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 '/סיון/תשפ"ב ח
26/06/2022 

 
 
 

 לכבוד
________ 

 
 
 

 שלום רב,
 

 

למטופלי  הסעת אמבולנס ישירות הצעת מחיר עבורבקשה לקבלת הנדון: 

 לבריאות הנפש מזורהרפואי המרכז 

 

מזור או "המרכז הרפואי" )להלן: "המזמין"( מבקש לקבל הצעות  המרכז לבריאות הנפש .1

ובהסכם  , כפי שמפורט בנספח א'מחיר לשירותי הסעת אמבולנס למטופלי המרכז הרפואי

 )להלן: "השירות"(. המצורפים 

משרדי מעטפה סגורה לתיבת המכרזים, הנמצאת בב למסור במסירה ידניתאת ההצעות יש  .2

המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו בלבד, ללא שם המציע על ההנהלה של המזמין.  

. ההצעה שתגיע  10.07.2022 "המועד הקובע" -לא יאוחר מיום להלן.או כל פרט מזהה אחר

 לאחר המועד הקובע לא תתקבל. 

 ההצעה .3

  ההצעה תוגש על גבי הטופס המצורף, נספח א'.  4.1

שוי הניתן על ידי רשות הרילהצעה יש לצרף אישור בתוקף להפעלת  אמבולנס   4.2

  הצעה שתוגש ללא האמור לא תידון.  -במשרד התחבורה ומשרד הבריאות

 השירות יינתן באמבולנס פרטי רגיל. 4.3

 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות מחיר.    90ההצעה תהא בתוקף לתקופה של  4.4

כאשר המחירים אינם על המציע לנקוב את המחירים המוצעים על ידו בש"ח,  4.5

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

במתן השירות, והמציע לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר שהציע 

 בהצעתו.
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בחירת הזוכה תיעשה על פי מבחן המחיר בלבד, כך שההצעה הזולה ביותר  -בחינת ההצעה  .4

נה במקומות שלאחר מכן בסדר יורד. וכל יתר ההצעות, תדורג תדורג במקום הראשון

 המציע אשר הצעתו תהיה הזולה ביותר ייקבע כזוכה.   

 
למזמין הזכות לבחור כשירים נוספים למתן השירות, כך שבמידה ותופסק ההתקשרות עם  .5

 הזוכה מכל סיבה שהיא, יתקשר המזמין עם הכשירים הנוספים על פי סדר דירוגם. 

 

ם לגבי עלות השירות. למזמין הזכות להחליט כי הצעה המזמין ערך אומדן כספי מוקד .6

 הסוטה באופן מהותי ובלתי סביר מהאומדן הכספי המוקדם תידחה. 

 

המזמין רשאי שלא לקבל כל הצעה שהיא, ואין בהזמנה זו כדי לחייב את המזמין להוציאה  .7

 לפועל.

 
פי צרכי המרכז  עלת יינתן המזמין אינו מתחייב למספר מסוים של הסעות בחודש, והשירו .8

 הרפואי בפועל.

 
המזמין יהא רשאי לדרוש מהמציעים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות,  .9

 . לשביעות רצונו המלאה על מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליו

 

 התקשרות עם הזוכה במכרז תעשה בהתאם לנוסח ההסכם שלהלן.  .10

 
למזמין .שנה המזמין יתקשר עם הזוכה במכרז זה לתקופה של  - תקופת ההתקשרות .11

קיימת הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בעוד ארבע שנים נוספות וסה"כ תקופת 

 ההתקשרות לא תוארך יותר מחמש שנים . 

 
עם קביעת הזוכה במכרז תימסר לו על כך הודעה בכתב. המציע שיקבע כזוכה במכרז  .12

 ימים ממועד ההודעה.  7ין על ההסכם שלהלן תוך מתחייב לחתום עם המזמ

 
 

מיד עם חתימה על הסכם ההתקשרות, ויספק מתן השירות הזוכה במכרז יחל בביצוע  .13

 על פי הזמנות שיועברו החל ממועד זה.שירות ה
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 אדמיניסטרטיבי נעם וימן, סגן מנהלל  בכתבניתן לפנות ולשאלות הבהרה לפרטים נוספים  .14

המזמין לא  .05.07.2022עד ליום   .ilnoamv@mazor.health.govדוא"ל באמצעות 

  . טים/מידע שנמסרו על ידי גורם אחריתחשב בפר

 

 

 

 

 בכבוד רב,                   

 ם וימןנע

 מנהל אדמיניסטרטיביסגן       
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 טופס הצעה –נספח א' 

 

          שם המציע: 

        איש הקשר מטעם המציע: 

          טלפון:  

           דואר אלקטרוני: 

                   כתובת:  

 :באמבולנס פרטי רגיללהלן פרטי היעדים הנדרשים והצעת המחיר לנסיעה 

אומדן  הערות יעד מוצא   

שנתי של 

מספר 

נסיעות 

)לא 

 מחייב(

המחיר 

המוצע 

בש"ח 

)ללא 

 מע"מ(.

עלות   .1

 אמבולנס

המרכז 

הרפואי 

לבריאות 

הנפש מזור, 

 עכו

המרכז 

הרפואי 

לגליל, 

 נהרייה 

המחיר 

לנסיעה. 

כיוון אחד 

 בלבד

המחיר  120
המוצע 

 לנסיעה: 

עלות   .2

 אמבולנס

המרכז 

הרפואי 

לבריאות 

הנפש מזור, 

 עכו

המרכז 

הרפואי 

לגליל, 

 נהרייה

המחיר 

 לנסיעה.

הלוך 

וחזור ללא 

 המתנה

המחיר  20
המוצע 

 לנסיעה:

mailto:noamv@mazor.health.gov.il
http://mazra.org.il/


 מדינת ישראל
 משרד הבריאות 

 הנהלה אדמיניסטרטיבית 

 
 

 חיפה -מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רות וברוך רפפורט, טכניון               
 

 

 04-9559555 פקס:  04-9559600 טל:25201ד.נ. אשרת עכו  מען: 

 mazorhealth.co.il אתר ביה"ח:  health.gov.ilmazor@vmoan.ד. אלקטרוני:   
D:\ARIEL\(.003הצעות למכרז אמבולנס ) 26.06\אמבולנס\מכרזים\אתר אינטרנטdocx 

 24מתוך  5עמוד 
 

 

עלות   .3

 אמבולנס

המרכז 

הרפואי 

לבריאות 

הנפש מזור, 

 עכו

פי המחיר ל יעד מזדמן

  ק"מ. 

ללא 

 התחייבות 

המחיר 
המוצע 

 ק"מ: ל

עלות   .4

מלווה 

)במקרים 

בהם 

המזמין 

דורש 

 זאת(

המרכז 

הרפואי 

לבריאות 

הנפש מזור, 

 עכו

לפי המחיר  יעד מזדמן

 . שעה

זמן 

הנסיעה 

ללא 

 . המתנה

ללא 

 התחייבות

המחיר 
המוצע 

 למלווה:

        

 _________ סה"כ 

 

 

 ____________   ______________ 

 חתימת המציע       תאריך     
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 נספח ב' 
 סכם למתן שירותי הסעות באמבולנסה

 
 

 2021שנערך ונחתם בעכו ביום __________ בחודש _________ שנת 
 
 

 המרכז הרפואי לבריאות הנפש מזור -משרד הבריאות   בין
  
 מצד אחד   "(מזור" ו/או "ןהמזמי)להלן: " 

 

 ______________________ לבין: 

 ת.ז. / ח.פ. ____________ 

  ("הקבלן" )להלן:
 ובאמצעות מורשי החתימה מטעמ

 מצד שני    

 
 
 
 

שירותי הסעות באמבולנסים פרטיים רגילים  בתנאים והקבלן הציע למזמין לבצע עבורו  הואיל:
 "(;השירותיםנספחיו )להלן: "המפורטים בהסכם זה על 

והמזמינה קיבלה את הצעתו של הקבלן לבצע את השירותים, על פי הוראות הסכם זה  והואיל:
 ובתנאים המפורטים להלן;

 
 
 

 לפיכך מוצהר ומוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 

 
 :מבוא ונספחים .1

 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 1.1

 כותרות הסעיפים משמשות לשם הנוחיות בלבד ואין ליחס להן משמעות פרשנית כלשהי.  1.2

 להלן תפורט רשימת הנספחים להסכם זה: 1.3
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העתק נאמן למקור מאושר על ידי עו"ד של היתר/אישור משרד   - נספח א'
הבריאות להפעלת אמבולנס/ים פרטי ואישור/י האמבולנס/ים 

 שבבעלות החברה/תאגיד;

העתק נאמן למקור מאושר על ידי עו"ד של רישיונות הרכב של   - 'בנספח 
 האמבולנס/ים שבבעלות הקבלן;

העתק נאמן למקור מאושר ע"י עו"ד של רישיון הנהיגה של  המציע   -' גנספח 
 ו/או נהג/ים שהוא מעסיק אשר ישמשו במתן השירותים  

העתק נאמן למקור מאושר על ידי עו"ד של אישור על ניהול ספרים   -' דנספח 
 לחוק עסקאות גופים  2לפי סעיף 

העתק נאמן למקור מאושר על ידי עו"ד של תעודת עוסק מורשה בת  -' הנספח 
תעודת התאגדות  /1975 –תוקף על פי חוק מס ערך מוסף התשל"ו 

 החברה/התאגיד  

 הצעת מחיר   -' ונספח 

 כתב התחייבות לשמירת סודיות ואבטחת מידע;  -' זנספח 

 התחייבות עובד לשמירת סודיות ואבטחת מידע;  -' חנספח 

 

 הצהרות והתחייבויות הקבלן: .2

הקבלן מצהיר, מאשר ומתחייב, כי הוא בעל כל האמצעים, הידע, הניסיון והמקצועיות הדרושים 
פי הסכם זה, באיכות וטיב מעולים לרבות לצורך אספקת השירותים וקיום כל התחייבויותיו על 

כוח האדם, ציוד, מכונות, מכשירים, כלי רכב וכלי עבודה וכל אמצעי אחר הדרוש לצורך אספקת 
 השירותים, לשביעות רצונה המלא של המזמינה.

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מצהיר ומאשר בזאת הקבלן כדלקמן:

 מתן שירותים מהסוג האמור בהסכם זה.הינו בעל ידע, כישורים ומיומנות ב 2.1

הינו בקיא בכל הוראות כל דין לרבות חוקים, תקנות, צווים, הנחיות משרד הבריאות  2.2
או משרד התחבורה החלים או הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לביצוע התחייבויותיו על 

 פי הסכם זה, והקבלן מתחייב כי ביכולתו לקיים ולעמוד בכל הוראות אלה. 

בידו כל האישורים, ההיתרים, הרישיונות והביטוחים הדרושים על פי כל דין, לניהול יש  2.3
"( וכי בכל תקופת ההסכם ימשיך המסמכיםעסקו ולמתן השירותים )להלן בסעיף זה: "

להחזיק במסמכים כאמור ולקיים את כל ההתחייבויות הדרושות לצורך קבלת ו/או 
 ל דין כפי שיהיו בתוקף, מעת לעת. המשך אחזקת מסמכים אלה, לרבות הוראות כ

הקבלן מתחייב להציג המסמכים ולהוכיח עמידה בכל התנאים הדרושים לקבלתם ו/או 
 שעות מקבלת דרישת המזמינה. 24המשך אחזקתם בתוך 
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הקבלן בלבד ישא בכל התשלומים וההוצאות הכרוכים בהוצאת אישורים, היתרים,  
 הוצאתם.רשיונות וביטוחים ובקיום כל התנאים ל

היתר/אישור משרד הבריאות להפעלת מבלי לגרוע באמור לעיל, מצורפים בזה העתק 
מאושרים על ידי  חברת/תאגיד אמבולנס/ים ואישורי האמבולנס/ים שבבעלות הקבלן

 .נספח א'עו"ד כנאמן למקור ומסומנים 

 בבעלותו או בחזקתו אמבולנס אחד או יותר, אשר העתק נאמן למקור מאושר על ידי 2.4
להסכם זה ומהווה חלק בלתי ' בכנספח עו"ד מרישיון/נות הרכב שלו/הם מצורף/ים 

 נפרד הימנו.   

לרשותו כל האמצעים והמשאבים הנדרשים לביצוע השירותים לרבות צוות נהגים  2.5
 ועובדים, הציוד וכל ההרשאות החוקיות הדרושות על מנת לבצע את השירותים.

 
ו"ד של רישיון הנהיגה של הקבלן ו/או נהג/ים שהוא העתק נאמן למקור ומאושר על ידי ע

מעסיק אשר ישמשו במתן השירותים מצורף/ים כחלק בלתי נפרד מהסכם זה 
 .  'גנספח ומסומן/ים 

נהירים לו מלוא תנאי ההסכם, ובכלל זה כל המסמכים ו/או הנספחים ו/או אחרים  2.6
מלוא התנאים, הנתונים  המצורפים אליו והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו, והוא בדק את

 והנסיבות הקשורים באספקת השירותים ו/או הנובעים ממנו באופן יסודי.

הינו קבלן עצמאי לכל דבר ועניין, עוסק מורשה/חברה /תאגיד ומנהל ספרים כחוק  2.7

 .1976 –לחוק עסקאות גופים ציבוריים , התשל"ו  2ובידיו אישור כדין כאמור בסעיף 

לחוק עסקאות גופים  2העתק נאמן למקור ומאושר ע"י עו"ד של אישור לפי סעיף 

 להסכם זה.  'דנספח מצורף כ 1976 –ציבוריים , התשל"ו 

העתק נאמן למקור ומאושר ע"י עו"ד מתעודת עוסק מורשה בת תוקף על פי חוק מס 
 'הנספח / תעודת התאגדות החברה/התאגיד מצורף כ 1975 –ערך מוסף התשל"ו 

 להסכם זה. 

הקבלן מתחייב להודיע למזור בכל מקרה בו לא הוארכו ו/או בוטלו ו/או הוגבלו ו/או  2.8
לעיל ובין   2.6 – 2.4שונו הרישיונות ו/או ההיתרים ו/או האישורים המפורטים בסעיפים 

 היתר המצורפים להסכם זה, וזאת מיד עם קרות השינוי.

שחל בהרכב חברי ו/או בעלי הקבלן, וזאת  הקבלן מתחייב להודיע למזור על כל שינוי 2.9
 מייד עם קרות השינוי. 

אין כל מניעה להתקשרותו של הקבלן בהסכם זה ובחתימתו על הסכם זה ו/או בביצוע  2.10
התחייבויותיו על פיו לא יהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם, על פי 

 ההסכם או על פי דין. 

 כמפורט בסעיף זה מהוות תנאי יסודי בהסכם זה.הצהרות והתחייבויות הקבלן  2.11
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 ההתקשרות  .3

ידוע לקבלן, כי אספקת השירותים על ידי הקבלן תעשה בהתאם להזמנות שתוצאנה לו 
מחויב להזמין מהקבלן שירותים בהיקף מינימאלי  ואינ ןעל ידי מזור, אולם המזמי

והקבלן מוותר על כל  כלשהו או בכלל, בין בתקופה מסוימת ובין בתקופת ההסכם כולה,
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה, לרבות בקשר לכמות, שינוי, הפחתה, היקף 

 או תדירות הקריאות שתתקבלנה לשירותיו. 

 השירותים: .4

הקבלן יוודא קבלת הנוסע ונטילת אחריות עליו בכל אחד מהיעדים על פי נהלי אותו יעד  4.1
מחלקה, הכל על ידי גורם מוסמך אשר יסיים או בבית החולים במשרד קבלת חולים או ב

את הליך קליטת הנוסע, בהתאם לנהלים ולהסדרים הקיימים באותו יעד או בבית 
 החולים.  

הקבלן מתחייב להמתין בבית החולים או ביעד ככל שהדבר נדרש וככל שתורה לו על כך  4.2
 . ןהמזמי

ם רפואיים ו/או ציוד השייך בסיום כל קריאה יהא הקבלן אחראי על החזרת מסמכי 4.3
 למחלקה הרלוונטית בבית החולים.למזמין 

 דקות ממועד 30בתוך הקבלן מתחייב כי אמבולנס ו/או אמבולנסים שבבעלותו יתייצבו  4.4
 הקריאה או מהמועד שנקבע על גבי הקריאה לפי המאוחר )להלן: "מועד ההתייצבות"(. 

את הזכות לחייב את הקבלן בתשלום מוסכם  איחור במועד ההתייצבות יקנה למזמין 4.5
 בגין איחור.                               ₪  150וקבוע מראש בשיעור של 

)חמישה( איחורים ומעלה )ללא מגבלת זמן במועד האיחור( בכל שנת התקשרות יהוו  5 4.6
 כם הקבוע לעיל. סהפרה יסודית של ההסכם, וזאת בנוסף לפיצוי המו

י על פי צורך והודעה מראש יהיו באמבולנס שני אנשי צוות )נהג+ הקבלן מתחייב כ 4.7
 מלווה(. 

הקבלן ידאג על חשבונו כי עובדיו יהיו לבושים בתלבושת נקיה מסודרת והולמת,  4.8
המאפשרת את זיהויים על ידי הציבור. עובדי הקבלן יישאו על כיס החולצה או המעיל, 

הקבלן שעובדיו יקפידו על היגיינה אישית כמו כן ידאג  תג הנושא את שמם לצורך זיהוי.
תאם להוראות משרד הבריאות, המזמין בה )כמו גילוח, ניקיון אישי, תלבושת וכו'(

 והנהלים הרלוונטיים. 

על פי בקשת אחות ו/או גורם אחר בבית החולים, נהגי הצוותים ימסרו פרטיהם  4.9
 האישיים על מנת לרשמם ברשומה הרפואית. 

 ₪ . 100רטיו יהווה הפרה של הסכם זה ויחייב את הקבלן בקנס של סירוב נהג למסור פ 4.10

 השירותים יינתנו במהלך כל התקופה, במשך כל החודש, בכל שעות היממה.  4.11
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ידוע לקבלן כי השירותים על פי הסכם זה, כולם ו/או חלקם, נדרשים ו/או עשויים 
ם הכיפורים ואף גם בימי מנוחה שבועיים ובחגים, לרבות יו ןלהידרש על ידי המזמי

בשעות שאינן שעות עבודה מקובלות וכן בשעת חירום והקבלן מתחייב ומצהיר, כי 
ביכולתו לספק את השירותים שעליו לספק על פי הסכם זה גם במועדים אלה, והוא 
מתחייב לקיים הוראות כל דין ולהשיג כל אישור ורישיון הדרושים לפי כל דין לקיום 

 זה.התחייבותו האמורה בסעיף 

הקבלן מתחייב כי לא יסיע ו/או יעביר ו/או יפנה יותר מנוסע ו/או מטופל אחד בכל  4.12
 .ןנסיעה, אלא אם קיבל לכך אישור מראש ובכתב מהמזמי

הקבלן מתחייב לכך, כי בעת ביצוע ההסעות ומתן השירותים באמבולנס בהתאם להסכם  4.13
ד המזמינה ולא ישלב זה, לא ייתן שירות נוסף באותו האמבולנס לגורמים אחרים מלב

 ו/או יצרף כל נסיעה ו/או פעילות נוספת שאינה קשורה עם הסכם זה. 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין באמור בסעיף זה כדי למנוע מהקבלן התקשרות  
, ובלבד שלא יהא בהתקשרות זו כדי לגרוע ממילוי ןעם גורמים אחרים מלבד המזמי

 .התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה

 תקופת ההסכם: .5

ביום חודשים שתחילתם  12להלן, הסכם זה יישאר בתוקפו  5.3 בכפוף לאמור בסעיף  5.1
 "(. תקופת ההסכם)להלן: " ______________

למזמינה תהא האופציה להאריך את תקופת ההסכם, לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי  5.2
חודשים  12לתקופה בת מותנה, מדי פעם בפעם, אך לא יותר משלוש פעמים, כל פעם, 

 שנים.  4"( סה"כ לתקופה של התקופה הנוספת)להלן: "

הוארכה תקופת ההסכם כאמור, יחולו כל תנאי הסכם זה בשינויים המחויבים, במשך 
 כל אחת מהתקופות הנוספות. 

הבלעדי, להביא  ובכל עת ולפי שיקול דעת ןהא רשאי המזמייעל אף כל האמור לעיל,  5.3
)שישים( יום מראש. ניתנה הודעה כאמור  60ם בהודעה לקבלן בכתב הסכם זה לכדי סיו

והקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף  ןלא יהא בכך משום הפרת הסכם מצד המזמי
 ו/או פיצוי כלשהו בגין סיומו של ההסכם. 

 עובדי הקבלן וכלי הרכב: .6

האישורים השירותים יינתנו באמבולנסים ממוזגים, תקינים, בטיחותיים, בעלי כל  6.1
הנדרשים על פי דין, מצוידים בכל הציוד הנדרש, היגייניים וראויים לשימוש בהתחשב 

 בסוג השירותים הניתנים על ידי הקבלן.

הקבלן מתחייב לדאוג לתקינות האמבולנסים בכל עת ולגרום לכך, כי בשעת  6.1.1
הצורך יעמדו לרשותו אמבולנסים חלופיים מתאימים. מוסכם על הצדדים, כי 
במידה ותהיה בעיה ו/או תקלה כלשהי לאחד או יותר מהאמבולנסים, חלה על 

 הקבלן החובה להעמיד אמבולנס חלופי מתאים לאלתר.
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הקבלן מתחייב כי בכל אמבולנס יהיה כל הציוד הדרוש לשם מתן שירותים על  6.1.2
פי הסכם זה לרבות אך לא בלבד:  מצעים, סדינים, כריות, שמיכות, מיטות, 

תקינים ומאושרים, ערכת עזרה ראשונה וכל ציוד נוסף או אחר  בלוני חמצן
 כמתחייב מהוראות כל דין ו/או הוראות משרד הבריאות או התחבורה. 

 הקבלן מתחייב לדאוג לתקינות ושמישות הציוד במהלך כל תקופת ההסכם. 

הקבלן מתחייב לשאת בהוצאות הדלק, הרישוי, הביטוח, האגרות והקנסות  6.1.3
ם וכל ההוצאות האחרות מסוג כלשהו הקשורות בתיקון/ים, של האמבולנסי

 אחזקה והפעלתם התקינה של האמבולנסים. 

הקבלן מתחייב להעסיק לצורך מתן השירותים על פי הסכם זה עובדים מתאימים,  6.2
מקצועיים, מיומנים, מנוסים ובעלי כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים על פי דין לשם 

 הסכם זה. קיום התחייבויותיו על פי

 מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל מתחייב הקבלן כדלקמן:   

כי ההסעות יבוצעו על ידי נהגים בעלי רישיון נהיגה תקף לאמבולנס , כמתחייב  6.2.1
 מהוראות כל דין ו/או הוראות משרד הבריאות או התחבורה. 

הקבלן מצהיר ומתחייב כי הנהגים יהיו מיומנים, זהירים ומתאימים לביצוע 
ירותי הסעה וכי הינו מקפיד על עריכת ביקורות וקיום הדרכות לנהגים לשם ש

 שיפור ובחינת מיומנותם וזהירותם.  

כמו כן מתחייב הקבלן כי העובדים שיועסקו על ידו באספקת השירותים  6.2.2
 למזמינה יקיימו את הדרישות המפורטות להלן:

 רת קנס. העובדים יהיו ללא הרשעות פליליות למעט עבירות מסוג ברי 6.2.3
 

מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, העובדים יציגו, על פי דרישת המזמינה, 
תעודת יושר מאת משטרת ישראל המפרטת, כי הם אינם בעלי הרשעות 

 קודמות למעט עבירות מסוג ברירת קנס.

העובדים יהיו כשירים לביצוע השירותים נשוא הסכם זה ולא יישאו מחלות  6.2.4
 שו בסמים ממכרים. מדבקות כלשהן ולא ישתמ

 
אישור  ןמבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, יציגו העובדים על פי דרישת המזמי

רפואי ממוסד מוכר כי לאחר עריכת בדיקה רפואית מקיפה הכוללת, בין היתר, 
בדיקות שתן, צואה, דם וסמים ו/או כל בדיקה אחרת לפי דרישת המזמינה, 

ו/או שאינם משתמשים בסמים הם אינם נושאים מחלות מדבקות כלשהן 
 ממכרים.

העובדים יהיו מחוסנים נגד נגיף הקורונה ויציגו לפי דרישת המזמין אישור  6.2.5
 מתחסן. 

העובדים יחתמו על התחייבות עובד לשמירת סודיות ואבטחת מידע, בנוסח  6.2.6
 להסכם זה. כנספח ט'המצורף 
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מעת לעת, יהיו רשאים  ןכפי שייקבע על ידי המזמי וו/או נציג מטעמ ןהמזמי 6.2.7
לדרוש את סילוקו המידי של כל נהג ו/או עובד שמועסק על ידי הקבלן במסגרת 
 הסכם זה מכל סיבה סבירה ועל פי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של מי מהם.

למען הסר ספק, אין באמור כדי לשלול זכותו של הקבלן להעסיק את הנהג 
 י הסכם זה.ו/או העובד שלא לצורך מתן שירותים לפ

הא אחראי בצורה כלשהי כלפי הקבלן ו/או כל אדם כאמור, בשל ילא  ןהמזמי 6.2.8
לאשר קבלת עובד לעניין הסכם זה ו/או דרישתה להפסקת פעילותו של  וסירוב

אותו אדם לצרכי הסכם זה ו/או החלפת כלי הרכב, והאחריות לכל תביעה ו/או 
ל ן בלבד ולא תהיה כדרישה בגין כל אחד מהמקרים כאמור תחול על הקבל

הא חייב לפצות אותו בכל דרך שהיא, ילא  ןטענה ו/או דרישה לקבלן, והמזמי
 לרבות בגין הפסדים או נזקים שנגרמו או שעשויים להיגרם לו בשל כך.

הקבלן לבדו יהא אחראי וישלם עבור הנהגים שנשלחו על ידו לביצוע  6.2.9
לאומי, תנאים  השירותים את כל משכורותיהם, כולל תשלומים לביטוח

סוציאליים ותנאי עבודה )כולל חופשה, דמי מחלה וכולל תשלומים לקרנות 
ביטוח סוציאלי(, הכל בהתאם לקבוע על פי כל נוהג ו/או הסכם ו/או כל דין 

 עבור עבודה דומה.

הקבלן מתחייב להעסיק את עובדיו על פי כל הכללים שנקבעו בהסכמי העבודה 
ף אליו משתייכים עובדיו, ולמלא אחר הוראת המחייבים ו/או מקובלים בענ

 כל דין ו/או הסכם קיבוצי החל עליו כמעסיק. 

הקבלן אינו רשאי למסור ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, כולן או מקצתן, לצד  6.3
לכך מראש ן שלישי כלשהו, כולל קבלני משנה אלא אם כן קיבל את הסכמת המזמי

ור לעיל, לא יהיה בכך כדי לפטור את הקבלן כאמ ואת הסכמת ןהמזמי ןובכתב. נת
פי ההסכם, והקבלן יישא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של מי -מאחריותו על

 מטעמו כאמור.

בתמורה ו/או שלא בתמורה וכן לא ישלם  ובדי המזמיןהקבלן לא יעסיק עובדים מע 6.4
מכל סיבה  ןהמזמיתמורה ולא ייתן טובת הנאה ו/או מתנות ו/או הטבות כלשהן לעובדי 

 שהיא. 

 היחסים בין הצדדים: .7

היחסים בין הצדדים הינם יחסים בין מזמין לקבלן ובשום שלב של ההתקשרות לא  7.1
 ולהיפך.  ןיתקיימו יחסי עובד מעביד בין הקבלן ו/או מי מטעמו לבין המזמי

לפי הסכם זה בדבר בדיקה, ומתן  ןהצדדים מצהירים בזה, כי אין לראות בזכויות המזמי 7.2
לקבלן, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואן, ולא תהיינה  ותהורא

, וכן ןלקבלן ו/או לעובדיו ולכל הפועל מטעמו כל זכויות של עובד המועסק על ידי המזמי
 לא יהיו זכאים לכל תשלומים, או פיצויים, או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע הסכם זה
או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול, או סיום ההסכם, או הפסקת ביצוע 

 השירותים על פיו, מכל סיבה שהיא, למעט בהתאם להסכם זה.
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ואין  ןהקבלן מצהיר כי אין הוא ו/או עובדיו משתלב במסגרת הארגונית של המזמי 7.3
בכוונתו לעשות כן. כן מצהיר הקבלן כי הינו עצמאי בעל מערך ארגוני נפרד ועצמאי אשר 

 המזמינה נמנית עם לקוחותיו. 

לבין הקבלן ו/או כל הפועל מטעמו, כל יחס של עובד  ןהקבלן מצהיר שאין בין המזמי 7.4
ר ומעביד לכל מטרה שהיא וכי כל התשלומים עבור ביטוח לאומי, מס בריאות וית

הזכויות הסוציאליות המוטלות על מעביד, חלים על הקבלן כלפי עובדיו, והוא מתחייב 
 לשלמם לפי כל דין ו/או הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה.

דרש לשלם יישלם ו/או יכל סכום אשר  וולהחזיר ל ןהקבלן מתחייב לשפות את המזמי 7.5
לום סכום כסף תביעה ו/או דרישה כלשהי לתש ןבכל מקרה שבו הוגשה נגד המזמי

כלשהו ו/או לשיפוי ו/או לפיצוי בגין כל נזק, ליקוי ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא אשר 
נגרמו ו/או יגרמו בגין השירותים ו/או בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו 
למזמינה עקב שינוי במעמד הקבלן ו/או כל מי הפועל מטעמו כאמור לעיל, לרבות 

 ט עו"ד, שכר עדים וכו'.הוצאות משפט, שכ"

יום מקבלת מכתב דרישה ו/או הזמנה  14ודיע לקבלן בהקדם ולא יאוחר מתום י ןהמזמי
 לדין על הדרישה או התביעה.

 

 :פיקוח וביקורת .8

ו/או המנהל הרפואי ו/או המנהל  המזמיןהקבלן יהיה כפוף להוראות מנהל הכספים של  8.1
בכל הנוגע  ןדם אשר יוסמך על ידי המזמיהאדמיניסטרטיבי ו/או קצין ביטחון ו/או כל א

 לביצוע השירותים, על פי הסכם זה. 

היה רשאי לפקח על מתן השירותים ו/או על הצוות המפעיל אותם, לרבות בדרך י ןהמזמי 8.2
על מנת להבטיח את  ואו למי מטעמ ןשל מתן כל הוראה או הנחיה בדרך שתראה למזמי

 הבלעדי. וביצועו המלא של הסכם זה, לפי שיקול דעת

אחריות ו/או מחויבות כלשהי,  ולמען הסר ספק, אין באמור לעיל כדי להטיל על המזמי 8.3
לרבות מחויבות לעריכת ביקורת ו/או פיקוח וכן אין באמור לעיל כדי לגרוע 
מהתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה, והאחריות המלאה בכל הקשור לקיום חיובי 

 על הקבלן בלבד.הקבלן על פי הוראות הסכם זה תחול 

 

 :התמורה .9

בתמורה לביצוע השירותים על ידי הקבלן על פי הסכם זה ולמילוי כל התחייבויותיו על  9.1
לקבלן את התמורה בהתאם להצעת המחיר המצורפת  ןשלם המזמייפי הסכם זה, 

"( והכל בתנאים המפורטים בסעיף הצעת המחיר)להלן: " 'זנספח להסכם זה ומסומנת 
 זה.

המפורטים בהצעת המחיר אחידים לכל ימות השנה ו/או שעות היממה ללא המחירים  9.2
 יוצא מן הכלל.
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לכל הסכומים המפורטים בהצעת המחיר יתווסף מס ערך מוסף בהתאם לשיעורו במועד  9.3
 התשלום וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין על ידי הקבלן.

ר לעיל, לרבות לא למען הסר ספק, לא ישולם לקבלן תשלום נוסף כלשהו מעבר לאמו 9.4
 בגין חזרתו מהיעד או הגעתו אל היעד, לפי העניין, ללא הנוסע ו/או בגין זמן המתנה. 

חשבון בגין הנסיעה/ות שחלף, בהתאם לפורמט  ימסור הקבלן למזמיןסוף כל חודש ב 9.5
 שייקבע על ידי מזור.

בגין למען הסר ספק, יובהר ויודגש כי בכל מקרה לא יהיה זכאי הקבלן לכל תמורה  9.6
 הסעה אשר לא בוצעה בפועל.

שלם את תמורת השירותים י ןלאחר ובכפוף לאישור החשבון, במלואו או חלקו, המזמי 9.7
 ימים מיום הגשת החשבונית.   30המאושרים בתנאי תשלום של שוטף +

אישור החשבון על ידי המזמינה יתבצע בהתאם לכל הוראות הסכם זה  בדבר ביצוע 
 .השירותים על ידי הקבלן 

בנוסף על האמור לעיל, ביצוע התשלום מותנה בקיום אישורים תקפים למועד ביצוע  9.8
עובר לביצוע  ןהתשלום על ניהול ספרים ועל ניכוי מס במקור, אשר יומצאו למזמי

 התשלום.

למען הסר ספק, עיכוב בביצוע תשלום עקב אי המצאת אישורים, שחובת המצאתם חלה  9.9
 . ןהסכם זה מטעם  המזמיעל הקבלן, לא תהווה הפרה של 

למען הסר ספק, התמורה המשתלמת לקבלן בהתאם לסעיף זה הינה כוללת וסופית,  9.10
אינה כפופה לשינויים כלשהם, ומעבר לה לא ישולם ו/או יידרש ו/או ייגבה כל תשלום 

 נוסף, הן ממזור והן מהמטופל, בעבור ביצוע השירותים על פי הסכם זה.

כי כל הוצאות הפעלת האמבולנסים ואספקת השירותים,  למען הסר ספק, מוצהר בזה, 9.11
לרבות שכר העובדים או כל אדם אחר שיועסק על ידי הקבלן בביצוע השירותים, הוצאות 

 דלק, ציוד, תחזוקה וכל ההוצאות הנלוות, יחולו אך ורק על הקבלן.

 אחריות ושיפוי: .10

ד, הוצאה או אובדן, בין הקבלן ישא באחריות, באופן בלעדי, לכל נזק רכוש או גוף, הפס 10.1
ישירים ובין עקיפים, שיגרמו למזמין, למי מעובדיו, למבוטחי המזמין או לצד שלישי 
כלשהו, לרבות כל עובדי הקבלן ו/או מי מטעמו, כתוצאה ישירה ו/או עקיפה ממעשה 
ו/או מחדל של הקבלן, מי מעובדיו, מנהלי עבודה מטעמו ו/או כל גורם אחר מטעמו, 

ע חיובי הקבלן עפ"י הסכם זה ו/או הסעת החולים לנמען הרלוונטי ו/או בקשר לביצו
 הורדתם שם.

בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף, הפסד, אובדן,  וו/או מי מטעמ ןהקבלן ישפה את המזמי 10.2
חיוב ו/או הוצאות שיגרמו למזמינה בעטיו של הקבלן ו/או מי מטעמו, כמפורט לעיל, 

 לעשות כן. ןהראשונה של המזמי ווזאת מיד עם דרישת
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לשלם פיצוי או כל תשלום אחר אשר על פי הוראות סעיף  ןיאלץ המזמייבכל מקרה בו  10.3
בגין כל סכום ששולם על  ןזה חל על הקבלן, מתחייב הקבלן לשפות ולפצות את המזמי

עמד בהן בשל כך לרבות שכ"ט עו"ד  ןכאמור, בתוספת כל ההוצאות שהמזמי ויד
. ןי הצמדה וריבית כחוק, מיד כשיידרש לעשות כן על ידי המזמיבתוספת הפרש

 ראיה מוסכמת ומכרעת לעניין גובה הסכום. יהוו ןשל המזמי וחשבונותי

לתקן בעצמו ועל חשבונו כל נזק או קלקול אשר יגרם  ןהקבלן מתחייב כלפי המזמי 10.4
קלקול  , כתוצאה מפעילותו בקשר להסכם זה, מיד עם היווצרות כל נזק אוןלמזמי

 כאמור.

רשאית, לאחר  יהא המזמיןלעיל,  10.4לא יתקן הקבלן נזק או קלקול כאמור בס"ק  10.5
שתודיע על כך לקבלן, לבצע את התיקונים בעצמה ולקזז את הסכומים אשר הוציא 
בקשר לכך מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות ו/או סעד אחר 

 בגין כך. ןהעומדים ו/או שיעמדו למזמי

 ביטוחים .11

הספק מתחייב, לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת  11.1
את הביטוחים למזמין ולהציג  המרכז לבריאות הנפש מזור  – משרד הבריאות –ישראל 

הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו 
 מהמצוין להלן: 

 מעבידיםביטוח חבות 

הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי  11.2
 מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

 לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(. ₪  20,000,000האחריות לא יפחת מסך  גבול 11.3

 הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה 11.4
 ויחשב כמעבידם.

המרכז לבריאות הנפש  –הבריאות  משרד –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  11.5
היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי היא נושאת בחבות מזור, 

 מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

 ישיביטוח אחריות כלפי צד של

הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד  11.6
 שלישי גוף ורכוש כולל נזקי גרר, בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

 למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(.₪  4,000,000גבולות האחריות לא יפחתו מסך  11.7

 (.CROSS LIABILITYבפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת ) 11.8
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הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים,  11.9
 קבלני משנה ועובדיהם.

המרכז לבריאות הנפש   - משרד הבריאות –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  11.10
 ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו. מזור, 

 ת מקצועיתביטוח אחריו

 הספק יבטח את אחריותו בגין פעילותו בביטוח אחריות מקצועית. 11.11

הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים  11.12
מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג 

וע שירותי פינוי חולים בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, בקשר לביצ
משרד  -באמבולנסים עבור משרד הבריאות, בהתאם למכרז /חוזה עם מדינת ישראל 

 .המרכז לבריאות הנפש מזור - הבריאות

 למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(.₪  10,000,000גבולות האחריות לא יפחתו מסך  11.13

 הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות: 11.14

 יושר של עובדים.מרמה ואי 

 אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח.

משרד  -אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול לגבי תביעות הספק כלפי מדינת ישראל 
 .המרכז לבריאות הנפש מזור  - הבריאות

 חודשים. 6הארכת תקופת הגילוי והדיווח לפחות 

המרכז לבריאות הנפש  - משרד הבריאות  –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  11.15
 ככל שיחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו. מזור

 ביטוח רכב

האמבולנסים המשמשים לביצוע השירותים יבוטחו בביטוח חובה, רכוש וצד שלישי  11.16
 כמקובל.

 כללי

 -יכללו התנאים הבאים: -למעט ביטוחי כלי הרכב  –בכל פוליסות הביטוח הנ"ל  11.17

המרכז  - משרד הבריאות –מדינת ישראל  לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: 11.18
 בכפוף להרחבי השיפוי לעיל. לבריאות הנפש מזור,

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא,  11.19
מנהל הכספים של יום לפחות במכתב רשום ל 60וקדמת של אם ניתנה על כך הודעה מ

 המזמין. 

mailto:noamv@mazor.health.gov.il
http://mazra.org.il/


 מדינת ישראל
 משרד הבריאות 

 הנהלה אדמיניסטרטיבית 

 
 

 חיפה -מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רות וברוך רפפורט, טכניון               
 

 

 04-9559555 פקס:  04-9559600 טל:25201ד.נ. אשרת עכו  מען: 

 mazorhealth.co.il אתר ביה"ח:  health.gov.ilmazor@vmoan.ד. אלקטרוני:   
D:\ARIEL\(.003הצעות למכרז אמבולנס ) 26.06\אמבולנס\מכרזים\אתר אינטרנטdocx 

 24מתוך  17עמוד 
 

 

המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת  11.20
ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא  המרכז לבריאות הנפש מזור - משרד הבריאות  –ישראל 

 יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי  הספק אחראי 11.21
 כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק. 11.22

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר  11.23
המרכז לבריאות  -משרד הבריאות  – ביטוח אחר, לא יופעל כלפי מדינת ישראל קיים

 והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח. הנפש מזור,

תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, למעט ביטוח אחריות מקצועית, לא יפחתו מהמקובל  11.24
 להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.             על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", בכפוף

 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים. 11.25

 - משרד הבריאות –הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל  11.26
, וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות המרכז לבריאות הנפש מזור

סות הביטוח תחודשנה על ידו מדי תקופת ביטוח, כל עוד הביטוח. הספק מתחייב כי פולי
 בתוקף. המרכז לבריאות הנפש מזור -משרד הבריאות –ה עם מדינת ישראל החוז

עד למועד זמין אישור בחתימתו של המבטח על קיום הביטוחים, יומצא על ידי הספק למ 11.27
אודות חידוש חתימת החוזה. הספק מתחייב להציג את האישור חתום בחתימת המבטח 

 הפוליסות למשרד הבריאות לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.

מובהר בזאת כי אישור/י הביטוח שיוצגו אינו/ם בא/ים לצמצם את התחייבויות הספק  11.28
לפי סעיפי הביטוח המפורטים לעיל, ומתכונתו/תם התמציתית של אישור/י הביטוח 

ות הביטוח לעמוד בהנחיות הפיקוח עליהן. שיוצג/ו הינה אך ורק כדי לאפשר לחבר
הוראות הביטוח המחייבות הן אלו המופיעות לעיל. על הספק יהיה ללמוד דרישות אלה 
ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו, על מנת להבין את הדרישות וליישמן 

  בביטוחיו ללא הסתייגויות.

, שומרת לעצמה את פש מזורהמרכז לבריאות הנ -משרד הבריאות –מדינת ישראל  11.29
הזכות לקבל מהספק בכל עת את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן, במקרה של גילוי 
נסיבות העלולות להביא לתביעה בפוליסות ו/או על מנת שתוכל לבחון את עמידת הספק 
בסעיפים אלו ו/או מכל סיבה אחרת, והספק יעביר את העתקי הפוליסות במלואן או 

מיד עם קבלת הדרישה. הספק מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש  בחלקן כאמור
 על מנת להתאים את הפוליסות להתחייבויותיו על פי הוראות סעיף א' לעיל.

המרכז לבריאות הנפש  -משרד הבריאות –הספק מצהיר ומתחייב כי זכות מדינת ישראל  11.30
ן מטילות על מדינת ישראל , לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינמזור

על מי מטעמם כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי פוליסות הביטוח/  משרד הבריאות או –
אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל 
חובה שהיא המוטלת על הספק לפי ההסכם, וזאת בין אם נדרשו התאמות ובין אם לאו, 

 ם נבדקו ובין אם לאו.בין א
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למען הסר ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות ותנאי הכיסוי הם  11.31
בבחינת דרישה מינימלית המוטלת על הספק, ואין בהם משום אישור המדינה או מי 
מטעמה להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו לסיכונים רכוש וחבות 

ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, וגבולות  לרבות גוף ורכוש
 האחריות בהתאם לכך.

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי דין  11.32
משרד הבריאות,  על  –ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל 

 פי כל דין ועל פי חוזה זה.כל זכות או סעד המוקנים להם על 

                    אי עמידה בתנאי סעיפי ביטוח אלו מהווה הפרה יסודית של ההסכם. 11.33

 סודיות וחיסיון רפואי: .12

הקבלן מתחייב לשמור על חיסיון כל ידיעה ו/או מידע ו/או נתונים ו/או מסמכים שיגיעו  12.1
ו/או ן והמתייחסים למזמילידיעתו ו/או לרשותו במהלך ביצוע הוראות הסכם זה, 

 למטופלים. 

תוך כדי ביצוע הוראות טופל של המזמין הקבלן מתחייב לשמור בסוד כל מידע הנוגע למ 12.2
הסכם זה. הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת להבטיח שעובדיו 
 ו/או שלוחיו ישמרו על סודיות העניינים המובאים לידיעתם תוך כדי מילוי תפקידם או

 במהלך עבודתם.

הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת לוודא את שמירת סודיות  12.3
 המידע והטלת חובה זו על עובדיו ו/או שלוחיו.  

הקבלן מתחייב להחתים כל עובד על כתב "התחייבות מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל 
להסכם זה, וזאת בטרם  'זנספח  –עובד ספק חיצוני לשמירת סודיות ואבטחת מידע" 

 תחילת עבודתו של כל עובד כאמור. 

מתחייב הקבלן בכל ההתחייבויות המפורטות בכתב ההתחייבות לשמירת בנוסף,  12.4
להסכם זה, והפרתו  ח'ספח כנסודיות ואבטחת מידע, אשר נחתם על ידו והמצורף 

 תחשב כהפרת הסכם זה לכל דבר ועניין. 

 גביה וקיזוז  .13

מטעמה, בתשלום כלשהו החל על הקבלן, בין על פי ההסכם ובין על , או מי ןנשא המזמי 13.1
מיד כשיידרש לעשות כן, והכל בצירוף  ןפי כל דין, יהא הקבלן חייב להחזירו למזמי

 הפרשי הצמדה וריבית כדין.

לקבלן בין על פי ההסכם  ורשאי לנכות, לחלט או לקזז מכל סכום אשר יגיע ממנ ןהמזמי 13.2
מאת הקבלן בין על פי ההסכם ובין בדרך  וום המגיע או שיגיע לובין בדרך אחרת, כל סכ

 אחרת ללא צורך במתן הודעה כלשהי בגין ביצוע הניכוי, החילוט או הקיזוז כאמור.

 הפרת ההסכם, סעדים: .14
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 ןהפר הקבלן התחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, יהא חייב הקבלן לשלם למזמי 14.1
כתוצאה מההפרה כאמור, וזאת מבלי לגרוע  ורמו לפיצויים בעד הנזקים וההפסדים שיג
 לפי הסכם זה ולפי כל דין.ן מכל זכות או סעד אשר יעמדו למזמי

הא מזור רשאי ימבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן  14.2
לבטל את ההסכם ומתן השירותים ע"י הקבלן לאלתר, ללא מתן הודעה כלשהי לקבלן 

ובין בכל דרך אחרת כפי  וע את התחייבויות הקבלן, על פי הסכם זה, בין בעצמו/או לבצ
הבלעדי, ונותן השירותים מוותר  ומצא לנכון, לרבות בידי גורם חלופי ע"פ שיקול דעתיש

 על כל טענה ו/או  תביעה ו/או דרישה כספית ו/או אחרת כלפי מזור בשל כך:

ימים מאת קבלת  7תיקנה תוך הקבלן הפר הוראה מהוראות הסכם זה ולא  14.2.1
 הודעה בכתב על כך.

הקבלן הוכרז כפושט רגל או שניתן נגדו צו כינוס נכסים או קבלת נכסים או  14.2.2
צו פירוק, הכל בין באופן זמני ובין באופן קבוע, מונה לו נאמן ו/או מנהל מיוחד 
ו/או כונס נכסים ו/או מפרק זמני ו/או מפרק קבוע, ניתן כנגדו צו הקפאת 

יכים ו/או הוטל עיקול על חלק מהותי מנכסיו באופן שיש בו לדעת מזור, הל
חשש לפגיעה בהמשך יכולתו של נותן השירות לבצע התחייבויותיו על פי 

 הסכם זה.

הוגש נגד הקבלן ו/או מי מבעלי מניותיו ו/או השולטים בו כתב אישום פלילי  14.2.3
 נים. בגין עבירה שיש עימה קלון או בגין עבירה של הפרת אמו

אם רישיונות משרד הבריאות להפעלת חברת/תאגיד אמבולנס/ים פרטי/ים   14.2.4
ואישור/י האמבולנס/ים שבבעלות החברה/תאגיד ישללו ו/או יבוטלו ו/או 

 יחולו בהם שינויים מהותיים.

כנגד הקבלן ו/או מי מבעלי מניותיו ו/או השולטים בו ינקטו הליכי חדלות  14.2.5
לים או הליכים אחרים בלשכת ההוצל"פ, פירעון או כינוס נכסים או עיקו

 יום מיום שהחלו. 30וההליכים לא בוטלו בתוך 

 חל שינוי בהנהלת הקבלן או בשליטה בו.   14.2.6

הקבלן ימכור ו/או ישכיר ו/או ימחה ו/או יעביר בכל דרך אחרת את זכויותיו  14.2.7
על פי הסכם זה, כולם או מקצתם לאחר ו/או לאחרים, מבלי לקבל הסכמה 

 תב ומראש מאת מזור.מפורשת בכ

יתברר למזור כי השירות אשר ניתן ע"י הקבלן או מי מטעמו למבוטחים, אינו  14.2.8
 הולם, מהיר, טוב, או מקצועי. 

לקבלן את התמורה המגיעה  ןשלם המזמייהיה ויגיע הסכם זה לקיצו מכל סיבה שהיא,  14.3
אשר  לו בגין השירותים שביצע בפועל עד ליום סיום ההסכם, בניכוי כל הסכומים

רשאי לנכות על פי הסכם זה, ופרט לתשלומים על פי סעיף זה, לא יהא זכאי  ןהמזמי
 הקבלן לכל תשלום אחר מהמזמינה בקשר להסכם זה ו/או ביטולו.

לקבלן, לא תיחשב כויתור על  ןהימנעות מפעולה כלשהי או מתן אורכה מטעם המזמי 14.4
 ה.ולא תיחשב כהסכמה להפרת תנאי מתנאי הסכם ז וזכויותי
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 שונות: .15

בתי המשפט המוסמכים בכל תובענה הקשורה בהסכם זה ו/או ביישומו, יהיו אך ורק  15.1
 בתי המשפט בעיר חיפה. 

 כתובות הצדדים בכל עניין הנוגע להסכם זה  תהיינה כדלקמן: 15.2

 המזמינה: המרכז לבריאות הנפש מזור 

  25201ד.נ. אושרת עכו  2רחוב דוכיפת                

 _____________________________הקבלן: 

כל הודעה לעניין הסכם זה תישלח בדואר רשום לפי כתובות הצדדים המפורטות במבוא  15.3
שעות מעת שליחתה, או בד בבד עם מסירתה, אם תימסר  72ותיחשב כאילו נתקבלה תוך 

 ביד.

 ולראיה באו על החתום
 
 
 
 
 

 ____________________ _____________________ 
 הקבלן  המזמין
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 התחייבות לשמירת סודיות והנחיות אבטחת מידע ':זספח נ

 
 התחייבות לשמירה על סודיות והנחיות אבטחת מידע

 
אני     

 הח"מ
עובד  _______________ ת.ז ______________

 בחברת
________________ 

 
 (:""המרכז רפואי :)להלן לבריאות הנפש מזורהמרכז הרפואי מצהיר ומתחייב בזה כלפי 

 

בין במישרין  ,לשמור בסוד, לא להעביר, להודיע, למסור, לגלות או להביא לידיעת כל אדם .1

ובין לאחר מכן, כל  התקשרותובין בעקיפין, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בין בתקופת ה

תי תוך כדי תקופת ביצוע ידיעה שתגיע אלי בקשר עם או עקב קבלת מידע או בתוקף עבוד

העבודה, לפני או לאחר מכן, ולרבות כל נושא הקשור למחקר, תהליכים, תחשיבים, נתונים, 

 שרטוטים, מסמכים וכל מידע שנודע לי עליו והקשור לקבלת מידע זה.

 

 כלול כל ידע ו/או מידע ו/או חומרמובהר בזה כי הגדרת מידע שבכתב התחייבות זה ת .2

, כל עוד לא הפכו וו/או של אחרים מטעמ מרכז רפואימקצועי ו/או טכנולוגי ו/או מסחרי של 

, אשר נמסר לחברה, ו/או לעובדים ו/או מרכז רפואיללהיות נחלת הכלל, וכל מידע הנוגע 

פה, ברשימות, בדיסקטים, -הגיע ו/או יגיע לידיהם או לידיעתם, עקב ביצוע השירות, בעל

מחשב, בתרשימים, בחוברות, במסמכים ו/ובכל מדיה ואופן שהוא,  בתיקים, בתוכנות

שאר בכל עת קניינה המלא ילרבות כל תוצר, רעיון תכנית או מסמך. מובהר כי המידע יהיה וי

 .מרכז רפואישל 

 

, על כל צורותיו, המועבר למשרדי החברה ו/או לעובדים לא מרכז רפואילמידע של/הנוגע  .3

. במידה וקיים צורך להוציא מידע שכזה מרכז רפואירה למשרדי יצא מתחום החברה אלא חז

ממונה אבטחת מחוץ לתחומים אלו, יעשה הדבר אך ורק לאחר קבלת אישור מראש ובכתב 

בבקשה לקבלת ההיתר יובא הנימוק לצורך ע"י גורם ניהולי בחברה. בתום השימוש  מידע

, בהתאם למרכז רפואירתו תוודא החברה גריסתו או החז ממרכז רפואיבחומר שנתקבל 

 .הגורם ממנו הגיע החומר להנחיות 

אשר יש להוציאו מתחום המשרדים,  מרכז רפואיהחברה והעובדים יוודאו כי מידע של  .4

מנת לאפשר -, עלמרכז רפואילמשרדי  לעיל, יועבר בהקדם האפשרי 3סעיף -בהתאם לתת

מרכז א להשאיר חומר של אחסון ובקרה כנדרש. כמו כן, החברה והעובדים מתחייבים של

ברכב חונה ו/או לאפשר הוצאת חומר לביתם של עובדים, אלא לאחר יידוע וקבלת  רפואי

 מראש ובכתב. במרכז רפואי ממונה אבטחת מידעאישור 
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מסמכים הכוללים מידע, המיועדים לתליה על לוחות המודעות בשטח החברה יקבלו את  .5

 טרם תלייתם.אישור הנהלת החברה בהיבטי אבטחת מידע ב

 

 במגרסהיגרס במכונת גריסה הממוקמת בשטח העבודה, ימידע אשר אין בו עוד צורך  .6

 שאינם פתיתים ייוותרו הגריסה דהיינו, לאחרהמרכז רפואי, בדרישות  שעומדת

עד לגריסתו של המידע תוודא הנהלת החברה נעילתו כמוגדר.  .מ"מ X 15 2 מ גדולים

 לפחי האשפה ואין למוסרם למנקים. מרכז רפואיאין להשליך מסמכים הכוללים מידע של 

 

ידי -לא יועבר מידע או כל חלק ממנו, בכל צורה או אופן, בין במישרין ובין בעקיפין, על .7

ות גורמים ו/או מועסקים של החברה החברה ו/או ע"י העובדים אל צד שלישי כלשהו, לרב

אשר אינם משולבים בשירות זה, לרבות מידע המגיע בפקס, מסמכים, קלטות, מחשבים 

 ניידים, מדיה מגנטית או אופטית.

 

ו/או לעיין ו/או לצלם ו/או  מרכז רפואימהחברה והעובדים מתחייבים בזאת שלא לקחת  .8

, בעמדות מרכז רפואינות עובדי לשכפל מדיה מגנטית או מסמכים הנמצאים על שולח

לעובדים  ןשיינת, זאת למעט מידע כמתואר מרכז רפואיהעבודה או בכל שטח אחר שברשות 

 בתוקף עבודתם.מרכז רפואי במסגרת ולצורך מתן השירות מגורמי 

 

אלא אם ניתן לכך  מרכז רפואיהחברה והעובדים מתחייבים שלא לעשות כל שימוש במחשבי  .9

. השימוש ייעשה לצורך מרכז רפואישל  מממונה אבטחת מידעאש אישור מפורש ומר

 שאושר, וזאת בלבד.

 

כל אמצעי זיכרון נתיק, כגון  מרכז רפואיהחברה והעובדים מתחייבים שלא להכניס למחשבי  .10

Disk-on-Key  או דיסק וכן כל התקןUSB  .באשר הוא 

מידע זה כולל היבטים   ובאם  המרכז רפואיבאם החברה מחזיקה ברשותה מאגר מידע של   .11

  מרכז רפואישל "צנעת הפרט" כפי שמוגדרים בחוק וכן היבטים עסקיים ואסטרטגיים של 

 . ולו על מאגר זה כל דרישות האבטחהיח -

, וכי אי מילוי התחייבותי לסוגיות מרכז רפואיידוע לי כי אני מחויב לשמור על סודיות כלפי  .12

 כאמור, עלולה לגרום לי לנזקים.

והתקנות  -1981 התשמ"א -ידועה לי חובת שמירת הסודיות מכוח חוק הגנת הפרטיות  .13

 שמכוחו.
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לחוק  118ף יכן ידוע לי, כי אי מילוי התחייבותי על פי האמור לעיל, מהווה עבירה אף לפי סע .14

 .1977 העונשין, התשל"ז

 

 התחייבותי זו ניתנת בהביני את תוכנה והסכמתי לכתוב בה. .15

נה ללא תפוגת זמן וכי חלה על החברה ועובדיה להגן על המידע ייות מידע הידוע לי כי סוד .16

 הנמצא בחזקתה, כמפורט במסמך זה, ללא הגבלת זמן כלשהי.

ההתחייבויות שבכתב התחייבות זה מוחלטות ובלתי חוזרות ותחייבנה את החברה ואת   .17

, במהלך תקופת השירות ולאחר סיומו, לרבות מרכז רפואיהעובדים הקשורים בעבודת 

 לאחר סיום העסקת העובד ע"י החברה, ללא הגבלת זמן כלשהי. 

מובהר כי כל ההתחייבויות שבכתב זה יחולו והינן מחייבות את החברה ואת עובדי החברה,  .18

ביחד ולחוד, לרבות מקום בו נרשם מפורשות "החברה", אלא מקום בו עולה מסדר הדברים 

 תחייבות הינה של החברה בלבד. כי הה

 

 

 

 

 

 ת.ז: שם מלא:

_________________________ __________________________ 

 תאריך: חתימה:

_________________________ __________________________ 
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 הנחיות אבטחת מידע מרכזיות לקבלן ':ח ספחנ

 

עובדי הספק/קבלן מחויבים לשמור על סודיות המידע אליו הם נחשפים במסגרת עבודתם עבור  .1

 . המרכז רפואי לבריאות הנפש מזור

, ללא אישור מרכז רפואיאו כל מידע אחר, השייך ל מרכז רפואי מידע עסקיחל איסור להוציא משטח  .2

 מפורש של ההנהלה. 

חל איסור לעבוד על מחשבי המשרד ו/או לחבר או להכניס מדיה מגנטית פרטית או של גורם חיצוני  .3

חיצוני וכו'(. במידה ונדרש חיבור שכזה יש  CD  ,DVD  ,HDלמחשבי המשרד )דיסק און קי, 

 .מרכז רפואישל  למנהל מערכות מידעלפנות 

 .מרכז רפואיאחראי העבודה בחל איסור להיכנס לאזורים שלא אושרו באופן מפורש ע"י  .4

מרכז וכל מידע אחר ללא אישור מפורש של הנהלת ומטופלים חל איסור על צילום צוות העובדים  .5

  רפואי.

להעבירו למנהל העבודה או לגורם  במסגרת העבודה יש מרכז רפואיבמידה ונמצא חומר של ה .6

 . מרכז רפואיהמתאם ב

 קשר למידע אותו הוא נושא., ללא מרכז רפואייש לגרוס כל מסמך הקשור ל .7
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