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 מזור לבריאות הנפשהרפואי המרכז למתן שירותי הדרכה להחלמה מהתמכרות עבור מטופלי 

 28מתוך  2עמוד 

 

 
 

 מתן ( מבקש לקבל הצעות ל"המזמין" :)להלן מזורלבריאות הנפש הרפואי המרכז  .1

 (."שירותים"ה: )להלןעבור מטופלי המזמין הדרכה להחלמה מהתמכרות שירותי 

 

את ההצעות בחוברת המכרז יש למסור במעטפה סגורה המצורפת, נושאת ציון מכרז  .2

המכרזים שבמשרד המנהלת האדמיניסטרטיבית של המזמין לא  בלבד בתיבת 1/19מס' 

הצעה שתגיע לאחר  ."המועד הקובע"( –להלן ) 0021:בשעה  30.1.19יאוחר מיום 

  הקובע לא תתקבל. המועד

         

אי מילוי תנאי ו/או אי צירוף מסמך כלשהו ו/או כל חסר ו/או עריכת שינוי/תוספת  .3

הסתייגות בין ע"י תוספת בגוף המסמכים, ובין ע"י  במסמכים ובתנאי המכרז ו/או כל

מכתב לוואי ובין ע"י כל דרך אחרת, פרט לאמור במסמכי המכרז, לא יהיו ברי תוקף 

 והם עשויים לגרום לאי הבאת ההצעה לדיון ולפסילתה.

 
המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ואין בפרסום  .4

 חייב את המזמין להוציא את ההזמנה לפועל.מכרז זה כדי ל

 

, גב' רותי אופק, מנהלת השירות הסוציאליללפרטים נוספים ניתן לפנות בכתב   .5

המזמין  .24.1.19 , עד ליוםrutio@mazor.health.gov.il הדואר האלקטרוניבאמצעות 

 לא יתחשב בפרטים/מידע שנמסרו ע"י גורם אחר.

 

כירות ההנהלה האדמיניסטרטיבית, אצל גב' רותי לקבל במזאת מסמכי המכרז ניתן  .6

קבלת מסמכי המכרז יש להשאיר פרטי  םע .8:00-15:00ה בין השעות -קסרי בימים א

איש הקשר, דואר אלקטרוני( וזאת לצורך קבלת עדכונים  )שם, טלפון, פקס, המציע

 אודות המכרז ותשובות לשאלות הבהרה אם יהיו.

 
 

ת חוברת המכרז באתר האינטרנט של המרכז בכתובת: בנוסף, ניתן יהיה להוריד א

mazor.health.co.il ובלבד שהמציע הפוטנציאלי יירשם מראש אצל המזמין ויעביר ,

פרטיו )שם, טלפון, פקס, איש הקשר, דואר אלקטרוני( וזאת לצורך קבלת עדכונים 

בטלפון:  אודות המכרז ותשובות לשאלות הבהרה אם יהיו. את הרישום ניתן יהיה לבצע

 .rutyk@mazor.health.gov.ilאצל רותי קסרי, או באמצעות דוא"ל:  04-9559600

במידה והמציע לא ביצע רישום כנדרש, לא תישמע טענה כי לא קיבל עדכונים ו/או 

                                                         תשובות לשאלות הבהרה.   

 בברכה,

                                                                                נעמי אסולין      

 מנהלת אדמיניסטרטיבית                                                                                   
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 תוכן:

 

 מסמך א'. –תנאים כלליים של המכרז  .1

 מסמך ב'. –השירותים מפרט  .2

 מסמך ג'. –הצהרת המשתתף במכרזוהמציע פס הצעת טו .3

 מסמך ד'. –ונספחיו  דוגמת הסכם .4

 

 על המציע לוודא שקיבל את כל מסמכי המכרז על כל נספחיו האמורים לעיל.

על המציע לפנות ביוזמתו אל המזמין, היה וחסר לו מסמך כלשהו ממסמכי המכרז וזאת 

יוכל להגיש את הצעתו במועד הקבוע בתוך התקופה הקבועה להגשת ההצעות ובאופן ש

 במכרז.

אין בהעדרו של מסמך ו/או בצורך לקבלו ו/או במועד קבלתו, כדי לשנות את המועד האחרון 

 להגשת ההצעות, ביחס לכלל המציעים או למציע כלשהו.
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 מסמך א'

 

 תנאים כלליים למכרז

 

 

 תנאים כלליים .1

 

"המזמין"( מבקש או  פואי""המרכז הר)להלן: מזור המרכז לבריאות הנפש  1.1

עבור מטופלי המזמין הדרכה להחלמה מהתמכרות שירותי מתן לקבל הצעות ל

"(, בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים במסמכי המכרז שירותיםה: ")להלן

 שלהלן.

 

. למרכז הרפואי שירותיםהמרכז הרפואי ערך אומדן כספי מוקדם לגבי עלות ה 1.2

ופן מהותי ובלתי סביר מהאומדן הכספי הזכות להחליט כי הצעה הסוטה בא

כז הרפואי להחליט על רהמוקדם תידחה, וכי בנסיבות מסוימות אף יוכל המ

 ביטול המכרז.

 
ההתקשרות עם הזוכה במכרז תעשה בהתאם לנוסח ההסכם שבמסמכי         1.3

 המכרז.

 

המזמין יהא זכאי לאכוף על הזוכה במכרז את תנאי הצעתו במכרז        1.4

 נאי ההסכם המצ"ב.ובהתאם לת

 
המצ"ב  השירותים בהתאם למפרט את השירותים לספק על הזוכה במכרז   1.5

 )מסמך ב'(. 

 

 לוח זמנים למכרז : .2

 

 24.1.19 המועד האחרון להגשת בקשות להבהרה

 12:00בשעה  30.1.19                 המועד האחרון להגשת הצעה

 

 תנאי סף להשתתפות במכרז .3

 

 .ישראל או תאגיד הרשום כדין בישראל יחיד תושבהמציע הוא  .3.1

ישות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים במכרז ההצעה תוגש על ידי  .3.2

 יהיו על שם המציע בלבד.
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המציע הינו  –המציע ממלא אחר התנאים הבאים, ובמידה והמציע הינו תאגיד  .3.3

ת בפועל וממלא אחר מעסיקו או מי שקשור בחוזה עם אדם אשר יתן את השירו

 התנאים הבאים.

 

 המציע הינו בעל השכלה תיכונית.  .3.3.1

הצעדים,  12המציע הינו בוגר קורס הדרכה כמדריך בגישת  .3.3.2

 המוכר על ידי הרשות למלחמה בסמים. 

( שנים 5המציע הינו בעל ניסיון מעשי מוכח של חמש ) .3.3.3

בעבודה כמדריך גמילה של אנשים הסובלים מתחלואה 

  כפולה )התמכרות לסמים ומחלת נפש(.

להוכחת העמידה בתנאים הנ"ל יצרף המציע תעודות  .3.3.4

 ואסמכתאות בכתב. 

 

 תנאים רגילים .4

 

כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המציע יצרף את  4.1

 ועל שם המציע. כמ 1976 –)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

באים והכל לשביעות כן, יצרף המציע להצעתו את המסמכים והאישורים ה

 רצונה של ועדת המכרזים.

 אישור על ניכוי מס הכנסה במקור. -

אישורים לגבי רישום התאגיד, זכויות החותמים בשמו וסמכותם לחייב את  -

 התאגיד בחתימתם. 

 תעודת עסק מורשה משלטונות מע"מ. -

 אישור מס הכנסה בדבר ניהול ספרים. -

 מסמכים אחרים/נוספים הנזכרים במכרז זה. -

 

 וכחה  הבראשי תיבות בתחתית כל עמוד כמסמכי המכרז כל על המציע לחתום על  4.2

 .לקריאת המסמכים והבנתם, ובכלל זה על כל המסמכים שצורפו על ידי המציע           

 

 אישורים ומסמכים .5

 

למרות החיוב לצרף את כל האישורים והמסמכים במצורף להצעה, ועדת  כי יודגש

לא חייבת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר למציע אשר לא המכרזים תהא רשאית, אך 

צירף להצעתו אישור ו/או מסמך מן המנויים לעיל, להשלים את המצאתם למזמין 

ידי הועדה וזאת כל עוד עולה בבירור על פני -במסגרת פרק הזמן אשר ייקבע על



6 
 1/19ספר מכרז מ

 מזור לבריאות הנפשהרפואי המרכז למתן שירותי הדרכה להחלמה מהתמכרות עבור מטופלי 

 28מתוך  6עמוד 

 

הצעה כפי האישורים ו/או המסמכים הנ"ל כי היו קיימים ובעלי תוקף במועד הגשת ה

 שיידרש בתנאי המכרז.

     

 תקופת ההתקשרות .6

 

ההתקשרות ופת עם אופציה של המזמין להארכת תק שנהההתקשרות תהיה לתקופה של 

שנים, במידת הצורך  (4ארבע )של כולל לתקופות נוספות בנות שנה אחת כל אחת, עד לסך 

אישור ו 1992-"בובהתאם לשיקול דעת המזמין והכל בכפוף לחוק חובת מכרזים, התשנ

 . תקציבי

 

 ההצעה .7

 

על המציע לצרף להצעתו אסמכתאות בכתב אשר יעידו על עמידתו בתנאי  הסף  7.1

 ובכל תנאי אחר מתנאי המכרז כמפורט במסמכי המכרז. 

  מסמך ג'. -טופס ההצעה תוגש על גבי ציע הצעת המ 7.2

יום מהמועד האחרון להגשת הצעות      90ההצעה תהא בתוקף לתקופה של  7.3

 מכרז.ה

אינם על המציע לנקוב את המחירים המוצעים על ידו בש"ח, כאשר המחירים  7.4

. המחירים בהצעה יכללו את ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות כוללים מע"מ

על פי מכרז זה, בהתאם למפורט בתנאי המכרז והחוזה, מתן השירותים ב

 .והמציע לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר שהציע בהצעתו

במידה והמציע הוא תאגיד תיחתם ההצעה על ידי מורשי החתימה המוסמכים  7.5

להצעה יצורף אישור של רואה חשבון או עורך דין בדבר מורשי  לחתום בשמו.

החתימה של התאגיד ואישור כאמור בדבר זהותם של החתומים על ההצעה 

 בהתאם לנוסח המצ"ב.

 

 

 הגשת ההצעות .8

 

את יש להגיש  .1/19 סגורה, נושאת ציון מכרז מספרעל המציע להגיש הצעתו במעטפה 

של  האדמיניסטרטיביתהנהלה במסירה ביד בלבד לתיבת המכרזים, שבמשרדי הההצעה 

 שתגיע לאחר המועד הנ"ל לא תתקבל. מעטפה .0012:בשעה  30.1.19עד ליום  המזמין 

 

 

 

 

 



7 
 1/19ספר מכרז מ

 מזור לבריאות הנפשהרפואי המרכז למתן שירותי הדרכה להחלמה מהתמכרות עבור מטופלי 

 28מתוך  7עמוד 

 

 

 הוצאות המכרז .9

 

         ת שהוציאו בקשר עם הגשתהמציעים לא יהיו זכאים לתשלום כלשהו בגין הוצאו

ההצעה, בין אם זו תתקבל ובין אם לאו, ובין אם הושלמו הליכי המכרז או         

 שהמכרז התבטל.

 

 

 הבהרות ושינויים .11

 

גב' רותי אופק, ללהבהרות ולקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות בכתב  11.1

מנהלת השירות הסוציאלי, באמצעות הדואר האלקטרוני 

rutio@mazor.health.gov.il.  

 

המזמין לא יתחשב . תשובות להבהרות יינתנו על ידי המזמין בכתב 11.2

 בפרטים/מידע שנמסרו ע"י גורם אחר.

 

מציע שלא יגיש פניה . 24.1.19 פניה כאמור לעיל תעשה לא יאוחר מיום 11.3

בלת קעד למועד זה יראוהו כמסכים לתנאי המכרז במלואם וכמוותר על 

 פרטים נוספים והבהרות.

 

  המזמין רשאי, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות  במכרז,  11.4

להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתו או בתשובה לשאלות      

המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז 

ל ידם. נמסרו עש לפי הפרטיםויובאו, בכתב, לידיעתם של משתתפי המכרז, 

המציע יצרף למסמכי ההצעה כחלק בלתי נפרד מהם את הודעות המזמין 

כאמור כשהן חתומות בחתימתו, לאישור קבלתן, הבנתן והבאת האמור בהן 

 בחשבון במסגרת הצעתו.

                     

 שמירת זכויות   .11

 

המזמין יהא זכאי לאכוף על המשתתף שהצעתו תקבע כזוכה את תנאי    11.1

 כרז בהתאם לתנאי ההסכם המצ"ב.הצעתו במ

 

המזמין יהיה רשאי לבטל את המכרז ואת ההתקשרות על פיו בגלל    11.2

סיבות תקציביות ו/או מנהליות ו/או ארגוניות ולמשתתפים או לזוכה לא יהיו 

 שום טענות ו/או תובענות לפיצויים. 
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     בחינת ההצעות .12

 

 בחינת ההצעות תיעשה לפי המבחן הבא:  .12.1

 מהציון הכללי. 60% –הצעת מחיר  .12.1.1

 מהציון הכללי.  40% – מציעאיכות ה .12.1.2

 שלבים:ארבעה הבחינה תיעשה ב .12.2

בשלב ראשון תיבדק עמידת המציעים בתנאי הסף. רק מציעים שיעמדו  .12.2.1

 בתנאי הסף יעברו לשלב השני. 

 בשלב השני יחושב ציון איכות למציעים.  .12.2.2

 יינתן ציון להצעות המחיר.בשלב השלישי י .12.2.3

שב הציון הכללי )מחיר, איכות המציע( ויינתן דירוג חובשלב הרביעי י .12.2.4

להצעות. ההצעה אשר תקבל את הציון הכללי הגבוה ביותר תיבחר למתן 

 השירותים. 

 עמידה בתנאי הסף – 1שלב  .12.3

בשלב הראשון ייפתחו כל ההצעות אשר יתקבלו עד למועד האחרון להגשת ההתעות 

הגשת הצעות. רק הצעה ותיבדק עמידת המציעים בכל תנאי הסף הנדרשים ל

 שתעמוד בתנאי הסף תעבור לשלב השני.

 מהציון הכללי( 40%איכות המציע ) – 2שלב  .12.4

. במידה בשלב השני תיבדק איכות המציע, בהתאם למשקלות הבאות .12.4.1

והמציע הינו תאגיד, ייבחנו הרכיבים המצוינים להלן ביחס לאדם אשר יתן 

 את השירות בפועל מטעם התאגיד. 

 

 משקל אורת שם הרכיב

 המציע יצרף להצעתו המלצות מגורמים איתם עבד בעבר.  המלצות

המזמין יפנה לגורמים אלו לקבלת התרשמות אודות 

 שירותים קודמים שסיפק המציע. 

 במסגרת רכיב זה ייבחנו המרכיבים הבאים:

מקצועיות, יכולת עבודה בצוות, יכולות בקשרים 

 בינאישיים. 

30% 

ניסיון 

 המציע

 

נק'  5עבור כל שנת ניסיון יוענקו  -ן בהנחיית קבוצותניסיו

 נק'.  10עד לסך של 

10% 

עבור כל שנת ניסיון  -ניסיון בקשר פרטני עם מכורים 

 נק'. 10נק' עד לסך של  5יוענקו 

10% 

עבור כל שנת ניסיון  -ניסיון בעבודה בצוות רב מקצועי 

 נק'. 10נק' עד לסך של  5יוענקו 

10% 
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התרשמות 

אישית 

 בראיון

המזמין יקיים ראיון עם האדם אשר יספק בפועל את 

השירות מטעם המציע לקבלת התרשמות אודות ניסיונו 

 וכישוריו. במסגרת רכיב זה ייבחנו המרכיבים הבאים: 

מקצועיות, יכולת עבודה בצוות, יכולות בקשרים 

 בינאישיים.

 

40% 

 100% סה"כ

 

, בהתאם לנוסחת יע ציון איכותלאחר בדיקת איכות המציע יקבל המצ .12.4.2

 החישוב הבאה:

 

ניקוד ההצעה הנבחנת

ניקוד האיכות המקסימלי
× 100 =  ציון איכות

  

 מהציון בכללי( 60%מחיר ) -3שלב  .12.1

 הצעת המחיר תהיה עבור תעריף לשעה.  .12.5.1

נקודות וכל המציעים  100ציון המחיר יקבע כך שהמחיר הנמוך ביותר יקבל  .12.5.2

ך יותר ביחס להצעה הזולה. החישוב יעשה על פי האחרים ינוקדו בציון נמו

 נוסחת החישוב הבאה:

 

עלות ההצעה הנמוכה ביותר

עלות ההצעה הנבחנת
× 100 =  ציון המחיר

  

 חישוב הציון הכללי )מחיר, איכות( ודירוג ההצעות – 4שלב  .12.6

)כפי שיתקבל בחישוב שלעיל( הציון הכולל במכרז יחושב על ידי שקלול ציון האיכות 

)כפי שיתקבל בחישוב שלעיל( עבור כל אחת מההצעות בנפרד, בהתאם ון המחיר וצי

 לנוסחת החישוב הבאה: 

 

40 × ציון איכות + 60 × ציון מחיר

100
=  ציון כללי

 

ההתקשרות עם הזוכה לא תצא למזמין הזכות לבחור כשירים נוספים, כך שבמידה ו .12.7

פים על פי סדר מכל סיבה שהיא, יתקשר המזמין עם הכשירים הנוסאל הפועל 

 דירוגם. 

 

המזמין רשאי שלא לקבל כל הצעה שהיא, ואין בהזמנה זו כדי לחייב את המזמין  .12.8

 להוציאה לפועל.
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המזמין יהא רשאי לדרוש מהמציעים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות  .12.9

נוספות לשביעות רצונו המלאה גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המציע 

 סגרת שיקוליו, כאמור.והצעתו במ

 

 הודעה על הזכייה וההתקשרות .13

 

עם קביעת הזוכה במכרז תימסר לו על כך הודעה בכתב. המציע שיקבע כזוכה  .13.1

ימים ממועד ההודעה, כאמור,  7במכרז מתחייב לחתום עם המזמין על ההסכם תוך 

  . או במועד מוקדם יותר, כפי שיקבע על ידי המזמין

חייבויותיו, קרי: לא מסר למזמין את ההסכם היה והזוכה לא יעמוד בהת .13.2

חתום ו/או לא ביצע או הפר אחד מתנאי המכרז, יהא המזמין רשאי לבטל את 

 הזכייה במכרז בהודעה בכתב למציע. 

 

 בהצעות של מציעים אחריםעיון  .14

 

, )להלן: 1992 –המציע מצהיר כי ידוע לו שעפ"י חוק חובת המכרזים התשנ"ב  .14.1

, יתכן שתהיינה פניות של  מציעים אחרים לראות את "חוק חובת המכרזים"(

 הצעתו במידה ויזכה.

במידה ולמציע פרטים בהצעה שהוא מבקש שיהיו חסויים בפני הצגה למציעים  .14.2

ין במפורש אלו פרטים בהצעתו הוא יאחרים מטעמי סוד מקצועי או מסחרי, יצ

שהסכים שלא יציין פרטים שכאלה, ייראה כמי  עמצי. מבקש שיהיו חסויים

לחשיפת הצעתו כולה. ההחלטה הסופית על חיסיון סעיפים תהא של ועדת 

המכרזים בלבד. ועדת המכרזים תהא רשאים עפ"י שיקול דעתה להציג כל 

מסמך שלהערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי והוא דרוש כדי לעמוד 

בדרישות של חוק חובת המכרזים. בהגשת הצעתו מסמכים ומאשר המציע 

ראש כי אין ולא יהיו לו כל טענות, דרישות או תביעות כנגד המזמין בגין כל מ

 החלטה שבנדון.

יובהר כי בכל מקרה הצעת המחיר של המציע תהיה גלויה  למציעים האחרים,  .14.3

 ובמסגרת הליך העיון בהצעות ניתן יהיה להציגה כאמור.

י אותו מציע במידה ובחר מציע כי פרט מהצעתו יהיו חסויים, לא יהיה רשא   .14.4

 לראות פרט זה בהצעות אחרות.

 

 אישור המציע .11

 

אני מאשר כי קראתי את כל האמור לעיל, הבנתי אותו, וככל שהדברים נוגעים 

 להתחייבויותיי אם אזכה במכרז, אני מתחייב כי אבצע אותם בהתאם לאמור.
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מזמין הערות, השגות או שאלות שהיו לי )אם היו כאלה( הועלו על ידי בפני נציגי ה

 לפני הגשת הצעתי וקבלתי בקשר אליהם תשובה מספקת להנחת דעתי.

 בהתאם לאמור במסמכי מכרז זה ובהסכם המצורף.השירותים יינתנו אני מצהיר כי 

 

 

    

 חתימת וחותמת המציע     
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 השירותים מפרט -סמך ב'מ
 

 
 

עבור להחלמה מהתמכרות הדרכה שירותי מעוניין ברכישת   רוהמרכז הרפואי מז .1

  (.או "התוכנית" "שירותים"ה: )להלןמטופלי המרכז הרפואי 

 

מחלת נפש  –המטופלים מאושפזים במרכז הרפואי וסובלים מתחלואה כפולה  .2

 והתמכרות לסמים. 

 

בהחלמה למטופלים לסייע , היא אשר תופעל על ידי המציעהתוכנית, מטרת  .3

 הצעדים.  12בגישת  מהתמכרות

 
מחלקה פתוחה   -  1המטופלים בתוכנית הינם מטופלים המאושפזים במחלקה מרבית  .4

ממושכת לגברים, אך ייתכנו מטופלים נוספים ממחלקות אחרות, בהתאם לשיקול 

 דעת הצוות המטפל. 

 

שעות בחודש, שלושה ימים בשבוע כאשר אחד מהימים  80התוכנית תופעל בהיקף של  .5

 שעות אחה"צ/ערב. עבודה ביכלול 

 

 :הצעדים, ותכלול 12וכנית היא בהתאם לגישת הת .6

 עבודה פרטנית עם המטופל. 

 עבודה קבוצתית. 

  מפגשי המטופלים לליוויNA בקהילה . 

 המטפל. הצעדים לצוות 12ת סמינר יהנחי 

 השתתפות בישיבות צוות. 

 

. במרכז הרפואי 1המפקחת על התוכנית ועל עבודת נותן השירותים תהיה מנהלת מחלקה  .7

 השירותים לפעול בהתאם להנחיותיה של המפקחת במתן השירותים. נותן  על
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 טופס הגשת הצעה  – מסמך  ג'
 

 לכבוד
 ועדת המכרזים

 רוהמרכז הרפואי מז
 ע  כ  ו

 
 
 

אנו הח"מ,  לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ואת דוגמת ההסכם, 

 קמן:למצהירים ומתחייבים בזה כד

 

ו מצהירים בזה כי הבנו ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז והגשנו את אנ .1

הצעתנו בהתאם וכי לא נציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי     

 הבנה ואנו מוותרים בזאת  מראש על טענות כאמור.

 

 מכי  מכרז זה.אנו מצהירים שקיבלנו, במידה ובקשנו, את כל ההסברים בכל הקשור למס .2

 

אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל  התנאים הנדרשים מהמציעים במכרז, כי יש לנו את  .3

מתן היכולת המקצועית, היכולת הפיננסית, המערכות המתאימות ועובדים מקצועיים ל

 הכלולים במכרז וכי הצעתנו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז.השירותים 

 

ויתר מסמכי המכרז שירותים בנו על  בוריו את מפרט ההננו מצהירים כי למדנו וה .4

 כלשונם.  אנו מצהירים כי הבאנו בחשבון בהצעתנו את כל התנאים שהוזכרו לעיל.

 

 אנו מצהירים בזה כי הצעה זו  מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. .5

 

בין  את כל ההוצאות, להלן כוללהכלול בהצעת המחיר  אנו מאשרים כי המחיר .6

 המיוחדות, בין הכלליות ובין האחרות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע האמור       

 במכרז זה, בהתאם לדרישות מסמכי המכרז, וכי לא נציג  כל תביעה או טענה בשל אי              

 הבנה ו/או אי ידיעת תוכן מסמכי המכרז, תנאי ההסכם ו/או נספחיו.             

 

 יום 90או לשינוי ותהא תקפה במשך זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול צעתנו ה .7

 מהמועד האחרון להגשת הצעות.

 

 אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה  על  ידכם .8

 כם.יחוזה מחייב בינינו לבנ
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 ימים ממועד קבלת 7היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים לחתום עמכם על הסכם תוך  .9

קבע על ידכם בהתאם לדוגמת ההסכם הודעה מכם או במועד  מוקדם יותר, כפי שי

נפרד  ומסכימים שכל המסמכים המצורפים למכרז זה יהוו חלק בלתי ,שצורפה למכרז זה

 ממנו ומשלימים זה את זה.

  

פיו   אנו מצהירים כי ידוע לנו שהמזמין יהא רשאי לבטל את המכרז ואת ההתקשרות על .11

בשל סיבות תקציביות ו/או מנהליות ו/א ארגוניות ולא תהיינה לנו שום טענות ו/או 

 תובענות לפיצויים.

 

 להלן פירוט המסמכים המצורפים להצעה:  .11

 

המציע יצרף המלצות, וכן פרטי  המלצות   .1

 ההתקשרות עם איש קשר. 

ת המציע יפרט את הניסיון הרלוונטי, לרבו ניסיון בהנחיית קבוצות  .2

באיזו מסגרת נרכש, פרטי התקשרות עם 

 איש קשר.

ניסיון בעבודה פרטנית עם   .3

 מכורים.

המציע יפרט את הניסיון הרלוונטי, לרבות 

באיזו מסגרת נרכש, פרטי התקשרות עם 

 איש קשר.

ניסיון בעבודה עם צוות רב   .4

 מקצועי

המציע יפרט את הניסיון הרלוונטי, לרבות 

תקשרות עם באיזו מסגרת נרכש, פרטי ה

 איש קשר.

 

 

 הצעת מחיר .12

 

  ללא מע"מעלות מוצעת לשעת עבודה, 

 
 המחיר המצויין לעיל כולל את כל העלויות הכרוכות באספקת השירותים. 

 

 תימת המציע על טופס ההצעהח .13
 
 

  שם המציע

  כתובת 

  איש הקשר

  טלפון

  טלפון נייד
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  פקס

  דוא"ל

 
 
 
 

_________________________________________________                             _ 
   ת א ר י ך      חתימה וחותמת       

 
 
 
 
 
 

 במידה והמציע הינו תאגידעו"ד/רו"ח אישור 

 

 אני הח"מ_____________________ עו"ד / רו"ח מרחוב________________________

ה"ה  ________________________   חתימותיהם של מאשר בזאת כי חותמת התאגיד בצירוף

____________________________ שחתמו מטעם  -ת.ז. ___________________ ו

 התאגיד דלעיל על מסמכי מכרז מספר_________ זה בפני, מחייבים את התאגיד לכל דבר ועניין.

 

 

____________________________                      ________________________ 

 תאריך                                                    חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח            
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 סמך ד'מ
 

 דוגמת הסכם
 ההסכם יעודכן בהתאם לתוצאות המכרז

 
 2019ם _________בחודש _______בשנת שנערך ונחתם ביו 

 
 

           
 רומזלבריאות הנפש  המרכז הרפואי -משרד הבריאות  –מדינת ישראל  בין:   

 , עכו2מרח' דוכיפת 

 )להלן: "המרכז הרפואי"(

 מצד אחד          

 

 

 לבין:      _____________

 

 כתובת: _____________ 

מצד       (או "הספק" נותן השירותים")להלן: "              

 שני

 

 

 בתאריך___________ אשר __________והמרכז הרפואי פרסם מכרז מס'   והואיל

 העתק מסמכיו מצורפים להסכם זה מסומנים כנספח א' ומהווים  חלק בלתי  

 נפרד ממנו.  

 

 הגיש הצעתו למרכז הרפואי  וועדת המכרזים של המרכזנותן השירותים ו והואיל

בישיבתה מיום __________ קיבלה הצעתו, כולה או  חלקה, והכריזה  רפואיה

 זוכה במכרז.עליו כ

   

 והצדדים  מעוניינים להסדיר  היחסים ביניהם בהסכם זה כדלקמן,  והואיל

 

 לפיכך הותנה  הוצהר והוסכם כדלקמן:

 

מהווים נותן השירותים כרז, והצעת המבוא להסכם זה והנספחים לו לרבות מסמכי המ .1

 נפרד ממנו והצדדים מאשרים נכונות האמור בהם. חלק בלתי

 

 ם מובאות לשם הנוחות בלבד.כותרות הסעיפי .2
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הצדדים מצהירים בזאת כי הסכם זה מבטל ו/או מביא לידי סיום כל התקשרות ו/או  .3

 הסכם  אחר שנערך בין הצדדים ו/או מי מטעמם לפיו.

 

 ושים שלצדם, אלא אם הכתוב  מחייבבהסכם זה יהיו למונחים  המוגדרים להלן  הפיר .4

         פירוש אחר:

  

 ר, עכו.והמרכז הרפואי מז                           " "המרכז הרפואי 

 

 _______________לרבות עובדיו, וכל מי שיעסוק     "נותן השירותים"

 בביצוע  הסכם  זה מטעמו, הכול על פי העניין.                                                      

 

 .1/19מכרז מס'    "המכרז"

 

עבור מטופלי הדרכה להחלמה מהתמכרות תי שירו "שירותים"ה

  המרכז הרפואי. 

 

 במרכז הרפואי. 1מנהלת מחלקה    "המפקח" 

 

 

מתחייב למלא אחר כל המפורט במסמך ב' למסמכי המכרז ובכל נותן השירותים  .5

 מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.ה מסמכי המכרז

 

 נותן השירותיםהצהרות והתחייבויות  .6

 

 צהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:מנותן השירותים 

 

יבצע את השירותים בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה, לשביעות רצונו של כי  .6.1

וכפי שיעודכנו  המפורטות במסמכי המכרז ועל פי דרישות המרכז הרפואיהמזמין, 

 מעת לעת.

  

 ויפעל על פי הנחיותיו.  במתן השירותיםשמונה לעניין זה פקח המשמע להוראות כי י .6.2

  

 ת ההתקשרותתקופ .7

 

המרכז הרפואי יתקשר עם הספק לתקופה של שנה מיום __________  ועד יום  7.1

_________ 
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המרכז הרפואי רשאי להאריך ההתקשרות לתקופות נוספות בנות שנה אחת כל אחת,  7.2

שנים, על פי שיקול דעתו הבלעדי. הודעה על הארכת תקופת  4עד לסך כולל של 

 יום טרם סיום תקופת ההסכם.  30ההתקשרות תועבר לספק לפחות 

 

 אחריות .8

 

לכל נזק על פי כל דין מתחייב כלפי המרכז הרפואי לשאת באחריות נותן השירותים  .8.1

אם נגרם , לעובדיו או למטופליו, מרכז הרפואילסיבה שהיא   ואובדן שיגרם מכל

 נותן השירותים. בשל הפרתו על ידי  במהלך ועקב ביצוע  הסכם זה ו/או

 

ק ו/או אובדן, כאמור לעיל להשלים כל נזומתחייב לתקן, להיטיב  נותן השירותים  .8.2

תם הכול לשביעות רצונו המלאה של המרכז הרפואי, הקרוב ביותר לאחר קרובמועד 

אך אין בכך כדי לגרוע מזכות המרכז הרפואי לתקן את הנזק אם הספק לא עשה כן 

 בתשלום הוצאותיו. נותן השירותיםקדם ולחייב את בה

 

מתחייב בזה לשפות את המרכז הרפואי מיד עם דרישתו הראשונה נותן השירותים  .8.3

לצד שלישי והנובע מנזק  הנובע מסעיף  םלשלז הרפואי המרכבשל כל  סכום שיאלץ 

 זה לעיל.

 

 ביטוח .9

 

  בנספח א' להסכם זהנותן השירותים מתחייב לבצע ולקיים את כל הביטוחים המפורטים 

משרד הבריאות, המרכז הרפואי לבריאות הנפש מזור  -לטובתו ולטובת מדינת ישראל

הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים ולהציג למרכז הרפואי לבריאות הנפש מזור, את 

 בנספח א'. והתנאים הנדרשים 

 

 ערבות ביצוע .11

 

כנספח ב' יצרף ערבות בנקאית לביצוע, בנוסח המצורף לחוזה זה  יםנותן השירות

בסך של חמישה אחוז משווי ההתקשרות, להבטחת התחייבויותיו על פי  להסכם זה,

וגבלת בתנאים, בלא שיהיה על ההסכם והמכרז. הערבות היא אוטונומית ובלתי מ

המזמין  לנמק, לדרוש או לבסס את דרישתו לשלם את הסכום הנקוב בערבות, כולו או 

מקצתו, ומבלי שיידרש תחילה להסדיר את סילוק הסכום מאת החייב, כאמור בנוסח 

לצורך גביית פיצויים המגיעים המזמין ניתנת לחילוט על ידי הערבות. הערבות תהיה 

, או לצורך כל תשלום אחר יםנותן השירותההסכם על ידי המכרז או ב הפרת עקמזמין ל

מובהר בזאת כי חילוט הערבות לא ייחשב כתשלום  .יםנותן השירותמלמזמין המגיע 

נותן זכאי לקבל מן  היהי המזמיןמזמין, וכי ל יםנותן השירותפיצויים מוסכמים מאת 
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הערבות, ובין סכום הנזק שנגרם  את ההפרש בין סכום ששולם עקב חילוט יםהשירות

תקופת לאחר גמר  יםנותן השירות לא חולטה הערבות, תוחזר הערבות ללמזמין בפועל. 

 .המזמיןואישור על פי הסכם זה,  האחריותההתקשרות ו

 

 תנאי התשלום ו התמורה .11

 

מפורט בכתב, שיתייחס  נותן השירותים יגיש למפקח, מדי חודש, דין וחשבון 11.1

 שביצע באותו חודש.לשעות העבודה 

 

המזמין ישלם לנותן השירותים תמורה בהתאם לתעריף השעתי הקבוע בהצעת  11.2

המחיר, ועל פי שעות העבודה שבוצעו בפועל, כפי שיפורטו בדו"ח נותן השירותים 

 ויאושרו על ידי המפקח.  

 

למען הסר הספק מוצהר בזה כי המזמין לא ישלם לנותן השירותים כל תשלום  11.3

ף לאמור בסעיף לעיל, ונותן השירותים ישא בעצמו בכל ההוצאות שיהיו אחר או נוס

 לו במתן השירות.  

 

נותן השירות ה מיום אישור חשבונית 30התשלום עבור האמור לעיל יבוצע שוטף +  11.4

 ר.ווהעברתה לגזברות המרכז הרפואי מז פקחעל ידי המ

 
 נותן השירותיםעובדי        .12

 

י לעניין מתן השירותים על פי הסכם זה והוא ישמש כקבלן עצמאנותן השירות  .12.1

מבצע את חיוביו  עפ"י הסכם זה  כקבלן עצמאי ולא קיימים יחסי  עובד  ומעביד בינו 

 ר.והמרכז הרפואי מז - ו/או המועסק מטעמו בביצוע הסכם זה ובין משרד הבריאות

טעמו ו/או מי שהוסמך מ מטעמו מצהיר  ומתחייב כי כל העובדים נותן השירותים  .12.2

לכל  מי  מהמועסקים על ידו  ועובדיהם יהיו עובדיו בלבד ומצהיר כי הודיע והבהיר

ר לא מתקיימים והמרכז הרפואי מז -בביצוע  הסכם זה כי בינם ובין משרד הבריאות

והאחריות כלפיהם כמעביד, על כל  כל יחסי עובד ומעביד, ועליו בלבד  החובה

 המשתמע מכך.

 

 שמירת סודיות .13

 

ירותים מתחייב בזאת לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע, רפואי או אחר, הקשור נותן הש

לפעילות המרכז הרפואי והחולים המטופלים בו )לרבות זהות המטופלים(, אליו ייחשף 

במהלך מתן השירותים. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נותן השירותים 

ור או להביא לידיעת כל אדם את המידע. מתחייב שלא לפרסם, להעביר, להודיע, למס
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נותן השירותים מתחייב להביא לידיעת עובדיו ו/או מי מטעמו חובה זו של שמירת 

 . ' להסכם זהגכנספח סודיות. נותן השירותים יחתום על טופס שמירת סודיות המצ"ב 

 

נותן השירותים יעביר למפקח אישור בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין  .13

 , טרם תחילת הפעילות. 2001 –מוסדות מסוימים, התשס"א ב

 

נותן השירותים לא יעביר לאחר את זכויותיו וחובותיו על פי חוזה זה, לרבות כל זכות  .14

 בל לכך רשות מהמזמין מראש ובכתב.יו/או חובה הנובעים ממנו, אלא אם ק

 

תוקף היה להם כל כל שינוי ו/או תוספת להסכם זה וכן כל ויתור בקשר להסכם זה לא י .15

 ו/או נפקות אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי כל הצדדים הסכם.

 

אי אכיפה של זכות על פי הסכם זה ו/או אי דרישה לביצוע חובה, של מי מהצדדים על פי  .16

 הסכם זה, לא תחשב כויתור על זכות ו/או דרישה לביצוע החובה.

 

כתב על פי כתובות המפורטות כל הודעה אשר תשלח על ידי צד אחד למשנהו תשלח ב .17

 במבוא להסכם זה, כל עוד לא הודיע מי מהצדדים להסכם על שינוי הכתובת.

 

 וכן חוק 1973-לק כללי(, התשל"ג הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים )חעל  .18

 .1970 –החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א 

 

 ו מחלוקת שיתגלעו בין הצדדיםסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל סכסוך ו/א .19

והנובעים ו/או קשורים בהסכם זה ו/או בביצועו תהיה לבית המשפט המוסמך במחוז 

 חיפה.

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

__________________                                                                           ________________ 

 נותן השירותים          פואיהמרכז הר
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 אישור קיום ביטוחים - להסכם נספח א'

 
 
 

 לכבוד 
 

 ;משרד הבריאות, המרכז הרפואי לבריאות הנפש מזור –מדינת ישראל 
 כתובת:______________;

 
 

 א.ג.נ.,
  

 אישור קיום ביטוחיםהנדון:  
 
 
 

נותן __________________)להלן "הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ___________
 "( השירותים

 
לתקופת הביטוח מיום _______________ עד יום ________________ בקשר למתן שירותי 

עבור מטופלי המרכז הרפואי לבריאות הנפש מזור, בהתאם למכרז הדרכה להחלמה מהתמכרות 
הנפש מזור, את הביטוחים משרד הבריאות, המרכז הרפואי לבריאות  –וחוזה עם  מדינת ישראל 

 המפורטים להלן:
 

         
ביטוח חבות מעבידים )ככל ויועסקו עובדים ע"י נותן השירותים(, פוליסה 

 מס'___________________
 
 אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל  והשטחים המוחזקים.  .1

     
 "ב לעובד, למקרה ולתקופת ביטוח )שנה(.דולר ארה 5,000,000גבול האחריות לא יפחת מסך   .2

 

הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה  .3
 ויחשב כמעבידם; 

                                                   

משרד הבריאות, המרכז הרפואי לבריאות הנפש  –הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל  .4
מזור היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי היא נושאת בחבות מעביד 

 כלפי מי מעובדי נותן השירותים, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.         כלשהם
 
 

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי )ניתן להציג גם במסגרת ביטוח משולב אחריות מקצועית וביטוח 
 בגבול אחריות משותף( , פוליסה מס'______________ צד שלישי

       
אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף  .1

 ורכוש  בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. 
 

 ה(. דולר ארה"ב, למקרה ולתקופת הביטוח )שנ  250,000גבול האחריות לא יפחת מסך   .2
 
 (.CROSS LIABILITYבפוליסה נכלל סעיף אחריות צולבת ) .3

 

הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני  .4
 משנה ועובדיהם;
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מדריכים ובעלי תפקידים אחרים, שאינם מכוסים במסגרת ביטוח חבות מעבידים של הספק,  .5
 נחשבים צד שלישי. 

 

 ים, אנשי צוות המרכז הרפואי לבריאות הנפש מזור ורכושם נחשבים צד שלישי;המטופל .6
 

שרד הבריאות, המרכז הרפואי לבריאות הנפש   –הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל  .7
 מזור  ככל שייחשבו  אחראים למעשי ו/או מחדלי נותן השירותים והפועלים מטעמו.

 
 

במסגרת ביטוח משולב אחריות מקצועית וביטוח צד  ביטוח אחריות מקצועית )ניתן להציג גם
 שלישי בגבול אחריות משותף(, פוליסה מס'______________

 
הפוליסה מכסה נזק מהפרת חובה מקצועית של נותן השירותים, עובדיו ובגין כל הפועלים  .1

מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי 
הדרכה להחלמה הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, שייגרמו בקשר למתן שירותי נכון, 

פרטנית עם  העבור מטופלי המרכז הרפואי לבריאות הנפש מזור, כולל גם עבודמהתמכרות 
בקהילה, הנחיית סמינר, בהתאם   NAהמטופל, עבודה קבוצתית, ליווי המטופלים למפגשי 

 בריאות, המרכז הרפואי לבריאות הנפש מזור;    משרד ה –למכרז וחוזה  עם מדינת ישראל 
 

 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(.      250,000גבול האחריות לא יפחת מסך  .2
 

 -הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את ההרחבות הבאות: .3
 ;מרמה ואי יושר של עובדים -
 –ירותים כנגד מדינת ישראל אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא חל על תביעות נותן הש  -  

 משרד הבריאות, המרכז הרפואי לבריאות הנפש מזור;
  חודשים ; 6הארכת תקופת הגילוי לפחות  -  

 
משרד הבריאות, המרכז הרפואי לבריאות הנפש   –הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל  .4

 טעמו.מזור ככל  שיחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי נותן השירותים והפועלים מ
 
 

 כללי
 

 בפוליסות הביטוח הנ"ל נכללו התנאים הבאים:
  
משרד הבריאות, המרכז  –מדינת ישראל לשם המבוטח התווספו כמבוטחים נוספים:   .1

 , בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.   הרפואי לבריאות הנפש מזור
 
תוקף אלא אם בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל  .2

יום לפחות במכתב רשום למנהל האדמיניסטרטיבי   60ניתנה על  ידינו הודעה מוקדמת של  
 של  המרכז הרפואי לבריאות הנפש מזור.

 

 -אנו מוותרים  על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות  או חזרה, כלפי מדינת ישראל .3
ובדיהם וכן כלפי המטופלים, ובלבד משרד  הבריאות, המרכז הרפואי לבריאות הנפש מזור וע

 שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
 

נותן השירותים אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי  הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל  .4
 החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

 
 יסה תחולנה בלעדית על נותן השירותים.ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופול .5

  
כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר  .6

קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו  בחזקת ביטוח ראשוני המזכה 
 במלוא הזכויות על פי הביטוח.
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 ככל שקיים.  חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל .7
 

 
 בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

 

 

 

 בכבוד רב,                                                                                       

                                                                    ___________________________ 

 תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח
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 נוסח כתב ערבות ביצוע –ב' להסכם נספח 

 
 

 שם הבנק / חברת הביטוח ____________________

 מספר הטלפון ____________________________

 _________________________מספר הפקס ____

 

 לכבוד 

 המרכז הרפואי לבריאות הנפש מזור 

 

 מס' _____________   ביצוע הנדון: ערבות

 

₪  ___________הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

 (, שיוצמד למדד המחירים לצרכן מתאריך_______________________)במילים:

_ )להלן: "החייב"(, בקשר ___________תדרשו מאת ________ אשר ________________

למתן שירותי הדרכה להחלמה מהתמכרות למטופלי המרכז הרפואי לבריאות  1/19עם מכרז מס' 

   .הנפש מזור

 

ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב, בלי שיהיה  7אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

מבלי שתידרשו תחילה להסדיר את סילוק הסכום כאמור עליכם לנמק את דרישתכם או לבססה, 

 מאת החייב ומבלי שנטען כל טענת הגנה שתעמוד או שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיובו כלפיכם. 

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך __________ עד תאריך __________, אלא אם כן תוארך עפ"י 

 בקשת החייב או על פי דרישתכם קודם לכן.  

דרש לשלם חלק מסכום הערבות, הרי יתרת הערבות )ההפרש בין הערבות ודרישתכם(, אם נ

 תישאר כערבות לכם עד מועד פקיעתה בתאריך הנקוב לעיל, ובהתאם לתנאים לעיל. 

 

 ערבות זו הינה אוטונומית, בלתי מוגבלת בתנאים, אינה ניתנת להעברה או להסבה.  

 

 ף הבנק/חברת הביטוח שכתובתו: דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסני

 

     ________________           ________________ __________________________ 
 שם הבנק/חברת הביטוח   מספר הבנק ומספר הסניף     כתובת סניף הבנק / חברת הביטוח

 

                           _________________                    _______         ___________________ 

  חתימה וחותמת                                          שם מלא               תאריך    
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 נוסח התחייבות לשמירת סודיות  - להסכם  ג'נספח 

 לכבוד

 המרכז לבריאות הנפש מזור

 

או "בית החולים"(, נחתם הואיל וביני לבין המרכז הרפואי לבריאות הנפש מזור )להלן: "המזמין" 

והמזמין התנה הדרכה להחלמה מהתמכרות עבור מטופלי בית החולים, הסכם למתן שירותי 

 ההתקשרות עימי בהתחייבויותי לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע;

 אי לזאת, אני הח"מ, מתחייב כלפיכם כדלקמן:

 ידם:בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצ .1

( השייך למזמין ו/או למטופלים המטופלים Know-How(, ידע )Informationכל מידע ) - "מידע"

ו/או שטופלו בבית החולים ו/או הקשור באספקת הטובין/מתן השירותים נשוא מכרז זה, בין בעל 

פה ובין בכתב ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או 

ופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת, בין ישיר ובין עקיף, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: א

נתונים, מסמכים, דו"חות, התכתבויות, מידע אודות בית החולים והחולים השוהים בבית 

החולים )לרבות זהותם(, צילומים שצולמו במתחם בית החולים, מידע המתייחס למצב בריאותו 

י של מטופל בבית החולים או לטיפול הרפואי בו, מידע מתוך הרשומה הרפואית הגופני או הנפש

 של מטופל בבית החולים. 

כל מידע אשר יגיע לידי בקשר לאספקת הטובין/מתן השירותים  נשוא  -"סודות מקצועיים" 

מכרז זה, בין אם נתקבל במהלך אספקת הטובין/מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי 

 בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר על ידי המזמין ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו. לפגוע 

 

הנני מתחייב לשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם  .2

שימוש אך ורק לצורך אספקת הטובין/מתן השירותים נשוא חוזה זה. למען הסר ספק, ומבלי 

, הנני מתחייב שלא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת לפגוע בכלליות האמור

 כל אדם את המידע ו/או הסודות המקצועיים.

הנני מתחייב שלא לצלם בכל צורה שהיא צילומים במתחם בית החולים, אלא אם כן הדבר  .3

 נדרש במסגרת העבודות נשוא החוזה ולצורך זה בלבד. 

במערכות המחשוב של המזמין,  אלא אם כן הדבר נדרש  הנני מתחייב שלא לעשות כל שימוש .4

 במסגרת העבודות נשוא החוזה ולצורך זה בלבד ובאישור מפורש של הנהלת בית החולים. 

נותן השירות לא יוציא כל מידע רפואי, מידע על שוהים בבית החולים, עובדים או כל  .א

לגבי כל צורה של מידע סודי אחר אל מחוץ לתחומי בית החולים. הדברים אמורים 

 מידע )דיגיטילי, פיזי או כל צורה אחרת(. 
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נותן השירות לא יעבד המידע בכל אמצעי שאיננו רכוש בית החולים אלא אם כן ניתן  .ב

 לכך אישור מפורש על ידי הגורם המוסמך ובכתב.

 

הנני מתחייב לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית,  .5

 ת, נוהלית או אחרת כדי לקיים את התחייבויותיי על פי התחייבות זו.ביטחוני

הנני מתחייב להחזיר לידי המזמין ולחזקתו מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או  .6

חפץ שקיבלתי מכם או השייך לכם שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים/אספקת 

ותים/אספקת הטובין או חומר שהכנתי הטובין שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן השיר

עבור המזמין. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כלשהו של חומר כאמור או של 

 מידע.

הנני מתחייב כי מידע הנוגע לבית החולים, על כל צורותיו, המועבר למשרדי ו/או לעובדי לא  .7

להוציא מידע מחוץ יצא מתחומי אלא חזרה למשרדי בית החולים. במידה וקיים צורך 

לתחומי, יעשה הדבר אך ורק לאחר קבלת אישור מראש ובכתב ממנהל אבטחת מידע. בתום 

 השימוש בחומר אוודא גריסתו או החזרתו לבית החולים. 

 הנני מתחייב כי בכל מקרה של אובדן מידע כלשהו אודיע על כך מיידית לבית החולים.  .8

 

יגיע לידי במהלך ביצוע העבודה ומסירתו לאחר הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע ש .9

 .1981 -וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1997 –מהווים עבירה על פי חוק עונשין, התשל"ז 

ידוע לי כי העברת מידע ו/או סודות מקצועיים כאמור, למאן דהו, ללא אישור בכתב מאת  .10

 המזמין, עלול להסב למזמין נזקים כלכליים משמעותיים ביותר.

ני מתחייב להיות אחראי כלפי המזמין על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או הנ .11

תוצאה מכל סוג, אשר יגרמו למזמין ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, 

 וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.

עובדי ו/או מי מטעמי חובה זו של שמירת סודיות. הנני מתחייב  הנני מתחייב להביא לידיעת .12

, מיד עם תחילת טופס התחייבות לשמירת סודיותלהחתים את עובדי ו/או מי מטעמי על 

 עבודתי נשוא החוזה. 

 

ידוע לי כי למזמין הזכות, על פי שיקול דעתו, לערוך בקרה על ביצוע התחייבויותיי על פי  .13

ושא החתמת העובדים ואני מתחייב בזאת לתקן את הליקויים התחייבות זו, לרבות נ

 שיימצאו בתוך תקופת זמן שתיקבע על ידי המזמין. 

 

ידוע לי כי הפרת ההתחייבות המפורטות בנספח זה תקים למזמין זכות תביעה נפרדת  .14

ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל, ו/או תהווה עילה לביטול החוזה על פי 

בגין כל אירוע של ₪  10,000וחילוט הערבות ו/או תחייב אותי בפיצוי מוסכם של המכרז 

 הפרת סודיות.
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למען הסר ספק מובהר בזאת כי ההתחייבות לשמירה על סודיות תעמוד בעינה גם בתום  .15

 תקופת ההתקשרות ואין להתחייבות לשמירה על סודיות פגות תוקף.  

 
 ולראיה באתי על החתום

 

    :היום

 שנת בחודש וםי 

 

נותן 

 השירותים

   

 ת"ז שם פרטי ומשפחה 

 

 

   

 חתימה כתובת
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 התחייבות לשמירת סודיות לעובדי נותן השירותים  

 )ייחתם על ידי עובדי המציע הזוכה, טרם תחילת ההתקשרות(
 

 

 טופס הצהרת שמירה על סודיות

 

______________, )שם פרטי ושם אני החתום מטה, ___________________, ת.ז. _____
 משפחה( העובד / מועסק אצל _________________________ )שם המעסיק( , מתחייב בזאת:

לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור ו/או לא להביא לידיעת כל אדם, כל  .1
ידיעה וכל מידע, אשר יגיעו לידיעתי בתקופת עבודתי מטעם _____________ )שם 

סיק( הנותן שירותים למרכז הרפואי לבריאות הנפש מזור, בתקופת עבודתי כאמור, המע
 או לאחר מכן.                                                                     

התחייבותי זו חלה לגבי כל סוגי המידע, בין אם יגיעו לידיעתי בתוקף עבודתי כאמור ובין  .2
 דרך אחרת.  אם יגיעו לידיעתי בכל

לעיל, הנני מתחייב כי במשך תקופת מתן  1ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .3
לא אגלה לכל אדם או גוף, לא אפרסם  ללא הגבלת זמןהשירותים למשרד או לאחר מכן 

וכן לא אוציא מחזקתי את המידע ו/או כל חומר כתוב אחר ו/או כל חפץ או דבר, בין 
 וא, לרבות מידע אודות הנבדקים.ישיר ובין עקיף, לצד כל שה

כמו כן, אני מתחייב כי אם אקבל רשות להשתמש במאגרי המידע של בית החולים,  .4
אעשה זאת אך ורק לצורך מתן השירותים למשרד, ובהסכמה מפורשת בכתב מטעם 
הנהלת בית החולים. אני מתחייב לפעול בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות והוראות 

 ניין.כל חוק הנוגע לע

אני מצהיר בזה שידוע לי, כי אי מילוי התחייבויותיי הנ"ל מהווה עבירה פלילית מכוח  .5
וכן חוקים אחרים  1981-וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1977 -חוק העונשין, התשל"ז 

 לפי סוג המידע, וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק בגין אי מילוי התחייבויותיי. 

 
  ________________    _________________ 
  חתימת המצהיר           תאריך           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


