרום קרית עקרון

 דרום ניר בנים

 דרום שדמה

 דרום בית אלעזרי

 דרום משמר דוד

 דרום רבדים

 דרום בית גמליאל

 דרום מבקיעים

 דרום יד בנימין

 דרום כפר הנגיד

 דרום זיקים

 דרום בני ראם

 דרום עשרת

 דרום בני דרום ד.נ. אבטח

 דרום ערוגות



 דרום בית קמה

 דרום נירים

 דרום קדרון

 דרום בית גוברין

 דרום משואות יצחק

 דרום עין צורים

 דרום תקומה

 דרום עומר

 דרום מפלסים

 דרום עין השלושה

 דרום בניה

 דרום כפר אחים

 דרום שפיר

 דרום מגן

 דרום ניר ישראל

 דרום חצב

 דרום גיאה

 דרום תפרח

 דרום רעים

 דרום ארז

 דרום ניר גלים

 דרום בית הגדי

 דרום הודיה

 דרום תלמי יחיאל

 דרום מישר

 דרום רמות מאיר

 דרום גילת

 דרום שדה עזיהו

 דרום תלמי יפה

 דרום ברכיה

 דרום בית שקמה

 דרום מסלול

 דרום פטיש

 דרום פדויים

 דרום בית עזרא

 דרום יציץ

 דרום בן זכאי

 דרום שובה

 דרום בטחה

 דרום שתולים

 דרום כפר מרדכי

 דרום משגב דב

 דרום קוממיות

 דרום כרמיה

 דרום אמונים

 דרום יד נתן

 דרום רנן



 דרום משען

 דרום גבעתי

 דרום יושיביה

 דרום עין יהב

 דרום יכיני

 דרום תלמים

 דרום זבדיאל

 דרום עזריקם

 דרום זרחיה

 דרום אביגדור

 דרום חלץ

 דרום אחוזם

 דרום כוכב מיכאל

 דרום עוזה

 דרום נווה מבטח

 דרום מבטחים

 דרום ירוחם

 דרום כיסופים

 דרום נחל עוז

 דרום כפר עזה

 דרום רבן)גבעת וושינגטון בית)

 דרום דבירה

 דרום גאליה

 דרום כפר אביב

 דרום גני יוחנן

 דרום שיבולים

 דרום שלוה

 דרום שדה בוקר

 דרום כפר הריף

 דרום ישע

 דרום אבו עמרה

 דרום אבו סריחאן שבט

עזאזמה )שבט-אל מסעודין)  דרום 

 דרום שבט-הוזייל 

 דרום שבט-עוקבי 

 דרום אבו עבדון

 דרום אפיניש שבט

 דרום אסד

 דרום אבו רקיק

 דרום אעצם

 דרום קודייראת א צאנע שבט

 דרום אטרש

 דרום שבט-אבו רובעייה

 דרום ג'ווייעד )שבט אבו)

 דרום קרינאת )שבט אבו)

 דרום עטאונה

 דרום תראב אצאנע



 דרום קוואעין שבט

 דרום שדרות

 דרום קרית מלאכי

 דרום נצאצרה שבט

 דרום אבו עמאר שבט

 דרום אוהד

 דרום תלמי אליהו

 דרום עין חצבה

 דרום תל שבע

 דרום נוה זהר

 דרום שדה ניצן

 דרום כסיפה

 דרום לקיה

 דרום זמרת

 דרום בני עי'ש

 דרום גן הדרום

 דרום מבועים

 דרום מעגלים

 דרום תושיה

 דרום כרם שלום

 דרום כרם יבנה

 דרום כפר מימון

 דרום מרכז שפירא

 דרום גני הדר

 דרום שערי אברהם

 דרום צופיה

 דרום נאות הכיכר

 דרום ורדון

 דרום צוחר

 דרום מדרשת בן גוריון

 דרום אלומה

 דרום עלומים

 דרום עזר

 דרום צופר

 דרום פארן

 דרום אשלים

 דרום אחווה

 דרום רהט

 דרום שבט) הואשלה)

 דרום שבט-סייד 

 דרום עידן

 דרום ספיר

 דרום טללים

 דרום עיר אובות

 דרום ערוער

 דרום קהילת חינוך-ניצנה

 דרום מחנה יתיר



 דרום שיזפון-נאות סמדר

 דרום כרמים

 דרום שדי אברהם

 דרום יתד

 דרום פריגן

 דרום יבול

 דרום שקף

 דרום שבט -קבועה 

 דרום תלמי יוסף

 דרום סופה

 דרום חולית

 דרום עין הבשור

 דרום דקל

 דרום נתיב העשרה

 דרום עין תמר

 דרום רתמים

 דרום הר עמשא

 דרום צוקים

 דרום שומריה

 דרום מיתר

 דרום להבים

 דרום באר מילכה

 דרום ניצני סיני

 דרום שגב שלום

 דרום שני ליבנה

 דרום כמהין

 דרום חורה

 דרום אבשלום

 דרום בת הדר

 דרום יתיר

 דרום עם )נווה חלוקים מרחב)

 דרום אבו קרינאת יישוב

 דרום מכחול

 דרום גבעות בר

 דרום סיר כפר בדואי-קצר א

 דרום אום בטין

 דרום כפר בדואי -סעוה 

 דרום בני נצרים

 דרום שלומית

 דרום אליאב

 דרום נווה

 דרום בני דקלים

 דרום נטע

 דרום גני טל

 דרום נצר חזני

 דרום כרמי קטיף

 דרום אבו תלול



 דרום באר גנים

 דרום שבי דרום

 דרום מחנה הילה

 דרום תל נוף

 דרום מחנה מרים

 דרום מחנה יפה

 דרום מחנה עדי בסיס נבטים

 דרום מחנה טלי

 דרום כנות

 דרום ינון

 דרום אורות

 דרום גבעולים

 דרום אשל הנשיא

 דרום להב

 דרום מנוחה

 דרום בית חלקיה

 דרום עין גדי

 דרום מלילות

 דרום נחלה

 דרום סגולה

 דרום ניר משה

 דרום ניר עקיבא

 דרום שדה צבי

 דרום תלמי בילו

 דרום רווחה

 דרום פעמי תש'ז

 דרום ברוש

 דרום תדהר

 דרום תאשור

 דרום זרועה

 דרום דימונה

 דרום גדרה

 דרום ערד

 דרום קרית גת

 דרום יבנה

 דרום זבארגה

 דרום תלם

 דרום אשכולות

 דרום נגוהות

 דרום טנא

 דרום מצדות יהודה

 דרום עתניאל

 דרום סוסיא

 דרום אדורה

 דרום חגי

 דרום סנסנה

 דרום שמעה



 דרום אשקלון

 דרום רחובות

 דרום באר שבע

 דרום מועצה איזורית -שער הנגב 

 ים ושפלה תירוש

 ים ושפלה מקוה ישראל

 ים ושפלה שדות מיכה

 ים ושפלה גפן

 ים ושפלה לוזית

 ים ושפלה נחושה

 ים ושפלה יד רמב'ם

 ים ושפלה מועצה איזורית מטה בנימין -שער בנימין

 ים ושפלה קרית ענבים

 ים ושפלה רמת רחל

 ים ושפלה עיינות

 ים ושפלה בית חנן

 ים ושפלה נטעים

 ים ושפלה בית עובד

 ים ושפלה מוצא עלית

 ים ושפלה מעלה החמישה

 ים ושפלה בית עוזיאל

 ים ושפלה גן שורק

 ים ושפלה ניר צבי

 ים ושפלה כפר אוריה

 ים ושפלה גזר

 ים ושפלה נוה אילן

 ים ושפלה נצר סרני

 ים ושפלה שורש

 ים ושפלה רמת רזיאל

 ים ושפלה הראל

 ים ושפלה קבוץ) צובה)

 ים ושפלה בית דגן

 ים ושפלה אבו גוש

 ים ושפלה דיר ראפאת

 ים ושפלה עין ראפה

 ים ושפלה עין נקובא

 ושפלה ים אזור

 ים ושפלה גבעת שמש

 ים ושפלה צרעה

 ים ושפלה פלמחים

 ים ושפלה סתריה

 ים ושפלה חדיד

 ים ושפלה משמר איילון

 ים ושפלה בית נקופה

 ים ושפלה נתיב הל'ה

 ים ושפלה כפר חבד

 ים ושפלה כפר דניאל



 ים ושפלה בית זית

 ים ושפלה עזריה

 ים ושפלה משמר השבעה

 ושפלהים  אשתאול

 ים ושפלה שואבה

 ים ושפלה מסילת ציון

 ים ושפלה כפר שמואל

 ים ושפלה גמזו

 ים ושפלה בית מאיר

 ים ושפלה תעוז

 ים ושפלה מצליח

 ים ושפלה מבוא ביתר

 ים ושפלה מחסיה

 ים ושפלה נחשון

 ים ושפלה תרום

 ים ושפלה עמינדב

 ים ושפלה אורה

 ים ושפלה אבן ספיר

 ים ושפלה יעריםגבעת 

 ים ושפלה זיתן

 ים ושפלה עגור

 ים ושפלה צלפון

 ים ושפלה אחיעזר

 ים ושפלה יגל

 ים ושפלה זכריה

 ים ושפלה אחיסמך

 ים ושפלה ישעי

 ים ושפלה נחם

 ים ושפלה זנוח

 ים ושפלה מטע

 ים ושפלה בר גיורא

 ים ושפלה נס הרים

 ים ושפלה ישרש

 ים ושפלה פדיה

 ים ושפלה פתחיה

 ים ושפלה שעלבים

 ים ושפלה כסלון

 ים ושפלה גינתון

 ים ושפלה בקוע

 ים ושפלה איתנים

 ים ושפלה גבעת ישעיהו

 ים ושפלה מבשרת ציון

 ים ושפלה גיזו

 ים ושפלה בית חשמונאי

 ים ושפלה עין כרם

 ים ושפלה אביעזר

 ים ושפלה נוה מיכאל



 ים ושפלה צפרירים

 ים ושפלה שמן)כפר הנוער בן)

 ים ושפלה צור הדסה

 ים ושפלה שריגים-און-לי

 ים ושפלה אדרת

 ים ושפלה יד השמונה

 ים ושפלה טלזסטון-ק. יערים

 ים ושפלה מבוא מודיעים

 ים ושפלה שילת

 ים ושפלה כפר רות

 ים ושפלה רעות-מכבים-מודיעין

 ים ושפלה נטף

 ים ושפלה נוה שלום

 ים ושפלה כרמי יוסף

 ים ושפלה לפיד

 ים ושפלה כפר זוהרים  פנימיה

 ים ושפלה נוף איילון

 ים ושפלה אירוס

 ים ושפלה נמל תעופה בן גוריון

 ים ושפלה כפר בן נון

 ים ושפלה שמן )מושב בן)

 ים ושפלה קרית יערים כפר נוער

 ים ושפלה באר יעקב

 ים ושפלה בית שמש

 ים ושפלה ירושלים

 ים ושפלה חברון

 ים ושפלה כפר עציון

 ים ושפלה נתיב הגדוד

 ים ושפלה אלמוג

 ים ושפלה תומר

 ים ושפלה מגדל עוז

 ים ושפלה תקוע

 ים ושפלה כוכב השחר

 ים ושפלה רימונים

 ים ושפלה רמונים

 ים ושפלה צוף )חלמיש לשעבר נוה)

 ים ושפלה בית אל

 ים ושפלה בית חורון

 ים ושפלה מצפה יריחו

 ים ושפלה קליה

 ים ושפלה ראש צורים

 ים ושפלה הר גילה

 ים ושפלה אלון שבות

 ים ושפלה גלגל

 ים ושפלה ייט'ב

 ים ושפלה מעלה אפרים

 ים ושפלה מצפה שלם



 ים ושפלה קרית ארבע

 ים ושפלה מעלה אדומים

 ים ושפלה עפרה

 ים ושפלה אלעזר

 ים ושפלה נערן

 ושפלה ים כפר אדומים

 ים ושפלה ורד יריחו

 ים ושפלה שילה

 ים ושפלה גבעון החדשה

 ים ושפלה בית הערבה

 ים ושפלה מתתיהו

 ים ושפלה אפרתה

 ים ושפלה מעלה מכמש

 ים ושפלה מעלה עמוס

 ים ושפלה נילי

 ים ושפלה מושב כרמל

 ים ושפלה מעון

 ים ושפלה עטרת

 ים ושפלה פסגות

 ושפלהים  מבוא חורון

 ים ושפלה נעמה-נעמי

 ים ושפלה עלמון ענתו

 ים ושפלה פני חבר

 ים ושפלה נוה דניאל

 ים ושפלה נוקדים

 ים ושפלה גבעת זאב

 ים ושפלה דולב

 ים ושפלה מעלה לבונה

 ים ושפלה אספר

 ים ושפלה גבע בנימין

 ים ושפלה עלי

 ים ושפלה כרמי צור

 ים ושפלה נחליאל

 ושפלהים  הר אדר

 ים ושפלה חשמונאים

 ים ושפלה כוכב יעקב

 ים ושפלה ביתר עלית

 ים ושפלה קדר

 ים ושפלה לשעבר נח'ל אבנת) אבנת)

 ים ושפלה נעלה

 ים ושפלה טלמון

 ים ושפלה בת עין

 ים ושפלה כפר האורנים

 ים ושפלה מודיעין עילית

 ים ושפלה גני מודיעין

 ים ושפלה מבואות יריחו

 ים ושפלה יםבת 



 ים ושפלה חולון

 ים ושפלה לוד

 ים ושפלה נס ציונה

 ים ושפלה ראשון לציון

 ים ושפלה רמלה

 מרכז באר אורה

 מרכז גת רימון

 מרכז גני תקווה

 מרכז בני עטרות

 מרכז סביון

 מרכז צפריה

 מרכז בית עריף

 מרכז טירת יהודה

 מרכז כפר טרומן

 מרכז גבעת שמואל

 מרכז מגשימים

 מרכז בית נחמיה

 מרכז חמד

 מרכז גבעת כ'ח

 מרכז גנות

 מרכז יטבתה

 מרכז קטורה

 מרכז אילות

 מרכז גרופית

 מרכז סמר

 מרכז יהל

 מרכז אליפז

 מרכז לוטן

 מרכז נחל שיטים

 מרכז נווה חריף

 מרכז שוהם

 מרכז אלעד

 מרכז מחנה יוכבד

 מרכז ברקת

 מרכז אור יהודה

 מרכז אילת

 מרכז קרית אונו

 מרכז בית אריה

 מרכז יפו-תל אביב

 מרכז בני ברק

 מרכז גבעתיים

 מרכז רמת גן

 מרכז יהוד

 צפון ראש פינה

 צפון יסוד המעלה

 צפון בת שלמה

 צפון גדות



 צפון כרי דשא

 צפון מטולה

 צפון יבניאל

 צפון כפר תבור

 צפון מנחמיה

 צפון אילניה

 צפון עדהגבעת 

 צפון עתלית

 צפון קבוצה) כנרת)

 צפון מצפה

 צפון דגניה

 צפון כנרת מושב

 צפון מגדל

 צפון מרחביה

 צפון עין הוד

 צפון כפר גלעדי

 צפון אילת השחר

 צפון דגניה ב

 צפון נהלל

 צפון עין חרוד

 צפון תל יוסף

 צפון כפר יחזקאל

 צפון גבע

 צפון עין חרוד איחוד

 צפון חפציבה

 צפון גניגר

 צפון בלפוריה

 צפון בית אלפא

 צפון יגור

 צפון מרחביה מוש

 צפון מאיר שפיה

 צפון תל עדשים

 צפון מזרע

 צפון כפר גדעון

 צפון כפר חסידים  א

 צפון אדירים

 צפון רמת ישי

 צפון שריד

 צפון משמר העמק

 צפון כפר ברוך

 צפון גבת

 צפון יפעת

 צפון דודרמת 

 צפון כפר יהושע

 צפון ברק

 צפון שדה יעקב

 צפון בית זרע



 צפון גדיש

 צפון דבורה

 צפון מלאה

 צפון ניר יפה

 צפון אפיקים

 צפון רמת יוחנן

 צפון אשדות יעקב מאוחד

 צפון כפר החורש

 צפון אשדות יעקב אחוד

 צפון בית צבי כפר סיטרין

 צפון כפר ביאליק

 צפון שער העמקים

 צפון יקנעם עלית

 צפון יקנעם מושבה

 צפון בית השיטה

 צפון בית שערים

 צפון הזורע

 צפון חולתה

 צפון כפר המכבי

 צפון כפר חיטים

 צפון ניר דוד

 צפון שדה נחום

 צפון גנוסר

 צפון מסדה

 צפון שער הגולן

 צפון בית יוסף

 צפון טירת צבי

 צפון מולדת

 צפון עין השופט

 צפון מעוז חיים

 צפון עין גב

 צפון אושה

 צפון חניתה

 צפון פקעין חדשה

 צפון שבי ציון

 צפון אלונים

 צפון עין המפרץ

 צפון מעין צבי

 צפון שרונה

 צפון אילון

 צפון כפר רופין

 צפון נוה איתן

 צפון כפר מסריק

 צפון מסילות

 צפון דליה

 צפון דפנה

 צפון דן



 צפון שדה אליהו

 צפון גשר

 צפון שדמות דבורה

 צפון הזורעים

 צפון מחניים

 צפון נוה ים

 צפון אפק

 צפון בית אורן

 צפון עמיר

 צפון בית הלל

 צפון שאר ישוב

 צפון מצובה

 צפון שדה נחמיה

 צפון אלומות

 צפון רמת השופט

 צפון רמת צבי

 צפון חמדיה

 צפון כפר סאלד

 צפון מנרה

 צפון בית זיד

 צפון הגושרים

 צפון כפר בלום

 צפון גבעת נילי

 צפון בית קשת

 צפון שמיר

 צפון עין העמק

 צפון ביריה

 צפון גלעד-אבן יצחק 

 צפון ביה'ס כדורי

 צפון רמות נפתלי

 צפון חוקוק

 צפון עברון

 צפון משגב עם

 צפון להבות הבשן

 צפון עין הנציב

 צפון עמיעד

 צפון כפר קיש

 צפון רגבה

 צפון דברת

 צפון נאות מרדכי

 צפון יחיעם

 צפון מעין ברוך

 צפון עין כרמל

 צפון כפר גלים

 צפון אלוני אבא

 צפון בית לחם הגלילית

 צפון דלתון



 צפון שמרת

 צפון נחשולים

 צפון החותרים

 צפון עין דור

 צפון רשפים

 צפון שלוחות

 צפון גדעונה

 צפון כפר הנשיא

 צפון רגבים

 צפון רמות מנשה

 צפון יזרעאל

 צפון יפתח

 צפון סער

 צפון גזית

 צפון געתון

 צפון אבו סנאן

 צפון דחי

 צפון אכסאל

 צפון בית ג'אן

 צפון מג'אר

 צפון נוג'ידאת-בועיינה

 צפון בענה

 צפון ג'וליס

 צפון ג'ש-גוש חלב

 צפון דבוריה

 צפון דיר אל אסאד

 צפון דיר חנא

 צפון דלית אל כרמל

 צפון חורפיש

 צפון בעמק )ליד מולדת טייבה)

 צפון טורעאן

 צפון יפיע

 צפון ירכא

 צפון כאבול

 צפון קאוקב אבו אלהיגא

 צפון כפר יאסיף

 צפון כפר כמא

 צפון כפר כנא

 צפון כפר מנדא

 צפון עילוט

 צפון כפר מצר

 צפון מגד אל כרום

 צפון מזרעה

 צפון מעיליא

 צפון משהד

 צפון נחף

 צפון ניין



 צפון נאעורה

 צפון סאג'ור

 צפון סולם

 צפון שזור

 צפון עוזייר

 צפון אעבלין

 צפון עיילבון

 צפון עראבה

 צפון עין מאהל

 צפון עספיא

 צפון פסוטה

 צפון פקיעין

 צפון פרדיס

 צפון שעב

 צפון כפר רומאנה

 צפון ריחאניה

 צפון ריינה

 צפון ראמה

 צפון עין אל אסד

 צפון טמרה יזרעאל

 צפון בוסתן הגליל

 צפון מעונה

 צפון בית העמק

 צפון גשר הזיו

 צפון יסעור

 צפון כברי

 צפון סאסא

 צפון כפר ראש הנקרה

 צפון כרם מהרל

 צפון לביא

 צפון מגידו

 צפון בצת

 צפון נוה אור

 צפון לוחמי הגטאות

 צפון מלכיה

 צפון פרוד

 צפון אלקוש

 צפון כפר שמאי

 צפון מירון

 צפון ספסופה-חושן

 צפון צרופה

 צפון צפורי

 צפון שומרה

 צפון יראון

 צפון מקיבלה

 צפון צנדלה

 צפון ערערה



 צפון אבטין

 צפון כפר קרע

 צפון שיח דנון

 צפון חוסן

 צפון כרם בן זמרה

 צפון ברעם

 צפון לימן

 צפון הבונים

 צפון הסוללים

 צפון מעגן

 צפון אביאל

 צפון אליקים

 צפון גבע כרמל

 צפון היוגב

 צפון עין איילה

 צפון עלמה

 צפון מגדים

 צפון מעגן מיכאל

 צפון ארבל

 צפון האון

 צפון גבעת עז

 צפון עמקה

 צפון בן עמי

 צפון תל קציר

 צפון שדה אילן

 צפון אליפלט

 צפון הירדןמשמר 

 צפון דור

 צפון גורן

 צפון ניר עציון

 צפון עמיקם

 צפון צוריאל

 צפון אחיהוד

 צפון כפר זיתים

 צפון נתיב השיירה

 צפון יערה

 צפון עופר

 צפון שלומי

 צפון עין יעקב

 צפון נורית

 צפון מרגליות

 צפון שפר

 צפון גונן

 צפון רחוב

 צפון שדה אליעזר

 צפון מגדל העמק

 צפון מכללה-אורנים



 צפון חסידים ב כפר'

 צפון עבדון

 צפון גנם-אום אל-שבלי

 צפון עצמון שגב

 צפון רכסים

 צפון סואעד שבט

 צפון בסמת טבעון

 צפון חוג'ייראת שבט

 צפון זנגריה-טובא

 צפון זרזיר

 צפון חג'אג'רה-טבאש-כעביה

 צפון ראס עלי

 צפון מנשיה זבדה

 צפון רומת הייב

 צפון ביר אלמכסור

 צפון שתולה

 צפון חזון

 צפון נצרת עילית-נוף הגליל

 צפון מעלות תרשיחא

 צפון אמירים

 צפון דוב'ב

 צפון אדמית

 צפון רם און

 צפון אבן מנחם

 צפון פוריה כפר עבודה

 צפון פוריה נוה עובד

 צפון אומן

 צפון חבר

 צפון יודפת

 צפון אביבים

 צפון אלמגור

 צפון מעלה גלבוע

 צפון מי עמי

 צפון זרעית

 צפון שניר

 צפון יעד

 צפון כרמיאל

 צפון נס עמים

 צפון נטועה

 צפון כישור

 צפון מלכישוע

 צפון מגן שאול

 צפון שכניה

 צפון בית רמון

 צפון מורן

 צפון לטם

 צפון תובל



 צפון לפידות

 צפון מנוף

 צפון מורשת

 צפון קורנית

 צפון צביה

 צפון טל אל

 צפון אלון הגליל

 צפון כליל

 צפון מתת

 צפון פלך

 צפון הושעיה

 צפון אשחר

 צפון מצפה נטופה

 צפון בר יוחאי

 צפון מצפה -עדי 

 צפון כמון

 צפון מכמנים

 צפון הררית

 צפון גילון

 צפון מנות

 צפון גיתה

 צפון לבון

 צפון הילה

 צפון חרשים

 צפון כחל

 צפון קדרים

 צפון עמוקה

 צפון צבעון

 צפון טפחות

 צפון מחנה יבור

 צפון גרנות הגליל

 צפון אבירים

 צפון צורית

 צפון מצפה אבי'ב

 צפון רביד

 צפון יובלים

 צפון רקפת

 צפון כלנית

 צפון לבנים

 צפון שורשים

 צפון תמרת

 צפון סלמה

 צפון עראמשה

 צפון הרדוף

 צפון כורזים

 צפון אמנון

 צפון אשרת



 צפון חנתון

 צפון מסד

 צפון כפר ורדים

 צפון חלוץ

 צפון גן נר

 צפון אבטליון

 צפון אשבל

 צפון מירב

 צפון תל תאומים

 צפון פי נר) נופית)

 צפון כרכום

 צפון גבעת אלה

 צפון מכר-ג'דיידה

 צפון גבעת אבני

 צפון אור הגנוז

 צפון ג'ת-יאנוח

 צפון כפר סמיע

 צפון סמיע-כסרא

 צפון כפר חנניה

 צפון משגב)אתגר)

 צפון פוריה עלית

 צפון נווה זיו

 צפון שבט) חואלד)

 צפון הודיות

 צפון בסמ'ה:ברטעה,סהלה,מעאויה

 צפון מעלה עירון

 צפון אחוזת ברק

 צפון כפר כמאנה

 צפון חוסנייה

 צפון ראס אל עין

 צפון שימשית

 צפון קדיתא) כדיתה)

 צפון מחנה יהודית

 צפון משגב

 צפון יובל

 צפון רויה

 צפון אום אל קוטוף

 צפון ירדנה

 צפון מדרך עוז

 צפון חצור הגלילית

 צפון אביטל

 צפון פרזון

 צפון מיטב

 צפון שדי תרומות

 צפון דישון

 צפון טירת הכרמל

 צפון קרית טבעון



 צפון נשר

 צפון אום אל פחם

 צפון קרית שמונה

 צפון יפית

 צפון שדמת מחולה

 צפון מחולה

 צפון נח'ל חמדת

 צפון רותם

 צפון משכיות

 צפון חיפה

 צפון בוקעאתא

 צפון עד-אלי

 צפון אל רום

 צפון כפר חרוב

 צפון חספין

 צפון קשת

 צפון יונתן

 צפון מעלה גמלא

 צפון שעל

 צפון אודם

 צפון אבני איתן

 צפון אניעם

 צפון אורטל

 צפון נטור

 צפון בני יהודה

 צפון אלוני הבשן

 צפון מיצר

 צפון גבעת יואב

 צפון גשור

 צפון קלע

 צפון קדמת צבי

 צפון חד נס

 צפון כנף

 צפון נמרוד

 צפון קצרין

 צפון מרום גולן

 צפון מג'דל שמס

 צפון מסעדה

 צפון מבוא חמה

 צפון אפיק

 צפון נוה אטיב

 צפון נוב

 צפון ע'ג'ר

 צפון עין קניא

 צפון עין זיון

 צפון נאות גולן

 צפון רמת מגשימים



 צפון רמות

 צפון קריית חיים לתאי דואר בלבד

 צפון קרית חיים

 צפון טבריה

 צפון קרית אתא

 צפון נצרת

 צפון סחנין

 צפון עכו

 צפון עפולה

 צפון צפת

 צפון קרית מוצקין

 צפון שפרעם

 צפון טמרה

 צפון נהריה

 צפון בית שאן

 צפון זכרון יעקב

 צפון קרית ביאליק

 צפון קרית ים

 צפון בנימינה

 צפון ימין אורד

 שרון אליכין

 שרון גן שמואל

 שרון כפר מלל

 שרון חופית

 שרון עין שמר

 שרון תל מונד

 שרון עין ורד

 שרון חרות

 שרון עין החורש

 שרון כפר יונה

 שרון כפר יעבץ

 שרון פרדסיה

 שרון חיים )מאוחד גבעת)

 שרון אביחיל

 שרון אבן יהודה

 שרון ירקונה

 שרון רמת הכובש

 שרון נעורים

 שרון כפר הס

 שרון כפר פינס

 שרון כפר ויתקין

 שרון הדר עם

 שרון כפר חיים

 שרון משמר השרון

 שרון קדימה

 שרון מעברות

 שרון צופית



 שרון ינאיבית 

 שרון אלישיב

 שרון חגלה

 שרון רמות השבים

 שרון גבעת ח'ן

 שרון משמרות

 שרון כפר הרא'ה

 שרון גני עם

 שרון חיבת ציון

 שרון עין עירון

 שרון שושנת העמקים

 שרון גן שומרון

 שרון מעש

 שרון שפיים

 שרון ידידיה

 שרון חבצלת השרון

 שרון גן חיים

 שרון רשפון

 שרון כפר סירקין

 שרון ביתן אהרון

 שרון נופך

 שרון כפר שמריהו

 שרון צור משה

 שרון שדה ורבורג

 שרון תל יצחק

 שרון בית יהושע

 שרון כפר גלקסון

 שרון כפר נטר

 שרון שער חפר-בית יצחק

 שרון שדות ים

 שרון מענית

 שרון גליל ים

 שרון חורשים

 שרון בית הלוי

 שרון מגל

 שרון המעפיל

 שרון גאולים

 שרון מכמורת

 שרון בני דרור

 שרון כפר מונש

 שרון בצרה

 שרון יקום

 שרון בני ציון

 שרון חרב לאת

 שרון העוגן

 שרון משמרת

 שרון אודים



 שרון נורדיה

 שרון נחלים

 שרון בארות יצחק

 שרון זרקא-ג'סר א

 שרון גנות הדר

 שרון מזור

 שרון רינתיה

 שרון ברקאי

 שרון ג'לג'וליה

 שרון ג'ת

 שרון כפר ברא

 שרון כפר קאסם

 שרון קלנסוה

 שרון מצר

 שרון מייסר

 שרון שער אפרים

 שרון אומץ

 שרון נוה ימין

 שרון בארותיים

 שרון בורגתא

 שרון נחשונים

 שרון להבות חביבה

 שרון אייל

 שרון חגור

 שרון ירחיב

 שרון גן יאשיה

 שרון עולש

 שרון ינוב

 שרון יד חנה

 שרון פורת

 שרון בית חנניה

 שרון חניאל

 שרון ניר אליהו

 שרון עזריאל

 שרון אלישמע

 שרון געש

 שרון אחיטוב

 שרון ניצני עוז

 שרון נוה ירק

 שרון אלוני יצחק

 שרון גבעת השלושה

 שרון עינת

 שרון גאולי תימן

 שרון כפר עבודה

 שרון בית חרות

 שרון עין שריד

 שרון מדרשת רופין



 שרון שער מנשה

 שרון נוה אבות

 שרון אור עקיבא

 שרון חרוצים

 שרון יעף

 שרון בית ברל

 שרון גבעת שפירא

 שרון צוקי ים

 שרון צור נתן

 שרון קיסריה

 שרון כוכב יאיר

 שרון נירית

 שרון קציר

 שרון חריש

 שרון זמר

 שרון צור יגאל

 שרון צורן

 שרון מתן

 שרון מבואות ים

 שרון בת חפר

 שרון ארסוף

 שרון צור יצחק

 שרון בת חן

 שרון מצפה אילן

 שרון גבעת חביבה

 שרון פארק תעשיות עמק חפר

 שרון תנובות

 שרון תלמי אלעזר

 שרון שדה יצחק

 שרון שדי חמד

 שרון חיים )איחוד גבעת)

 שרון עדנים

 שרון בחן

 שרון מאור

 שרון ראש העין

 שרון רמת השרון

 שרון טירה

 שרון טייבה

 שרון קדומים

 שרון אלקנה

 שרון סלעית

 שרון ריחן

 שרון מבוא דותן

 שרון אריאל

 שרון שבי שומרון

 שרון כפר תפוח

 שרון אלון מורה



 שרון ארגמן

 שרון משואה

 שרון חמרה

 שרון בקעות

 שרון גיתית

 שרון מכורה

 שרון פצאל

 שרון רועי

 שרון מעלה שומרון

 שרון קרני שומרון

 שרון חומש

 שרון חיננית

 שרון יקיר

 שרון שקד

 שרון ברקן

 שרון עמנואל

 שרון ברכה ד.נ. לב השומרון

 שרון ענב

 שרון חרמש

 שרון שערי תקוה

 שרון זהב )יועזר עלי)

 שרון ברוכין

 שרון קרית נטפים

 שרון יצהר

 שרון אלפי מנשה

 שרון מגדלים

 שרון אורנית

 שרון איתמר

 שרון פדואל

 שרון עץ אפרים

 שרון נופים

 שרון צופין

 שרון אבני חפץ

 שרון רבבה

 שרון רחלים

 שרון עמיחי

 שרון באקה אל גרביה

 שרון הרצליה

 שרון חדרה

 שרון כפר סבא

 שרון נתניה

 שרון כרכור-פרדס חנה

 שרון תקוהפתח 

 שרון רעננה

 שרון הוד השרון

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 נספח ג'

 
 __________: תאריך 

 )לזוכה בלבד( הסכם  
 

 

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

 "(.השירותים)להלן: " בבית המטופל במחוזות מכבישירות ביצוע בדיקות קורונה לאספקת 

 

 
 תקופת ההסכם  .1

להלן: ) 31.07.2021ועד יום  1.08.2020החל מיום  לשנה אחתהסכם זה יעמוד בתוקף  1.1
 (."ההסכם  תקופת"

כל תנאי ההסכם )בשינויים המחויבים( יהיו בתוקף גם בתקופות השירות שלאחר תום  1.2
 תקופת ההתקשרות כמוגדר בהסכם.

, מכבי תהא רשאית להביא הסכם זה לידי סיום, בכל שלב ומכל סיבה  אף האמור לעילעל  1.3
את  ספקיום מראש. במקרה זה תשלם מכבי ל 60ידי משלוח הודעה בכתב -שהיא, וזאת על

חזיר למכבי י ספקהסכומים שהתחייבה לשלם עד למועד שבו הופסקה ההתקשרות, או ה
 .מועד הפסקת ההתקשרות את הסכומים ששולמו עבור התקופה שלאחר

 

 
 התמורה .2

 
 ספח א'נביהיו כמפורט ומחיריהם למכבי  ספקעל ידי ה יםהמסופק רשימת השירותים 2.1

 .ם זהכ)מפרט השרות( להס 'דנספח )מחירון השרות(, 

 בפועל.  התשלום יבוצע עבור ביקורי בית/בית מלון 2.2

וסופית וכוללים הספק מצהיר בזה, כי הסכומים המפורטים מטה מהווים תמורה מלאה  2.3

 את עלויות הספק בגין מתן השירותים.

פי מצהיר ומתחייב כי מתן השירותים המקצועיים לחברי מכבי יעשה אך ורק על  הספק 2.4
של מכבי. לא יינתן שרות לחבר מכבי ללא הטופס האמור, אלא אם קיבל  הפנייהטופס 
 .אישור בכתב ממכבי לפעול אחרת הספק

 
 תנאי תשלום .3

 

עביר י, יום לאחר תום החודש שחלף 15 -ולא יאוחר מ בראשית כל חודשאחת לחודש,  3.1
 בחודש שחלף. לחברי מכבי ועל יד שסופקוהספק לידי מכבי חשבון חיוב בגין כל השירותים 

התשלום יבוצע אך ורק כנגד הצגת התחייבות ההולמת את דרישת התשלום שהוגשה 
ת מטעם הגורם הרלוונטי במחוז לכל למכבי. על הספק להקפיד ולפעול לשם קבלת התחייבו

בלבד. תשלומים שירות המסופק על ידו ולהציג דרישת תשלום המתאימה להתחייבות זו 
 חורגים יקוזזו מהחשבונית.

באמצעות מערכת דווח של מכבי,  בהתאם למפורט  יוגשחשבון החיוב שיועבר לידי מכבי  3.2
 שיידרשו ע"י מכבי.  והדו"חות האישורים כללהסכם ואליו יצורפו  'יאבנספח 

החשבונית תוגש בצירוף דוח פירוט טיפולים שבוצעו בחודש החולף לפי שם המבוטח ופירוט  3.3
 .ימי טיפול



 יום.  66 תשלום של  שוטף + התמורה תשולם כנגד חשבונית מס בתנאי 3.4

בוריים )אכיפת ניהול חשבונות( יאישור עפ"י חוק עסקאות גופים צהספק יציג בפני מכבי  3.5
 או מע"מהמעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק  1976 – תשל"ו

וכן נוהג לדווח על  ונוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותי הואפטור מניהול זה, על כי 
 בהתאם לחוק. למע"מ ועסקאותי

 

 גביית השתתפות עצמית מחברי מכבי .4

לא יגבה הספק כל תשלום נוסף מהחבר, ולא יתנו מתן שרות כלשהו מן השירותים  4.1
 המקצועיים לחברה, בתשלום כלשהוא והדבר מהווה תנאי יסודי בהסכם זה. 

 

 השירותאספקת  .5

תוך  ושוטףבאופן סדיר  השירותבמשך כל תקופת ההסכם את למכבי מתחייב לספק  הספק 5.1

ולדרישות משרד  מפרט המצורףל בהתאם  זה,בהסכם כקבוע  ההפניהמקבלת  שעות 24

 הבריאות.

לרבות  שטחי  ,נתן ע"י הספק בהתאם לקבוע בהסכם זה בכל תחום מדינת ישראליהשרות י 5.2
 .יו"ש ורמת הגולן(

 .הספק מתחייב להמשיך לספק שרות גם בשעת חרום 5.3

 
 יםמוצרשרות ואספקת ההצהרות והתחייבויות הספק ל .6

כי הנו בעל כל האמצעים, הידע, הניסיון, המיומנות והמקצועיות  ,מתחייבמצהיר והספק  6.1
כמו כן, הנדרשים לצורך מתן השירותים וביצוע יתר ההתחייבויות הנלוות על פי הסכם זה. 

הספק מתחייב לבצע פעילויות שוטפות להבטחת ובקרת איכות השירותים הניתנים על פי 
פי דרישות מכבי ועל פי כל הוראת דין הסכם זה, זאת בהתאם לאופי השירות הניתן, על 

 ו/או תקן החלים על השירותים הניתנים בהתאם להסכם זה.

-או לביצוע התחייבויות הספק עלו/אין כל מניעה להתקשרותו בהסכם זה הספק מצהיר, כי  6.2
וההסמכות הנדרשים לצורך  תהרישיונובידיו כל האישורים, ההיתרים,  , וכיפי הסכם זה

 ויותיו לפי הסכם זה.מילוי כל התחייב

הספק מתחייב ליתן את השירותים במיומנות וזהירות וברמה מקצועית גבוהה, ולהעסיק  6.3
באופן בלעדי  פי כל דין. הספק יהיה אחראי כלפי מכבי-לשם כך בעלי מקצוע מורשים על

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

, בין מכביהספק מתחייב ליתן את השירותים באופן שוויוני ובהתאם לכללים החלים על  6.4
לקבלת  מבוטחוק. כמו כן, משך ההמתנה של הלח 21-)ג( ו10היתר, מכח הוראת סעיפים 

)לקוחות  של הספקהשירות לא יהיה ארוך ממשך ההמתנה המקובל למטופלים אחרים 
 .פרטיים ושל קופות אחרות(

כל מסמך  )לרבות בדואר אלקטרוני(, מיד עם דרישתה בכתב, הספק מתחייב למסור למכבי 6.5
הקבועות בחוק לגבי  , וזאת בכפוף למגבלותהידו לחבר-לשירותים אשר ניתנו עלהנוגע 

 .על פי דין הספקאו מגבלות החלות על  סודיות רפואית.

לפני מתן כל מכבי  חברת, ימסור למכביו/או מכבי  תכי לפי דרישת חבר ,הספק מתחייב 6.6
תהיה  . מכבייםשירות פרטים מלאים לגבי זהות העובדים העומדים לתת את השירות

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

 כאמור לא יינתנו השירותים על ידי אותם עובדים. מכבי

בכתב, ללא דיחוי, על כל תלונה אשר תתקבל אצלו או אצל מי  הספק מתחייב להודיע למכבי 6.7
ידי הספק בהתאם להוראות הסכם זה. -על ה/ו בקשר עם השירות אשר ניתן לחברמטעמ

 ק, יצרף הספק את העתק פניית החבר אל הודעתו למכביבכתב אל הספ ה/החבר הפנ
 כאמור.



בכל הקשור לאופן מתן  הספק מביע הסכמתו לביצוע בדיקות ובקרות יזומות מטעם מכבי 6.8
ידי הספק מכוח הסכם זה, וזאת לרבות בדרך של סקר, שאלון, -השירותים הניתנים על

ידי נציג -השירותים בפועל עלבדיקה טלפונית וכן בכל דרך אחרת לרבות בחינת אופן מתן 
  .ם מכביסמוי מטע

הספק מתחייב, כי כל תקלה, תלונה או כל בעיה אחרת המתגלה אצלו בעת מתן השירותים  6.9
על פי הוראות הסכם זה, בין אם התגלתה בעקבות תלונה ובין אם בעקבות בדיקה יזומה 

לתה אצל הספק. ימים מיום קב 2 או בכל דרך אחרת, תטופל לכל היותר בתוך של מכבי
על דרך הטיפול בתלונה כאמור, לרבות מועד הטיפול בתלונה  הספק מתחייב להודיע למכבי

 וזהותו של הגורם המטפל.

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

 שהתגלתה התקלה/הבעיה.

רשומותיו או מי מטעמה את  יעמיד לרשות מכבי הספק מתחייב, כי על פי דרישת מכבי 6.10
ואת הנתונים המצויים בידו בקשר עם מתן בקשר עם  השירותים נשוא הסכם זה  הרפואיות

 מעת לעת. השירותים על פי הסכם זה, וזאת לצרכי בקרה וביקורת שתבצע מכבי

שלא להזכיר בכל דרך שהיא, בין בעצמו ובין באמצעות כל גורם הפועל  הספק מתחייב 6.11
ולא לעשות שימוש בסימן מסחרי כלשהו השייך  מטעמו או עבורו, את שמה של מכבי

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

לגבי היקף השירותים  מצג כלשהו ממכביהספק מצהיר, מאשר ומתחייב, כי לא קיבל  6.12
מחויבת בשום מקרה להיקף כלשהו של  פי הסכם זה, אם בכלל, וכי אין מכבי-שיינתנו על

 שירותים.

שירותי טיפול הביתי בתנאים, בכוח במשך כל תקופת ההסכם למכבי מתחייב לספק  הספק 6.13
 הכל כמפורט בהסכם זה.  –האדם, בציוד, בתקופות ובזמנים הנדרשים 

 לבית המבוטחת.אספקה ו הובלהעלויות כולל  הנקוב במחירון המחיר 6.14

 
  סודיות .7

או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה \הספק מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו 7.1

בקשר עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או במהלך או אגב 
 ההתקשרות, לפני תחילתה או לאחר סיומה.ביצוע ההסכם או מתן השירות, תוך תקופת 

לחוק  118הספק מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  7.2
 .1977-העונשין, התשל"ז

או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה, \כל פרסום בקשר להסכם זה ו 7.3
 כפופים לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 
 

 

 :לסודיות דרישות 7.4

 הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס  7.4.1

לכל מידע על ושל מכבי, עובדיה, מבוטחיה, שיטות עבודתה, נתוניה הכספיים, 
מידע על ספקיה, מידע רפואי, מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע פיננסי וכיו"ב 

פי האמור -יגיעו לידיעתו במסגרת ביצוע התחייבויות הספק עלנתונים, אשר 
 במסמכי הסכם זה )להלן: "המידע"(.

או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא, אלא אם \למנוע כל פרסום ו 7.4.2
 קיבל אישור ספציפי, לכל נושא בנפרד, בכתב, מאת מכבי ובהתאם לאישור שניתן.



לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך  לעשות את כל הסידורים הדרושים 7.4.3

ורק לעובדי הספק המורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי הספק, נותני שירותים 
פי ההסכם יחתמו על -והמועסקים על ידו ומטעמו לצורך ביצוע התחייבויותיו על

כתב התחייבות אישי לשמירת סודיות כלפי הספק )בכל עת(, בנוסח המחייב אותם 
בהתחייבויות הספק לשמירת סודיות המפורטות בהסכם זה, וכן כלפי מכבי לעמוד 

 . כנספח ג', מצ"ב להסכם 

-מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי הספק יהא אחראי כלפי מכבי למילוי האמור על 7.4.4
 או הפועלים מטעמו או עבורו.\ידי עובדיו ו

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: 7.4.5

או נותני השירות מטעמו טרם \או בידי עובדיו ו\הספק ו מידע שהיה בידי 7.4.5.1
 ההתקשרות בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות;

מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת  7.4.5.2
 סודיות;

 מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של הספק. 7.4.5.3

פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת, ובלבד -פי דין או על-תו עלמידע שחובה לגלו 7.4.5.4
 שהספק הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה להתגונן מפניו.

כי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי הספק  7.4.6
 לא יהא רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.

שייתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת  כי ידוע לו 7.4.7
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 

דיות, וכי הספק למכבי נזקים והפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת המידע בסו
 מודע לכך שהמידע הינו חלק מנכסיה של מכבי.

כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא מודע  7.4.8
לסנקציות האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם( להן הוא צפוי 

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

, 1996-ותקנותיו, חוק זכויות החולה, התשנ"ו 1981-חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א
 וכל דין רלבנטי נוסף.

 

 :דרישות אבטחת מידע .8
 כללי

 יישומן את לוודא שבאחריותו המידע לאבטחת אחראי קשר איש יוגדר הספק אצל 8.1.1
 .להלן שיובאו הדרישות של

 ISO27001 – מידע לאבטחת בינלאומי לתקן הסמכה בעל הנו כי מתחייב הספק 8.1.2
 .ISO27799 בריאות במוסדות מידע לאבטחת לתקן או

 רשאית מכבי. הספק לעובדי וזמינים מעודכנים מידע אבטחת נהלי יהיו לספק 8.1.3
 .אלו מנהלים עותק עת בכל מהספק לבקש

 ואו/ו מכבי חברי אודות פרטים המכיל מידע ממכבי מקבל הספק שבהם במקרים 8.1.4

-א"התשמ הפרטיות הגנת חוק פי על כנדרש פועל הוא כי מצהיר הספק, עובדיה
 להלן) המשפטים במשרד הפרטיות להגנת הרשות והנחיות מכוחו התקנות, 1981
 .מהחוק כמתחייב ובקרה אבטחה באמצעי נוקט הוא וכי"(, החוק: "ביחד

, סודיות הצהרות על הרלוונטיים ושלוחיו עובדי את להחתים מתחייב הספק 8.1.5
. מכבי של המידע סודיות על מוחלטת לשמירה התחייבות, היתר בין, הכוללות

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



 לצורך שלא שימוש בו ייעשה ולא יישמר מטעמו ומי הספק לידי המגיע מידע כל 8.1.6

 .מכבי מול הפעילות
 לעובדיה או/ו לחבריה או/ו למכבי הנוגע השירותים מתן במסגרת שייחשף מידע כל 8.1.7

 .במכבי הסייבר והגנת המידע אבטחת ממנהל בכתב אישור ללא' ג לצד יועבר לא
 אבטחת לאירוע חשד בכל במכבי הסייבר והגנת המידע אבטחת למנהל לדווח יש 8.1.8

 .מכבי של המידע על השפעה בעל מידע
 עובד כל של מאחריותו להפחית או לגרוע כדי זה במסמך הספק בהתחייבות אין 8.1.9

 עובדיו כל י"ע הוראותיו למילוי הספק לאחריות או/ו זה מסמך דרישות לגבי שלו
 .ושלוחיו

 המקובלים לסטנדרטים שלו המידע אבטחת רמת את להתאים אחראי הספק 8.1.10
 .בשוק

 

  לוגית מידע אבטחת

לרשת השרתים או המחשבים המכילים מידע של מכבי לא יחוברו באופן ישיר  8.1.11
האינטרנט ולרשתות חיצוניות )בחיוג או בנל"ן(. חריגה מתנאי זה מחייבת אישור 
מראש של מנהל אבטחת המידע והגנת הסייבר של מכבי.  למען הסר ספק מאושר 
לחבר את השרתים או המחשבים לרשת האינטרנט כאשר מיושמות מערכות הגנה 

 .וכדומה FW כגון בניהם

 לקבצים הגישה. מכבי של מידע המכילים לקבצים בגישה פנימי מידור יישם הספק 8.1.12
 שחתמו ולמי, זאת מחייבים הספק אצל ותפקידם שעבודתם למי רק תתאפשר אלה

 .מכבי מול סודיות לשמירת התחייבות על
 חסוי או חסוי"כ המסווג מכבי של מידע המכילים קבצים של הצפנה יוודא הספק 8.1.13

 .מכבי  של המידע סיווג מדיניות פ"ע" ביותר
 מדיניות פ"ע" ביותר חסוי או חסוי"כ המסווג מכבי של מידע המכילים קבצים 8.1.14

 .מוצפן באופן מכבי אל מהספק יועברו מכבי  של המידע סיווג

 תקשורת אמצעי בכל או/ו ל"בדוא מכבי של מידע המכילים קבצים להעביר אין 8.1.15
 .ממכבי בכתב אישור ללא אחרים לגורמים אחר

 :הבא באופן המידע אבטחת תשמר הספק של העבודה בתחנות 8.1.16
 או חברה לגבי למעט) התחנה של הקשיח הדיסק על מכבי קבצי יישמרו לא 8.1.16.1

 (.משתמשים רשת ללא יחיד
 . אישית וסיסמא USER ID באמצעות תהיה לתחנה הכניסה  8.1.16.2
 .תווים שבעה לפחות יהיה הסיסמא אורך  8.1.16.3
 .לפחות חודשים שלושה כל יוחלפו הסיסמאות  8.1.16.4
 . הסיסמא בהקשת רצופות שגיאות 5 לאחר אוטומטית תינעל התחנה  8.1.16.5
 .היותר לכל דקות 20 לאחר שיופעל סיסמא עם מסך נועל יותקן תחנה בכל  8.1.16.6
 .וירוסים כנגד ומעודכנת תקנית הגנה תכנת תותקן  8.1.16.7
 האחרונים האבטחה בעדכוני מעודכנת התחנה על המותקנת ההפעלה מערכת  8.1.16.8

 .היצרן ידי על שהופצו

 יחיד או חברה לגבי למעט) אישיים ממחשבים או הספק משרתי דיסקים יוצאו לא 8.1.17
 קבצים נמצאים כשעליהם אחרת מטרה לכל או לתיקון( משתמשים רשת ללא

 .הדיסק את ולפרמט המידע את למחוק יש כזה במקרה. מכבי של מידע המכילים
 אליו שהגישה במקום מכבי עם בתאום תאוחסן ל"כנ אופטית או מגנטית מדיה 8.1.18

 .בלבד גישה למורשי תתאפשר
 על לאחראי גישה עם ונעול סגור במקום וישמרו מסודרת בצורה יבוצעו גיבויים 8.1.19

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



 לגופים מכבי של מידע המכילים קבצים של גיבויים עם קלטות להעביר אין 8.1.20

 .מראש יידוע ללא חיצוניים
 יאוחסנו מכבי מנתוני עיבוד תוצרי המהווים דוח או אופטית או מגנטית מדיה כל 8.1.21

 .השימוש לאחר וייגרסו יושמדו וכן סגור בארון
 כל בגין במכבי הסייבר והגנת המידע אבטחת למנהל מידית להודיע מתחייב הספק 8.1.22

 .מכבי של מידע המכילים קבצים של חשיפה או/ו אובדן, לפגיעה חשש
 הביקורת. עת בכל אבטחה ביקורת לערוך מכבי לנציג לאפשר מתחייב הספק 8.1.23

 .הספק עם בתאום תבוצע
 לכל תאובטח הרשת ,(wifi) אלחוטית רשת של בטכנולוגיה שימוש וקיים במידה 8.1.24

 :הבאות בהגדרות שימוש י"ע הפחות
 .לכל גלוי שאינו מוסתר במצב תוגדר ssid)) הרשת  8.1.24.1
 ..WPA 2 בפרוטוקול שימוש יבוצע  8.1.24.2

 האבטחה הגדרות בסיס על הפחות לכל תבוצע הספק למערכת מרוחקת גישה 8.1.25

 :הבאות
 .לשירות הגישה בעת כפול" חזק זיהוי" יבוצע  8.1.25.1
 .בשירות השימוש על אירועים לוג יוגדר  8.1.25.2
 הסטנדרטים בסיס על בהצפנה שימוש ידי על תבוצע לשירות הגישה  8.1.25.3

 .בשוק המקובלים

 

  אירועים ניטור

 .המערכתיוגדר ויופעל לוג אירועים מלא על כלל האירועים בכלל מרכיבי  8.1.26

 לוג האירועים יוגדר על הבאים:  8.1.27

 בכל מודול ומערכת שמאחסנת מידע של מכבי. 8.1.27.1

 .GUIבכל רכיב בשרת: מערכת הפעלה, מסד הנתונים, וה 8.1.27.2

 וכו'. backofficeבכל רכיב במערכת: אתר משתמשים,  8.1.27.3

 ים הבאים:לוג אירועים יופעל על האירוע 8.1.28

 מוצלחות או כישלונות. –כניסות למערכת  8.1.28.1

 כל גישה לנתונים, כולל קריאה בלבד. 8.1.28.2

 כל גישה ללוג האירועים, שינוי הגדרות בו או מחיקתו. 8.1.28.3

 שרת. \כל פעולה המבוצעת על ידי משתמש ניהול המערכת  8.1.28.4

 שינוי הגדרות מערכת. כולל שינוי במערכת המשתמשים וההרשאות. 8.1.28.5

 ול את הערכים הבאים:רישום כל אירוע יכל 8.1.29

 מועד ביצוע הפעולה. 8.1.29.1

 שם משתמש מבצע הפעולה. 8.1.29.2

 כתובת מקור. 8.1.29.3

 .Client –סוג ה  8.1.29.4

 שם הפעולה. 8.1.29.5

 כישלון.\הצלחה –סטטוס  8.1.29.6

 תיאור הפעולה. 8.1.29.7

 
   מסמכים אבטחת

 הוצאו אשר  ("Hard copy)" קשיח בעותק חומר כל או/ו תיקים או/ו מסמכים 8.1.30
 במכבי ההתקשרות מבוצעת שעמו לגורם חזרה יוחזרו עבודה למטרת  ממכבי
 .בהם הטיפול בסיום מיד השמדה או גריסה לצורך



 כספת או ארון, מגירה, בארונית נעולים ישמרו מכבי של מידע המכילים מסמכים 8.1.31

 .בלבד זה לצורך שהוקצו
 מחייבים הספק אצל ותפקידם שעבודתם למי רק תותר אילו למסמכים הגישה 8.1.32

 .מכבי מול סודיות לשמירת התחייבות על שחתמו ולכאלו, זאת
 אמצעי בכל אחרים לגורמים מכבי של מודפס חומר המכילים מסמכים להעביר אין 8.1.33

 .ממכבי כתוב אישור ללא'(, וכו ישראל דואר, פקס)
 .העבודה יום בסוף במדפסת/השולחן על מכבי של חומר עם מסמכים להשאיר אין 8.1.34
 .בהם השימוש בתום מכבי של מידע המכילים מסמכים לגרוס יש 8.1.35
 כל בגין במכבי הסייבר והגנת מידע אבטחת למנהל מידית להודיע מתחייב הספק 8.1.36

 .מכבי של מידע המכילים מסמכים של חשיפה או/ו אובדן, לפגיעה חשש
 

   מכבי ולמערכות לרשת גישה

במקרה ובמהלך מתן השירותים למכבי יוקצה למי מטעם הספק שם 

שמשתמש זה יפעל  משתמש לרשת ולמערכות מכבי הספק אחראי לכך
 מכל אתר ומכל מחשב ממנו יתחבר לרשת מכבי: שלעיל כאמור בסעיפים

 לטובת שישמשו וסיסמא משתמש במכבי תפקידו במסגרת יוגדרו הספק לעובד 8.1.37
 אין. וסודית אישית הינה הסיסמא - המידע מערכות מול אל הזיהוי פרטי אימות

 ושם סיסמא עובד לידי יימסרו אם. הספק עובדי כולל, לאיש הסיסמא את להעביר
 .בהם להשתמש מוחלט איסור חל, שלו שאינם משתמש

 שימוש לבצע יש הצורך במידת. מאובטח שאינו במקום הסיסמא את לרשום אין 8.1.38
 לקובץ בהצפנה ושימוש לנייר פיזית בכספת אחסון - מאובטח אחסון במקום
 .מחשב

 באמצעות מנוטרות מכבי למערכת המחוברת עבודה בעמדת המבוצעות הפעולות 8.1.39
 . במכבי והבקרה הניטור מערכות

 מסך שומר באמצעות אותה לנעול להקפיד העבודה מעמדת הנעדר הספק עובד על 8.1.40

 .סיסמא מוגן
 מדיה נגני,  מודמים ,USB כונני כגון חיצוניים התקנים העבודה לעמדת לחבר אין 8.1.41

 ,Bluetooth)) אלחוטי תקשורת בתווך שימוש העושה אחר אמצעי כל וכן, וכדומה

Wireless, Infrared ועוד . 
 התקנת כולל, העובד ידי על עצמאי באורח העבודה בעמדת שינוי כל לבצע אין 8.1.42

 .תוכנות
 כונני על יישמרו הקבצים. העבודה עמדת על מקומי באופן קבצים לשמור אין 8.1.43

 .שלהם הסיווג רמת פ"ע ייעודיים במקומות הפנימית הרשת
 לדווח עליו, עבודתו בעמדת מורשה לא שימוש נעשה כי חושד הספק עובד באם 8.1.44

 .במכבי הסייבר והגנת מידע אבטחת למחלקת מידית

 

  Web Service ממשקי

 Webכל ממשקי הבמקרה ובמסגרת השירות יבוצע שימוש בממשקים, 
Services  ינוהלו ויאובטחו לפי הנחיות מכבי שירותי בריאות ויכללו לכל

 הפחות:

עם זיהוי תעודות דו כיווני )הכולל תעודה דיגיטלית ייעודית  SSL TLSתצורת  8.1.45
 .Client -לשרת, ותעודה שניה ייעודית לצד ה

קבועה בלבד. לא  IPבמכבי דורשת פניה באמצעות כתובת  (API)גישה לשירות  8.1.46
 או כתובת שאינה קבועה.  DHCPתתאפשר פניה לשירות מכתובת 



בממשק, כאשר הספק  Server -בכל הממשקים מול מכבי, מכבי תהווה את צד ה 8.1.47
 .Client -הוא ה

מכבי תוכל לספק תעודות דיגיטליות לכל הצדדים בתהליך התשתיתיים  8.1.48
לדוגמא(, מסדי  Active Directoryוהאפליקטיביים, הכוללים את תשתיות הרשת )

 .WEB -הנתונים, האפליקציה, וה

 ר פרט מלא של דרישות הגנה מפני התקפות אפליקטיביות.במידת הצורך יועב 8.1.49

 

 :בענן מידע אבטחת

 הספק מחויב, ענן שירותיבמקרה שבמהלך מתן השירותים למכבי יוחזק מידע של מכבי ב
 :כדלקמן לפעול
 בלבד EU Region -ספק הענן יהיה ב 8.1.50

 (.ואירועיםאיש קשר לנושאי אבטחת מידע)בקרות  יגדירספק שירותי הענן  8.1.51

 על כל חשש או אירוע מהותי בנושא אבטחת מידע וסייבר. ידווחספק שירותי  8.1.52

על כל דרישה של הרשויות   -ודרכו גם למכבי  – לארגוןספק הענן יודיע  8.1.53
 למסירה/עיון במידע של מכבי או לקוחותיה.

על כל שינוי בבעלות הספק, ויבטיח כי כל שינוי כאמור  לארגוןספק הענן יודיע  8.1.54
, על פי חוזה הארגוןף לקיום התחייבויות הבעלים החדשים כלפי יבוצע רק בכפו

 ההתקשרות שנחתם עם הספק.

 העברת מידע לשירות הענן תבוצע לאחר חתימת הספק על הסכם סודיות. 8.1.55

מכבי רשאית לבצע ביקורות ומבדקי חדירה לשירות הענן. כולל ביצוע ע"פ העניין  8.1.56
מידע ויחידת הביטחון של מכבי. של ביקורת פיזית באתר הספק ע"י נציגי אבטחת 

 הבדיקות לביצוע מכבי על המוסכם' ג צד בספק לבחור יוכל הספק הצורך במידת
 .למכבי יועבר זה במקרה הבדיקה דוח. מטעמו

 העברתמכבי על כל פעילות של  -הספק מתחייב להודיע למנהל אבטחת המידע ב 8.1.57
 מידע של מכבי ומבוטחיה לשירותי ענן.

על שירות הענן לעמוד בכללי הרגולציה והתקינות הרלוונטיות למכבי על פי צורך  8.1.58
 ,ISO 27799, ISO-27001והמידע הפעיל בשירות מועבר, מועבד או מאוחסן: 

ISO-27017, PCI , .חוק הגנת הפרטיות 
 

 ניהול זהויות והרשאות בענן: 8.1.59

 בלבד.גישה לשירות )הן ניהולית והן מצד לקוח( תבצע במשתמש אישי  8.1.59.1

)חוזק סיסמה,  הארגוןבשירות יוגדר פרופיל ההזדהות בהתאם למדיניות  8.1.59.2
 נעילה לאחר כניסות שגויות, ניתוק לאחר אי שימוש וכו'(.  

 אחסון מידע 8.1.60

נתוני מכבי ימחקו מהתקני המחשוב בהם משתמש הספק לאחר סיום  8.1.60.1
 השימוש בהם או בתום השירות, הראשון מבניהם.

 יכולת למחיקה מוחלטת של המידע מהשירות. וןלארגעל פי צורך, תתאפשר  8.1.60.2

 הצפנת המידע  8.1.61

נתונים המוגדרים כרגישים )ובכל מקרה במידע רפואי של לקוחות( יוצפנו  8.1.61.1
 באחסון.

 ההצפנה תבוצע בהתאם לסטנדרטים המקובלים בשוק.  8.1.61.2

 במידת האפשר. הארגוןמפתחות ההצפנה יישמרו באופן בלעדי בידי  8.1.61.3

 ניטור אירועים 8.1.62

 בסעיף ניטור אירועיםעל פי המוגדר  אירועים ניטור 8.1.62.1

 מידע  העברת 8.1.63

 .ומוצפן מזוהה בתווך תבוצע המידע העברת 8.1.63.1
 
 
 
 
 



 תקופת ההתקשרות וסיום ההסכם .9

 

)ככל הניתן  ספקבכל מקרה של סיום ההתקשרות בין הצדדים, מכל סיבה שהיא, יפעל ה 9.1
 מכבי האגור במערכותיו.  חבריובמידת האפשר( למחוק את המידע על 

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

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

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

אם וככל שהספק יפסיק כליל את פעילותו, מתחייב הספק לפנות לממונה אבטחת המידע  9.2
במכבי לצורך קבלת הנחיות פרטניות לעניין אבטחת המידע, הגנת הפרטיות ושמירת 

 מכבי שמידע אודותיהם מצוי במערכות הספק. חברירציפות הטיפול הרפואי על 

 

 בקרה מקצועית  .10

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

  עמידתם בדרישות המקצועיות ובתנאי ההסכם. ואת
 

  
 מעביד -העדר יחסי עובד  .11

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

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

 לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.

 או ,גופני נזק ,מוות מטעמו בגין שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא ספקה 11.2

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

 או מתן שרות למכבי.\אספקת המוצרים ו בעת
או הוצאה שיגרמו לה, אם \, בגין כל נזק ומכביאו לשפות את \מתחייב לפצות ו ספקה 11.3

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

 
 וביטוחאחריות  .12

מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, נותן השירות לבדו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או  12.1
פגיעה ו/או הפסד, ללא יוצא מן הכלל, שיגרמו למכבי ו/או לחבריה ו/או למי מטעמה ו/או 
לצד שלישי כלשהו עקב ו/או בקשר עם השהיה בביה"ח ו/או עם מתן השירותים לחברי 

בהסכם זה,, ולמכבי לא תהיה כל חבות בקשר לאמור לעיל, למעט מכבי כמפורט ומוגדר 
 נזקים שנותן השירות והמנהל יוכיחו, כי נגרמו עקב מעשה בזדון של מכבי.

נותן השירות מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל  12.2
חת עורכי דין בגין תביעה נזק ו/או הוצאה ו/או פגיעה ו/או הפסד, לרבות הוצאות ושכר טר

שתוגש כנגד מכבי, שייגרמו למכבי כתוצאה מאירוע שהינו באחריותו של נותן השירותים 
ו/או מי מטעמם ו/או בשמם, על פי הסכם זה או על פי כל דין, והכל מבלי לגרוע מזכויות 

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



מבלי לגרוע מכלליות האמור ולמען הסר הספק, מובהר כי לנותן השירות תהיה אחריות  12.3

מלאה לכל נזק ו/או הוצאה שתשא מכבי, בין כתוצאה מתביעת חבר מכבי ו/או יורשיו 
שר עם מתן השירותים המקצועיים על ידי נותן ו/או שאריו ו/או צד שלישי כלשהו, בק

השירות, לרבות כל חובה הכרוכה במתן השירותים וכן לכל חובה אחרת מכוח הסכם זה 
 או מכל דין.

מבלי לגרוע מאחריות ו/או מהתחייבות נותן השירות על פי הסכם זה ו/או על פי דין,  12.4
המוקדם, מתחייב נותן ממועד תחילת הסכם זה או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי 

השירות לערוך ולקיים על חשבונו, בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים 
' בבישראל, את הביטוחים המפורטים להלן  וב"אישור עריכת ביטוחים" המסומן כנספח 

להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "אישור עריכת ביטוחי נותן השירות"( ואת 
טים להלן )להלן: "ביטוחי נותן השירות" ו/או "הביטוחים"(, וזאת הביטוחים המפור

עד לתום  -פי ההסכם, ולעניין ביטוח אחריות מקצועית -למשך כל תקופת ההתקשרות על
 תקופת ההתיישנות על פי דין. 

 '( יובהר, כדלקמן:במבלי לגרוע מאמור באישור קיום הביטוחים )נספח 
יבטח את חבות הספק כלפי עובדיו המועסקים על ידו, על  –ביטוח חבות מעבידים   12.4.1

פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

. הביטוח אינו כפוף להגבלה, בין היתר, בדבר ימי שעות עבודה, עבודות 1980 –

שייחשבו לעובדי הספק(, והעסקת  בגובה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם )ככול

נוער כחוק. הביטוח מורחב לשפות את מכבי במידה שתחשב למעבידה של מי 

 מעובדי הספק.

יבטח את חבות הספק על פי דין, בגין פגיעה ו/או  –ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  12.4.2

אובדן ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו. הביטוח 

ינו כפוף להגבלה, בין היתר, בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, פריקה א

השבתה. הביטוח מורחב  -וטעינה, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל ובמשקה, שביתה ו

לשפות את מכבי ו/או הבאים מטעמה בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הספק 

ב כרכוש צד ג' ו/או מי מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. רכוש מכבי ייחש

ולעניין רכוש מכבי לא תחול הגבלה בדבר רכוש הנמצא בחזקתו ו/או בפיקוחו ו/או 

 בשליטתו ו/או בהשגחתו של הספק ו/או רכוש שפועלים בו. 

המבטח את חבות הספק בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי  -ביטוח אחריות מקצועית  12.4.3

מחדל או השמטה של  ו/או הפרת חובה מקצועית ו/או טעות שמקורה ברשלנות,

הספק וכל הפועלים מטעמו, אשר ארע תוך כדי ו/או עקב ביצוע השירותים ו/או 

במסגרתם. הביטוח מורחב לשפות את מכבי ו/או הבאים מטעמה בגין אחריותם 

למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. הביטוח 

דבר: נזק פיזי לגוף ו/או לרכוש, נזקים הניתן חופשי מכל סייג ו/או מגבלה ב

פיננסים שאינם עקב נזק פיזי לגוף ו/או לרכוש, הפרת חובת הסודיות, וחריגה 

 מסמכות.

ללא צורך בכל דרישה מצד מכבי, מתחייב נותן השירות להמציא למכבי, לא יאוחר ממועד  12.5
עריכת תחילת הסכם זה או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, את אישור 

ביטוחי נותן השירות, כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. נותן השירות מצהיר, כי ידוע לו, 
כי המצאת אישור עריכת ביטוחי נותן השירות כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו 
תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע 

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



לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי נותן השירות, מתחייב נותן השירות להפקיד בידי  12.6

מכבי אישור עריכת ביטוחי נותן השירות בגין הארכת תוקפו לתקופת ביטוח נוספת וכך 
 למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם ו/או על פי דין.

לא אחר כל תנאי ביטוחי נותן השירות הנזכרים בהסכם זה, נותן השירות מתחייב למ 12.7
באישור עריכת ביטוחי נותן השירות וכל תנאי פוליסות ביטוחי נותן השירות, והוא 
מתחייב, בין היתר, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא, כי פוליסות 

נה בתוקף במשך כל תקופת ביטוחי נותן השירות תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך, ותהיי
 ההתקשרות, ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. 

בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים על ידי נותן השירות כדי לצמצם ו/או לגרוע  12.8
בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו ו/או אחריותו בהתאם להסכם זה, ולא יהיה בעריכת 

חים כדי לשחרר את נותן השירות מחובתו לשפות ו/או לפצות את מכבי ו/או מי הביטו
 מטעמה בגין כל נזק שהוא אחראי לו על פי הסכם זה. 

 12.5ידי נותן השירות כנדרש בסעיפים -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על 12.9

יתר, בעיכוב כל לעיל תחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את מכבי, בין ה 12.6-ו
תשלום המגיע לנותן השירות לפי הסכם זה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות 

 .1970-העומדת למכבי לפי חוק החוזים )תרופות(, התשל"א
מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט באישור עריכת ביטוחי נותן השירות  12.10

ירות שאינה פוטרת אותו ממלוא הינה בבחינת דרישת מינימום המוטלת על נותן הש
חבותו לפי הסכם זה. נותן השירות מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה 
ו/או דרישה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל 

 טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו.
ת, כי יש צורך בעריכת ביטוחים משלימים ו/או נוספים לביטוחי נותן סבר נותן השירו 12.11

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

דל של נותן השירות בכפוף לסעיף אחריות ו/או מי מטעמה בגין אחריותה למעשה ו/או מח
צולבת )לעניין ביטוחי חבויות( והביטוח יכלול סעיף לרבות בדבר ויתור מבטח נותן 

השירות על זכות תחלוף כלפי מכבי ו/או מי מטעמה, ובלבד שהוויתור לא יחול כלפי אדם 
 שגרם לנזק בזדון )לעניין ביטוחי הרכוש(.

ה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מכבי ו/או מי נותן השירות מצהיר כי לא תהי 12.12
מטעמה, בגין כל נזק שייגרם לרכוש בבעלות נותן השירות ו/או באחריותו ו/או רכוש 
שיובא על ידי נותן השירות ו/או מי מטעמו למכבי ו/או נזק אובדן תוצאתי שייגרם לנותן 

תים, וזאת בין אם ערך נותן השירות ו/או למי מטעמו בקשר ו/או במסגרת מתן השירו
השירות ביטוח רכוש ו/או אובדן תוצאתי ובין אם לאו, וכי הוא פוטר את מכבי ו/או מי 
מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור, למעט לגבי אדם שגרם לנזק בזדון. במקרה בו יערוך 
 נותן השירות ביטוחים כאמור בסעיף זה, נותן השירות מתחייב כי הביטוחים יכללו סעיף
מפורש על פיו המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מכבי ו/או מי מטעמה, ובלבד 

 שהוויתור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.   
במידה ופוליסת הביטוח לאחריות מקצועית רפואית של נותן השירות אינה  מכסה את  12.13

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

לביטוח אחריות מקצועית רפואית המכסה את פעילותם על פי הסכם זה למשך כל תקופת 
 ההתקשרות ועד לתום תקופת  ההתיישנות הקבועה על פי דין.

נותן השירות מתחייב, כי בהתקשרותו עם בעלי מקצוע לצורך מתן סיוע תומך או שירות  12.14
מקצועית רפואית / פארא רפואית  נילווה, באחריותו לוודא כי ברשותם ביטוח אחריות

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

 על ביטוח נותן השירותים תחולנה ההוראות הבאות:   12.15



נותן השירותים מתחייב לשלם את הפרמיות במלואן במועדים שהוסכמו עם   12.15.1

שנות לרעה ו/או להפקיע את תוקף המבטח ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי ל

הביטוחים. יודגש, כי הספק יישא בכל מקרה בסכומי הפרמיות וההשתתפויות 

 העצמיות הנקובים בביטוחי הספק

ביטוחי נותן השירותים יכללו תנאי מפורש על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר  12.15.2

ף ביטוחי נערך ע"י מכבי, וכי המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתו

מכבי. כמו כן, יתחייב מבטח הספק שהפוליסות לא תשוננה לרעה ולא תבוטלנה 

 יום מראש. 30אלא אם תשלח הודעה בכתב בדואר רשום לידי מכבי לפחות 

ביטוחי נותן השירותים יכללו סעיף לפיו אי קיום בתום לב של החובות המוטלות  12.15.3

על הספק ו/או הפרה בתום לב של תנאי מתנאי הפוליסות, לא יפגעו בזכויותיה של 

 מכבי לקבלת שיפוי על פי הפוליסות. 

יבוטל. יובהר, כי אין בביטול  -חריג רשלנות רבתי ככל שקיים בביטוחי הספק  12.15.4

 לגרוע מחובות הספק ו/או מזכויות מבטחה על פי כל דין. החריג כדי

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות נותן השירות, למעט ביטוח אחריות  12.15.5

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

 

 

 קנסות .13
לפיצוי  , לא מילא הספק הזוכה את התחייבויותיו הבאות בהתאם לדרישות, זכאית מכבי 13.1

 מוסכם כלהלן:
 

 קנס חריגה דרישה הנושא

עמידה במפרט  מפרט השרות
 השירות

אי עמידה 
במפרט 
 השירות

שקלים חדשים בגין כל  100
חריגה, מעבר לאי תשלום על ימי 

 טיפול בהם הייתה חריגה

שעות  24תוך  אי הגעה ליום טיפול
מקבלת ההתחייבות 
למכבי ובאופן סדיר 

תכנית ושוטף על פי 
 הטיפול

פיגור בזמן 
 תגובה

 לכל יום פיגור₪  500

 
 מכבי תשקול הפעלת הסעיף בהתאם לסוג החריגה ותדירות החריגות. 13.2
פי סעיף זה הינם פיצויים מוסכמים וגביית הסכומים תעשה בלא צורך -הפיצויים על 13.3

 מהחשבונות השוטפים.  בהוכחת נזק. הקנסות יקוזזו על ידי מכבי 

 
 אנשי קשר .14

 להיות אשת הקשר הישירה עם  הספק.דיאנה דובינין מכבי ממנה בזאת את  14.1
 הספק ממנה בזאת את  ____________ להיות איש הקשר הישיר עם  מכבי. 14.2

 שם: ___________________  טלפון:_________________________
 :_______________________    EMAILסלולרי:_________________  

 
 הסבת הסכם .15



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

 הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.
 

 שונות .16
 

, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי ולה בלבדלמכבי, הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי  16.1
ו מעסקה אחרת, מכל סכום שהספק עשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם א

 ממכבי.שיגיע לספק 
הספק מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו על ידי מכבי לספק את  16.2

 השרות אינה בלעדית.
חברות בקבוצת מכבי, לרבות, אך לא רק: אסותא מרכזיים רפואיים  \לכל התאגידים  16.3

קאר בע"מ, -בי טבעי, מכביבע"מ, בית בלב בע"מ, מכבידנט בע"מ, עמותת קרן מכבי ומכ
מכבי אחזקות בע"מ, אגודת מכבי מגן, מכבי יזמות וכד' תהא שמורה הזכות לרכוש את 

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

לדרישת מכבי, הספק יערך תוך שלושה חודשים לעבודה במתכונת של חשבונית מרכזת,  16.4
 במבנה שתגדיר מכבי. בליווי קובץ ממוחשב, 

הספק מצהיר כי הוא עומד בכל החוקים , התקנות והנחיותיהן של הרשויות הרלוונטיות  16.5
בתחומי איכות הסביבה החלים עליו. כמו כן, לא עומדות כנגד הספק תביעות או תלונות 

 כלשהן בנושא איכות הסביבה.
שתשלח בדואר רשום על כתובות הצדדים הן כמפורט להלן. כל הודעה בקשר להסכם זה  16.6

ידי צד למשנהו על פי הכתובת כמפורט לעיל, תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד אליו 
 בעת המסירה בפועל. -ימים מיום המשלוח, ובמקרה בו נמסרה ביד  3נשלחה תוך 

 68125תל אביב,  27רח' המרד  –שירותי בריאות  -מכבי
                                                                                        רח'     הספק

 כתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים: 16.7
 dubinin_d@mac.org.il:מכבי 16.8
          הספק: 16.9

                       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום : 

 
 

        _________________     
 ______________________ 

 הספק                שירותי בריאות מכבי           
       

    שם מלא של החותם:      

     חותמת:        

 
 
 



 
 
 
 
 

 אישור
 

אני הח"מ, _____________________________________________, עו"ד, מאשר כי מר/גב' 

______________________, ומר/גב' ____________________________, נושא/ת ת.ז. מס' 

___________________________, נושא/ת ת.ז. מס' ________________________, הינו/ם 

מוסמכים לחתום על הסכם זה מטעמה של _______________________________________, 

__, ח.פ./שותפות/עמותה רשומה מס' ___________________________________________

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

 _____________________ 
 

 _____________, עו"ד 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נספח התמורה )מחירון מכבי(  -נספח א' להסכם
 
 
 
 

 מחיר מכבי בש"ח  תיאור הטיפול

 לפני מע"מ

לקיחת דגימת מחיר לביקור 

 בבית/בית מלוןקורונה 

 

  



  ביטוחים  קיוםאישור  -ב' להסכם נספח 

 

 תאריך הנפקת האישור: _____ אישור קיום ביטוחים - ב'נספח 

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

 .מיטיב עם מבקש האישור
 מעמד מבקש האישור אופי העסקה המבוטח מבקש האישור

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

 שירותים  שם:  
 אספקת מוצרים

 אחר: ______
 

 משכיר
 שוכר
 זכיין

 קבלני משנה
 מזמין שירותים
 מזמין מוצרים
 אחר: ______

 

 ת.ז./ח.פ.:
589902279 

 ת.ז./ח.פ.

 מען: , ת"א68125, 27המרד     מען:

 כיסויים 

 סוג הביטוח

חלוקה לפי גבולות 

אחריות או סכומי 

 ביטוח

מספר 

 הפוליסה

נוסח 

ומהדורת 

 הפוליסה

תאריך 

 תחילה

תאריך 

 סיום

גבול האחריות/ סכום 

 ביטוח

 כיסויים נוספים בתוקף

 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' מטבע סכום

 אחריות צולבת-302 ₪ 8,000,000    ביט   צד ג'
 כיסוי לתביעות המל"ל – 315
מבוטח נוסף בגין מחדלי המבוטח  – 321

 מבקש האישור –
מבקש האישור יחשב כצד ג' בפרק  -322
 זה

 ראשוניות -328
 רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג-329

 הרחבת שיפוי-304 ₪ 20,000,000   ביט  אחריות מעבידים
מבוטח נוסף היה וייחשב  – 319

 כמעבידם של מי מעובדי המבוטח
   ראשוניות-328

 אחריות צולבת-302 ₪ 8,000,000     אחריות מקצועית
 אבדן מסמכים-301
 הרחבת שיפוי-304
 מרמה ואי יושר עובדים-325
 עיכוב שיהוי מקרה ביטוח-327
 ראשוניות -328
 חודשים(; 12)תק' גילוי  332

        

פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח 

 (:ג'
 

094 ,095 
 

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

 השינוי או הביטול.

 חתימת האישור

 המבטח:

 

 

 



 התחייבות עובד לשמירת סודיות –נספח ג' להסכם 
 
 
 

 תאריך: ___________  לכבוד                                                                                        
 מכבי שירותי בריאות

  27המרד רחוב 
 אביב -תל

 
 

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

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

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

 
מסוגים שונים.    יםת כי לצורך מתן השירותים למכבי כעובד הספק, תהא לי גישה למידע\יודעהנני  .   2

ועל  לי רגישותו המיוחדת של המידע והצורך בשמירה קפדנית על חסיונו וברורה הכמו כן ידוע
  .למכבי עקב חשיפתו על ידי על כל המשתמע מכך םהנזק הכבד שעשוי להיגר

 
אך ורק על  מטרתולידי  או יועבר\שייחשף בפני וכל מידע כי הובהר לי כי  ת\ה ומאשר\הנני מצהיר .3

 להשתמש בו לצורך ביצוע התחייבויותיה של הספק עפ"י ההסכם.  מנת שאוכל
 
מוחלטת את המידע שיגיע אלי מתוקף מתן השירותים למכבי וכן סודיות בת לשמור \הנני מתחייב .4

בין  שלא להחזיק ברשותי ולא לעשות כל שימוש, בין במישרין ובין בעקיפין, ת\הנני מתחייב
 מתן השירותיםאו עקב \שיגיע לידי תוך כדי ובאשר הוא  מידעכל ב בתמורה ובין שלא בתמורה,

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

 
ולא להשאיר בידי , מתן השירותיםלצורך  ת לשמור על כל המסמכים שאקבל ממכבי\הנני מתחייב .5

 .כל עותק ממסמכים אלו בכל פורמט שהוא 
 
הובא לידיעתי כי הפרת ההתחייבויות הנ"ל או אי קיומן במלואן, מהווה עבירה פלילית ועוולה  .6

 . 1981 -על פי חוק הגנת הפרטיות תשמ"א  אזרחית
 
ה, כי מסירת מידע שהגיע אלי עקב ביצוע ההסכם, לאדם שלא היה מוסמך \ת ומבין\הנני מודע .7

, מהווה עבירה  פלילית לפי במסגרת ההסכם, או שימוש במידע שלא לצורך ביצוע פעילותי ולקבל
 ר.שדינה שנת מאס 1977-לחוק העונשין התשל"ז 118סעיף  

  
כמפורט במסמך זה תעמודנה בתוקפן גם לאחר תום מתן השירותים מטעמה לעיל  יהתחייבויותי .8

 למכבי. של הספק
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 מפרט השירות -'דנספח 

 

השרות כולל אספקת עובדים לצורך לקיחת דגימות לבדיקות קורונה בבית המטופל בישובים  .1.1
 כמפורט בנספח ב' השונים בהם מכבי נותנת את השירות

  יינתן באזורים: צפון, שרון, שפלה, ירושלים, דרום, מרכז.השירות  .1.2
ביקורים בפריסה ארצית המלאה, כולל מזרח ירושלים ואזורים לאחר קו  לבצעחייב תהספק מ .1.3

 הירוק.
לוקחי  ,פראמדיקים ,חובשים  צוות העובדים אצל הספק הזוכה הנדרש למתן השירות הינם: .1.4

הכשרה ללקיחת משטח קורונה ע"י מד"א /  סטודנטים לרפואה/אחיות, אשר עברו,דמים 

 הדרכה פנימית במכבי ע"י צוות שהודרך במד"א.

ביתי כולל התמגנות נדרשת עפ"י נהלי  הדרכה והסמכה לדיגוםכל עובד יאושר ע"י מכבי ויעבור  .1.5

  . טרם תחילת עבודתומשרד הבריאות, 

 .גליהזוכה יבצע את השירות ברכב ולא באמצעות כלי תחבורה דו/ תלת גל .1.6

כשכל הציוד הנדרש כולל אמצעי המיגון הנדרש יסופק ע"י מכבי,  בבית המטופלהדיגום יבוצע  .1.7

מעלות עד  2-8עפ"י נהלי משרד הבריאות ומכבי, תוך שמירה על הדגימות בטמפרטורה של 

 להגעתם למעבדה המרכזת.

רגוני/ באופן מאובטח )דואר אלקטרוני אבכל יום מכבי תעביר לספק את רשימת הנבדקים  .1.8
אותם נדרש לדגום למחרת כספת/ שירות מחשובי ייעודי( או בפקס את ההפניות  של הנבדקים 

 .היום 
 הספק יתאם דוגם )מאושר ע"י מכבי( לכל אזור נדרש. .1.9

 באחריות הספק/ הדוגם תיאום טלפוני של השירות עם המטופל ליום המחרת. .1.10

למכבי בסוף כל משמרת דיגום רשימת המטופלים שנדגמו להעביר  הדוגם /הספק באחריות  .1.11

 .)טופס ריכוז המכיל: שם + שם משפחה, תז + מספר דרישה( 

 המציע מתחייב להעמיד איש קשר ייעודי עבור מכבי . –איש קשר  .1.12
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 'חנספח 



  לכבוד
 "מכבי" -שירותי בריאות מכבי הנהלת 

 27המרד רח' 
 יפו – אביב-תל
 

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

 
 שרותי בריאות, מבוטחיה ועובדיהמכבי התחייבות לשמירת סודיות המידע של 

 

 מתחייבת בזאת לקיים את ההוראות הבאות:הספק הנהלת 

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

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

לעשות את כל הסידורים הדרושים לאבטחת המידע, להגביל את הגישה למידע אך ורק  .2
המורשים לכך, ולגרום לכך שכל אחד מהם יחתום על כתב התחייבות אישי  הספקלעובדי 
 ב' שלהלן. 4סודיות, כאמור בסעיף  לשמירת

ובין באמצעות אחרים,  וו/או עובדי הספקן אם על ידי לא לעשות כל שימוש במידע בי .3
 ולא להעביר ו/או למסור כל מידע לצד שלישי, לכל מטרה ומכל סיבה שהיא.

 .ספקלהביא את תוכנו של כתב התחייבות זה לידיעת כל אחד מעובדי ה א. .4
, לפעול על ספקיתחייב אישית בפני הנהלת ה ספקלדאוג כי כל אחד מעובדי ה ב.

  .וראות כתב התחייבות זה, על ידי חתימתו על כתב התחייבות אישיפי ה
למילוי האמור בכתב התחייבות זה על ידי עובדי  מכבי,להיות אחראים כלפי  ג.
  .ספקה

שרותי מכבי למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בזאת, כי אין בעצם גילוי המידע על ידי  .5
ת לגבי פטנטים, מידגמים, זכויות יוצרים כו, כל זוולעובדי ו, למנהליספקבריאות, כדי להעניק ל

 או זכויות אחרות.

 ספקהיה הייפרו התחייבות זו או כל חלק ממנה,  ואו מי מעובדיו/ ספקבכל מקרה שה .6
שרותי בריאות בגין כל הנזקים ו/או ההוצאות שייגרמו לה כתוצאה מכך, מכבי חייב לפצות את 

, וו/או נגד עובדי ספקנגד ה שרותי בריאותמכבי יעמדו לוזאת מבלי לגרוע מכל יתר האמצעים ש
 עקב הפרת ההתחייבויות דלעיל.

 

אני מצהיר בזה כי ידועות לי הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, ואני מודע לסנקציות 
האזרחיות והפליליות להן הנני צפוי אם אפר הוראות אלו, לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, 

 ותקנותיו, עם כל המשתמע מכך.  1981 -"א התשמ
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 מערכותנתוני מידע לצורך ממשק בין 
 )ימולא ע"י מכבי(

 
סוג מכון 

)שם 
 השירות(

שם המתקן )שם  יחידה ארגונית קוד מתקן
 הסניף( \הספק 

    
    
    

  



 נספח י'

 דרישות מחשוב

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

 מייל טלפון ב' טלפון א' שם נציג 

 Peled_i@mac.org.il  03-7462701 ישראל פלד מכבי

     ספק

 
 התקשרות:

 

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

 

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

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

חייב  הערות מטרה סוג מס'
בהתקשרות 

 Xסמן   -

בחירה אחת  דיווח חשבונאי מערכת מד"ח 1
 1-3מאפשרויות 

 

בחירה אחת  דיווח חשבונאי דיווח בקובץ 2
 1-3מאפשרויות 

 

מערכת חיוב  3

 ישיר

בחירה אחת  דיווח חשבונאי

 1-3מאפשרויות 
 

מערכת  4
 זכאות

זכאות המבוטח בדיקת 
או בדיקה \לשירות ו

לתשלום השתתפות 
תשלום היטל  \עצמית 

 רבעוני

 חובה לכלל הספקים

 

מערכת להעברת קבצים  כספת 5
 במדיה בצורה מאובטחת

 חובה לכלל הספקים
 

חיבור קו תקשורת לצורך  קו תקשורת 6
 קורא כרטיסים

 חובה לכלל הספקים
 

קורא  7
 כרטיסים

בדיקת זכאות להעברת 
או זיהוי \כרטיס מגנטי ו

 המבוטח

 חובה לכלל הספקים
 

 

 

 תהליכי עבודה:

 

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



 

 נספח יא'

 

 מערכת דווח חודשית

 

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

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

המערכת מחוברת למערכות מכבי ומייצרת קובץ במבנה משה"ב, המועבר למכבי אוטו' לאחר  .2

 סגירת חודש.

  מכל מקום.ובעל גישה אינטרנטית, מכל מחשב  URLכתובת באמצעות  למערכתניתן להיכנס  .3

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

 המערכת מאפשרת: .4

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

 ההתחייבות, מימוש ההתחייבות .

מורשה לבצע ואת התעריפים העדכניים המערכת מציגה לספק את הטיפולים שהוא  4.2

 שאושרו לו.

המערכת מאפשרת לספק להפיק דוחות חודשיים שונים, כגון: דוח חיובים חודשי, מצב  4.3

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

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

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

 החודש.

 

התחייבות עובד " –נספח ג' להסכם במערכת על משתמש \כל עובדלצורך התחברות יש להחתים  .5

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

  לצורך כניסה למערכת.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 נספח יב'

 

 הוראות בדבר מערכות מידע ומחשוב של הספק

 מטרת מסמך זה:  .1

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

 הגדרות: .2

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

 התשלום על פי הפניה או התחייבות.למבוטחי הקופה. 

 

כל חבר במכבי מחוייב בהשתתפות עצמית רבעונית בעבור הביקור /  –השתתפות רבעונית  גביית 2.2

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

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

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

קובעת האם החבר זכאי לשירות המבוקש, והאם נדרשת השתתפות רבעונית,  – מערכת זכאות 2.3

 לרבות גובה ההשתתפות. 

שבונות אינטרנטית, המאפשרת אחידות בפורמט המידע חיווח דערכת מ  – מערכת מד"ח 2.4

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

 את זמינות המידע. 

מערכת המאפשר לספק להתקשר דרך האינטרנט לביצוע עסקה, המערכת   - מערכת חיוב ישיר 2.5

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

 לאישור עסקה ומאפשר לו לחייב את  מכבי בתשלום 

 אחריות הספק .2

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

 בעת ההתקשרות תקבע: 3.2

 קביעת שיטת ההתקשרות המחשובית באחת מהאפשרויות הבאות: 3.2.1

 .1ראה נספח  – הבריאותא. מבנה דיווח משרד 

 .2ראה פירוט על המערכת בנספח  –מערכת מד"ח  ב.

 .ג. מערכת חיוב ישיר

 אופן הזכאות לביצוע בדיקה: 3.2.2

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

 רבעונית. עצמית

 התחייבות.. ב

טכנאי המחוזי ע"מ לאפיין טכנית את אופי החיבור הגורם הרלוונטי במכון יתקשר עם ה 3.2.3

 למערכות מכבי.

במקרה של ביצוע שדרוגים או החלפת תוכנה נדרש הספק לעדכן את הגורם במכבי מולו נחתם  3.3

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

 לעיל. 9.4מחדש את בדיקות הממשק ע"פ הרשום בסעיף 



לעדכן את נציג מכבי במקרה של הקמת מכון חדש או שנוי בהגדרה או אופי המכון )אופן פעולה  3.4

 (.9.4סוג השירות וכו'( וביצוע בדיקות הממשק מחדש )ע"פ הרשום בסעיף 

 לוודא כי תבוצע העברת כרטיס בכל ביקור/קבלת חבר לביצוע פעולה.  3.5

 . 3ראה נספח  –ות ולפעול בהתאם. להכיר את סוגי ההודעות ששולחת מערכת הזכא 3.6

( + קובץ אינדקס המאפשר שיוכם לתנועת החיוב בהתאם PDF( וגם )XMLשליחת סיכומי טיפול ) 3.7

 נספח י"ח.להוראות 

( ותיאום עם הטכנאי המחוזי ע"מ לספק את 5הזמנת קו תקשורת ממכבי עפ"י הצורך )נספח  3.8

 החיבור בפועל.

השירותים אשר יסופקו למבוטחי מכבי וכן בכל עת בה יתווספו ליידע את הגורם האחראי לגבי  3.9

 שירותים חדשים או יופחתו שירותים קיימים.

לספק למכבי )חטיבת הבריאות( דוגמאות לטיפולים שבוצעו במתקנו ושבכוונתו לדווח למכבי.  3.10

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

מספק מערכת המידע אשר באמצעותה מנוהל המכון הרפואי, הדרכה )חוברת מודפסת או לדרוש  3.11

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

 השונות ואופן הפעולה במקרה של תקשורת בין המערכות הנ"ל

ע לבצע שדרוגים ושינוים מעת על הספק לאפשר למכבי או מי מטעמה לרבות ספק מערכת מיד 3.12

 לעת ככפי שידרש.

 מעקב ובקרה 4

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

 הספק ובמתקניו שונים ואופן פעולתם.

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

 ביצוע בקרות כאמור. המקובלות, לצורך

מכבי שומרת לעצמה את האפשרות לשנות ו/או לשדרג את מערכת המידע מולה עובד הספק .  4.2

 השנויים או השדרוגים יבוצעו בתיאום מראש .

 
 מסמכים ישימים עבור הספק 5

: הגנה 15.2.2015מיום  3/15משרד הבריאות מס'  מנכ"להספק יפעל בהתאם לאמור בחוזר  5.1
על מידע במערכות ממוחשבות במערכת הבריאות, 

(http://www.health.gov.il/hozer/mk03_2015.pdf.) 
 
 
  נספחים:

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

 מדריך למשתמש במד"ח – 2נספח 

  

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


 יג'נספח 

 

 מערכת מד"ח
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 יד'נספח 

 

 במד"ח מדריך למשתמש
 בנפרד(במערכת )מצורף 

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

 
 

 
 



 

 
 'טונספח 

 

 שימוש בכספת
 

 שני נספחים למילוי וחתימת נותן השירות:להלן 

 . הצהרות והתחייבות של עובד/ת החברה.1

 עובד חוץ. –. טופס פרטי משתמש הכספת 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 

 





 
                                    

 
 

 
 'טזנספח 

        6/5/2007 

 במדיההנחיות להעברת סיכומי מחלה/ניתוח מבתי החולים 

  העברת קובץXML  .בכספת בהתאם לדרישת מחלקת מדיקל אינפורמטיקס של מכבי 

 בנוסף לדרישה לעיל גם סיכום בהתאם לנספח זה:

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

 .TIFאו  PDFמסמכים במדיה מגנטית בפורמט 

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

 להלן הגדרת מבנה ואופן העברת המסמכים במדיה: המידע,

 הערות גודל מאפיין שם שדה סד'מ

  5 נומרי קוד נותן שרות 1

 .םמשלימימ 0 וסיףאין לה 10 אלפא מספר אשפוז 2

  9 נומרי ת.ז. מטופל 3

 DDMMYYYY 8 נומרי תאריך אשפוז 4

 20 אלפא שם קובץ סרוק 5

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

 מספר האשפוז. .2

מספר רץ רציף של מספר הקובץ  .3
 נו.רשיצ

דוגמה לקובץ שמספר האשפוז שלו הינו 
1234567: 

E12345671.TXT 

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

 מחלה ישמר בקובץ נפרד.

על מנת שנוכל לקשר בין המסמך/קובץ סיכום המחלה לחיוב יש לייצר קובץ אינדקס במבנה  .2

 הבא:

על מנת לשמור על גודל  -  PDFסוג הקבצים שאנו מבקשים לייצר עבור מכבי/לקבל יהיה 2.1

 מצומצם ככל שניתן.

אינדקס( אנו מבקשים לקבל ביחד עם  את הקבצים השונים )סיכומי מחלה + קובץ  2.2

 הקבצים הנשלחים בגין החשבון החודשי.

, ובתאום עם יח' המחשב PDFבמקרים בהם אין באפשרות נותן השרות לייצר קובצי  2.3

 תיבדק האפשרות לקלוט את המסמך בפורמט קיים אחר.

י שייסגר מול קוד נותן השרות במכבי כפ -   MXXSMMYY.TXT –מבנה שם קובץ האינדקס  2.4

 הגורם העסקי.

 בברכה,
 דני פלד

 וות התחייבויות וחשבונות רפואייםצ
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 שאלון אבטחת מידע
 

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

 

 

 

 
 
 

 


