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 מנהלה

 כללי .1

 , לספק/יםהמסוגלאו שניים עם ספק  להתקשר( מעונינת "מכבי" - כבי שירותי בריאות )להלןמ .1.1
  .מיון ואיבחון  עובדים שירותי מכביל

 . , נספח א'מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות  כמפורט במפרט .1.1

 רז.המכשל מסמכי  ג'נספח  –יש להגיש על גבי טופס ההצעה  המחיר את הצעות .1.1

 למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ים.שנשלוש ההתקשרות היא לתקופה של  .1.1

  בכל פעם, בתנאים זהים. שנהתקופות נוספות בנות  1-ב 

       מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא.  .1.1
 פי שיקול דעתה הבלעדי.-רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על מכבי 

השונים וכתוצאה מכך  המציעיםלפצל את ההתקשרות בין תהא רשאית, אך לא חייבת, מכבי  .1.1
  של מכבי. והבלעדי הכל על פי שיקול דעתה המוחלטספקים,  נישלהתקשר עם ספק אחד או עם 

          .קרן מכביעמותת מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על  .1.1

 

   הגדרות .1

בכל מקרה שבו קיימת במסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז הגדרה ספציפית, השונה מההגדרות 
 הנזכרת באותו מסמך.שלהלן, תגבר ההגדרה הספציפית 

ו/או גופים שבשליטת מכבי שירותי בריאות ו/או בבעלות מלאה או מכבי שירותי בריאות,  – "מכבי"          
אגודה  –עמותת קרן מכבי ו/או מכבי מגן  לרבותחלקית, בשותפות או בזכויות של מכבי שירותי בריאות 

 (1811שירותי בריאות ) -ערד  בע"מ ו/או נרקיס בית בלבשיתופית לביטוח הדדי נגד מחלות בע"מ ו/או 
ו/או מכבידנט בע"מ ו/או אסותא מרכזים רפואיים בע"מ ו/או מכבי קאר בע"מ ו/או קבוצת מכבי  בע"מ

מועדון לקוחות מכבי לבריאות ואיכות חיים בע"מ,  –אחזקות בע"מ ו/או מכבי מקיף בע"מ ו/או שפע 
 והכל לפי שיקול דעתם של הגופים.

 

או  קליטתם  כעובדי מכבי בחינת התאמתם של מועמדים לתפקידים מוגדרים, לקראת – ון ואיבחון""מי
 מינויים לתפקיד חדש בארגון

בחינות מיון הכוללות כלים פסיכולוגים מגוונים, בנוסף לכלים ממוחשבים כולל:  – "בחינות מיון"
 מבחני כישורים, מבחני אישיות, מבחני מצב  וראיון אישי .

 ממוחשבים בלבד. בחינות מיון ראשוני הנשענות על כלים – ינות מיון ראשוני ממוחשבות""בח

על מבחני מצב, בעיקר , המבוססות בחינות קבוצתיות למועמדים לתפקיד מוגדר -"מרכזי הערכה" 
 . מעולם התוכן הרלבנטי לתפקיד המוצע

 מבדקים יעודיים הבודקים יושרה תעסוקתית אשר נשענים על כלים ממוחשבים. –"מבדקי אמינות" 

 למסמכי המכרז. נספח ב' -הגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם  

 

 מנהלה .3

 רכישת מסמכי המכרז .1.1

סך  בתמורה לתשלום 11.11.11 עד ליום 11.11.11החל מיום , המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש
שלא יוחזר(, את מסמכי המכרז לפקודת מכבי שירותי בריאות )באמצעות המחאה ₪  1,111של 

חט, או כל מ, אצל הגב' שרה 11אביב, קומה -, תל11במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 
  . 11:11-11:11ה' בין השעות -בימים א' די מכבי, ימי שימונה במקומה לצורך זה על 

 בירורים ופניות  .1.1

מכבי  נציגת בירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי  המכרז.ניתן יהיה להפנות שאלות ו .1.1.1
 ועדת המכרזים. רכזתאליה יש להפנות את השאלות והבירורים הינה: הגב' שרה מחט, 

 :דואר אלקטרוני באמצעות , בכתב בלבדוזאת  ,11.11.11 הפניות תעשנה עד ליום .1.1.1
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mahat_s@mac.org.il .על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה בטלפון :
1111111- 11. 

 תענינה. לא  1.1.1פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף  .1.1.1

תשלחנה התשובות כתובת הדואר האלקטרוני שאליה על הפונים לציין במכתב הפנייה את  .1.1.1
 לפון.,  וכן פרטי נציג הקשר לרבות מספר טממכבי

 עד ליום דואר אלקטרוניידי מכבי, באמצעות -תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על .1.1.1
2.1.11. 

 אופן ומועד הגשת ההצעות .1.1

 באמצעות  יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד )ולא ההצעה את .1.1.1
מיון למתן שירותי , 118/1111פומבי "מכרז   במעטפה סגורה, עליה ירשם אך ורק הדואר!( 

ועדת המכרזים, או מי שימונה כממלא  רכזת  -לידי גב' שרה מחט  ,"ואבחון עובדים
 . 11, תל אביב, קומה 11מקומה במכבי, ברח' המרד 

 ההצעותלהגשת המועד האחרון . 11:11-11:11ה', בין השעות -ההצעות תוגשנה בימים א'
 !לא תתקבלנה. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, 11:11 בשעה ,11.1.11 הוא יום

 , לאחר "גכנספח "ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב  .1.1.1
 מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה  כלחתימתה, והיא תוגש ביחד עם 

המסמכים שיש לצרף להצעה, עפ"י הנדרש במכרז, וזאת  כלהוא חלק מהם, וביחד עם 
 בעותק אחד.

בכריכתם ק, מובהר כי ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז מען הסר ספל .1.1.1
נרכשו ממכבי, ולא על גבי צילום או מסמך מודפס, וכי ההצעה תכלול את כל ש תמקוריה

מסמכי המכרז ואת המסמכים המצורפים כנדרש, וכן תכלול את כל הפרטים הנדרשים 
 ואת החתימות כנדרש.

טרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי ב .1.1.1
ועדת המכרזים, או ממלא מקומה כאמור, וייכתבו עליה תאריך ושעת רכזת המעטפה ע"י 

 קבלה.

הצעות לתקופה השל  ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה .1.1.1
 נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם.

התקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש הבעצמו את כדאיות הסכם  ל המציע לבדוקע .1.1.1
לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם מכבי בהסכם 

האמור בעצמו, על חשבונו, והוא יהיה מנוע מלעורר כל  במידה שהצעתו תזכה. המציע יברר את כל
 עמה, עקב כך.טענה כלפי מכבי ו/או מי מט

 

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז  .2

 :יענה על כל הדרישות שלהלן רשאי להגיש הצעות ספק אשר .1.1

  .תאגיד רשום כחוק בישראל .1.1.1

 .מנהל ספרים כדין .1.1.1

 ( שקדמו ליום פרסום המכרז, בבחינות1111 - 1111יון מוכח של חמש שנים לפחות )סבעל נ .1.1.1
 .  מיון ואיבחון עובדים

  .(1111 - 1111השנים האחרונות ) 1-בחינות מיון בממוצע בשנה לפחות, ב 1,111ביצע   .1.1.1

  .כוללות הערכה כמותית במונחים של תשיעוניותשלו חוות הדעת  .1.1.1

פסיכולוגים  11כמפורט להלן: לפחות  מעסיק באופן קבוע עובדים שכירים בעלי כישורים .1.1.1
בעלי מומחיות בתחום הפסיכולוגיה  1הרשומים בפנקס הפסיכולוגים, מתוכם לפחות 

 החברתית/תעסוקתית/קלינית.

  .תהליכי תיקוף ובקרה על מערכות המיוןבאופן סדיר מקיים  .1.1.1

 מתקני מכבי.ב להפעלתהמערכת ממוחשבת לבחינות מיון ראשוני  בחזקתו .1.1.1

mailto:mahat_s@mac.org.il
mailto:mahat_s@mac.org.il
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 .אמינות המהוות חלק מיום האבחון, מערכת ממוחשבת לבחינות בחזקתו .1.1.8

 מתעדת תוצאות בחינות המיון המאפשרת הפקת נתונים במדיההבעל מערכת ממוחשבת  .1.1.11
 .מגנטית לפי דרישה ובחתכים שונים

 .ערים לפחות באזור מרכז, צפון ודרום 1 -פריסה ארצית בבעל  .1.1.11

 ים )תפקידי הנהלה(, לפחות בסניף אחדבעל מערכת מבחנים נפרדת למיון לתפקידים בכיר .1.1.11
 .במרכז הארץ

 .רף כתב ערבות בנקאית אוטונומיתיצ .1.1.11

 רכש את מסמכי המכרז ישירות ממכבי. .1.1.11

 

יעמוד  שלא ידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע עמ .1.1
 .הצעתו תפסל – התנאיםבאחד מ

למציע, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך,  ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר .1.1
אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל למכבי 
תוך פרק זמן קצוב שיקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר, 

 .ז זה להגשת ההצעותכאמור, יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכר

 

 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה .5

)תשעים( יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.  81המציע יאשר כי הצעתו תהיה בתוקף במשך  .1.1
מכבי לבקש מהמציעים  לאחר תום תקופה זו, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, רשאית

ובמקרה זה  כל אחת, )ששים( יום 11של עד  תונוספות להאריך את תוקף הצעותיהם לתקופ
רשאי להאריך את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול   יהיה כל מציע

 .שלח על ידי מכבי בכתביקשה כאמור תהצעתו. ב

שלח למכבי על ידי המציע יהודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, ת .1.1
ימי  1בתוך זאת ו, באמצעות דואר אלקטרונית ועדת המכרזים רכזבכתב, לידי הגב' שרה מחט, 

 מהרגע שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה. עבודה

 על ידי המציע. כהצעה שבוטלההעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו ב .1.1

לעיל,  1.1לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף  1.1ו על פי האמור בסעיף ביטל המציע את הצעת .1.1
 לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

 

 הגשה ערבות .6

שקלים מאה אלף  ₪ 111,111 הצעה יש לצרף כתב ערבות בנקאית אוטונומית על סך כולל שלל .1.1
נו שונה ממנו באופן למסמכי המכרז או בנוסח שאי ה' כנספחפי הנוסח המצורף -(, עלחדשים

. הערבות תציין ימים ממועד הדרישה 11, אשר תשולם בתוך ("הערבות"מהותי )להלן: 
 . מכבי שירותי בריאותהוצאה לבקשת המציע והיא תהא על שם  במפורש כי

ות נוספות בנות צדדי את הערבות לתקופ-נוסף, תהא נתונה למכבי הזכות להאריך באופן חדב .1.1
לעיל, ותהיה  1רק פפי -, וזאת בכפוף לכך שהצעת המציע תוארך עלכל אחת )ששים( יום 11

 זו. נוספתבתוקף לתקופה 

 הערבויות חילוט על להורות רשאית תהיה המכרזים מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ועדת .1.1
כפיצוי מוסכם קבוע ומוערך מראש, וזאת מבלי לפגוע ביתר זכויות , חלקן או כולן, מציע של

 שנתנה לסעדים אחרים, לרבות ביטול קבלת ההצעה וקבלת הצעה אחרת, כל זאת אחרימכבי 

 :מאלה אחד בו התקיים טענותיו, אם את הזדמנות להשמיע למציע

 ;כפיים ניקיון או בחוסר בערמה, בתכסיסנות המכרז במהלך נהג הוא (1)

 ;מדויק בלתי מידע מהותי או מטעה מידע המכרזים לוועדת מסר הוא (1)

 ;במכרז ההצעות להגשת האחרון חלוף המועד לאחר למכרז שהגיש מההצעה בו חזר הוא (1)
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 מוקדם תנאי שהן במכרז ההוראות הקבועות לפי פעל לא הוא, במכרז כזוכה שנבחר לאחר (1)
 הזוכה. עםמכבי  ההתקשרות של ליצירת

 .תיפסל על הסף –הצעה שלא תצורף לה ערבות כאמור  .1.1

 

 בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות .1

כבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי מ .1.1
 פי שיקול דעתה הבלעדי.-רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על

מפורטים ה אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים .1.1
על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים,  והכל ,11% -ואיכות  ,11% -: מחיר להלן

 .בחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונותיובאופן שת
  לפי החלוקה שלהלן: לקוחות המלצתפירוט האיכות: עפ"י 

 נקודות 11 -ת ומקצועי
 נקודות 11 -תמיכה מקצועית 

 נקודות 1 -שרות וזמינות 
 .11%מזערי של יובהר, כי על המציע לעמוד בציון איכות 

המציע,  את איכות השירות ויכולתו של המציע, על פי הערכה כוללת של ועדת המכרזים תבחן .1.1
מך הנתונים ס מומחיותו, משאביו, נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, רמת השירות, על

וכן , על סמך שביעות רצון במכבי מביצוע התקשרויות שונות קודמות עם המציע שצרף להצעה
לקוחותיו של המציע מהתקשרויות קודמות, וכן עפ"י כל ממצא אחר  על סמך בדיקת המלצות

 1.1  שייאסף ע"י ועדת המכרזים או ע"י צוות בדיקה שימונה מטעמה, אם ימונה, כאמור בסעיף
 .ןלהל

 . שעמדו בדרישות ההכרחיות ההצעות יודגש כי הציון המשוקלל ינתן אך ורק לגבי .1.1

ברכיבים  איכות מזעריועדת המכרזים תהא רשאית לדחות הצעה של מציע שלא יעמוד בציון  .1.1
לעיל, והכל על פי הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה, ו/או אשר דהכלולים בסעיפי האיכות 

אשר נבדקו על ידי ועדת המכרזים באופן שיקבע על ידה ולפי  נאספו במהלך בדיקת ההצעות
 שיקול דעתה הבלעדי. 

כהגדרתו להלן, מכבי תהא  ,באם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עימו יש למכבי "נסיון גרוע" .1.1
רשאית להעניק את הזכייה למציע שהצעתו למכרז הינה המועמדת הבאה בתור לזכייה, ובלבד 

ון גרוע" עם מציע זה והצעתו אינה יקרה מזו של המועמד המקורי לזכייה שלמכבי לא היה "נסי
 .11%-ביותר מ

המילים "נסיון גרוע" פירושן: אי שביעות רצון מאיכות השירותים ו/או  ,לצורכי סעיף זה
 מחדלים אחרים של הספק, העולים כדי הפרת חוזה.

ו/או הבהרות נוספות, על פי רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים  ועדת המכרזים תהא .1.1
שיקול דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון, למלוא שביעות רצונה, על  מנת לבחון את המציע 

 והצעתו במסגרת שיקוליה.

שימונה   הצוות ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. .1.1
כל מידע ביחס למציע ו/או  יהא רשאי, אך לא חייב, לבחון את המציע וכן לבקש או לקבל

לשירות המוצע על ידו. ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אם תהא סבורה שמגיש 
 ההצעה לא שיתף פעולה עם ועדת המכרזים או לא מסר מידע כנדרש.

 מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי  .1.8
 סטיה אינה סבירה, לדעת מכבי.מעלה או כלפי מטה, אם ה

מסמך אמות המידה והאומדן יופקדו בתיבת המכרזים עד למועד האחרון הגשת ההצעות  .1.11
 למכרז.

 

 התחייבויות המציע הזוכה במכרז .8

)שבעה( ימים  1למסמכי המכרז, בתוך  'בכנספח הזוכה במכרז יחתום על ההסכם המצורף  .1.1
 מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז.

חייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על ההסכם, אישור עריכת ביטוחים חתום הזוכה מת
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 ומאושר ע"י חברת הביטוח, ללא כל הסתייגויות.

ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים/הסתייגויות בנוסח ההסכם כמופיע בנספח ב' 
 .למכרז

 סכם ההתקשרות שייחתם.המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מה  מסמכי .1.1

ביצוע לערבות בנקאית אוטונומית  מכביבמעמד החתימה על ההסכם, ימסור המציע הזוכה ל .1.1
 נוסח המצ"ב.התחייבויותיו עפ"י ה

 

 ביטול המכרז .9

מציע  לא יהיה בעצם פרסום המכרז, או בקבלת הצעות, או בבחינתן, התחייבות כלשהי כלפי .8.1
 (.'נספח בוהמציע/ים הזוכה/ים הסכם ההתקשרות )ידי מכבי -כלשהו, כל עוד לא ייחתם על

מכבי תהא זכאית בכל עת לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה  .8.1
 לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז. -ת באך לא חיי -ת יהבלעדי, וכן תהיה מכבי רשא

 ישו הצעות במכרז.כל המציעים אשר הגאלקטרוני ל שלח בדואריהודעה על ביטול המכרז ת .8.1

רוכשי מסמכי מהחליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי  .8.1
 המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי מכבי ו/או כלפי מי מטעמה.

 

 עיון במסמכי המכרז .11

מכרז, , לאחר פרסום תוצאות ה1881-התשנ"ג ,)ו( לתקנות חובת המכרזים11בהתאם להוראות תקנה 
 ₪ 211עיון של משתתף במכרז במסמכי המכרז כמפורט בתקנה האמורה ייעשה תמורת תשלום בסך של 

 כי סכום זה ייגבה החל מהשעה השנייה ואילך, לרבות צילומי מסמכים. ,לשעה. יודגש

צוי זכויותיו במסגרת הליך יעיון במסמכי המכרז כמפורט לעיל נועד אך ורק לבדיקת המשתתף בדבר מ
ללא קבלת אישור מראש ובכתב  ן,או מקצת ןהמכרז. אין לפרסם תוצאות אלה לציבור הרחב, כול

 .ממכבי

 

 בעלות על מסמכי המכרז .11

. אין בלבדמסמכי המכרז הנם קניינה הרוחני של מכבי, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות 
וחל איסור מוחלט על רוכש לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות, 

 מסמכי המכרז להעביר אותם ו/או העתק מהם לידי אחר.

 

 מכות שיפוטס .11

בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 
 . יפו -ב יבתל אבתהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 



 'אנספח  

 

 מ פ ר ט
           

 עבודת המיון

קבוצות. רוב המיועדים למיון הם מועמדים חדשים ומיעוטם הם  1-את המשרות במכבי ניתן לחלק ל
 עובדים ותיקים המועמדים לקידום / שינוי תפקיד. 

 הרשימה הבאה של קבוצות התפקידים, נותנת רקע כללי לעולם התוכן התעסוקתי במכבי:

 .סייעות בבית מרקחת , לקיחת דם ורידי,תפקידי שירות כגון: מזכירות רפואית .1.1

מעבדה  ,כגון: סיעוד, פיזיותרפיה, רנטגן בתחומים פארה רפואייםתפקידים מקצועיים  .1.1
המחשוב,  םתחוכגון: מתאמי שרות רפואי, וכן תפקידים זוטרים במינהל תפקידי 

 הכלכלה וכד'.

תפקידים מקצועיים בתחומים פארה רפואיים נוספים כגון: תזונאים, קלינאי תקשורת,  .1.1
בדים סוציאליים וכד', תפקידי רופאים לקראת התמחות ורופאים קלינים וכן תפקידי עו

 .בגודל קטן ובינונייחידות ו כגון: מנהלי צוותים ניהול זוטר

 סניפים ומכונים גדולים, רופאים המיועדים לתפקידייחידות, ניהול ביניים כגון: מנהלי  .1.1
 .מנהלי מחלקות במטה יהול, לרבות סגנינ

מנהלים מקצועיים  מנהלים תפעוליים ורפואיים במחוז, יר כגון: ראשי מחוזות,ניהול בכ .1.1
 .במטהמנהלי מחלקות , מחוזיים/ארציים

 

 תהליך המיון .1

 תהליכי מיון מהסוגים הבאים:צרכי מכבי מכתיבים 

 כללימיון  מבדקי .1.1

מועמדים לעבודה במכבי ועובדים ותיקים המועמדים לקידום/שינוי תפקיד  .1.1.1
 בארגון יופנו למבדקי מיון. 

עבור כל מועמד  במתקני המציע ובאחריותו המלאה. יםמיון מתבצעמבדקי ה  .1.1.1
  המיועד. התפקיד תיאורמיון, יועבר מבעוד מועד למציע מבדקי אשר ישובץ ל

כפי ימת היכולות אשר יפורטו כנדרשות המיון, יגזר מרשמבדקי הרכב מערכת  .1.1.1
 במסגרת תאור התפקיד.שמופיעות 

 :)תנאים הכרחיים( בין היתר, את המשתנים שלהלן ,בדוקלהמערכת על 

 כשרים קוגניטיביים רלוונטים לתפקיד. .א

 סגנון עבודה. .ב

 יחסים בינאישיים כולל יכולת עבודה בצוות. .ג

 מכוונות למתן שרות. .ד

 יכולת ניהול )בהתאם לתפקיד(. .ה

 התאמה למסגרת מכבי. .ו

 משתנים נוספים ייחודיים לתפקיד היעד. .ז

 פוטנציאל קידום. .ח

הגדרה מדוייקת של המשתנים בהתאם להגדרות הארגון תיעשה בין מכבי לבין 
 הזוכה לפני תחילת העבודה המשותפת.

 שעות. 1 -המשך המירבי של מערכת המבחנים  למיון מלא יהיה כ
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באמצעות מוצפנת הדו"ח המסכם אשר יוגש למכבי במדיה ממוחשבת  .1.1.1
 :)תנאי הכרחי( האינטרנט יכלול

 מבוא/רקע. .א

 סיכום/התרשמות כללית. .ב

 מידת ההתאמה לתפקיד היעד )הערכה כמותית ומילולית(. .ג

 המלצות קליטה. .ד

הערכה כמותית )במונחים של תשעוניות( והערכה מילולית לגבי כל אחד  .ה
 ואלה שיתבקשו בהתאם לתאור התפקיד. שיוגדרומהמשתנים 

 לשנה )הערכה ע"פ 111 -מספר הנבחנים המשוער האמור לעבור מיון מלא, הינו כ
 שנים עברו(.

לסוגי מבחנים  ,בנוסף, ישלח הספק למכבי פלט מקוצר, אותו תגדיר מכבי .1.1.1
לעיל(, אשר יועבר בפורמט  1.1.1 מסויימים )מעבר לפלט שהוגדר בסעיף 

אקרובט מוצפן באמצעות הדוא"ל. הפלט יצורף למערכת משאבי אנוש במכבי 
 כחלק מנתוני העובד.

 ון בכיריםמי .1.1

 1.1 על בארגון )סעיף -תפקידי ניהוללמיון הבכירים מופנים מועמדים אשר מיועדים למלא 
 , מתבקש אבחון של משתנים כדלקמןלעיל 1.1.1  (. בנוסף למשתנים המופיעים בסעיףלעיל

 )תנאים הכרחיים(: 

 היגות ניהוליתמנ .א

 ניהול המשאב האנושי .ב

 ניהול השירות .ג

 ניהול תכנון ותקצוב .ד

 ניהול האיכות המקצועית )בהתאם לתפקיד( ה. 

 על המציע לספק מערכת מבחנים נפרדת מותאמת לצרכי מיון הבכירים. מספר 
 לשנה )הערכה ע"פ שנים עברו(.  1-הנבחנים המשוער האמור לעבור מיון בכירים הינו כ

 .לעיל 1.1.1 כאמור בסעיף  –מתכונת הדו"ח המסכם 

 ממוחשב מיון ראשוני .1.1

ם מוגדרים כגון: תפקידי בנות שירות כשרים ומיומנויות בסיסיים הנחוצים לתפקידיבדיקת 
יתכנו בחינות מיון ראשוני ממוחשב גם לבעלי תפקידים  במחשב וכדומה. לאומי, נציגי תמיכה

 נוספים, כפי שיוגדר מעת לעת.

 )תנאים הכרחיים(:  בדיקת הכישורים הבאים תמיון הראשוני הממוחשב נדרשבמסגרת ה

 רמת חשיבה. .א

 הבנה מילולית. .ב

 הבנה כמותית. .ג

 יעילות לבלרית )מהירות ודיוק(. .ד

 ספציפיות בהתאם לתפקיד המיועד.ה. יכולות 

 וחצי כשעתיים –משך המיון הראשוני 

יבנו מתוך מאגר המבחנים, מערכת מיון ראשוני  ,בתיאום עם הספק ,מכבי .1.1.1
ממוחשבת לתפקידים השונים. המיון יתבצע בסניפי מכבי באחריות צוות 

. מכבי תהא אחראית למכלול הלוגיסטי, להעברה, /מטהמשאבי אנוש מחוז
ר המבחנים, לאופן הנקידה )מתן ציונים( ולהחלטת מעבר הסף.  תפקידו לאישו

של הזוכה בהתייחס לשלב המיון הראשוני הוא אספקת התוכנה ומערכת 
 מכבי המבחנים, כללי הנקידה )כללי מתן הציונים(, נורמות, הדרכת צוותי
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ומתן חוות  בשימוש במערכת, עדכון המערכת ותחזוקתה וכן עיבוד המבחנים
 עת.הד

 להלן. 1 לגבי איפיון מערכת המחשב הנדרשת, ראה סעיף 

כל המבחנים במערכת חייבים להיות מבחנים מטיפוס בחירה )מבחנים 
 "אמריקאיים"(.

מועמדים  111 -הינו כ ממוחשב מס' הנבחנים המשוער האמור להבחן מיון ראשוני
 (.דיותכנון עתי לשנה )ההערכה הינה ע"פ שנים עברו

במקרים מסוימים יופנו מועמדים אשר עברו מיון ראשוני ממוחשב, להשלמת  .1.1.1
להיות חלק ממבחני הממוחשב על המיון הראשוני המיון  לכלל מיון מלא. 

תוצאות מבחני המיון המיון המלא באופן שלא יצריך חזרה על המבחנים. 
מיון  מחירהראשוני הממוחשב ישולבו ע"י הזוכה עם תוצאות המיון המלא. 

 יקוזז במלואו אם המועמד ישלח להמשך מיון מלא במכון. ממוחשב ראשוני

 מרכזי הערכה .1.1

מבחני מצב בעיקר נבחנים המועמדים לתפקיד מוגדר יבחנו באופן קבוצתי במבחנים הכוללים 
 מעולם התוכן הרלוונטי לתפקיד המוצע. 

 מעריכים ממכבי ויארך 1-פסיכולוגים ו 1 נבחנים, באמצעות 1המבחן יבוצע בקבוצה שתמנה 
 .יום שלם

 בניית מבחני מצב תיעשה בשיתוף עם מכבי ועל פי צרכיה.
 

 מבדקי אמינות ממוחשבים .1.1

מועמדים לתפקידים בעלי אופי רגיש מבחינת אמינותו יעברו מבדקי אמינות ייעודיים במסגרת 
 )תנאי הכרחי(: יום המבחנים המלא

מכבי תמציא רשימה של תפקידים המצרכים ביצוע מבדקי אמינות, על פיה יבנה מערך 
 המבדקים עפ"י צרכי מכבי. 

 

 שימוש חוזר במבחנים .1.1

ניתן יהיה לעשות שימוש חוזר במבחן קיים.  –שנים ממועד המיון המלא  1בתקופה של עד 
 השימוש החוזר יכול להעשות באופנים הבאים:

גבוהה יותר , רמה בניתוח מחודש לחוו"ד שהוכנה במקור עבור מכבי, עבור תפקיד אחר,  .א
  המצריך השלמת מבחנים.

 תאור הסבת דו"ח שנכתב במקור לנבחן עבור ארגון אחר, לדו"ח התואםב. 
 ., המצריך/ אינו  מצריך השלמת מבחניםתפקיד במכבי

 שיחות משוב .1.1

הספק שיחות משוב עם עובדי מכבי אשר נבחנו  ע"פ דרישת המזמין, ולפי הצורך, יקיים
 בבחינות מיון שונות.

 

מהוים הערכה בלבד ואין  תת סדרי גודל בלבד,הנתונים שצויינו לגבי מספר הנבחנים נועדו ל
 בהם משום התחייבות מכבי לכמות זאת.

 
 מיחשוב .3

 המיון המלא .1.1

המערכת תאפשר הפקת קבצים של פרטי הנבחנים ותוצאות המבחנים, לשם קליטתם ועידכונם 
 .ASCIIבמערכות הקיימות במכבי. הקבצים יהיו במבנה קובץ 

 המיון הראשוני .1.1

 מערכת הבחינות למיון הראשוני חייבת להיות ממוחשבת.
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ם המבחני המערכת תאפשר קיום הבחינה מול מחשב והפקה מיידית של תוצאות .1.1.1
 עיל.ל 1.1 כמפורט בסעיף 

 .יתרון ינתן למערכת אשר פועלת באופן אינטראקטיבי באמצעות האינטרנט

( בחדר המחשב המרכזי citrixמערכת שאינה אינטרנטית מלאה תותקן על גבי שרתי טרמינל )
 של מכבי.  

נדרשת  נת מחשב במכבי באמצעות הפצת אייקון ייעודי.הפעלת התוכנה תוכל להתבצע מכל תח
יכולת של המערכת לאפשר המשך של מבדק שהופסק מסיבות טכניות )כגון הפסקת חשמל( 

 מהמקום בו הופסק.

 .11:11-ל 1:11המציע נדרש להעמיד תמיכה טכנית בזמן אמת לטיפול בתקלות, בין השעות: 

עלויות התוכנה וההתקנה במנהלת/סניפי מכבי יחולו על הזוכה, במידה והמערכת אינה 
 מבוססת אינטרנט מלא.

 המציע יגיש תאור מפורט של המערכת לביצוע מיון ראשוני בבית הלקוח:

 מפרט טכני של התוכנה. -

 יכולת התפתחות של המערכת )תוספות עתידיות אפשריות(. -

 התוכנה. פלטפורמות אפשריות לעבודה עם -

 מערכות הפעלה שניתן להריץ תחתיהן את היישום. -

 מסדי נתונים אופציונליים שניתן לקשר ליישום. -

אינטרנט/אינטראנט, עבודה במערך  בסביבת טכנולוגיה המשמשת את היישום )עבודה -
 מבוזר וכדומה(.

   .ASCIIאפשרות הפקת דו"חות במבנה       -

 מיחשוב מערכת הבחינות במתקני המציע .1.1

נדרשת מערכת לביצוע בחינות מיון מלא, שתתוחזק ותופעל ע"י המציע בסניפי המציע. 
המערכת צריכה לכלול רישום של הפרטים האישיים של הנבחנים, רישום פרטי המבחן ורישום 

 1.1סעיף בשל תוצאות המבחנים הכמותיים, כולל הערכה מסכמת. )ראה דוגמאות לנתונים 
 (.הלןל

שנים. בנוסף המערכת צריכה  1לתקופה של  DB -ירת הנתונים בהמערכת תאפשר את שמ
לאפשר הפקת קבצים של פרטי הנבחנים ותוצאות המבחנים לשם קליטתם ועדכונם במערכות 

 .ASCIIהקיימות במכבי. הקבצים צריכים להיות במבנה קובץ 

 המערכת צריכה לאפשר הפקת דו"חות לפי בקשת מכבי.

עברת חוו"ד דרך האינטרנט אל ומאת הגורמים המוסכמים על המערכת לאפשר תקשורת וה 
 במכבי בהתאם למגבלות בטיחות וצנעת הפרט שיוגדרו בין המציע למכבי.

חוות הדעת שיועברו יהיו מוגנות באמצעות סיסמא באופן שימנע ממשתמש לא מורשה לעיין 
 בחוות דעת אלו.

 דוגמת נתונים הנדרשים במערכת הבחינות במתקני המציע .1.1

 פרטים אישיים:

 השכלה ת.זהות נבחן

 כתובת שם משפחה

 מיקוד שם פרטי

 טלפון ארץ לידה

   תאריך לידה

   שנת עליה

  מצב משפחתי

 פרטי האיבחון )המבחן(

 מקום ביצוע הבחינה שם התפקיד
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 שפת ביצוע המבחן קבוצת התפקיד

 שם המעריך שם הסניף

 מחוז היעד

 רמת המבחן

 תאריך

 פרטי תוצאות האבחון:

 הציונים בכל המשתנים בפורמט הדיווח.

 חוות הדעת המילולית.

 ציון המלצה.

 דוגמא לנתונים הנדרשים מהמציע לעדכון המערכות הקיימות במכבי )מערכת כ"א( .1.1

 קוד תפקיד  שם משפחה

 קבוצת תפקיד   שם פרטי 

 ציון בחינה )מסכם(  תעודת זהות

 תאריך הבחינה  שם המחוז

 שם הסניף

 שם תפקיד

 סטנדרטים במחשוב הקיימים במכבי פירוט .1.1

 .WIN2008R2סביבת השרתים הנפוצה במכבי הינה  –מערכת הפעלה  . 1

 .WIN7תחנות העבודה הקיימות במכבי: –ציוד קצה  . 1

רשתות פנימיות: תחנות העבודה במכבי מקושרות למערך אינטראנט הארגוני על ידי  . 1
 .TCP\IPל ומעלה ותומכות בפרוטוקו 1,1אקספלורר  דפדפן

 

 דרישות כלליות מן המציע .2

 בכל לרבות, 1811-חוק הגנת הפרטיות, התשמ"אאחר כל דרישות  מלאעל המציע ל .1.1
 מכבי והנחיות להוראות בהתאם והכל"ב, וכיו אבטחתו, מידע מאגר ברישום הקשור

 .לעת מעת לה שתימסרנה כפי

ידי רשם -לעת על כמו כן, על המציע למלא אחר ולפעול בהתאם להנחיות שיוצאו מעת
 מאגרי המידע בהתאם לסמכויות שהוקנו לו לפי החוק הנ"ל.

, תוך שימוש בנתוני נבחני מכבי אל ע"פ דרישת מכבי מחקרי תיקוףלבצע המציע יתחייב  .1.1
לשתף פעולה עם מכבי במחקרי תיקוף כנ"ל שיערכו ע"י  מול נתונים אחרים של מכבי או

יכלול העברת נתונים )של נבחני מכבי פעולה זה מכבי בעצמה או באמצעות צד ג'. שיתוף 
בלבד( מקבצי המיון של המציע הזוכה, אל החברה שמכבי תבחר לבצע בה את מחקרי 

, ע"פ הנחיית מכבי. עבור דרישה לעבודת מחקר מעמיקה בתחום תיקוף התיקוף
 המבחנים , החורגת מהקובל בתחום זה תיבחן אפשרות לתשלום נפרד.

 ע"י הלקוח: –זמנים הנדרש  יכולת עמידה בלוח .1.1

 ימים. שלושהקביעת מועד לנבחן לבחינת מיון מלא תוך  -

 מסירת דו"ח אבחון במיון מלא תוך שבוע ימים מיום הבחינה. -

 קביעת מועד לנבחן לבחינת מיון בכירים תוך שבוע ימים. -

 מסירת דו"ח אבחון במיון בכירים תוך שבוע ימים מיום הבחינה. -

 דהיינו:  –המציע יהא ערוך למתן שירות מהיר, במקרים דחופים. שירות מהיר  .1.1
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קביעת מועד לנבחן, שליחת חוו"ד כתובה תוך יומיים מקיום הבחינה והעברת חוו"ד 
 , במידת הצורך.ראשונית טלפונית למחרת יום המבדק

יר הדרישות הראשונות לשירות מה 11מובהר בזאת כי לא תדרש תוספת תשלום עבור 
 בחודש.

 למפרט. 1רמת המיחשוב שתתאים לצרכי מכבי כאמור בסעיף  -מיחשוב  .1.1

בשני עותקים: האחד למחוז היעד המוצפנים המציע יעביר למכבי את דו"חות האיבחון  .1.1
, באמצעות מדיה ממוחשבת למנהלת תחום המיון באגף משאבי אנוש במטה מכביוהשני 

 .דרך האינטרנט -

 1המציע יצור מאגר מידע ייעודי חסוי, בו ישמר מאגר המידע מיום הבחינה לתקופה של  .1.1
 ללא תשלום נוסף. מכבי, שנים, לגבי כל נבחן, ויעמידו לרשות מכבי ע"פ דרישת

לפי הפירוט  המציע יחויב להעביר למכבי מידי חודש בחודשו דוחות סטטיסטים וקבצים .1.1
 שלהלן: 

פרטי הנבחנים כפי שרשום  הכולל את כלמטה מכבי משאבי אנוש ב אגףקובץ חודשי ל -
 לעיל. .1.1-ו 1.1, 1.1בקובץ המציע כאמור בסעיפים 

 .ASCIIהקובץ יועבר במבנה 

 כמויות, תפקידים ושמות מועמדים. –דו"ח חודשי ניהולי  -

 .EXCELהקובץ יועבר על גיליון 

 הדואר האלקטרוני דוחות אלה יסופקו באופן שוטף ללא תשלום, באמצעות

 דוחות נוספים יסופקו על פי דרישה בתיאום עם המציע.

הטיפול  המציע ימנה רפרנט ארצי מול מכבי אשר ירכז את העבודה מול מכבי וינהל את .1.8
ניסיון בראיון,  במכבי מבחינה מקצועית. על הרפרנט להיות פסיכולוג בכיר במכון, בעל 

 ניסיון בהדרכה. ועית ומתן משוב וכן בעלכתיבת חוות דעת, מתן יעוץ להכוונה מקצ

 הטיפול יכלול:

יצירת תשתית לעבודה משותפת לרבות הגדרות המשתנים לאבחון, הכרת מכבי והכרת  א. 
הספק, בנית פורמט חוות הדעת, סיורים במכבי ופגישות עבודה פרונטליות וטלפוניות 

 לצורך יצירת התשתית. 

 הצורך במשתמשי מכבי. תמיכה טלפונית שוטפת וזמינה לפי  ב. 

 ב'( ינתנו במסגרת התשלום הכללי וללא תשלום נוסף.-שירותים אלה )סעיף א' ו        

 הדרכות וסדנאות למשתמשי הקצה ינתנו בתשלום כמפורט בנספח. ג. 

טיים של בכל סניף של המציע יהיה רכז מקומי שירכז את העבודה מול המחוזות הרלוונ .1.11
 מכבי.

מציע יחתים את המועמדים בתחילת יום המבדקים על טופס ויתור סודיות לטובת ה .1.11
 מכבי. 

מציע יתחייב לתת את השרות במקום אסתטי, נקי, שקט ומרווח אשר יתן את מירב ה .1.11
 התנאים הנוחים הדרושים לביצוע בחינות המיון.

 

 סודיות .5

את תוכן המבחנים, כללי הנקידה והנורמות עליהם הוסכם עם  מוחלטתהזוכה יתחייב לשמור בסודיות 
הגורמים המקצועיים במכבי וכן כל מידע שיגיע לידו במהלך המכרז ולאחריו לגבי שיטות עבודה ופרטי 

 עובדי מכבי.



 נספח ב' 

 

 ה ס כ ם
 1111אביב ביום ____  בחודש _________  -שנערך ונחתם בתל  

 

 ב י ן

 

 בריאות-מכבי שירותי 

 111/99אגודה עותמנית מס'  

 ל אביב, ת11רח' המרד , היכל הסיטימ 

 ("מכבי שירותי בריאות"או  "מכבי" :אשר תקרא להלן) 

 ;מצד אחד

 ל ב י ן

 

 _ בע"מ____________________________ 

 ח.פ. ______________ 

 _________________ מרח' 

 ("הזוכה": יקרא להלןתאשר ) 

 ;שנימצד 

 

 

 , לאספקת שירותי מיון ואבחון עובדים118/1111ו שמספרפומבי ומכבי פרסמה מכרז   הואיל
להסכם זה, ואשר   כנספח "א"(, אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף  "המכרז" -)להלן 

 ;מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה

 

  מכרזל ג'כנספח (, אשר העתק ממנה מצורף "ההצעה" :הלןוהזוכה הגיש הצעה למכרז )ל והואיל
 ;ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה

 

 ;וועדת המכרזים במכבי החליטה לקבל את ההצעה ולהכריז על הזוכה כזוכה במכרז והואיל

 

 ובכל נספחיו; והזוכה הסכים להעניק את השירותים בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה והואיל

 

 

 :נה והוסכם בין הצדדים כדלקמןהות לפיכך, הוצהר,

 

 

 המבוא והנספחים .1

המבוא להסכם זה על ההצהרות הכלולות בו, וכן הנספחים להסכם, מהווים חלק בלתי נפרד 
 מההסכם וייקראו ביחד עמו.

 

 פרשנות .1

 אין בכותרות של סעיפי ההסכם כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו/או כדי להשפיע על תוכנם.
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 הגדרות .3

 –בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצדם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר 

 סכם זה, על נספחיו.ה - "ההסכם"

 .מכרזל ג'נספח  –ההצעה האמורה במבוא להסכם  - "ההצעה"

אספקת שירותי מיון ואבחון עובדים, הכל כמוגדר במכרז ולפי  - "השירות/השירותים"
 בהסכם זה על נספחיו.המפורט במפרט ו

 

 אנשי קשר .2

להיות המנהל הממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע _________מכבי ממנה בזה את  .1.1
 הסכם זה.

 הזוכה ממנה בזה את ____________ להיות נציג הזוכה בכל הקשור לביצוע הסכם זה. .1.1

ד מכבי נציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת לשירות, יהיה זמין לכל פניה מצ .1.1
 וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי )והמנהל(, אם ידרש לכך ע"י מכבי.

 

 התקשרותתקופת ה .5

 ההתקשרות היא לתקופה של שלוש שנים. שתחילתה ביום חתימת ההסכם וסיומה ביום    5.1

  .("תקופת ההסכם"ו/או  "תקופת ההתקשרות" :)להלן_________            

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

 ההסכםותנאי  הוראות יתרתוך שמירה על כל שנה אחת כל אחת, בתנאים זהים,             

 )להלן: "תקופות האופציה"(.             

 

 הזוכה לעניין מתן השירותוהצהרות התחייבויות  .6

מצוי כוח האדם המתאים, הידע, ציוד האבחון הכל כמתחייב  מצהיר כי ברשותו זוכהה .1.1
 מהוראות הסכם זה, וכי בידו כל האישורים וההיתרים, הנדרשים.

הזוכה מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה, תוך שימוש בשיטות עבודה בטוחות,  .1.1
 בצוות עובדים מיומן ובציוד תקין.

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

 

  -  התמורה ותנאי תשלום .1

התמורה תהא בהתאם למחירים שהוצעו ע"י הזוכה והיא תשולם כנגד חשבוניות מס כחוק,  .1.1
 יום ממועד קבלת כל חשבונית במכבי. 11אשר יוגשו ע"י הזוכה למכבי, בתנאים של שוטף + 

ידחה  (לחודש העוקב לביצוע המבחנים 1-מועד )לא יאוחר מהאם לא תוגש חשבונית ב .1.1
 התשלום בהתאמה.

 

 אחריות .8

מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הזוכה לבדו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או  .1.1
הפסד, לגוף ו/או לרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, שיגרמו למכבי ו/או למי מטעמה ו/או 

 השירותים.  אספקתצד שלישי כלשהו עקב ו/או בקשר עם למבוטחיה ו/או ל
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הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או  .1.1
הוצאה, לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי, שייגרמו למכבי כתוצאה 

או בשמו, על פי הסכם זה או על פי כל מאירוע שהינו באחריותו של הזוכה  ו/או מי מטעמו ו/
 דין.

כדי לצמצם או הזוכה על ידי כמפורט להלן כי אין בעריכת הביטוחים  ,בהקשר זה מובהר
יהיה בעריכת הביטוחים כדי , ולא להסכםבהתאם  יוותוילגרוע בצורה כל שהיא מהתחייב

 שהואבגין כל נזק מכבי ו/או מי מטעמה לפצות את לשפות ו/או  ומחובתלשחרר את הזוכה  
 אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

מכל סכום שיגיע  להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו,לנכות סכומים  תרשאי מכבי תהא .1.1
לגבותם  תרשאי תהאבצירוף הצמדה וריבית על פי חוק, בכל זמן שהוא, וכן לזוכה  הממנ

 בכל דרך אחרת.מהזוכה  

הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים,  .1.1
ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם. למעלה מן הצורך 

נוסח )החוק לביטוח לאומי למלא אחר כל דרישות והוראות מתחייב יובהר, כי הזוכה 
אך מבלי לפגוע  ,, ובעיקרשהותקנו על פיותקנות וה הצווים ואחר כל 1881-תשנ"הה, (משולב

יהיו בכל עת מי מטעמו ו ו/או שליחיו ו/או כל עובדישהזוכה, בכלליות האמור לעיל, באופן 
 .זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנ"לההתקשרות ובמשך כל תקופת 

לפי הזוכה חייבות של אינן באות לגרוע מכל הת סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו,וראות ה .1.1
מאחריות כלשהי בגין את הזוכה ואין בהן כדי לשחרר ו/או על פי כל דין ההסכם 

 בביטוחי הזוכה.נזק/אובדן/הפסד וכד' המכוסה או שאינו מכוסה 

 

  ביטוח .9

יהא אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או הזוכה  ,מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה .8.1
ו/או  הו/או לעובדילמכבי יגרמו ילרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, שהפסד, לגוף ו/או 

 םשירותיהו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או בקשר עם מתן  הו/או למי מטעמ הללקוחותי
 ו/או במסגרתם, כמפורט ומוגדר בהסכם זה.

או הראשונה, בגין כל נזק ו/ ה, מיד עם דרישתמכבימתחייב לפצות ו/או לשפות את  הזוכה .8.1
, לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין כביהוצאה ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או תשלום שייגרמו למ

על פי ההסכם ו/או על פי כל  הזוכה, כתוצאה מאירוע שהינו באחריות מכביתביעה שתוגש נגד 
על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין לכל תרופה ו/או סעד מכבי דין, והכל מבלי לגרוע מזכויות 

הזדמנות להתגונן בפני כל דרישה ו/או הוצאה ו/או תביעה לזוכה ובלבד שניתנה  ,םאחרי
 כאמור.

על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, ממועד תחילת  הזוכהמבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות  .8.1
לערוך ולקיים על  הזוכההסכם זה או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, מתחייב 

וח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים חשבונו בחברת ביט
 :ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן להסכם כנספחב"אישור עריכת ביטוחים" המסומן 

(, וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, "הביטוחים"ו/או  "זוכהה"ביטוחי 
למשך כל  -לרבות כל הארכה שלו, ולעניין ביטוח חבות מוצר וביטוח אחריות מקצועית 
-לא פחות מ תקופה נוספת לאחר תום תקופת ההתקשרות ועד לתום תקופת ההתיישנות, אך

 שנים מתום תקופת ההתקשרות. (שלוש) 1

 בדולר לסכומים להמירם וניתן"ח בש הינם בנספח הנקובים הביטוח סכומי כי מובהר
 .החוזה עריכת ביום הידוע לשער בהתאם"ח בש הנקוב מהערך יפחתו שלא בתנאי"ב ארה

מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין היתר,  הזוכה .8.1
תחודשנה  הזוכהלשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי 

לא ומעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, 
 הזוכהצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש, כי לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמ

 .הזוכהיישא בכל מקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי 

)ארבעה  11-, לא יאוחר מלמכבילהמציא  הזוכהמתחייב מכבי, ללא צורך בכל דרישה מצד  .8.1
כת ביטוחי אישור בדבר ערי ,יום לפני מועד תחילת מתן השירותים על פי הסכם זהעשר( 
כאמור לעיל בהתאם לנוסח "אישור עריכת ביטוחים", כשהוא חתום כדין על ידי  הזוכה

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

 על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. הזוכהבויותיו של תגרע מהתחיי
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כדי לצמצם או לגרוע בצורה  הזוכהבהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי  .8.1
כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את 

אחראי לו  הזוכהבגין כל נזק ש הו/או מי מטעממכבי מחובתו לשפות ו/או לפצות את  הזוכה
 על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

אישור עריכת ביטוחים  מכבילהפקיד בידי  הזוכה, מתחייב הזוכהבמועד תום תקופת ביטוחי  .8.1
לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופת ביטוח נוספת ולמשך כל תקופת  3.9כאמור בסעיף 

 ההתקשרות על פי ההסכם.

"ח בש הנקוב לערך להתאימם הזוכההביטוח הינם בדולרים, על  סכומי, כי אם מובהר
 .הביטוח עריכת חידוש ביום הידוע לשער בהתאם

 11.1ו/או  11.1מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על ידי הזוכה כנדרשבסעיפים  .8.1
לעיל, תחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את המזמין, בין היתר, בעיכוב כל תשלום 

 המגיע לספק לפי הסכם זה.
-, התשל"אאין באמור לעיל, כדי לגרוע מכל זכות העומדת למזמין לפי חוק החוזים )תרופות(

1811. 

 הזוכה, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי ת,  אך לא חייבתהא רשאימכבי ת .8.8
מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו  זוכהכאמור לעיל, וה

ספק  הזוכהעל מנת להתאים את הביטוחים נשוא האישור להתחייבויותיו על פי נספח זה. 
לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מכבי כי זכויות  ,יר ומתחייבמצה

כל חובה ו/או כל אחריות לגבי הביטוחים נושא אישור  הו/או מי מטעממכבי מטילות על 
עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה 

פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת על  הזוכהשהיא המוטלת על 
 שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדקו אישורי עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

, וכי מכבייכללו תנאי מפורש על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידי  הזוכהביטוחי  .8.11
. כמו כן, יתחייב המבטח מכבישיתוף ביטוחי  המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר

אלא אם תימסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי  ,שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה
 יום מראש. 11לפחות מכבי 

, לרבות אי מתן הזוכהיכללו סעיף לפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על  הזוכהביטוחי  .8.11
של  ההפרה של תנאי מתנאי הפוליסות לא יפגעו בזכויותיהודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או 

 לקבלת שיפוי. מכבי 

, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הזוכהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר  .8.11
בגין כל נזק שהוא זכאי לשיפוי על פי ביטוח הרכוש שהתחייב  הו/או מי מטעממכבי כנגד 

ור עריכת ביטוחי הספק, או שהיה זכאי לשיפוי אלמלא לאיש 1לערוך כמפורט בסעיף 
כל מ הו/או מי מטעממכבי ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות, והוא פוטר את 

 אחריות לנזק כאמור ומתחייב לפעול למיצוי זכויותיו על פי הפוליסות.

ים כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן השירות ,מתחייב הזוכה .8.11
נשוא חוזה זה הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו 
לערוך ולקיים את הביטוחים המפורטים בנספח זה, על כל תנאיהם כמפורט בנספח זה, וזאת 

או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בנספח זה.  הזוכהלמשך כל תקופת התקשרותם עם 
לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח בביטוחים אשר התחייב לערוך  ההזוכלחלופין, רשאי 
 כמפורט לעיל. 

לא יהיו  ,, למעט ביטוח אחריות מקצועיתהזוכהמוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות  .8.11
 או כל נוסח אחר שיחליף אותם. 1111נחותים מהנוסח הידוע כביט 

 

 רישיונות והיתרים .11

  מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו/או הזוכה  .11.1
שיונות הדרושים על פי הדין, לצורך קיום השירות והפעלתו. הזוכה יההיתרים ו/או הר

מתחייב לגרום לכך שכל הנ"ל יהיו בעלי תוקף ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בהם, על 
 .רותתקשחשבונו הוא, במשך כל תקופת הה

הזוכה מתחייב להמציא למכבי אישור כי הגיש בקשה לקבלת אישור אמ"ר למכשיר / מערכת,  .11.1
חודשים ממועד  1תוך שבוע ממועד חתימת ההסכם, והוא מתחייב להמציא אישור אמ"ר תוך 

 החתימה על ההסכם, ובכל מקרה טרם הפעלת השרות נשוא הסכם זה.  
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 הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית. .11.1

 

 מאגרי מידע .11

, לרבות בכל 1811-מלא אחר כל דרישות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"אהזוכה מתחייב ל .11.1
הקשור ברישום מאגר מידע, אבטחתו וכיו"ב, והכל בהתאם להוראות והנחיות מכבי כפי 

 שתימסרנה לה מעת לעת.

ידי רשם -בנוסף, הזוכה מתחייב למלא אחר ולפעול בהתאם להנחיות שיוצאו מעת לעת על .11.1
 מאגרי המידע בהתאם לסמכויות שהוקנו לו לפי החוק הנ"ל.

עוד מתחייב הזוכה, כי בשום אופן לא יעשה שימוש כלשהו במתוצאות מבחני המיון שלא  .11.1
למטרות השירותים נשוא הסכם זה, אלא אם קיבל לכך את הסכמתו המפורשת של המועמד, 

 לעת.ובהתאם לחוק ולהנחיות רשם מאגרי המידע כפי שתינתנה מעת 

 הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית. .11.1

 

 מועסקי הזוכה .11

לכל צורך  הזוכה מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו .11.1
כעובדיו או שלוחיו ולא יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו 

 האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.על ידו, על חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול 

הזוכה מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו/או  .11.1
 הסכם החלים עליו.

הזוכה אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ו/או  .11.1
נזק לרכוש שיגרם להם בעת מתן השירות או  בקשר למתן השירות, בגין נזק גופני, מוות או

 בכל פעילות הקשורה למתן השירות. 

פי ההסכם, וכי כל -כן מצהיר הזוכה כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על .11.1
פי ההסכם למכבי ו/או למנהל ו/או לנציגיה ו/או למי שהתמנה על ידם ו/או -זכות שניתנת על

ערב בכל צורה במתן השירות, אינה אלא אמצעי להבטחת בשמם ו/או מטעמם, לפקח ולהת
ביצוע הוראות ההסכם במלואן, ולא תהיינה לזוכה ו/או לכל העובדים המועסקים על ידו כל 
זכויות של עובדי מכבי והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצוי או הטבה אחרת ממכבי בקשר 

ם ביטול או סיום ההסכם, או סיום עם ביצוע ההסכם או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר ע
 כל התקשרות על פי ההסכם, מכל סיבה שהיא.

הזוכה מתחייב כי ייתן את השירות בשמו בלבד. שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש כמסמיך  .11.1
את הזוכה להופיע בשם מכבי או מטעמה, או כמקנה לו מעמד של נציג מכבי בעניין כלשהו או 

 למטרה כלשהי.

זכות ו/או סעד הנתונים למכבי, הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי,  מבלי לגרוע מכל .11.1
בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם יקבע על ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או 

 העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה.

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

 

 שמירת סודיות .13

דיעה יזוכה מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ה .11.1
או אגב במהלך, בקשר עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף,  או 

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

לחוק  111הזוכה מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  .11.1
 .1811-העונשין, התשל"ז

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של 
 ההסכם.
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 הפרת הסכם .12

 .פי כל דין או ההסכם-דית, עלמכבי רשאית לבטל את ההסכם בשל כל הפרה יסו .11.1

בנוסף לאמור לעיל, רשאית מכבי לבטל את ההסכם אם הוחל בהליכים נגד הזוכה  או מי  .11.1
יסול עסקים באופן אחר, והליכים חמטעמו שיש בהם פירוק, כינוס נכסים, הסדר נושים ו/או 

 יום.)שלושים(  11אלו לא בוטלו תוך 

 :בי רשאיתהסכם הפרה יסודית תהא מכהפר הזוכה את ה .11.1

 לבטל את ההסכם לאלתר; או .11.1.1

לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או  .11.1.1
ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה. הזוכה מתחייב )שלושה(  1ההתחייבות תוך 

נגרמו בזה למלא אחר הוראות מכבי, וכמו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים ש
 .הקיום כאמור-כתוצאה מההפרה האמורה ו/או אי מכביייגרמו לו/או ש

הזוכה למכבי פיצויים לעיל, ישלם  9..3בנסיבות המתוארות בסעיף ביטלה מכבי את ההסכם  .11.1
וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו למכבי כתוצאה ש"ח,  11,111מוסכמים בסך 

מההפרה ו/או אי הקיום כאמור, אך מבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה. אין באמור 
בפיסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ו/או נוספים 

 על פי כל דין.

הפר הזוכה את ההסכם הפרה לעיל ו/או  9.1..3 לא תיקן הזוכה את ההפרה, כאמור בסעיף .11.1
שאינה יסודית ומכבי דרשה מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה ו/או את 

רה ו/או לא מילא אחרי ההוראות ו/או ההתחייבות, כפי ההתחייבות והזוכה לא תיקן את ההפ
לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה, תהיה מכבי זכאית לבטל  ,שנדרש על ידי מכבי

ידי מתן הודעה על כך בכתב, והזוכה יהא -קיומו, וזאת על-את ההסכם מחמת הפרתו או אי
את בגין הנזקים שנגרמו ו/או שיגרמו וז ₪,  11,111 חייב לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך

 למכבי כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום כאמור ומבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה.
אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים 

 ו/או נוספים על פי כל דין.

נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק  הצדדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמור .11.1
אשר עלול להיגרם למכבי עקב הפרתו ו/או הפרתו היסודית של ההסכם, כמפורט לעיל, וכי 

 הזוכה יהיה מנוע מלטעון להיפוכו של דבר.

ביטול ההסכם על ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה, והביטול ייכנס לתקפו  .11.1
 במועד שתקבע מכבי בהודעה.

 

 הסבת ההסכםאיסור  .15

כויותיו על פי ההסכם זהזוכה איננו רשאי למסור, או להעביר לאחר, או להמחות לאחר את  .11.1
 ,  אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.או את החובות הנובעות ממנו

כל מסירה או העברה שיתיימר הזוכה לעשות בניגוד להוראות סעיף זה, תהא בטלה ומבוטלת  .11.1
 וחסרת כל תוקף.

 כויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו.ז .11.1

פי הסכם זה ו/או חלקן, -מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה על .11.1
עניין" בו -לכל גוף משפטי המהווה חברה בת ו/או חברת סמך של מכבי ו/או מכבי הינה "בעל

 . 1811-תשכ"חהניירות ערך,  עניין" בחוק-כהגדרתו של "בעל

 פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך, הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר כלשהו. .11.1

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של 
 ההסכם.
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 זכות קיזוז .16

תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהזוכה עשוי , ולה בלבדהצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, 
 מכל סכום שיגיע לזוכה ממכבי. ,להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומו ובין אם לאחריו, 
קזז הסכומים שיתגלו בעקבות האמור טעויות, אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית ל

 לעיל, מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לזוכה ממכבי.

 

 העדר בלעדיות .11

אינה השירות ידי מכבי לספק את  -תנה לו עליהזוכה מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שנ
מה הרשאה בלעדית, וכי מכבי תהא רשאית, בכל עת, להתיר גם לאחרים להפעיל ולקיים שירות דו

  ו/או מקביל עבור מכבי.

 

 ויתור בכתב .18

 לפיו, אלא בכתב. הצדדיםאין שינוי בהסכם, ואין ויתור על זכות מזכויות  .11.1

הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש  .11.1
 תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

לא ייחשב הדבר כויתור  –פי ההסכם -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על .11.1
 על זכויותיו, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך.

 

 סמכות שיפוט .19

בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 
 . יפו -אביב-תלבורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו ו/או למכרז, תהא אך 

 

 ומתן הודעות כתובות הצדדים .11

 כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.

שבמבוא להסכם, ובהישלחן כך אלקטרוני למען  פי הסכם זה תישלחנה בדואר-כל ההודעות על
 .שליחתן מעתשעות  11תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף 

 

 

 

 : ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

 

 __________________ __________________ 

 הזוכה מכבי 



  

 

    
 תאריך:_____________ 

 לכבוד
 שלוביםו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/ו תאגידים  מכבי שירותי בריאות

 "(מכבי" )להלן ביחד ולחוד:
  הנדון: אישור עריכת ביטוחים

)להלן: הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ________________ 
וכן כל השירותים הנלווים כמפורט "(  בקשר עם מתן שירותי _______________________ הספק"

 " השירותים)להלן בהתאמה: " ספקוכמוגדר בהסכם שנערך ביניכם לבין ה
תקופת )להלן: "ת ביום _______ "( וזאת לתקופה המתחילה ביום _______ ומסתיימההסכם" -ו

 "(.הביטוח

כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת הנזיקין  ספקביטוח חבות ה -ביטוח חבות מעבידים .1
בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק  ,1811 -)נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

  נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחריות של
ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את מכבי ו/או מי הלתקופת ₪  11,111,111לאירוע ובסה"כ ₪  1,111,111

 .ספקמי מעובדי ה קבע כי נושאים בחובות מעביד כלפימטעמה במקרה וי

 פוליסה מספר _____________________

ביטוח חבות הספק על פי דין, בגין פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק שייגרמו  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .1
לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות מכבי ו/או עובדיה ו/או מי שפועל מטעמה, בקשר 

 ₪    1,111,111 ן השירותים על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמו, בגבול אחריות שלעם ו/או במסגרת מת
ביטוח. שם המבוטח בפוליסה יורחב לכסות את מכבי בגין אחריותה למעשי הלאירוע ובסה"כ לתקופת 

ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך 
רכוש מכבי ו/או עובדיה ייחשבו כרכוש צד שלישי, ויבוטל כל חריג עבור כל אחד מיחידי המבוטח. בנפרד 

 .בגין רכוש באחריות או בפיקוח או בשליטת הספק

 פוליסה מספר ____________________________________________

1.  

ו/או הפרת חובה  המבטח את חבות הספק בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי -ביטוח אחריות מקצועית .1
מקצועית ו/או טעות שמקורה ברשלנות, מחדל או השמטה של הספק ו/או עובדיו ו/או מנהליו וכל 
הפועלים מטעמו, אשר ארע תוך כדי ו/או עקב מתן השירותים ו/או במהלכם ו/או במסגרתם בגבול 

מכבי בגין  ביטוח. הביטוח מורחב לשפות אתהלאירוע ובסה"כ לתקופת  ₪  1,111,111אחריות של
אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב 

 הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 
 או איחוראבדן שימוש, הביטוח הניתן בסעיף זה חופשי מכל סייג ואו מגבלה בדבר: אובדן מסמכים,  

תים )שהינם "מקרה ביטוח"(, פגיעה במוניטין וכן חריגה מסמכות ופגיעה בפרטיות בביצוע השירועיכוב 
 .בגין אי יושר עובדים ספקכן יורחב הביטוח לכסות את אחריותו של ה שנעשו בתום לב. 

לפני חתימת ההסכם יחול  מכביל ספקהננו מאשרים בזאת, כי אם ניתנו שירותים כלשהם על ידי ה
הביטוח לפי הפוליסה הנ"ל למפרע ממועד תחילת מתן השירותים כאמור, אף אם חל מועד זה לפני מועד 

. במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה , אך לא לפני ____________ תחילת הפוליסה
חודשים נוספים  1וארכת, למשך כלשהי, מוסכם כי בפוליסות תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מ

מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך 
 תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח.

 פוליסה מספר ________________________________
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 לכבוד

 מכבי שירותי בריאות
 

 טופס הצעה

 
 אנו הח"מ, רשאים להתחייב ולחתום בשם חברת ________, מצהירים ומתחייבים כדלקמן:

 
אנו מאשרים כי קראנו את כל מסמכי המכרז, למדנו אותם ואת כל הנתונים והתנאים  .1

ההתקשרות הקשורים עם ההתקשרות. כל פרטי המכרז ותנאיו, כמו גם הוראות הסכם 
 המהווים חלק ממסמכי המכרז, מקובלים ומוסכמים עלינו.

 
 אנו מאשרים כי אנו עומדים בכל תנאי הסף של המכרז. .2

 
כמו כן, אנו מאשרים כי בדקנו את כל שראינו לנכון לבדוק לצורך הגשת הצעתנו, לרבות  .3

 כדאיות הסכם ההתקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו, לדעתנו,
חשיבות או משקל בהחלטתנו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם מכבי בהסכם במידה 

 שהצעתנו תזכה.
 

, לעיל, אנו מאשרים את הסכמתנו לכך 1,2,3מבלי לגרוע בכלליות האמור בסעיפים  .4
 שתנאי התשלום יהיו על פי הקבוע בהסכם ההתקשרות המהווה חלק ממסמכי המכרז.

 
 בשקלים חדשים בהתאם לקבוע בהסכם ההתקשרות.ידוע לנו כי התשלומים יבוצעו  .5

 
 אנו מאשרים ומבהירים כי הסכומים להלן אינם כוללים מע"מ. .6

 
, בפרק התחייבות המציע בגין 7הצעתנו זו תעמוד בתוקפה עד המועד הנקוב בסעיף  .7

הגשת ההצעה של מסמכי המכרז. מכבי תהיה זכאית לקבלה בכל עת עד מועד זה ועד 
בי זכאית לפנות אלינו בבקשה להארכת תוקף הצעתנו, כאמור בכלל וכן תהיה מכ

 לעיל. 7בסעיף 
 

 מצ"ב להצעתנו כל האישורים והמסמכים הנדרשים עפ"י תנאי המכרז. .8

 

 נא ראה הסבר לאופן מילוי הצעת המחיר כמפורט בעמודים הבאים:

 

 הערות לטבלה:

 לנבחן אחד. הנדרשיםכל המבחנים המחיר יתייחס ל –ספק יציע מחיר לנבחן     *

 הרכב המבחנים יקבע בתיאום בין המציע למכבי.      

 מחיר המיון הראשוני יקוזז במלואו באם המועמד ישלח להמשך מיון במכון.** 
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הצעתנו למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים כמפורט וכנדרש במסמכי מכרז זה, היא 

 כדלקמן:

  מחיר למבחן בודד

 סוג המיון סוגי תפקידים  מחיר

לקיחת דם ורידי, מזכירות רפואית,  

 סייעות בית מרקחת

. מיון לתפקידי                                       1

 זוטרים*        שרות 

עובדי סיעוד, פיזיותרפיה, רנטגן,  

עובדי  מתאמי שרות רפואימעבדה,  ,

 מחשב, כלכלנים 

                 . מיון לתפקידים מיקצועיים /

* 

 בתחומים פארה רפואיים ומינהל    

     

רופאים עו"ס, תזונה, קלינאות תקשורת,  

לקראת התמחות, רופאים קליניים, 

 מנהלי צוותים ויחידות בגודל קטן ובינוני

 

 

מקצועיים בתחומים    .   תפקידים 3

 פארה רפואיים נוספים  

תפקידי רופאים שאינם ניהוליים 
  תפקידי ניהול זוטרוכן, 

*    

מנהלי יחידות, סניפים ומכונים גדולים,  

רופאים לתפקידי ניהול, סגני מנהלי 

  מחלקות במטה

. מיון לתפקידי ניהול ביניים                 4

* 

 מנהלים תפעוליים ,ותמחוז ראשי 

מנהלים  ם רפואיים במחוז,ומנהלי

מקצועיים מחוזיים ארציים, מנהלי 

 במטהמחלקות 

. מיון לניהול בכיר                                  5

* 

בת שירות לאומי, נציגי תמיכה במחשב  

 ואחרים

 מיון ראשוני ממוחשב במתקני מכבי

6. 

 8.מרכז הערכה )מחיר לקבוצה של 7  

 יום מלא( -נבחנים 

 מבחני אמינות .0  
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  – למידע בלבד לא לשקלול

 
 

 למשתמשים בחוות הדעת /סדנאיתהדרכה פרונטלית .1

 .   מחיר לשעה בודדת: 

 

      - מחיר משוב לנבחן שהתקבל לעבודה במכבי .2

 

אחוזים שיתווספו למחיר המבחן,      - תוספת עבור שירות מהיר .3

 בעבור דרישה לשירות מהיר.

הדרישות הראשונות לשרות  21מובהר בזאת כי לא תדרש תוספת תשלום עבור 

 מהיר בחודש.

 

  –ימוש חוזר במבחנים ש .4

עבור הסבת דו"ח שנכתב לנבחן עבור מכבי, לדוח התואם תיאור תפקיד ברמה גבוהה  .א

 יותר המצריך השלמת מבחנים:

 _________ אחוזים ממחיר המבחן.       

 

תאור תפקיד  עבור הסבת דו"ח שנכתב לנבחן עבור מעסיק אחר, לדו"ח התואם .ב

 במכבי:

 עבור  אחוזים ממחיר המבחן, אם סוג המיון זהה לזה שנעשה   

 המעסיק האחר.    

 

אחוזים ממחיר המבחן, אם הרמה הנדרשת ע"י מכבי גבוהה יותר ובוצעה השלמה      .ג

 למבחנים שנערכו עבור המעסיק האחר.

 בכבוד רב,

     חתימה:      שם: 

 

     חותמת:     מס' תאגיד: 

 

      פקס:      כתובת: 

 

     טל: 
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 אופן מילוי הצעת המחיר

 

 

 כל המחירים בש"ח, ללא מע"מ. 

 

 מחיר לנבחן בודד .1

 עפ"י סוג המיון ורמות האיבחון השונות. 

 נספח ג'. –ראה הוראות לטבלה בטופס ההצעה 

 

 למשתמשים בחוות הדעתפרונטלית/סדנאית הדרכה  .2

יהיה גבוה מהתעריף הגבוה המציע יציע תעריף לשעה בודדת ובכל מקרה התעריף לא 

של יועץ בכיר א' מתעריף היועצים של הממונה על השכר. הדרכה זו נועדה לאפשר 

 היכרות עם פורמט הדיווח של הספק הנבחר ולצרכים אחרים שיקבעו בתיאום עם מכבי.

 

 מחיר משוב לנבחן שהתקבל לעבודה במכבי .3

 המציע יציע מחיר לפגישת משוב אחת לנבחן.

 

 שרות מהיר תוספת עבור .4

 המציע יציין תוספת אחוזים שיתווספו למחיר המבחן בעבור דרישה לשירות מהיר.

 ניתן לקבוע מחיר אחיד או מחיר כפונקציה של מספר הנבחנים.

 המבחנים הראשונים בשרות מהיר לא יחוייבו בתוספת תשלום. 21

 

 שימוש חוזר במבחנים .5

ידרש בעת שימוש חוזר במבחנים המציע יציין איזה אחוז ממחיר של מבחן מלא 

 בשלוש הרמות.

 

 : המציע יציע את המחירים המבוקשים על גבי הנספח המצ"ב בלבד.הערה
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 רשימת מסמכים להצעה

 

במסמכי  6, שהמסמכים הרשומים מטה, צורפו להצעתך כמפורט בסעיף X-נא וודא וסמן ב

 המכרז

 

 ]  [  אישור על היות המציע תאגיד.

 

 ניהול ספרים כחוק. ]  [  אישור על

 

 ]  [  תצהיר בדבר היקף ביצוע בחינות המיון, ובדבר חוות הדעת.

 

 ]  [  מסמך המפרט תהליכי תיקוף ובקרה על מערכות המיון.

 

 נספח ג' מלא וחתום. –]  [  טופס הצעה 

 

 מלא וחתום. נספח ד' -]  [  טופס פרטי המציע 

 

 ]  [  ערבות בנקאית לקיום ההצעה.
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 נספח ד'

 טופס פרטי המציע

  

 
 .המציע נדרש למלא את כל הפרטים להלן, ולחתום בסוף הטופס 

 .המציע רשאי לצרף כל חומר משלים, בנוסף לחומר שעליו לצרף עפ"י תנאי המכרז 

 

 פרטי המציע .1
 
 

 שם המציע:

 

 מס' עוסק מורשה:

 

 מעמד משפטי )צורת התאגדות(:

 

 פועל2ת משנת:

 

 ההנהלה:כתובת משרדי 

 

 

 טלפון:

 

 פקס:

 שמות בעלי השליטה:

1. 

/. 

3. 

4. 

 שמות המנהלים:

1. 

/. 

3. 

4. 

 ח.פ.

 

 

 תאור כללי של המציע.   /    
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 אדם בחברה –מצבת כח .   3 

 

 סוג העובד  מספר עובדים תפקיד

שכיר קבוע/שכיר )

 (ארעי/מיקור חוץ/עצמאי

   א' 

   ב'

   ג'

   ד'

   ה'

 

 האם המציע מוכר כמקום להתמחות ובאלו תחומים: .4

 

 

        

 
          פרוט: 

           

           

            

פרוט מגוון השרותים הניתנים ע"י המציע )יעוץ תעסוקתי, מבצעי 

 גיוס וכד'(

 
          פרוט: 

           

           

            

 ניסיון המציע בביצוע מחקרי תיקוף:

 

         פרוט: 
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 רשימה מלאה של אנשי המקצוע אשר יהיו מעורבים בעבודה מול מכבי, ותפקידם במכון..    7

 בכל מקרה, החתימה על דו"חות האיבחון מחייבת רישום בפנקס הפסיכולוגים.       

 

 הערות
היקף 
 המשרה

 שם הסניף
התפקיד 

 אצל המציע

מס' שנות 
העבודה 

אצל 
 המציע

רישום 
בפנקס 

הפסיכולוג
 ים )כן2לא(

( דרגה 3)
 מקצועית

 מתאריך ( תחום/)
( רמת 1)

 תואר אקדמי
 שם

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 
 , וכו'.BA ,MA ,PHD –( רמת תואר אקדמי 1)
 פסיכולוגיה ארגונית, תעסוקתית, קלינית וכו'. –( תחום2)
 מתמחה, מומחה, מדריך וכו', עפ"י הגדרות משרד הבריאות. –( דרגה מקצועית 3)
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 פריסה גאוגרפית .11

 כתובות הסניפים.הספק מתבקש לפרט 

 
 

ימי פעילות 
 במשך השבוע

מס' אנשי המקצוע 
 הפעילים בסניף

שם מנהל 
 הסניף

 שם העיר כתובת טלפון
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 עובדים בדרגות כמפורט במפרט שלעיל בעבודה במיוןשל המציע יסיון מצטבר ממליצים המעידים על נ .11

פירוט , ועובדים, בעלי פריסה ארצית 1111עבור ארגונים המעסיקים מעל  עובדיםפירוט הניסיון המצטבר של המציע בביצוע מיון 

 .לפחות של שבעה לקוחות פרטיםיש למלא  – התפקידים שאליהם בחנו במכון

  

פירוט התפקידים 
אליהם נבחנו 

 המועמדים

 3 -מבחנים בהיקפי 
 השנים האחרונות

משך התקשרות עם 
 הלקוח

 טלפון
איש קשר אצל 
 הלקוח ותפקידו

  הלקוח

      1. 

      /. 

      3. 

      4. 

      5. 

      6. 

      7. 

      8. 

      0. 

      19. 
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 כלי הערכה .12

המוצעת במיון הראשוני הממוחשב, במערכת המוצעת תיאור הכלים במערכת 

 למיון המלא ובמערכת המוצעת למיון הבכירים.

יש לכלול בתיאור הכלים, תיאור קצר של כל מבחן ומבחן, מה כל מבחן אמור 

 לבדוק ונתונים לגבי מהימנות ותקפות של המבחנים )אם יש(.

צל המציע לענין כחלק מתנאי המכרז,יתאפשר למכבי ולמי מטעמה, להיפגש א

 כלי ההערכה.

 

 יש לציין בטבלאות, פירוט כל כלי האבחון.

 

  כלי הערכה למיון מלא א.

 הערות
)כולל נתוני 

מהימנות ותקפות 
 אם קיימים(

 תיאור הכלי
כלי ההערכה 

 בשימוש
 לתפקיד

   
כגון: מזכירות  תפקידי שרות

רפואית, לקיחת דם ורידי, 
 סייעות בבית מרקחת

   

תפקידים מקצועיים בתחומים  
מעבדה, רנטגן, פיזיותרפיה, 

מתאמי  כגון: מינהלתפקידי 
שרות רפואי, וכן תפקידים 

מחשוב, זוטרים בתחום ה
 כלכלה וכד'ה

   

ם מקצועיים בתחומים תפקידי
פארה רפואיים נוספים כגון: 
תזונאים, קלינאי תקשורת, 
עובדים סוציאליים וכד', תפקידי 

התמחות רופאים לקראת 
ורופאים קליניים וכן תפקידי 
ניהול זוטר כגון: מנהלי צוותים 

 ויחידות בגודל קטן ובינוני

   

כגון:  תפקידי ניהול ביניים
מנהלי יחידות, סניפים ומכונים 
גדולים, רופאים המיועדים 
לתפקידי ניהול, לרבות סגני 

 מנהלי מחלקות במטה

   

כגון: ראשי  תפקידי ניהול בכיר
מחוזות, מנהלים תפעוליים 
ורפואיים במחוז, מנהלים 
מקצועיים מחוזים/ארציים, 

 מנהלי מחלקות במטה
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פירוט כל המבחנים שנכללים במיון   –כלי הערכה למיון ראשוני ממוחשב ב. 

 הראשוני הממוחשב.

 

 מהימנות ותקפות הכלי הערות
תיאור הבחינה ומה היא 

 בודקת
 שם הבחינה

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 תאמינו במבדקיפירוט כל המבחנים שנכללים   – למבדקי אמינותכלי הערכה   ג.
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 מבנה חוות הדעת.  11

המציע יצרף מספר חוות דעת אנונימיות לדוגמא ויציין רק את שם התפקיד, פירוט 

 שבשימוש.נורמות הנקידה 

 יש לצרף גם תיאור בכתב על אופן בניית וכתיבת חוות הדעת.

 

 תאור המערכות הממוחשבות.  /1

 המציע יציג תאור מפורט של המערכת לביצוע מיון ראשוני בבית הלקוח  12.1 

 מפרט טכני של התוכנה. -

 יכולת התפתחות של המערכת )תוספות עתידיות אפשריות(. -

 עם התוכנה. פלטפורמות אפשריות לעבודה -

 מערכות הפעלה שניתן להריץ תחתיהן את היישום. -

 מסדי נתונים אופציונליים שניתן לקשר ליישום. -

 טכנולוגיה המשמשת את היישום, עבודה בסביבת -

 אינטרנט/אינטראנט, עבודה במערך מבוזר וכדומה(.

 .ASCII אפשרות הפקת דו"חות במבנה -
 
 

מיחשוב הבחינות במתקני יציג תאור מפורט של מערכת המציע  12.2
 המציע: 

 
 שם המערכת. -

 אופן העברת חוות הדעת למזמין. -

 פרוט בטיחות וצינעת הפרט. -

 שנים. לחמשהתחייבות לשמירת נתונים  -

 .ASCIIאפשרות להפקת דוחות במבנה  -
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 ה'נספח 
 הגשה כתב ערבות
 

 לכבוד 
 מכבי שירותי בריאות

 72רחוב המרד 
 תל אביב

 
               כתב ערבות מספר __________  הנדון: 

 
 

 לבקשת _________________________  )להלן: "המבקש"( _______________________
 

 ₪. 111,111 אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך
 

לאספקת שירותי מיון ואבחון   118/ 1111אשר תדרשו מאת המבקש, בקשר עם מכרז פומבי  מס' 
 .ובדיםע

 
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך עשרה ימים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי 

שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום 
 האמור מאת המבקש.

 
 ועד בכלל. 8.1.1111ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 

 
 

 להפנות לסניף הבנק שכתובתו:דרישה על פי ערבות זו יש 
 
 

__________________________________________________________ 
 מספר הסניף                    שם הבנק                                  כתובת הבנק       

 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה

 
 
 

__________________________________________________________ 
  תאריך                                שם מלא                            חתימה וחותמת   
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 ו'נספח 

  ר  י  ה  צ  ת
 

 
לאחר שהוזהרתי כי עלי  ___________ת.ז. __________________________ הח"מ _ אני

וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב  את האמת לאמר
 כדלקמן:

 
 כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת ___________________ )להלן: תצהירי זה ניתן .   1

 "(.כרזלן: "המלמתן שירותי מיון ואבחון עובדים )להפומבי "החברה"( ל     
 

 משמש בתפקיד _________________ בחברה ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמה.הנני   . 7

 

 ( שקדמו ליום פרסום המכרז,7222 - 7212נסיון מוכח של חמש שנים לפחות ) תבעלהחברה   . 3
 .מיון ואיבחון עובדים בבחינות     
 

 
  .(7222 - 7212השנים האחרונות ) 3-בחינות מיון בממוצע בשנה לפחות, ב 4,222  הביצע.   החברה 4

 
 

  .חוות הדעת כוללות הערכה כמותית במונחים של תשיעוניות.   5
 
 
 פסיכולוגים 12 כמפורט להלן: לפחות באופן קבוע עובדים שכירים בעלי כישורים המעסיקהחברה    .2

 עלי מומחיות בתחום הפסיכולוגיהב 5הפסיכולוגים, מתוכם לפחות הרשומים בפנקס       
 /קלינית.החברתית/תעסוקתית      

 
 
  .תהליכי תיקוף ובקרה על מערכות המיוןבאופן סדיר  מתמקיי.   החברה 2
 

 
 מכבי. מתקניב להפעלתהמערכת ממוחשבת לבחינות מיון ראשוני  החברה בחזקת.   2
 
 
 אמינות המהוות חלק מיום האבחון., מערכת ממוחשבת לבחינות החברה בחזקת.   9
 
 
 מתעדת תוצאות בחינות המיון המאפשרת הפקתהמערכת ממוחשבת  תבעל. החברה 12
 מגנטית לפי דרישה ובחתכים שונים. נתונים במדיה    
 
 
 .ערים לפחות באזור מרכז, צפון ודרום 3 -פריסה ארצית ב תעל. החברה ב11
 
 
 מערכת מבחנים נפרדת למיון לתפקידים בכירים )תפקידי הנהלה(, לפחות תבעל. החברה 17

 .במרכז הארץ בסניף אחד     
 
 

 :בין היתר, את המשתנים שלהלן ,תדקוהמערכת ב. 11

 כשרים קוגניטיביים רלוונטים לתפקיד. .א
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 סגנון עבודה. .ב

 יחסים בינאישיים כולל יכולת עבודה בצוות. .ג

 מכוונות למתן שרות. .ד

 יכולת ניהול )בהתאם לתפקיד(. .ה

 התאמה למסגרת מכבי. .ו

 משתנים נוספים ייחודיים לתפקיד היעד. .ז

 פוטנציאל קידום. .ח

הגדרה מדוייקת של המשתנים בהתאם להגדרות הארגון תיעשה בין מכבי 
 לבין הזוכה לפני תחילת העבודה המשותפת.

 שעות. 1 -ים  למיון מלא יהיה כהמשך המירבי של מערכת המבחנ

 

באמצעות האינטרנט מוצפנת הדו"ח המסכם אשר יוגש למכבי במדיה ממוחשבת . 11
 : יכלול

 מבוא/רקע. .ו

 סיכום/התרשמות כללית. .ז

 מידת ההתאמה לתפקיד היעד )הערכה כמותית ומילולית(. .ח

 המלצות קליטה. .ט

הערכה כמותית )במונחים של תשעוניות( והערכה מילולית לגבי כל  .י
 ואלה שיתבקשו בהתאם לתאור התפקיד. שיוגדרואחד מהמשתנים 

לשנה  111 -מספר הנבחנים המשוער האמור לעבור מיון מלא, הינו כ
 שנים עברו(. )הערכה ע"פ

לסוגי  ,בנוסף, ישלח הספק למכבי פלט מקוצר, אותו תגדיר מכבי
לעיל(, אשר  1.1.1 מבחנים מסויימים )מעבר לפלט שהוגדר בסעיף 

יועבר בפורמט אקרובט מוצפן באמצעות הדוא"ל. הפלט יצורף 
 למערכת משאבי אנוש במכבי כחלק מנתוני העובד.

 

 : אבחון של משתנים כדלקמן. המערכת תבחון 11

 מנהיגות ניהולית .ה

 ניהול המשאב האנושי .ו

 ניהול השירות .ז

 ניהול תכנון ותקצוב .ח

 ניהול האיכות המקצועית )בהתאם לתפקיד( ה. 

 על המציע לספק מערכת מבחנים נפרדת מותאמת לצרכי מיון הבכירים. מספר 
לשנה )הערכה ע"פ שנים  1-הינו כהנבחנים המשוער האמור לעבור מיון בכירים 

 עברו(. 
 .לעיל 1.1.1 כאמור בסעיף  –מתכונת הדו"ח המסכם 

 

 ממוחשב מיון ראשוני. 11

 :בדיקת הכישורים הבאים תיערךמיון הראשוני הממוחשב מסגרת הב

 רמת חשיבה. .א

 הבנה מילולית. .ב
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 הבנה כמותית. .ג

 יעילות לבלרית )מהירות ודיוק(. .ד

 לתפקיד המיועד. ה. יכולות ספציפיות בהתאם

 וחצי כשעתיים –משך המיון הראשוני 

 

 מבדקי אמינות ממוחשבים. 11

מועמדים לתפקידים בעלי אופי רגיש מבחינת אמינותו יעברו מבדקי אמינות 
 : ייעודיים במסגרת יום המבחנים המלא

מכבי תמציא רשימה של תפקידים המצרכים ביצוע מבדקי אמינות, על פיה יבנה 
 ם עפ"י צרכי מכבי. מערך המבדקי

 
 

 הנני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת..  12
 
 

                
______________________ 

 חתימה                          

 

 

 

 

____ במשרדי ____________הופיע בפני עורך דין _ __________הנני מאשר בזה כי ביום 
זהות  ידי תעודת עצמו על _____ שזהה__________  _____________________, מרברחוב 

ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים  מספר ______________
 הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.

       

         ______________________ 

 חתימה וחותמת                   

 
 


