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 כללי – 0פרק 
 

ושיקום מספקת שירותי אבחון )להלן: "גשר"( שרותי השיקום התעסוקתי של ישראל –גשר 

תעסוקתי לאנשים עם מוגבלויות, לקויות וחסמים תעסוקתיים, בגיל העבודה, ולנוער בעל צרכים 

ע"י אגף השיקום במשרד הרווחה. גשר פועלת על פי עקרונות  1964-מיוחדים. גשר הוקמה ב

שיקומיים מובילים: נורמליזציה )אפשרות לחיות בתנאי חיים רגילים(, נגישות תעסוקתית, רצף 

תחומי במקצועות -סוקתי ובעיקר הזכות לעבודה של כל אדם. לגשר סגל עובדים מקצועי ורבתע

השיקום הכולל עובדים סוציאליים, מרפאים בעיסוק, מאמנים תעסוקתיים, פסיכולוגים 

 שיקומיים, מאבחנים, מדריכים שיקומיים ומורים מקצועיים.

מפעלים  39-מרכזי שיקום לנוער ו 2, מרכזי אבחון ושיקום תעסוקתי למבוגרים 13גשר מפעילה 

 מחוברים גשרכל סניפי  .(1מקדמי תעסוקה. )רשימת הסניפים ומיקומם מצורפת בנספח מספר 

בחולון הרשת מתבססת על  במטהכאשר המוקד הוא  VRFכוכב על גבי רשת  תבתצור םביניה

המסופקים על ידי  פיזיים מגובים בראוטר סלולארי לצורך שרידות במקרים של נפילות קווים

בכל מקרה רשימת הסניפים הקובעת לצורך מתן שירותים במכרז זה מוצגת בנספח  פרטנר.חברת 

 .1מספר טכני 

הקמת ענן מחשוב פרטי,  לרבותוטלפוניה מבקשת בזאת לקבל הצעות למתן שירותי מחשוב  גשר

)לא כולל  אחריות כוללת על כל משאבי המחשוב והתקשוב שירותי טלפוניה בענן, ומתןאספקת 

וכן תחזוקה עבור מערכת מחשוב קיימת לטובת ניהול, אחסון והפעלת כלל המידע  חומרה(

הארגוני על שרתים חדשים שיופעלו בתצורת וירטואליזציה. תחזוקה של מערך המחשוב 

, טיפול בתקלות סיסטם, תקשורת וניהול גשרשתמשי ועובדי והתקשורת הארגוניים וכן סיוע למ

 מערכי המחשוב ואבטחת המידע.

 L-3 הספק יספק לאורך כל תקופת ההתקשרות את שרותי ההקמה והתחזוקה של קווים מסוג

VPN  בהתאם לקצבים המפורטים עבור רשת התקשורת ע"ג רשת מאובטחת ומנוהלת על ידי

תוך העולמית והגישה אליה תתאפשר בודדת מרשת האינטרנט על הרשת להיות מ הספק הזוכה.

שירותי טלפוניה  הזוכה ובנוסף יספק כדי הפעלת נהלי אבטחה מחמירים לאבטחת מידע וסודיות.

 על פי המופיע במכרז זה.

קיימים ואתרים לרבות אתרים  גשרלכלל משתמשי  ומיועדים כולליםהם שירותים השירותים 

 רץ.ברחבי האשיוקמו בעתיד 

, קבלני משנה וספקי שירותים וכן ספקי תוכנה צד ג׳ גשר, לקוחותיהנם עובדי יהמשתמשים ה

 בתחום המחשוב, התקשורת, תשתיות פאסיביות וכיו״ב.

יועצים ככל שימנה גשר הוא מנהל מערכות המידע, עובדים הכפופים לו ומנהל הפרויקט מטעם 

 מטעמו.
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 מבוא 0.1

ברשימה, תהא  למי שעמדו בתנאי המכרז בהתאם להצעת הפניה לספקים הזוכים   0.1.1

המחיר הזולה ביותר, להקמת רשת נתונים וטלפוניה של גשר שירותי השיקום התעסוקתי של 

 . ישראל, הקדש ציבורי, ובהתאם לצרכי המזמין בכל מבחן

משפטית אחת, הפועלת גם  ישותלהיות מוגשת רק ע"י מציע שהינו  ההצעה יכולה 0.1.2

נית ופונקציונאלית כמערכת ארגונית אחת. כל המסמכים והאישורים הנדרשים מבחינה ארגו

לצורך מכרז זה לרבות העמידה בדרישת הניסיון יהיו על שם האישיות המשפטית מגישת ההצעה 

 . (M)בלבד

הצעת המחיר תוגש על גבי הטופס המצוין בנספח א' בלבד. בהצעת המחיר יציין המציע  0.1.3

לתשלום שיכלול את כלל עלויות המציע העלות המבוקשת שתרשם ע"י את הסכום המבוקש 

 המציע תצוין כולל מע"מ.

התשלום שישלם גשר לזוכה יהא ע"פ הצעת המציע כפי שאושרה על ידי ועדת המכרזים  0.1.4

 של גשר וכן לאישור חבר נאמני גשר. 

לא  המזמין שומר לעצמו את הזכות להפחית מן הסכום לתשלום לזוכה במידה והזוכה 0.1.5

יעמוד בתנאי ההסכם המצורף למכרז זה והשירות לא יהיה ע"פ ההנחיות במכרז זה ובהתאם 

להסכם ולשביעות רצונו המלאה של המזמין. זאת בכפוף למתן התראה מראש על ליקויים במתן 

 . (M) יודגש כי תנאי לתשלום הוא שביעות רצון גשר השירות שלא תוקנו בפרק זמן סביר.

)ההצעה( למכרז זה לרבות במסמכי המכרז, בנספחים, בהסכם או  –התשובה במסמך  0.1.6

בהצעת המחיר, לא יערוך המציע כל שינוי, הוספה, החסרה, מחיקה ו/או הסתייגות. מציע שיערוך 

 . (M) הצעתו תיפסל בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לשיקול דעתו של גשר –שינוי כאמור

ו או מי מטעמו, הינו בבעלות הבלעדית של גשר והזוכה מידע שייחשף בפני הזוכה, עובדי 0.1.7

אינו רשאי להשתמש במידע זה, או לפרסמו או לגלותו. הזוכה יחתום בעצמו ויחתים את כל 

בנוסח האמור  ,הבאים מטעמו בהתקשרות נשוא מכרז זה, על כתב הצהרה על שמירת סודיות

 שבנספח ג' להלן בלבד.

חודשים החל מיום  12לגשר תהיה לתקופה של  הספק הזוכהתקופת ההתקשרות בין  0.1.8

החתימה על חוזה ההתקשרות. גשר רשאי להאריך את ההתקשרות לתקופה/ות נוספת/ות, מעת 

, כולל תקופות ההארכה, משך זמן כל תקופת ההתקשרותלעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי. אולם, 

ופציה תעשה על פי שיקול חודשים.  יודגש כי, הארכת ההתקשרות במסגרת הא 60לא יעלה על 

דעתו הבלעדי של גשר ומותנית בכך שהזוכה יעמוד בכל התצהירים והמסמכים המפורטים בתנאי 

 .הסף, ביחס לתקופה שממועד הגשת ההצעה למכרז ועד למועד ההארכה

הזוכה יהיה מחויב לחתום על הסכם ההתקשרות ולספק את כל האישורים, הערבויות והבטוחות 

 .כתנאי להתקשרות עימו בכל אחת מתקופות ההתקשרות עימוכמפורט במכרז 
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מהליך  סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנוגעים למכרז זה, או בכל תביעה הנובעת

 ניהול מכרז זה, תהיה מסורה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב בלבד.

 "יגשר גשר מראש ובכתב ע"י מורשי ידי גשר במסגרת ההתקשרות, תיעשה ע-הזמנת השירות על

 מציע העומד בכל התנאים המפורטים במסגרת מכרז זה ולרבות נספחיו, מוזמן להציע את הצעתו

(M). 

 להלן ריכוז הפעילויות במכרז זה:

 

 שעה תאריך  פעילות

  24.05.2021 ( פרסום המכרז1

 12:00 10.06.2021 ( מועד אחרון לשאלות הבהרה2

 12:00 27.06.2021 ( מועד אחרון להגשת הצעות למכרז 3

 

 גשר שומר לעצמו את הזכות לשנות את המועדים שפורטו בטבלה לעיל, לפי שיקול דעתו הבלעדי 

 הגדרות 0.2

 להלן מונחים במסמך זה: 

 מסמך בכתב המהווה את תשובת המציע למסמך זה, על כל נספחיו.  - "הצעה"

חוברת המכרז על כל חלקיה לרבות  - "מסמך זה" /"מסמכי המכרז"/   "הבקשה להצעה" 

 שינויים, הבהרות שיערכו בהמשך, אם יערכו.

 משתתף המגיש הצעה למכרז זה. –מציע 

למימוש הפרויקט וייחתם עימו חוזה  גשרמציע אשר ייבחר ע"י     - " או "הזוכה" "ספק/ים זוכה

 .התקשרות לעניין זה.

 גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל, הקדש ציבורי - או "הלקוח או המזמין" גשר""

-Gideon@gesherבמייל:  גדעון רוזן, סמנכ"ל גשראיש קשר: מנהל מטעם גשר,  - נציג המזמין

il.org 

ההסכם שייחתם בין גשר לזוכה כפי הנוסח המצורף למסמך זה כנספח   -או "חוזה"  –"הסכם"

 הלן.לד' 

 הספק הזוכה, לרבות עובדיו והבאים מטעמו והכול בכפוף לאישור גשר. - "נותני השירות"

  1971-כמשמעותו בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות )נוסח חדש(,התשל"א - "תצהיר בכתב"

)להלן:  "גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל"  –שאו ההקד \ו  או הארגון\המזמין ו

  "גשר"(.
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רמת אמנת השירות הנדרשת  SLA – (Service Level Agreement)להלן  –"רמת שירות נדרשת" 

 .3בפרק מוגדרת 

 אישור בכתב, אלא אם נאמר אחרת במפורש. -"אישור"

מחשוב הכוללת בין היתר מערכת  -וניה" פ״המערכת״ או ״מערכת מחשוב״ או "מערך הטל

שרתים בענן וציוד נלווה, ציוד תקשורת, מחשבים אישיים וציוד קצה, תוכנות תשתית ותוכנות 

אפליקטיביות, תשתיות וקווי תקשורת, מערך טלפוניה, הן הקיימים היום והן אלו שיירכשו 

 ון הארגון. , כשהיא פועלת באופן תקין ולשביעות רצגשרבמהלך תקופת ההתקשרות בין הזוכה ל

. 07:00-18:00ה' בין השעות -שעות הפעילות הן בימים א' –שעות הפעילות של מוקד השירות 

שירות על ידי כונן טלפוני מטעם  ןיינת. בנוסף 08:00-14:00זמינות בין השעות  -ביום ו' וערבי חג

 ם חג., לא כולל ימי שישי, מוצאי שבת וערבי חג ומוצאי יו23:00הספק כל ערב עד לשעה 

שיופעלו על כלל  364*24*7בפורמט של  NOCשירותי ניטור מרחוק – NOCשירותי ניטור מרחוק 

. השירות יכלול ניטור וקבלת התרעה על תקלות, וכפי שיוגדר על יד גשרהציוד הרגיש והחיוני של 

הנדרש כולל הפעלת  SLA -כולל הוצאת טכנאי לטיפול בתקלות במקרה הצורך בכל עת על פי ה

. השירות יכלול יידוע בזמן אמת של SLAקי משנה בזמן אמת או בכל זמן נדרש על פי ה ספ

האחראי מטעם הארגון על המערכות. הספק ידאג להתקין ולהגדיר על כל הציוד המיועד לניטור 

וכל הנדרש. סוכנים את כל הנדרש לצורך תפעול שוטף של מערך הניטור, כולל רישוי מתאים, 

תים אלו כלול בתמורה החודשית השוטפת שתשולם לזוכה בהתאם להצעתו התשלום בגין שירו

 במכרז.

  במכרז שתתפותלה הסף תנאי 0.3

, על כל התנאים הבאים , נכון למועד האחרון להגשת הצעות,להגיש הצעה מציע העונהרשאי 

לצרף את כל  יש. תנאים אלו הינם בנוסף ליתר התנאים שבמסמכי  המכרז( –)יודגש . במצטבר

 שעל כולם להיות אך ורק על שם מציע אחד בלבד. –המסמכים והאישורים שלהלן 

 רשומה(; עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל )חברה או שותפות 0.3.1

 יצורפו להצעה המסמכים הבאים:  לרבות שותפות רשומה, המציע תאגידהיה 

 נסח מרשם החברות.  -)א( תעודת רישום תאגיד 

 )ב( פירוט שמותם ומספר זהותם של בעלי המניות בתאגיד. 

 )ג(  אופן חלוקת המניות.

 )ד( שמותם ומספר זהותם של הדירקטורים בתאגיד.

 שמותם ומספר זהותם של כל השותפים. –, יצורפו להצעה רשומה שותפות)ה( היה המציע 

יצרף אישור של עו"ד המאשר כי ההצעה נחתמה   לרבות שותפות רשומה(,מציע שהינו תאגיד )

 בחתימה מלאה ומחייבת של התאגיד.
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 20,000,000הינו בעל מחזור הכנסות שנתי, אשר מקורו במתן שירותי מחשוב, בסך של  0.3.2

, 2017לפחות, בכל אחת מהשנים  מיליון שקלים חדשים( )לא כולל מע״מ( עשריםש״ח )במילים: 

 . 2019 -ו 2018

ככל שנכון למועד הגשת ההצעות טרם נחתמו דוחות כספיים מבוקרים של המציע לשנת  0.3.3

בצירוף אישור  2016-2018ניתן יהיה להגיש אישור רו"ח על המחזור הכספי האמור לשנים  2019

 . 2019רו"ח כי טרם נחתמו דוחות כספיים מבוקרים של המציע לשנת 

קפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, ה 0.3.4

תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו 

 עיקולים מהותיים;

 .1976 –בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  0.3.5

ריים  )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום המציע יצרף אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבו 0.3.6

 . 1976 –חובות מס( התשל"ו  

להמציא אישורים אלו,  חייב יהיהאישור מרשם החברות על תשלום אגרת חברה. מציע  0.3.7

 כתנאי לכריתת החוזה בין הצדדים, בכל שנה ושנה. 

 .בתוקף ואישור על ניהול ספרים המציע יצרף תעודת עוסק מורשה 0.3.8

ם נשואי במתן שירותיועד למועד האחרון להגשת הצעות,  1.1.2015בעל ניסיון, החל מיום  0.3.9

"(, הלקוח/ות)" במצטבר לקוחות לפחות חמישהלחודשים לפחות,  24בתקופה רצופה בת  מכרז זה

 לגביהם מתקיימים כל התנאים הבאים, במצטבר: 

 שרתים )פיזיים או וירטואליים( לפחות; 25 -תחנות עבודה ו 200כל לקוח  •

מיקומים גיאוגרפיים שונים חמישה הפרוסים ב אתרי לקוחחמישה  לפחותלכל לקוח  •

 וציוד טלפוניה ק"מ לפחות )קו אווירי( ובהם יש ציוד לעיבוד נתונים 35שהמרחק ביניהם הוא 

 . וטלפוניה והם מחוברים ביניהם כסניפים בתקשורת נתונים

 מהלקוחות הינם גופים ציבוריים )כהגדרת מונח זה להלן(; שלושה לפחות •

 לפחות שניים מהלקוחות הינם לקוחות פעילים )כהגדרת מונח זה להלן(; •

המוצג תמהיל הציבוריים העובדים לפי  לקוחות 3מלפחות  בהמציע יגיש המלצות בכת 0.3.10

 במכרז זה.

ועד מועד האחרון להגשת  1.1.2015המציע העניק לשניים מהלקוחות לפחות, החל מיום  0.3.11

 24במשך  365*7*24על פי הסכם רמת שירות במתכונת של  וטלפוניה הצעות, שירותי מחשוב

 חודשים רצופים לפחות. 

ועד למועד האחרון להגשת הצעות, המציע הפעיל עבור אחד  1.1.2015החל מיום  0.3.12

ה למשתמשים המונה חודשים לפחות, מרכז תמיכ 36מהלקוחות לפחות, במשך תקופה בת 
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שעות  5 -נציגים המספק מענה אנושי במשך עשר שעות לפחות ביום רגיל ו 20 עםלפחות  ומאויש

 לפחות בימי ו' וערבי חג.  

מעסיק(, נכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, -מעסיק בעצמו )ביחסי עובד המציע 0.3.13

מומחי טלפוניה על  20חות פן לוכ ;עובדי מחשוב בישראל, אשר אינם עוסקים בהדרכה 50לפחות 

 פי הנדרש במכרז זה.

שממנה יעניק  , ומעניק דרכה שירותי מחשוב בענן,המציע הוא בעלים של חוות שרתים 0.3.14

 לגשר שירותי מחשוב בענן כפי שמוגדר ונדרש במכרז זה

המציע הוא בעלים של מרכזיה שדרכה יעניק לגשר שירותי טלפוניה בענן, כפי שמוגדר  0.3.15

 במכרז זה.ונדרש 

אתרי מחשוב מהם מסופקים שירותי המרכזיה והענן, אשר מגבים זה  2המציע מתחזק  0.3.16

בבעלותו והמאויישים בידי עובדיו ריכוזי טכנאים  4ובנוסף  ק"מ זה מזה. 40במרחק  את זה

 החתום בפני עורך דין על כך. ריש לצרף תצהי פזורים בארץ.ה

ומחשוב  לנושאי טלפוניה תחזוקה ותיקוניםמיכה ושירותי תשירות ו מוקדהמציע מתפעל  0.3.17

 .על פי המוגדר ונדרש במכרז זה למעט יום כיפור. 24/7 בפורמט של בענן 

וקווי  הזוכה במכרז יהיה זה שיספק את השירות הכולל על כל שירותי הענן ושירותי הטלפוניה

של גשר על ידי עובדיו או קבלן משנה. יאמר, ועניין זה מהווה תנאי יסודי, כי לא ניתן יהיה  הגישה

מהיקף העבודות נשואות מכרז זה על ידי קבלני משנה. יש לפרט במענה מי יהיו  40%לבצע יותר מ 

קבלני המשנה, מה יהיה חלקם במימוש הפרוייקט ובמתן השירותים השוטפים. בכל מקרה 

והוא זה  מידה באמנת השירות ולאספקת שירות מלא כנדרש היא על הספק הזוכההאחראי לע

  .שיתנהל מול קבלני המשנה

)כלומר רכש  או שליטתו עצמאית בבעלותוקווי תקשורת ורשת תקשורת למציע תשתית  0.3.18

בכל מקרה  מאתרי הלקוח. 80%המכסה לפחות  באופן עצמאי מספקי השוק הסיטונאי( הריאו שכ

עול ותחזוקה של קווים אלו היא באחריות בספק הזוכה, והקשר לספקי משנה יהיה לתפ תהאחריו

 שקוף לחלוטין עבור גשר.

כל נקודות קצה ל 250-רשתות ארגוניות בהיקף של למעלה מ 5המציע מתחזק לפחות  0.3.19

 2015ת החל משנת חודשים רצופים לפחו 24-רשת ב

אלף ₪( בתוקף לתשעים יום,  חמישים) 50,000על סך של  ציע יצרף ערבות אוטונומיתהמ 0.3.20

  להלן בלבד.  בנספח ו' , בנוסח האמור0.7.1, כפי שמופיע בסעיף מכרזמשתתף בשתשמש כערבות 

על המציע לצרף את כל מסמכי המכרז, נספחיו, ההסכם לרבות עמודי ההבהרות אם  0.3.21

מוד, כולל מת מורשה חתימה על כל עמוד ועבחותמת ובחתי ישלחו כאלה, כשהם חתומים כנדרש

 .על המענה לשאלות ההבהרה שיופץ בהמשך
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  והבהרות הגדרות .20.3

וביחס לאמות המידה לניקוד איכות ההצעות בהתאם לחוברת תנאי  שלעיל הסף לתנאי ביחס

 :המכרז

": רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, תאגידים ממשלתיים או "גופים ציבוריים •

תשתיות תחבורה ו/או תחבורה ציבורית, תאגידים לרבות זכייני מערכות /  ,עירוניים

 ;קופות חולים, בתי חולים ועמותות ,סטטוטוריים

( הגדרת 1הרכיבים הבאים: ) לפחות שניים מביןהסכם הכולל  -״הסכם רמת שירות״  •

( סנקציות 3; )מתן השירותים ללקוח( דיווח ופיקוח על 2מדדים כמותיים בהם על המציע לעמוד; )

 ; דת המציע במדדים אלהבגין אי עמי

לקוחות המקבלים שירותי מחשוב מאת המציע נכון למועד  – "יםליפע ותלקוח" •

 האחרון להגשת הצעות. 

הפעלה ותחזוקה של מערכות  וכן ,ו/או הקמה שירותי ניהול - שירותי מחשוב״ •

 ;מחשוב

 מי שמועסק במתן שירותי מחשוב.  –" מחשוב עובד" •

חומרה / תוכנה / רכיב תקשורת או כל  –ל רכיב מחשוב יצרן מקורי ש –"יצרן רשמי"  •

רכיב אחר שנושא את שמו של היצרן. למען הסר ספק, הסמכת יצרן מערכת תואמת המיוצרת 

 יצרן רשמי. ןברישיו

 ההצעות  שקילת 0.4

אשר רשאי להיעזר לצורך כך ביועצים ומומחים כפי  גשרההצעות תיבדקנה על ידי  0.4.1

 מצא לנכון. יש

מובהר ומודגש בזאת במפורש  ם,הכספי וחשיבות ם, היקפשירותיםשל ה םמורכבותלאור  0.4.2

א שומר ומתחייב לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, וה ואינ שגשרכי 

הבלעדי. עוד מובהר כי  ואת הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעת ולעצמ

 תןומשא סבור כי אין לקבל אף אחת מן ההצעות, לנהל מי, במקרה והא רשאי, אך לא חייבי גשר

, ועל פי תוצאות ועם המציע בעל ההצעה הטובה ביותר מבין ההצעות שהוגשו, לפי שיקול דעת

 זה להחליט אם לקבל את הצעתו או לבטל את המכרז. משא ומתן

 בחירת ההצעה הזוכה תתבצע על פי השלבים הבאים: 0.4.3

 דת המציעים בתנאי הסף של ההליךבדיקת עמי -שלב א'  0.4.4

בשלב זה תיבדק עמידת המציעים בתנאי הסף של המכרז. רק מציעים העומדים בתנאי הסף של 

 ההליך יעברו לשלב ב'.  
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  איכות ההצעהמרכיב ניקוד  -שלב ב'  0.4.5

ועדת  על ידי( של ההצעה משוקללהסופי הציון המ 40% מהווה)ה ההצעותבשלב זה תיבחן איכות 

 "(. ועדת המשנה)להלן: " גשרמשנה מקצועית, אשר תמונה על ידי ועדת המכרזים של 

 המציעים הצעות איכות לבחינת המקצועיות המידה מותתשומת לב המציעים מופנית לא

 לחוברת תנאי המכרז.   י' נספחב המפורטות

  , יעבור לשלב ג'.100מתוך  85רק מציע אשר יקבל לפחות את הציון 
 

 המחירמרכיב  ניקוד -שלב ג'  0.4.6

מהציון  60%)מרכיב המהווה שלב זה תשוקללנה הצעות המחיר של המציעים אשר עברו לשלב ג' ב

 הסופי המשוקלל של ההצעה(. 

הצעת המחיר היא קבועה, כוללת וסופית, היא אינה צמודה למדד כלשהו והיא כוללת כל מס או 

 .על ביצוע העבודות והשירותים נשוא המכרז, למעט מע"מהיטל החל 

 הצעה אשר לא תכלול מחיר מוצע עבור כל אחד מהפריטים המפורטים בהצעת המחיר תיפסל. 

 הניקוד בגין המחיר יינתן כדלקמן: 

נקודות וההצעות האחרות יקבלו ניקוד  100%ההצעה הזולה ביותר תקבל ניקוד מקסימאלי של 

 סדר יורד. יחסי להצעה זו ב

על המציע למלא הצעת מחיר בנספח א' אשר תכלול את שקלול כלל העלויות הנדרשות והכוללות 

 את מכלול השירותים הנדרשים במסמכי המכרז.  

 הצעת המחיר תעמוד  בתוקפה במסגרת כל תקופת המכרז.

ום או יובהר כי למעט תשלום התמורה הנקובה בהצעה הזוכה , לא יהיה הזוכה זכאי לכל תשל

הטבה בגין מתן השירותים הכלולים במסגרת מכרז זה לרבות הוצאותציוד, התפעול, וכל תשלום 

 אחר. 

 אופן הניקוד לעניין המחיר יהיה כדלקמן:

ההצעה הזולה ביותר תקבל את מלוא הניקוד וניקוד והיתר ייקבע באופן יחסי של היותן יקרות 

נקודות, וליתר  100כה ביותר תקבל ציון של אל מול ההצעה הזולה ביותר. הצעת המחיר הנמו

 iנוסחת החישוב לכל מרכיב תהא ההצעה  ההצעות יינתן ציון באופן יחסי להצעה הנמוכה ביותר.

שיחושב  Nתזכה בציון   jכל הצעה אחרת  100היא הנמוכה ביותר תזכה בציון  P(i)בה העלות 

 .  N=100*P(i)/P(j)בצורה הבאה:  

 מנהלה 0.5

 עיון במסמכי המכרז  .150.
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בלשונית  /il.org-https://gesherמסמכי המכרז יפורסמו באתר האינטרנט של גשר בכתובת 

 מכרזים

 רכישת מסמכי המכרז  .250.

 רכישת מסמכי המכרז הנה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

תנאי סף בהקשר לרכישת ד האחרון להגשת ההצעה. רכישת מסמכי המכרז תעשה עד למוע

 מסמכי המכרז הוא רישום מוקדם כמפורט )רישום זה אינו מחייב הגשת מענה למכרז(. 

מציע אשר מעוניין להשתתף במכרז חייב להירשם ולספק את פרטיו הכוללים שם חברה, מספר 

אלקטרוני של איש קשר.  עוסק מורשה, כתובת, שם איש קשר, טלפון של איש קשר וכתובת דואר

במייל:  גדעון רוזן, סמנכ"ל גשרהרישום הוא על ידי משלוח הודעה לאיש הקשר מטעם גשר 

il.org-Gideon@gesher נועד לאפשר משלוח הודעות מגשר למציעים שמשתתפים . הרישום

 והודעות שונות.במכרז, כמו גם מענה לשאלות הבהרה 

₪ )במילים: אלף שקלים ( לזכות  1,000ניתן לרכוש את מסמכי המכרז באמצעות תשלום בסך 

, חשבון מספר 413גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל, בנק מזרחי טפחות, סניף 

מכרז פומבי להקמת רשת נתונים וטלפוניה של גשר שירותי  01/21מכרז מס' עבור  ,258603

על הקבלה ירשם שמו  יודגש כי סכום זה לא יוחזר. תעסוקתי של ישראל, הקדש ציבוריהשיקום ה

של הגוף מציע ההצעה. כל המסמכים, האישורים, התעודות, הרישיונות וכל היוצא בזה, הנדרשים 

 לצורך הליך זה יהיו על שמו של גוף זה

ן יצרף על דף/ים הרוכש יצרף להצעתו העתק מהקבלה ששילם עבור רכישת מסמכי המכרז וכ

שמו, כתובתו, שם התאגיד, שם איש הקשר בתאגיד, מספר  נפרד/ים את הנתונים הבאים:

מסירת כל  הטלפון, מספר הפקס וכתובת הדואר האלקטרוני שלצורך ההתקשרות עם איש הקשר. 

 האמור לידי הנציג הינה באחריותו הבלעדית של המציע.

אלות וברורים בקשר עם שר אליו יש להפנות שנציג גשר האחראי למכרז זה, וא -הנציג  0.5.3

-gideon@gesherגשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל דוא"ל:סמנכ"ל  המכרז, הוא

il.org  

 נוהל העברת שאלות ובירורים  .450.  

התשובות תינתנה בכתב בלבד, תשובה בעל  כל הפניות בגין מכרז זה לנציג תעשנה בדוא"ל בלבד.

כל מענה שיתקבל בכתב יצורף כאשר הוא חתום בחותמת ובחתימת פה אינה מחייבת את גשר. 

מורשה חתימה מטעם המציע למענה למכרז. המענה יהיה חלק מהמכרז והמופיע בו יהיה 

ת הבהרה העברת שאלות ובקשו. כחלק מתנאי המכרז מחייב את כל המציעים, והספק הזוכה

 מהספקים, ומתן תשובות ע"י גשר יעשו כדלקמן:

https://gesher-il.org/
https://gesher-il.org/
https://gesher-il.org/
mailto:Gideon@gesher-il.org
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כל גורם, רשאי להגיש שאלות ובירורים בנוגע למכרז זה, הפניות תכלולנה את שם הספק  0.5.4.1

השואל, מענו ואת כתובת הדוא"ל שלו. בחלקה  המהותי תכלול הפנייה את זיהוי החלק והסעיף 

 רה, בצורה בהירה ומלאה. הרלוונטי שעורר את השאלה או את בקשת ההבה

 המענה ישלח לכל מי  שנרשם שאלה שלא תכלול פרטים אלו לא תקבל את התייחסות גשר.

 כנדרש רישום מוקדם.

הספקים יועברו לכתובת הדוא"ל של הנציג, עד למועד האחרון הנקוב  ושאלות פניות 0.5.4.2

  בטבלת המועדים לעניין זה. באחריות המציע לוודא כי הנציג קיבל את השאלות שהועברו אליו.

 יודגש כי גשר אינו מחויב לענות או להתייחס לשאלות ולבקשות שיועברו אליו.

התייחסות גשר לפניות הספקים, אם תהיינה, תועבר בדוא"ל בלבד לכל הספקים שקיבלו  0.5.4.3

ויעמדו בנוסף בכל דרישות ההליך. נשלחה  לעיל 0.5.4.2בסעיף את אישור הנציג כמפורט 

 התייחסות גשר היא תהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

 . יודגש כי באחריות הספקים לברר ולהתעדכן בשינויים הנ"ל 0.5.4.4

 מסירת ההצעות  0.6

את ההצעות יש להכניס פיזית לתוך תיבת המכרזים של גשר הנמצאת במטה גשר, בכתובת:  0.6.1

 .חולון 1רחוב המצודה 

 .בלבד 01/21מכרז מס' ההצעות יימסרו במעטפה סגורה, עליה ירשם:  0.6.2

המועד האחרון להכנסת ההצעות לתוך תיבת המכרזים של גשר הינו כמפורט בטבלת  0.6.3

 .המועדים לעיל

 בתוך המעטפה הסגורה תהיינה שתי מעטפות פנימיות: 0.6.4

מדיה נתיקה עמודי מסמכי המכרז +  כל מעטפה אחת תכיל את  0.6.4.1

', שתוכנס למעטפה נספח א -מלבד הצעת המחיר סרוק  אופטית או מגנטית המכילה את המסמך

 . נפרדת כמפורט להלן

מדיה מגנטית או מעטפה שנייה תכיל את הצעת המחיר +  0.6.4.2

של המציע, חתומה בחתימות מלאות ומחייבות  נספח א' –סרוק  אופטית שעל גביה ימצא 

, מעטפה זו תצורף כשהיא סגורה. הצעת הצעת מחיר" בלבדובמקור. על גבי מעטפה זו יירשם, "

 המחיר תוגש בשלושה עותקים זהים. 

עמודי מסמכי המכרז ההסכם ועל כל עמודי ההתייחסות של גשר   כלעל המציע יחתום  .560.

 שישלחו )אותם יחזיר לגשר( בראשי תיבות, בסוף כל עמוד.

המציע יוודא כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם המעטפה על ידי נציג גשר  0.6.6 

אודות התאריך והמועד בה ויוטבעו עליה שעה ותאריך. בנוסף יקבל המציע אישור מנציג גשר 

 הוכנסה ההצעה פיזית לתוך תיבת המכרזים.
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הצעה שתוכנס לתיבת המכרזים לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, לא תובא לדיון   .760.

 ותפסל על הסף.

גשר רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי לנמק זאת, לדחות את המועד האחרון   0.6.8

 להגשת ההצעות.

לצורך מכרז זה רק הכנסה פיזית של ההצעה לתוך תיבת המכרזים של גשר כמפורט   0.6.9 

אודות המועד והשעה בה הוכנסה ההצעה לתוך תיבת  במסמכי המכרז וקבלת אישור מנציג גשר

 המכרזים, תיחשב כהגשת ההצעה.

"י הצעה שתגיע בפקס או בדוא"ל או בדואר ישראל או ע"י שירות שליחים או ע יודגש: 0.6.10

הובלה מסחרית, או בכל דרך אחרת שאינה הכנסה פיזית של ההצעה לתוך תיבת המכרזים של 

. עצם משלוח ההצעה אינה תיפסל על הסף-גשר עד המועד והשעה המפורטים במסמכי ההליך 

 מהווה מסירה כשלעצמה, אלא אם ההצעה הוכנסה  לתיבת המכרזים כמפורט בהליך זה.

 :הגשת ההצעההתחייבויות ואישורים בגין  0.7

 

 משתתףמכרז לערבות     .170.

המציע יצרף להצעתו ערבות אוטונומית, בנקאית או של חברת ביטוח ישראלית,  א.

בגובה ,  1981 -שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א 

יודגש: במידה והערבות היא של חברת ביטוח, החתימה על  ₪(. ףאל חמישים ₪ )במילים: 50,000

 טוח עצמה ולא של סוכן מטעמה.האישור תהא של חברת הבי

בהתאם לנוסח הערבות תהא לטובת גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל,  ב.

 בלבד.המופיע בנספח ו' להלן, 

. במקרה של הארכת תוקף ההצעה על ידי 29/8/21 הערבות תהא בתוקף עד ליום ג.

 הערבות בהתאם.עורך המכרז, רשאי גשר לדרוש כי המציע  יאריך את תוקף 

גשר רשאי לחלט את הערבות במקרה שההצעה שתתקבל כהצעה זוכה והמציע לא  ד.

יעמוד בהתחייבויותיו בהתאם להצעתו ולתנאי מסמך זה, או במקרה של חזרתו של המציע 

מההצעה, או סירוב של המציע למלא אחר הנדרש ממנו בגין הזכייה, או כל סטייה אחרת 

 נהגות של מציע שלא בדרך המקובלת או שלא בתום לב. מהוראות מכרז זה, או הת

לאחר תום הליכי בדיקת המכרז ואישור תוצאותיו, תוחזר הערבות לכל הספקים,  ה.

שלא זכו במכרז. לספק/ים הזוכה/ים תוחזר הערבות לאחר חתימתו על הסכם ההתקשרות, 

 ורך ההתקשרות.החלפת הערבות בערבות ביצוע להסכם, וצירוף כל המסמכים הנדרשים לצ

 : תוקף ההצעה 0.7.2

הצעה המוגשת במענה לפנייה  של מציעים שהצעתם לא נבחרה כהצעה להיכלל במסגרת  א.

 יום, מיום התקשרות גשר עם הזוכה . 60המאגר תהא בתוקף 
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 המציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו, או לשנותה, בתקופה הנ"ל.  ב.

 ם ההתקשרות. הצעת הזוכה תהא בתוקף עד לחתימתו על הסכ ג.

  התחייבויות ואישורים בגין זכייה במכרז .370.

  הסכם התקשרות      .3.170.

ספק שהצעתו נתקבלה ואשר יוזמן ע"י גשר להתקשר עמו, יחתום בחתימה מלאה  א.

 15ומחייבת על ההסכם בנוסח המופיע בנספח ד' להלן. ההסכם ייחתם על ידי המציע הזוכה תוך 

 ימים מיום שהודיע לו גשר כי זכה במכרז. 

, יהא לא העביר הספק הזוכה את ההסכם לגשר כשהוא חתום כאמור בס"ק )א( לעיל ב.

גשר רשאי ) אך לא חייב ( לבטל את זכייתו, ולהתקשר על פי מכרז זה, עם המציע הבא שהצעתו 

דורגה במקום הבא אחריו, זאת מבלי לגרוע מזכות גשר לנהל משא ומתן עם המציע שקיבל את 

 הניקוד הגבוה ביותר הבא אחריו. 

מובהר בזאת כי אין בהודעת גשר למציע, שהצעתו נתקבלה כדי ליתן תוקף  ג.

ידי כל הצדדים, -להתקשרות ביניהם וכי ההתקשרות תכנס לתוקף רק בחתימת ההסכם על

וצירוף  במסמך זהובנוסף מילוי כל ההתחייבויות החלות על הזוכה לרבות הגשת הערבות כאמור 

 ההתקשרות. כל האישורים והמסמכים הנדרשים לצורך 

 

  ערבות ביצוע     .3.270.

. במעמד חתימת הסכם בלבדלהלן  ה'נוסח ערבות הביצוע יהא בנוסח המפורט בנספח 

ההתקשרות, יגיש הזוכה במכרז לגשרלגשר, כתנאי להתקשרות עמו, ערבות ביצוע אוטונומית 

₪  20,000בגובה של בלתי מותנית צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע ביום חתימת ההסכם, 

)במילים: עשרים אלף ש''ח(. הערבות תהא לטובת גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל, 

בתוקף למשך שנה אחת ושלושה חודשים, מיום חתימת ההסכם, להבטחת קיום כל התחייבויות 

ערבות זו תוארך בכל פעם שיוארך ההסכם, למשך תקופת ההתקשרות, ותהא  הזוכה לפי המכרז.

. גשר יהא רשאי של שלושה חודשים נוספים מתום תוקף ההסכם תקפה בכל הארכה לתקופה

לחלט את הערבות לצורך גביית פיצויים המגיעים לגשרלגשר עקב הפרת ההסכם על ידי הספק 

 להסכם ההתקשרות.  16והכול כמפורט בסעיף 

 אחריות כוללת  .80

שלמה ומוצעת כיחידה אינטגרטיבית המציע מצהיר ומאשר כי ההצעה המוגשת על ידו היא 

ותפעולית אחת וכי כל השירותים המתבקשים במפרט מוצעים בהצעתו בשלמותם כולל רמת 

 השירות שנדרשה לשירותים אלה. 

 ביטוח  .90

 הגדרות תכולת הביטוח ותנאיו הינה כמפורט בהסכם ההתקשרות.



 160מתוך  15עמוד 

 

 חתימה וחותמת: ______________

   גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל, הקדש ציבורישל  מכרז להקמת רשת נתונים וטלפוניה  

      

 

 

כם ההתקשרות, מכתב על הספק הזוכה להמציא לגשרלגשר כתנאי מוקדם לחתימתו על הס

מחברת הביטוח שלו, המאשר שפוליסות הביטוח שבידי הספק, מכסות את כל דרישות הביטוח 

 כמפורט בהסכם. 

גשר רשאי לדרוש ולקבל העתק מאושר של כל פוליסה רלבנטית מדי פעם, והספק הזוכה יעביר 

 ימי עבודה מיום הדרישה. 3לגורם הדורש זאת את הפוליסות תוך 

 יות גשרזכו 00.1

גשר אינו מחויב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה שלמה או חלקים מהצעה.  0.10.1

 כל הכרעה בנושא זה או אחר נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של גשר.

גשר  רשאי לחתום על הסכם חלקי, בין השאר על מנת לבחון את יכולתו של הספק  0.10.2

 לבצע את השירות. 

גשר רשאי לפצל הליך זה כפי שימצא לנכון ובכל פיצול שהוא לרבות ביטול חלקים   0.10.3

 ולפי שיקול דעתו הבלעדי.

ת הבקשה גשר רשאי לפסול הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהו 0.10.4

להצעות ותנאיה או בשל חוסר התייחסות כנדרש של המציע לסעיף מסעיפי מסמך זה שלדעת גשר 

 מונעת הערכת ההצעה כדבעי.

גשר רשאי במהלך הבדיקה וההערכה לפנות לספק המציע כדי לקבל הבהרות  0.10.5

 להצעתו או כדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר.

 לבוא בדברים עם הספק הזוכה לשינויים, שיפורים או תיקונים בהצעתו.גשר מוסמך  0.10.6

גשר רשאי לבטל את הבקשה לקבלת הצעות או לצאת בבקשה להצעות חדשות וזאת  0.10.7

 על פי החלטתו הבלעדית, ללא כל הודעה מוקדמת. ללא מתן הסברים לספק או לכל גורם אחר. 

תו או בחלקו מותנית בתקציב המאושר לפי למען הסר ספק, מסירת השרות בשלמו 0.10.8

 חוק התקציב לכל שנת תקציב רלוונטית. 

גשר שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע, אשר עבד בעבר עם גשר כספק  0.10.9

ציוד או שירותים ולא עמד בלוחות הזמנים או בסטנדרטים של השירות הנדרש, או שקיימת לגביו 

טיב העבודה שסיפק. במקרה זה, תינתן לספק המציע זכות טיעון חוות דעת שלילית בכתב על 

 בכתב או בעל פה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של גשר, לפני מתן ההחלטה הסופית.

גשר שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע, אשר יתגלה כי כלל בהצעתו מידע  0.10.10

 שיקרי או מטעה.

יתנו או יינתנו על ידי נציגי גשר דינן כדין הנחיית  כל הנחיה, הדרכה או הוראה שנ 0.10.12

 המזמין בלבד  ולא יהיה בהן כדי ליצור כל יחסי עובד/מעביד עם הספק או עם עובדיו.

כל הדרכה, הנחיה או הוראה שתינתן, לא תשחרר את הספק הזוכה ממילוי כל          0.10.13

 התחייבויותיו שבהתאם למכרז זה ולפי ההסכם שייחתם.



 160מתוך  16עמוד 

 

 חתימה וחותמת: ______________

   גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל, הקדש ציבורישל  מכרז להקמת רשת נתונים וטלפוניה  

      

 

 

 לגשר זכות לסרב לקבל שירות מנותן/נותני  שירות/ים  מסוים/ים. 0.10.14

 גשר אינו מתחייב לרכוש את השירות בחלקו או במלואו.  0.10.15

 אחריות המציע לביצוע ההתקשרות   10.1

על הספק לספק בשלמות את התפוקות הנדרשות במכרז זה, על חשבונו המלא של המציע  0.11.1

 שירות הנדרש. לאורך מכרז זה ככמוגדר 

 הספק הוא אשר אחראי כלפי המזמין. 0.11.2

 בעלות על המפרט ועל ההצעה  20.1

אין  מפרט זה הינו קנינו הרוחני של גשר אשר מועבר לספק לצורך הגשת הצעה בלבד. 0.12.1

 לעשות בו שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה.

מסמך התשובה )ההצעה( הוא רכושו של המציע. לגשר תהא האפשרות להשתמש בהצעה  0.12.2

 ובמידע האמור בה לכל צורך הקשור בפעילותו.

 

 

 

 יעדים – 1פרק 
של גשר מורכב ממספר מאגרי מידע וסביבות מחשוב אשר חלקן והטלפוניה מערך המידע 

מבוססות שירותי ענן המתקבלים מספקי שירות חיצוניים, חלקם מותקנים על שרתים בסביבת 

 הרשת המקומית במטה בחולון וחלקם מותקנים על מחשבים בודדים באתרים השונים. 

 רשתות שנתמכות על ידי גופים חיצוניים: מספרגשר מנהלת 

שמשמשת את גשר לצורך התחברות לשרתי  VRFשרתי גיבוי ותמיכה ברשת  - פרטנר •

 ובנוסף גישה לרשת האינטרנט מכל הסניפים מנקודת יציאה מרכזית. הקבצים.

 .SAP BUISNESS ONEשרתי המערכת הפיננסית  -פרטנר •

שירותי טלפוניה בענן במספקים תקשורת לכל הסניפים ומאפשרים ביצוע  –פרטנר  •

 ת טלפון, משלוח פקסים וכיו"ב.שיחו

 מספקת שירותי גיבוי בענן ומספר קווי טלפון אלוגיים. –חברת בזק  •

 סביבות המחשוב ומאגרי המידע של גשר כוללים את המערכות הבאות: 1.1

 בענן של מיקרוסופט. Exchange On Lineדואר אלקטרוני מבוצע בעזרת שרתי שירות  •

הטיפול בה, למעט מתן הרשאות גישה מהמחשבים שתמשים ומ 350 -כמונה המערכת 

 המקומיים אינו בתחולת מכרז זה.
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. השרת המרכזי נמצא על Sap Business Oneמסוג  ERPניהול פיננסי באמצעות מערכת  •

 .שרת זה יעבור למערך הענן החדש גבי מערכת ענן של חברת ״פרטנר״.

באמצעות שרת מקומי שנמצא שיתוף דיסקים וקבצים בין התחנות במתקנים השונים  •

החומרים וניהול השרת וההרשאות כולל גיבויים יעברו לענן החדש  במטה בחולון.

 שיוקם.

שרתי גיבוי באתרים שונים והעלאת הגיבויים לשרתים ייעודיים  8 -מערכת גיבויים ב •

 וי זה יעבור וירוכז לשירות אחד בענן המוקם.במערך גי שיושבים בחברת בזק לעסקים.

המערכת החדשה תעסוק . מערכת השכר של חילן על גבי שרת בענן שמנוהל על ידי חילן •

 אך ורק במתן הרשאות גישה לשרת זה. 

מערכת זו תעבור למערכת הענן  מערכת ״לביא״ לדווח שעות של עובדים ומשתקמים. •

 החדש.

לניהול מערכי השיקום )מערכת בשליטת משרד  Menarvaמערכת נתיב של חברת  •

 המערכת החדשה תעסוק אך ורק במתן הרשאות גישה לשירות זה. הבריאות(.

מחשבים בכיתות לימוד  200 -מחשבים אישיים באתרים השונים המחולקים לכ 430 -כ •

מחשבים כעמדות עבודה עצמאיות לצורך התחברות לשרת שיתוף  230 -לצרכי הדרכה וכ

ממוקמים המתגי תקשורת באתרים המערכת כוללת ם וכן לחיבור למערכות. הקבצי

טכני )על פי המופיע בנספח יצרנים רבים בארונות תקשורת. המתגים הינם מתוצרת 

אלו התבצע על  לציוד זהוהתחזוקה  תהשירו הקיים. הספקונמצאים באחריות  (3מספר 

 . ידי מספר ספקים שונים

ים ניידים שאינם מוצמדים לעובד אלא נמצאים במתקנים מחשב 20 -כ בארגון קיימים

 . יש צורך להקשיח את אבט"מ על גבי מחשבים אלו.השונים וניתנים לעובדים פי צורך

 קונפיגורציה ודרך טיפול תסוכם בתיאום עם הזוכה בתחילת תקופת ההתקשרות.

ארגון ובאתרי ה Fortigateבמטה הארגון נעשה שימוש במערכת חומת אש של חברת  •

השליטה והניטור של המערכות מבוצעות ומנוהלות על ידי  .CISCOהאחרים של חברת 

 הזוכה במכרז זה.  תויעברו לאחריו חברת פרטנר

 VDOOMהוא  FortiGateהדגם של 

  HAהוא בתצורת קלאסטר  FWה 

 .utmפול הם  FWהרישוי ומנועים שמופעלים ב 

 FORTICLIENTהוא  vpnהכלי שמשמש היום לחיבורי  

 מנויים היה ונדרש. 10הקיימת והנדרשת עד  vpn client/sslvpnכמות 
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 בו זמנית RDPחיבורים  30עד הוא  FWשעובר היום דרך ה  throughputסה"כ ה 

המסופקת על ידי חברת פרטנר )כפי שמופיע  כולל שלוחות ומכשירי טלפון רשת טלפוניה •

 (2מספר  טכני חפסבנ

 בעיות וחסרונות ברשת הקיימת 1.2

לרשת הקיימת חסרים מנגנוני בקרה הולמים שאמורים לתמוך בניהול מערך מערכות המידע של 

תחנות העבודה של גשר אינן מנוהלות באמצעות מערכת לניהול מרכזי של רשת מחשבים . גשר

 של חברת מיקרוסופט. Active Directoryכדוגמת 

בחולון והחיבור  גשרנשמרים בדיסקים מרכזיים הנמצאים בשרת שיתוף קבצים שבמטה  הקבצים

העובד נכנס למחשב באמצעות סיסמא מקומית  , על מנת להתחברVRFמבוצע באמצעות רשת 

כאשר הוא מנסה  נכנס לסייר קבצים ומוצא ברשימה את הדיסק הרלוונטי., )אין שם משתמש(

ש להקיש סיסמא להתחברות לדיסק המשותף, הסיסמא להתחבר בפעם הראשונה הוא מתבק

 נשמרת במחשב ובד״כ לא נדרשת שוב.

מחשבים חדשים אינם מגיעים למנהל המחשוב אלא ישירות למתקן שבו הם מיועדים לעבוד, 

נמצא כי הם נפתחים ומוגדרים במתקן עצמו על ידי העובדים לרבות מתן סיסמא. בחלק 

ומסייע בהתקנה אולם לא  TeamViewerמהמקרים מנהל המחשוב מתחבר מרחוק על ידי תוכנת 

 בכל המקרים.

)מחשב אישי( מנוהלת עצמאית וללא אפשרות לשליטה ובקרה של מנהל המערכת כל תחנת עבודה 

 והאפשרות לבצע אבטחת מידע נאותה ומעקב אחר המערכת אינה קיימת:

 אין ברשת ניהול שמות משתמש וניהול הרשאות גישה:

לא נרשמים לוגים על שינויים במערכת ולמנהל המערכת אין אפשרות למעקב אחר פעולות של 

העתקת  ים במערכת: התקנת תוכנות פרטיות במחשבים, שינויים בקבצים ומחיקתם,משתמש

חומר והתחברות מרחוק ואין אפשרות לתת הרשאות שונות ולבצע הגבלת גישה לקבצים 

 מסויימים בדיסקים.

ניהול מערך סיסמאות במחשבים ומורכבות הסיסמאות אינו נשלט על ידי מנהל המערכת ולכן לא 

העובדים לבחור בסיסמאות אפקטיביות ויעילות מספיק על מנת להקשות על ניתן לאלץ את 

, מורכבות, החלפה תקופתית, אין חזרה על סיסמא מינימליפריצה למערכת )לדוגמא: אורך 

 . קודמת וכד(

 המחשב לא ננעל אחרי מספר ניסיונות גישה כושלים.

 שוטף ואחיד.לא מבוצעים עדכונים קריטיים למערכות ההפעלה באופן 

לעובדים יש אפשרות לשמור קבצים על הדיסקים המקומיים של המחשבים שעליהם לא מבוצע 

 גיבוי ואין אחריהם מעקב. כמו כן, הדיסקים המקומיים אינם מוצפנים.
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(, דיסק DOKקיי )-לא קיימת חסימה על חיבור למחשבים של התקנים ניידים כדוגמת דיסק און

ם. דבר החושף את גשר לדליפה וגניבת מידע, התקנת תוכנות לא קשיח נייד וטלפונים חכמי

 ושתילת תוכנות זדוניות. םבווירוסימורשות, הדבקה 

ניתן לחבר מחשבים שאינם של הארגון )דוגמא: מחשב נייד או טאבלט( לרשת באמצעות כבל 

 רשת.

 אנטי וירוס. לא מותקן אנטי וירוס אחיד על המחשבים ולא מבוצעים עדכונים שוטפים למערכת 

 .38לא קיימת הגבלה על גישה מרחוק למחשבים 

כמו גם  לא קיימת הגבלת גישה יעילה לאתרי אינטרנט מסוימים ואין מעקב אחר גישה לאתרים.

 סינון לאתרים אסורים.

 יעדים ומטרות 1.3

מערכות עבודה שוטפת רציפה וללא תקלות ברמת שירות ומקצועיות הגבוהה ביותר, של 

לשירותי האינטרנט אשר  סניפי גשרכלל תקשורת האינטרנט וחיבור כלל , המחשוב והטלפוניה

 תשיג את היעדים הבאים:

הקמה והטמעת מערכת לניהול מרכזי של מחשבים המנוהל בענן ומספק שירותים  א.

ול משתמשים , ומעבר לניהActive Directoryמרכזיים ואחידים לכל הסניפים כדוגמת 

על ידי העברת כל  יציבות מערכת המחשוב והפעלתהוהשגת  דעאישיים במערכות המי

 השרתים של הארגון לענן שיוקם וניהול מרכזי שלהם.

 הפעלה תקינה ורציפה ללא השבתות, תקלות או האטות. ב.

 95%מפעולת מערכות התקשורת בשיעור של מעל  גשרהשגת רמת שביעות רצון משתמשי  ג.

 שביעות רצון.

נון תוכן והגנת סייבר על מערכות המחשוב ועל מערכות המידע מפני הפעלת שירותי סי ד.

חדירות, פריצות, ניסיונות ביצוע נזקים, גישה למידע שאינו מורשה, פגיעה או שינוי 

 למטרת נזק תדמיתי לארגון, לעובד או לבעל תפקיד וכיו״ב.

מחיקתו או  ניטור פעילות גורמים חיצוניים וניסיונות השתלטות או שיבוש מידע או ה.

 או לפעילות הסדירה של מערכות המחשוב. גשרהפרעה כלשהי ל

 .גשריישום מדיניות אבטחת מידע הנדרשת מארגונים כדוגמת  ו.

כולל  אחסון שרתים ומערכות בענן והפעלתם על מערך שרתים יציב ואמין לאורך שנים ז.

 ביצוע גיבויים ושמירת המידע במקום חיצוני למיקום השרתים

 פור יכולת הארגון בביצוע משימותיו.שי ח.

 שיפור יכולת הבקרה והמעקב אחר פעילות במערכות המחשוב, קבצים ומידע ארגוני. ט.

 .גשרמתן שירותי גיבוי חיצוניים  למערכות המידע והשרתים של  י. 
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, או לחילופין מבוסס מערך IPהקמה והטמעה של מערך טלפוניה מבוסס טלפוני  יא.   

 הטלפוניה כפי שקיים היום.

 .בסיוע ותמיכה נדרשת של הזוכהעל ידי עובד הארגון תתבצע  תמרכזיהניהול הניהול מערכת 

אנטי של תוכנת  ותחזוקה התקנהקיים רישוי של תוכנת קספרסקי. הספק הזוכה יהיה אחראי על 

 באופן קבוע על כל המחשבים בארגון.  נהעדכוכולל וירוס 

 לאחר התקנת מערכת לניהול מרכזי השליטה תעבור למנהל המערכת.

תכונות נוספות, כולל ניהול כל תחנות העבודה, החלת מדיניות אבט"מ כפי שהוזכר לעיל ובנוסף 

 הפצת עדכונים והתקנתם בתחנות העבודה כולל:

 משתמש לעובד עם הרשאות מוגבלות(. -ו ADMINמשתמשים למחשב ) 2קביעת 

 קביעת סיסמא מורכבת.

 ביצוע עדכוני תוכנה קריטיים בצורה אוטומטית.

 התקנת אנטי וירוס ועדכונים אוטומטיים.

 צוניים.נעילת האפשרות לשימוש בהתקנים חי

 הגבלת התקנות.

 הגבלות על גישה לקבצים ולדיסקים.

 .Firewallחסימת פורטים מסוימים על ידי 

 .IPS (intrusion prevention systemמערכות מניעת חדירות )

 וכדIDS (intrusion detection system .)מערכות איתור ^

חדירה ו/או תתקין מערכות הקיים לצורך הגנות בפני  FIREWALL -יש להתקין יישום/שדרוג ה

 הגנה ייעודיות אחרות שמטרתן להגן מפני ניסיונות חדירה .

 ניידים לרשת תוך שימוש כתחנות עבודה. או םמחשבים זרישל  חיבורמניעת 

 גיבויים: 1.4

על מנת לאפשר יכולת חזרה לשגרה, בקרות אירוע אבטחת מידע או בעת מחיקה או שיבוש של 

מרבית לביצוע גיבויים שוטפים לכל המערכות התפעוליות של הארגון  נתונים, קיימת חשיבות

ביצוע גיבויים בכל יום, יאפשרו, במידת הצורך, שיחזור המערכות ו/או  ולמידע הקיים בהן.

 המידע בזמן קצר במקרה של פגיעה או מחיקה.

 גשרשרת הקבצים במטה 

מצאים בסמוך לשרת בחדר שרתים. שרתי גיבויים מקומי שנ 2-נעשה גיבוי יומי בשעות הלילה ל

 חודשים אחורה. 3ואח״כ העתקת הגיבוי לשרת גיבוי ייעודי שנמצא בענן של בזק ושמירת המידע 
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 ניסיונות שחזור של גיבויים. ביצוע
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 יישוםדרישות ה – 2פרק 

 active directoryענן הכולל שירותי  2.1

הנמצא בבעלותו. בענן יוקמו מספר שרתים על פי הצורך. על ידי הזוכה יוקם ענן באתר האחסון 

כולל ניהול משתמשים ומתן  active directoryשירותי   קהשרת העיקרי יהיה שרת המספ

 ןויינתהרשאות כפי שפורט לעיל. בנוסף, יועברו את הענן שיוקם שרתים קיימים כפי שהוצג לעיל, 

בפרק העלות יש לציין מהי עלות של ייט. ב-טרה 4למסמכי משתמשים בהיקף של כ  ןשטח אחסו

 כל טרה בייט שיתווסף בעתיד.

יאופיינו על ידי הזוכה, ובאחריותו להוסיף משאבים ככל  יםהמשאבים שידרשו להקמת השרת

הנדרש על מנת שניתן יהיה לעמוד באמנת השירות באספקת כל התהליכים העסקיים כפי שיפורט 

 בנספחים. 

מעט שטח אחסון למסמכי המשתמשים יהיו כלולים במחיר החודשי תוספות משאבים נדרשות ל

 שתשלם גשר לזוכה, ולא תשולם כל תוספת בגין הוספת משאבים אלו.

 בהקשר לתוספת שטח אחסון, יש לפרט את מחיר תוספת שטח האחסון בפרק התמורה.

על ידי העתקת והן  snap-shots לכל השרתים והחומרים שיהיו בענן יבוצע גיבוי הם בתצורה של 

החומר אחת לשבוע לקלטת ושמירתה בכספת חסינת חום, במתקן שונה מהמתקן בו נמצאים 

 השרתים אצל הזוכה.

 אחת לחודש תימסר קלטת עם כל החומר לנציג גשר.

 הגיבוי יעשה על ידי תוכנה סטנדרטית באופן שיאפשר לגשר לאחזר חומרים מתוך הקלטת.

 ור מדגמי ממערכת הגיבוי לבחון את תקינות הגיבויים.אחת לשלושה חודשים יש לבצע אחז

הספק יבצע שחזור מסמכים שנפגעו או נמחקו בשוגג על ידי המשתמשים על פי פנייה של גשר 

 שעות מרגע הפנייה לשחזור. 4יבוצע בתוך  ששיידראליו. אחזור המסמכים 

 סימטריים תקשורת קווי 2.2

בולת גבוהה של ציוד הדורש רוחב פס גבוה  בסניפים בעלי קינדרש פס רחב סימטרי  א.

 ולבין רשת האינטרנט העולמית.גשר ובין הענן שיוקם  סניףמש לקישור בין שיש

. יש לדאוג למערך גיבוי לתקשורת 2טכני מספר רשימת מצאי של קווים נמצאת בנספח  ב.

לפעולה ומספק חיבור לרשת הקווים. כיום בכל סניף שבו קו תקשורת יש ראוטר סלולארי שנכנס 

יש לשמר יכולת גיבוי זו. לחילופין יציג הספק,  באפן אוטומטי כאשר נופל קו התקשורת הפיזי.

 לשיקולה הבלעדי של גשר, דרכי גיבוי שונות למקרים של נפילת קווי התקשורת.

שתוקם  VRFסטטית קבועה פנימית בתוך רשת  IPלכל חיבור קו סימטרי תוקצה כתובת  ג.

  ל ידי הספק לטובת גשר.ע
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גשר רשאית להוסיף קווים נוספים וחיבור אתרים נוספים של גשר לרשת האינטרנט  ד.

 בקצבים סימטריים אחרים.

גשר רשאית לעבור לקצב / רוחב סרט גבוה יותר על פי מחירון המכרז וזאת ללא תשלום  ה.

 המופיעה במחירון המכרז.קנסות או דמי ביטול או רכיבים אחרים מעבר לעלות 

בתשתית של הספק או  ISPלספק ה  אתרי גשרבין  P2Pהחיבור יתבצע בתצורת  ו.

 המושכרת על ידי הספק במסגרת הסכמים בין ספקי תשתיות התקשורת בישראל.

עומסים על הקו ובעיות חיבוריות כך  -הספק יפעיל שירותי ניטור לקו התקשורת  ז.

דקות מרגע התרחשותן. הספק יעמוד ביעדי השרות לפתרון תקלות  5שהתקלות יזוהו תוך ועד 

 ש״ע מזיהוי תקלה או קריאה טלפונית במרכז השירות )המוקדם מביניהם(. 2תוך ועד 

  FWהספק יפעיל שירותי ניטור אנומליות, שירותי  ח.

 סימטריים-קווים א 2.3

מארבעה מחשבים יספיק קו בסניפים בהם יש לא יותר  נדרש לחבר אתרי משנה לרשת האינטרנט

באיזור  תהתשתית קיימאו תשתית של סיב אופטי ביתי, באם  ADSLאינטרנט על גבי תשתית 

 למתגי התקשורת של הספק. VRFהחיבור של כלל הקווים יהיה בתצורת  הסניף.

שתוקם על  VRFסטטית קבועה פנימית בתוך רשת  IPסימטרי תוקצה כתובת -לכל חיבור קו א

 טובת גשר.ידי הספק ל

סימטריים -גשר רשאית להוסיף קווים נוספים וחיבור אתרים נוספים לרשת האינטרנט בקצבים א

 שונים , זאת באותו אופן המתואר בסעיף זה.

גשר רשאית לשנות לקצב / רוחב סרט גבוה יותר על פי מחירון המכרז וזאת ללא תשלום קנסות 

 ופיעה במחירון המכרז.או דמי ביטול או רכיבים אחרים מעבר לעלות המ

בתשתית של הספק או המושכרת על ידי  ISPבין אתר גשר לספק ה  P2Pהחיבור יתבצע בתצורת 

 הספק במסגרת הסכמים בין ספקי תשתיות התקשורת בישראל.

עומסים על הקו ובעיות חיבוריות כך שהתקלות יזוהו  -הספק יפעיל שירותי ניטור לקו התקשורת 

ש״ע  2התרחשותן. הספק יעמוד ביעדי השרות לפתרון תקלות תוך ועד  דקות מרגע 5תוך ועד 

 מזיהוי תקלה או קריאה טלפונית במרכז השירות )המוקדם מביניהם(.

 .FWהספק יפעיל שירותי ניטור אנומליות, שירותי 

האתרים יוצע על ידי הספק על פי גודל הסניף ונפח הפעילות. יש רוחב פס מינימלי נדרש עבור 

  ספח ובו פירוט הקווים המוצע כולל סוג הקו, רוחב פס להעלאה והורדה וכד'.לצרף נ
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 שירותי תחזוקת חומרה 2.4

יובהר כי בסעיף זה ובהמשך מסמך זה, הספק לא ידרש לספק שירותי תחזוקה ותיקונים לציוד 

מחשבים מחשב קיים של גשר מסוג חומרה המשרתת את עובדי גשר )תחנות עבודה, מדפסות, 

ניידים, מקרנים, לוחות חכמים וכד'( אלא רק בהיבט של מתן הרשאות, הקצאת יוזרים, אבטחת 

 מידע וכד'.

. ציוד הרשת מפורט בנספח טכני 3מצאי החומרה הנמצא בידי גשר מפורט בנספח טכני מספר 

שוב הספק הזוכה יקבל אחריות מלאה, בלעדית, מקצועית וכוללת לעמידת תשתיות המח. 3 מספר

ביעדים ובמטרות שפורטו ויפורטו בהמשך, וזאת בכפוף למדיניות הגורמים  הארגוןשל 

והנחיותיהם וכן תוך קבלת אחריות כוללת לרמת השירות כמפורט בנספח רמת  גשרהמוסמכים ב

במידה והספק הזוכה יתקל  שרות. ובנוסף ביצוע דיווחים ועדכונים שוטפים ועפ״י דרישה.

וגשר תשקול  ,יכולות לתפקד בדרישות הוא יסב את תשומת לב גשרבמערכות חומרה שלא 

 להחליף את החומרה.

ברציפות,  הארגוןהספק הזוכה יפעל בקשר להסכם זה באופן שיביא לפעולת תשתיות המחשוב של 

, תוך איתור מראש של הארגוןולשביעות רצונה של  , לא כולל תקלות חומרה,בכשירות מלאה

 מנוע רציפות בשירות ועמידה ברמת השירות הנדרשת וטיפול בהן.נקודות כשל העלולות ל

באחריות הספק הזוכה לספק מענה מלא ורצוף לזמינות תשתיות המחשוב והשירותים הניתנים 

(. השירותים NOCבפריסה ארצית )שירותי  הארגוןימים בשבוע בכל אתרי  7שעות ביממה  24

מינות מלאה של מערכות המחשוב, ביצוע פעולות כוללים את כל הפעולות הנדרשות בכדי לאפשר ז

 תשתיות או אפליקטיביות, ככל שיידרש, לרבות אלו שלא הוזכרו במפורש.

גם בשעות חירום כפי שמוגדרת או שתוכרז על ידי  גשרעל ידי הספק ל ויינתנהשירותים השונים 

. על הספק להיות בעל אישור מפעל מאושר הארגוןשלטונות מדינת ישראל או על ידי הנהלת 

לספק  הארגון. באחריות נה השונים )יש לצרף אישור מתאים(לחירום מטעם שלטונות המדי

 הארגוןמקום הצבתם במתקני אישורי מעבר והגעה בחירום ולדאוג להגעתם ל ששיידרלעובדים 

 את לממש כדי הזוכה לספק ותיעוד אישורים ותספק הנדרש ככל עשהי מצדו הארגוןבחירום. 

 "ל.הנ

בזמן חירום. על  הארגוןהמציע יפרט מיהם האנשים ומהם המשאבים שיעמיד הספק לרשות 

את כל הטפסים הנדרשים למילוי על ידה כדי לצמד את עובדיו  גשרהספק ובאחריותו להגיש ל

 בחירום.  גשרל

הזוכה תגבור עובדים )בתוספת תשלום, על פי  מהספקלבקש  הארגון, בשעת חירום רשאי בנוסף

א רשאי להחליט על מקום התייצבותם של כל ו( וההמכרז תנאי במסמךטבלת שירותי כוח האדם 

 שירות.  ההחלטה תהיה על ידי המנהל הממונה.עובדי הספק שנועדו לספק לה 
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הספק יעשה כל מאמץ שלא להשבית, לצורך תחזוקה וטיפולים שוטפים, את תשתיות המחשוב. 

אם, למרות האמור, הספק יידרש להשבית את תשתיות המחשוב, באופן מלא או חלקי, הספק 

יות או חלק מהם. יפנה למנהל לקבלת אישורו מראש ובכתב לכל השבתה מתוכננת של התשת

ועד לתחילת שעות הפעילות ביום  18:00)לאחר  הערבהשבתה מתוכננת תתבצע בד״כ בשעות 

שלמחרת( או במהלך סוף השבוע בתאום מוקדם ומלא מול כל הגורמים הרלוונטיים, כפי שמפורט 

 בנספח מצב קיים.

השירות תשית  אי עמידה ברמות .הספק יעמוד ברמת שרות, כפי שמוגדרת בפרק רמת השירות

המוסכם ויכולה להביא לסיום ההתקשרות עם הספק,  הפיצויכפי שמפורט בנספח  מוסכם פיצוי

 .הארגון של דעתה לשיקול

הספק יבצע ניטור מרחוק של הפעילות השוטפת של כל מרכיבי התשתית ובין היתר בדיקת זמינות 

כולל שליחת התראות )הודעת בזמן אמת  364*7*24השירות, תפוסת נפחים וניטור כלל המערכות 

SMS מייל וטלפון( בזמן אמת למנהל ולגורמים הרלוונטיים לצורכי טיפול וזאת על חשבונו ,

המפורט לדרישות מכרז זה. המציע נדרש  שירותובאמצעות מערכת ייעודית, שהנה חלק ממוקד ה

המחיר של כל הנדרש הוא , סוכנים וכד'. תרישיונועל מנת לממש שירות זה, כולל  לפרט מה נדרש

 חלק מהמחיר הכולל שהמציע מציע בבקשת התמורה לשירותיו.

כחלק משגרת העבודה, הספק ינהל ויבצע מעקב ובקרת ביצועים ועומסים של המערכות ומרכיבי 

, וכן טיפול גשרהתשתית, לרבות איתור בעיות בביצועים מתן התרעות לגופים הרלוונטיים ב

ב והחזרת המערכת לביצועים מיטביים. המציע יפרט באיזה כלים בממצאים עד לפתרון המצ

 יממש סעיף זה. 

  ן.י, או באתר הספק, לפי העניהארגוןהשירותים השונים יינתנו במשרדי 
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על המציע להציג באופן ברור את חלוקת העבודה וקשרי הגומלין בין עבודת ספק התשתיות לבין 

לביצוע הכשרות לעובדיו לגבי כל המערכות הקיימות הספקים של המערכות היישומיות ולהתחייב 

והעתידיות ברמת השירות שתידרש ממנו לספק למערכת זו. הכשרות אלו הן חלק מחובת הספק 

  .זה בסעיף המוצע את לפרט יש .הארגוןהזוכה, ותמורתן כלולה בתשלום הכולל שתשלם לו 

המלצה להחלפתו. כל עוד לא  גשרעל ידי היצרן, הספק יציג ל end of lifeהוכרז  שעליוציוד 

  התקבל אישור החלפה, הספק ידאג לתחזק את הציוד האמור . 

בהתאם להנחיות המפורטות לעיל בסעיף זה על המציע לפרט את דרכי הפעולה שלפיהם יעבוד 

 במהלך ההתקשרות בעניין השדרוג השוטף של החומרה המרכזית .

 רותים השוניםתחולת השי 2.5

הספק יידרש לספק שרותי תפעול ותחזוקה למערך השרתים הווירטואליים והתקשורת  - שרתים

 .זה מכרז בגוף, בהתאם להגדרות המופיעות שיועברו לענן הקיימים

להציג תוכנית מפורטת, לשדרוג השרתים הקיימים והארכיטקטורה הקיימת, באופן  שיידרהספק 

. התוכנית תעשה שימוש גשרוישמשו מכוון להתפתחות המחשוב ב גשרשיתאימו לצרכי 

 בטכנולוגיות חדשות.

תחזוקה ושירות חלפים אף לאחר  ולמתן: למען הסר ספק, הספק אחראי לתקינות הציוד הערה

 ות של הציוד, ועליו לכסות את עצמו מול ספקי ויצרני הציוד. תום תקופת האחרי

 . הספק יידרש לספק שרותי תפעול3 טכני מופיעה בנספחרשימה מלאה של הציוד  -ציוד תקשורת 

 .זה מסמך בגוףותחזוקה לציוד התקשורת הקיים, בהתאם להגדרות המופיעות 

ציוד תקשורת אבטחת מידע, עפ״י תוכנית לרכש והחלפת המלצה להספק יכין כחלק מפעילותו 

 . גשרהקריטריונים שיציע ויאושרו על ידי 

 ציוד קצה 

. גשרהספק ידאג לספק שרותי תפעול ותחזוקה לתחנות העבודה הקיימות כיום ב - תחנות עבודה

ישנם מספר סוגי תחנות עבודה, חלקם נייחות וחלקן ניידות. הספק יציג במהלך עבודתו  גשרב

בעייה לתפקוד הרשת הארגונית. התוכנית תחול  שמהוותתוכנית להחלפה/שדרוג תחנות העבודה 

. למען הסר ספק, הספק אחראי הארגוןלכל אורך תקופת ההסכם בחלוקה לשנים, ותאושר ע״י 

אחר תום תקופת האחריות של הציוד, ועליו לכסות את עצמו מול ספקי לתקינות הציוד אף ל

 שירות ולספק ימשיך, הספק גשרלא הוחלף בגלל שיקולים של שהציוד. יחד עם זאת, לגבי ציוד 

 .ותחזוקה

לכל הציוד  מיפויידי הספק הזוכה  עליתבצע לפעילות הספק  הראשון החודשבמהלך  - ציוד נוסף

. מיפוי זה ייצור רשימה מלאה של כלל גשרהקיים, כמו גם לכל האפליקציות והתוכנות הקיימות ב

על פי הציוד שימופה יקבע  וכיו״ב. מסכי תצוגהמדפסות, סורקים,  - גשרהציוד ההיקפי הקיים ב

ת בפרק העלות יהיה על פי הערכת הכמו ןהתשלום החודשי לתחזוקה. )כלומר המחיר שיינת
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מחיר ליחידה ומחיר כולל. המחיר הסופי שישולם  ןשמסרה גשר בנספחים הטכנולוגיים. יינת

 יקבע על פי המצאי בפועל(.

תקלות מתמשכות הפוגעות  שבוציוד קצה  להחלפתחריג  רכשעל  גשרלהמליץ ל נדרשהספק 

 בתפקוד המשתמשים, ציוד שאינו תומך בצרכים וכד׳(.

באחריות הספק לתחזק את ציוד הקצה, לרבות ציוד שעבר את תקופת האחריות, ועליו לכסות 

יפרט את כל האמצעים שינקוט על מנת לעמוד ברמת השירות  קהציוד. הספאת עצמו מול ספקי 

במידה וידרש ציוד חלופי ) סבב טכני ( על הספק לפרט בהצעתו לתקלות בציוד קצה למשתמשים, 

. מפרט ציוד קצה זה יהיה דומה, למפרט ציוד הקצה התקול  הארגוןולהעמיד ציוד זה באתרי 

  שיוחלף במקרה תקלה ויידרש לעמוד בביצועים לצרכים להם נועד.

. מערכות אבטחת הספק יידרש לתחזק את כל מערכות ורכיבי אבטחת המידע - אבטחת מידע

המידע המותקנות אמורות לתת מענה לכל הסיכונים ואיומי אבטחת המידע הקיימים והעתידיים 

, ובאופן שתקלה משביתה באחד מכלי אבטחת המידע להתקייםזה, או שעלולים  במסמךשצוינו 

לא תגרום להשבתת המערכת. הספק ימליץ על כלי אבטחת מידע נוספים תוך שימת דגש על מענה 

 לסיכונים ולאיומים בהווה ובעתיד.

, הארגוןבאחריות הספק לדאוג לניהול, תפעול ותחזוקה של תשתיות המחשוב, עבור כל מערכות 

על כל אתריה, לרבות תוכנה, ויתר המרכיבים של תשתיות המחשוב. אחריות זו כוללת, בין היתר, 

 :רק לא אך

 (driver) התקן מנהלי(, עדכוני Firmwareקושחה )התקנה, שדרוג ועדכון של ציוד כולל עדכוני 

מערכת הפעלה ותוכנות. תמיכה מלאה בסביבות העבודה של המשתמשים. השירותים  וגרסאות

 הארגוןכוללים ביצוע שדרוג בתחומי תשתיות תקשורת, ותשתיות תוכנה. היוזמה לשדרוג תבוא מ

הל שינויים, וזאת בין היתר לגבי לפי נו הארגוןאו מהספק ותבוצע אך ורק בהוראת ובאישור 

 תוכנית השדרוג, היקפה, זמני ביצועה וכן כל נושא אחר כפי שיורה המנהל. 

כחלק בלתי נפרד מתכולת ההתקשרות על פי ההסכם, יבצע הספק את כל ההכנות הדרושות 

ג לרבות התקנות ניסיוניות ובדיקות מקדמיות ויציג את מלוא היקף המשמעויות הנובעות מהשדרו

לגבי הנדרש מהיישום ויבצע את ההתקנות הנדרשות. השירותים כוללים ביצוע שדרוג למערכות 

תוכנה כתוצאה מקבלת גרסאות/מהדורות תוכנה חדשות או כתוצאה משינוים בסביבה 

 הטכנולוגית של המערכת )לדוגמה, שינוי במערכת הפעלה, שינוי בסיס נתונים(.

ו/או בהתאם  עולות כדלקמן )ופעולות נוספות כנדרשפבין היתר את באחריות הספק, לבצע 

 (:להנחיות הארגון כפי שיהיו מעת לעת

לספק שירותי התקנה, העתקה ושדרוג למרכיבי התשתית, להבטיח ביצוע תקין של כל 

פעולה/שירות ואינטגרציה של הרכיב המותקן לשאר הרכיבים/למערכת, התקנה והפצה של 

יהול והפצת גרסאות )ציוד קצה, שרתים, ציוד אקטיבי, תוכנות תוכנות תשתית ויישום, כולל לנ

 תשתית(.
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, הארגון. התקנה פיזית בכל אחד מאתרי הארגון, וזאת על פי דרישת גשרלבצע התקנות של ציוד ב

 כפי שיידרש, התקנת תוכנות תשתית נדרשות לתפעול הציוד ווידוא פעולה תקינה בסיום ביצוע.

תקשורת, מוצרי אבטחת מידע, ציוד היקפי ורכיבים נוספים, על פי  החלפה/שדרוג שרתים, רכיבי

 ו/או בהתאם לנדרש בהוראות ועדכוני יצרן.  הארגוןדרישת 

הספק יבצע כל הפעילות הכרוכה באבטחת הפעילות התקינה של  -תפעול ותחזוקת ציוד קצה 

, לא כולל ידייםהקיימים והעת הארגוןציוד הקצה הפרוס עבור המשתמשים בכל אתרי וסניפי 

 . תחזוקת חומרה
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הספק יבצע תחזוקה מונעת ותחזוקת שבר של  -ותחזוקה מונעת  שוטפתתפעול  ותחזוקה  •

תקלות מכל סיבה שהיא, ניהול בקרת תצורה/מצאי, רישום מסודר של פעילות הטיפול 

 הארגוןהמונע עבור כל פריט ציוד, החלפה/התקנה של חומרים מתכלים אשר יסופקו ע״י 

קול, טיפול מונע בתדירות -במסגרת של שירות שוטף או פר הארגוןירכשו ע״י  או

( Drivers, Firmwareהמומלצת על ידי היצרן, עדכון גרסאות תוכנה המפעילות ציוד )

 וכיו״ב. 

הספק יבצע תחזוקה מונעת ותחזוקת שבר של תקלות מכל סיבה שהיא, ניהול בקרת  •

תצורה/מצאי, רישום מסודר של פעילות הטיפול המונע עבור כל פריט ציוד, 

 הארגוןאו ירכשו ע״י  הארגוןהחלפה/התקנה של חומרים מתכלים אשר יסופקו ע״י 

קיים בתוך האתר או בין  קול, התקנת ציוד חדש ו/או העתקת ציוד קצה-במסגרת פר

אתרים, לרבות כל המרכיבים הנדרשים להתקנת והפעלת הציוד, טיפול מונע בתדירות 

( Drivers, Firmwareהמומלצת על ידי היצרן, עדכון גרסאות תוכנה המפעילות ציוד )

 וכיו״ב.

תיקון תקלות, כולל החלפת רכיבים ואספקת חלקי חילוף הנדרשים לתיקון התקלות,  •

במקרה של החלפת דיסק קשיח או קריסת מערכת הפעלה, הזוכה  ים וחדשים.מקורי

יהיה אחראי גם להתקנת מערכת ההפעלה מחדש כולל ציוד היקפי והאפליקציות 

 הנוספות הנדרשות )אספקת רישוי היא באחריות גשר(

 (. End to Endהתאמה וכוונון תשתיות על פי צרכי האפליקציות בגישה כוללת ) •

בצע התקנה והפצה של תוכנות תשתית ויישום, כולל ניהול, הפצת והתקנת על הספק ל •

, עדכוניםגרסאות לשרתים ולתחנות עבודה )שדרוג ו/או החלפת מהדורות תוכנה ו/או 

תיקונים ושינויים המתקבלים באופן שוטף מיצרן התוכנה, על פי הצורך(. עדכונים 

ה עליהם תתבצע ברצף עד לסיום הפצת וללא דיחוי והעבוד מידיתקריטיים יופצו ויותקנו 

 העדכון.

 בין היתר, הספק יבצע את השירותים המפורטים להלן:  •

והתשתיות הנלוות,  הנמצאים בענן הארגוןתחזוקה, ניהול ותפעול של כל שרתי  -שרתים  •

כולל תיקון תקלות, התקנות רכיבי חומרה, תוכנה ומערכות הפעלה, החלפת רכיבים, 

(, ניהול ובקרת זמינות וביצועים, Firmwareאספקת חלקי חילוף, ביצוע עדכוני קושחה )

 ניהול בקרת תצורה, ביצוע שדרוגי תוכנה תקופתיים או עקב תקלה וכיו״ב.

במסגרת השירותים הניתנים,  - בענן ויים והתאוששות מאסוןניהול מערך אחסון, גיב •

לגבי השרתים הספק יהיה אחראי לניהול מערך גיבויים, שחזורים והתאוששות מאסון 

ולמתן פתרונות אובדן מידע. בנוסף למפורט, על הספק לבצע כל המנוהלים אצלו בענן 

 פעולה הנדרשת לצורך ביצוע דרישה זו. 



 160מתוך  30עמוד 

 

 חתימה וחותמת: ______________

   גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל, הקדש ציבורישל  מכרז להקמת רשת נתונים וטלפוניה  

      

 

 

רך הגיבוי, השחזור וההתאוששות מאסון. מסירת עדכונים שוטפים ניהול ותחזוקה של מע •

על סטאטוס הגיבוי. ניהול רשימת גיבויים ומיקומם לצורך איתור הגיבוי המתאים 

 .הארגוןוביצוע שיחזור בהתאם לצורכי 

ביצוע גיבויים לנתונים ולמערכות, כולל בדיקת אופן הסיום של כל גיבוי, כך שניתן יהיה  •

במקרה של תקלה, ואחריות לבדיקת תקינות הגיבוי שנוצר, הכל על פי לבצע שחזור 

. בקרת הארגוןועל פי נהלי הגיבוי שיוגדרו ע״י הספק ויאושרו ע״י  הארגוןמדיניות 

תקינות שחזורים, כולל ביצוע תרגולות שחזור נתונים תקופתיות )פעם בחודש ומערכת 

שחזור קבצים ומידע, על פי הנחיות  מלאה פעם ברבעון(, תיעוד התרגול ודיווח למנהל.

 המנהל או גורם מורשה מטעמו.

. הספק תוארה לעילהליבה של רשת התקשורת  חומרת –ניהול ותחזוקת רשת התקשורת  •

ובכל אתרי וסניפי  הארגוןיהיה אחראי לניהול, תפעול ותחזוקת רשת התקשורת במטה 

ילות הכרוכה באבטחת הקיימים והעתידיים בפריסה הארצית ויבצע כל פע הארגון

הפעולה התקינה של כל תשתיות התקשורת כולל טיפול בתקלות הנובעות מהגדרות או 

מצורך בהחלפת חומרה תקולה. באחריות הספק לנטר ולנהל את רשת התקשרות 

 הפנימית, הארצית, ולהגיש דוחות למנהל על ביצועי הרשת אחת לרבעון. 

מיכה, אבטחה, תפעול וניהול מערך התקשורת אחריות זו כוללת, בין היתר: תחזוקה, ת

האקטיבי )נתבים ומתגים(, ביצוע תחזוקה שוטפת, תיקון תקלות, החלפת רכיבים 

ואספקת חלקי חילוף. ביצוע שינויים בהגדרות, כפי שיידרש, ובהתאם לשינויים במטה 

 הקיימים והעתידיים. הארגוןובכל אתרי וסניפי  הארגון

 -)אלחוט( )נתב מרכזי ונקודות גישה(  Wirelessתחזוקה, תפעול ותמיכה מלאה למערכת  •

במטה הארגון ובכל אתרי וסניפי הארגון הקיימים והעתידיים. ביצוע עדכון מערכות, 

(, עדכוני תוכנה ותיקון Firmwareכולל: שדרוגי גרסאות בכל הרכיבים, עדכוני קושחה )

 ליקויים. 

הספק יהיה אחראי להפעלת מערך אבטחת המידע, על פי  -מידע  תפעול מערך אבטחת •

, ובכלל זה אחריות מלאה להפעלת כלי אבטחת מידע )אבטחת זמינות הארגוןמדיניות 

 מפורט בנספח מצב קייםבין היתר כמערכות המחשוב ואבטחת מערכות המידע(, 

 . ובהתאם להנחיות הארגון כפי שיהיו מעת לעת

פידה את הנחיות ונהלי אבטחת המידע, שמירה על פרטיות הספק מתחייב למלא בק

רשאית לשנות ולהגדיר מחדש את כללי אבטחת המידע,  הארגון. גשרוביטחון המידע ב

 הארגוןמעת לעת ועל פי הצורך, והספק מתחייב לקיים את הכללים כפי שייקבעו ע״י 

ה בכל מרכיבי וללא תוספת תמורה. כמו כן באחריות הספק: תחזוקה, תפעול, ותמיכ

מוצרי אבטחת מידע ומערך הגנה מפני וירוסים ותוכנות  -המערך )חומרה ותוכנה( 

 זדוניות.
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לדאוג לעדכון כל רכיבי הרשת והתשתית לגרסתם האחרונה נכון לאותו החודש )עדכוני  •

אבטחה קריטיים לשרתים ולתחנות עבודה, אנטי וירוס, מערכות אבטחת המידע 

 המותקנות(.

פעול, ותמיכה במרכיבים חדשים אשר יתווספו למערך הקיים של אבטחת תחזוקה, ת

תורה על כך,  הארגוןתרכוש על חשבונה את המרכיבים החדשים וככל ש הארגוןהמידע. 

  . יהיה הספק אחראי להתקנתם ולהטמעתם

תחזוקה וניהול משתמשים על סיסמאותיהם והרשאותיהם, במערכות התשתית, בהתאם  •

היתר כולל פתיחה וסגירת  ביןשיועברו ע״י המנהל או מי מטעמו. לבקשות והנחיות 

משתמשים, מתן הרשאות, הדרכות משתמשים, אפשרות למתן תמיכה אפליקטיבית 

יאמר כי במקרים של בקשות למתן הרשאת, הקמת משתמש  בתקלות משתמש חוזרות.

נהל חדש או שחזור סיסמאות גישה, הפעולה תבוצע רק בקבלת אישור מראש של מ

 מערכות המידע או הסמנכ"ל או המנכ"ל.

 גשרתחזוקת אמצעי הזדהות וניהול גישה של משתמשים וספקים המתקשרים מחוץ ל •

(Remote Access.)VPN MFA . על פי אישור  ויינתנכיום שירות זה מצומצם. ההרשאות

 מראש כמוזכר לעיל.

ולמערכות מידע בדגש על מימוש הפעלת תצורות חיווי פעילות משתמשים בגישה לרשת  •

 .גשרמידע רגיש ושמירת קובצי החיווי, וזאת בהתאם למדיניות אבטחת המידע ב

 בניית נהלי תפעול, מעקב, אכיפה והתרעה על כל הסיכונים במערכות המידע. •

הגדרת תצורות )קונפיגורציות( מוצרים באופן שתפקודם יהיה מאובטח ע״פ הוראות  •

 .הארגוןהיצרן ודרישות 

בתדירות עליה יורה המנהל  הארגוןע סקרי סיכונים ועמידות נגד חדירות למערכות ביצו •

והגשת דו״ח ביצוע והמלצות בהתאמה והכל תוך שיתוף פעולה עם גורמי הביקורות על 

 ומחלקת אבטחת מידע. הארגון

ובין אם בכל  הארגון, בין אם במטה הארגוןהספק מתחייב כי במסגרת פעילותו עבור  •

 לא יעשה על ידו ו/או ע״י מי מטעמו כל שימוש בתוכנות פיראטיות.מקום אחר 

בעת התקנת מערכות הפעלה או יישום תשתית בציוד חדש או לאחר ״נפילת מערכת״, על  •

הספק לוודא, כי הוא מתקין זאת בתצורה מאובטחת ע״פ נהלי האבטחה המתאימים 

ולהחזירם למחשב לאחר  תןניהספק אחראי לדאוג לגיבוי נתונים קיימים ככל ש .גשרב

 החלפה.  \התיקון 
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באחריות הספק לשמור מדיה מודפסת ודיגיטלית המכילה עותק של כל סיסמאות הניהול  •

העדכניות לכל מערכות במסגרת השירותים ולרעננה בהתאם להוראת המנהל אשר תשמר 

 .סמנכ"ל גשרבכספת אצל 

ו/או  הארגוןאו הוראות הספק יפעל במקרים כדלקמן בהתאם לנהלי ו/או הנחיות ו/ •

 המנהל, כפי שתהיינה מעת לעת:

עדכוני תוכנה/חומרה, לרבות ביצוע רישום ומעקב אחר גרסאות, פאצ׳ים ורכיבים 

 אחרים.

 . 7*24מוגדר  SLAבעת אירוע סייבר ו/או אבטחת מידע. תפעול וניהול האירוע כולל 

 SOC-טיפול באירועים השוטפים המתקבלים ע"י מוקד ה

בכל זמן  מידיאבטחת מידע בשוטף ועדכונים בעדיפות וחשיבות גבוהה לביצוע  עדכוני

 ששיידר

באחריות הספק להכין תיק אתר ולתחזק אותו במשך  -ניהול, תחזוקה ומעקב תיק אתר  •

יום ממועד תחילת ההתקשרות  60כל תקופת ההסכם. את תיק האתר יש להגיש למנהל 

ולאחר מכן, בכל עת בתדירות שיקבע המנהל או לפי דרישה. כל המידע בתיק האתר צריך 

כוללת: הכנה ועדכון של תיק אתר שיכלול תיעוד  להיות עדכני בכל רגע נתון. אחריות זו

בהיבטי התשתית, ובתחנות הקצה. ניהול  הארגוןמלא ועדכני של האתר לכל אחד מאתרי 

רישום, תיעוד ועדכון מצאי, חומרה, ציוד תשתית ותקשורת, ציוד מחשוב, מועדי עדכון 

 , על כל אתריה גשרגרסאות, הקיימים ב

 תיק אתר יכלול, בין היתר, את המידע כדלקמן:  •

 כל מסמכי התקשרות זו עם הספק. 

 אנשי קשר מרכזיים של הספק, קבלני משנה וכל גורם רלוונטי אחר. 

מידע ארגוני )מבנה ארגוני, פריסת אתרים, מיפוי ופריסת משתמשים לסוגיהם, אינוונטר 

 , אתר הבית(. VIPחומרה /תוכנה, משתמשי 

: רשת, פריסת קווי תקשורת, פריסת ציוד אקטיבי )נתבים ומתגים(, פריסת תרשימים

ציוד קצה, מערך אבטחת מידע, פריסת אנטי וירוס, טלפוניה, נתבי שיחות, פריסת ציוד 

משותף )מדפסות ומקרנים(, פריסת ארונות תקשורת, אופני התחברות מבחוץ למערכות 

 . הארגון

רלוונטיים ואנשי הקשר( לרבות לגבי מוצרי אבטחת רישוי )כולל פירוט נותני השרות ה

 מידע )סוגים וגרסאות(, מוצרי מיקרוסופט, תוכנות צד ג׳. 

אפליקציות: ריכוז אפליקציות מותקנות )מיקרוסופט וצד ג׳(, אנשי קשר / מנהלי מוצר / 

 תמיכה, מדריכי התקנה. 



 160מתוך  33עמוד 

 

 חתימה וחותמת: ______________

   גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל, הקדש ציבורישל  מכרז להקמת רשת נתונים וטלפוניה  

      

 

 

 פעלה, גרסאות(. שרתים: טבלת ריכוז )פריסה, ייעוד, דגמים, זיכרון, מערכות ה

אחסון: פרוט מערכת, הגדרות גיבוי. גיבוי: פרוט מערכת, הגדרות סטאטוס גיבויים 

 )אחסון/ספרית קלטות(, מדריכי גיבוי ושחזור. 

 SLA -תקלה מערכתית/קריטית מוגדרת בנספח ה -טיפול בתקלות מערכתיות )קריטיות(  •

רוש טיפול מהיר יותר בתקלה הוק באופן שונה וכן לד-והמנהל יהיה רשאי להגדירה אד

ושיקולי דחיפות ונחיצות. השירותים כוללים טיפול בתקלות  הארגוןבהתאם לצרכי 

מערכתיות מרגע קבלת הודעה על תקלה מערכתית או זיהוי תקלה כזו ועד למועד תיקונה 

 לשביעות רצון המנהל.

בתקלה טיפול בתקלה מערכתית )קריטית( יבוצע בהתאם להנחיות עבודה לטיפול 

 מערכתית.

טיפול הספק בתקלה יכלול גם המשך טיפול בתקלה מעבר לשעות העבודה הרגילות וזאת 

 עד לפתרונה המלא ולשביעות רצון המנהל.

באחריות הספק להפעיל גורמים  ,לות שלא נפתרו באמצעות צוות הספקבמקרה של תק

התקלה וזאת ללא  מומחים חיצוניים, ככל שיידרש ובהתאם להוראות המנהל, עד לפתרון

 כל תוספת תמורה.

הספק אחראי לביצוע תחקור לתקלות  -תחקור תקלות מערכתיות ותקלות חוזרות  •

תורה על ביצוע תחקור לגביהם.  הארגוןמערכתיות ולתקלות חוזרות וכן לאירועים ש

תוצאות התחקיר יכללו את תיאור התקלה ודרך פתרונה, את מקור התקלה, את 

ן המלצות למניעת הישנותה. בנוסף, תחקור יבוצע ויוגש ע״י הספק המסקנות שהוסקו וכ

בהתאם להנחיית המנהל. תוצאות התחקור יופצו לכל הגורמים המעורבים מטעם 

תוכל לאשר את הדו״ח או לבקש השלמות נוספות. תחקור יחשב  הארגון. הארגון

ת תוצאות להעביר א הספקבנוסף, על צוות  .הארגוןכמושלם רק לאחר אישורו ע״י 

 .לגשרהתחקור כאמור 

אירוע חריג הינו כל אירוע שאינו תקלה מערכתית או קריטית  -טיפול באירועים חריגים  •

הקשור לאי עמידה של הספק במחויבויותיו למתן השירותים נשוא הסכם זה, הפוגע או 

: עלול לפגוע ביכולת הספק לעמוד ביעדי השירות ואשר יוגדר ככזה ע״י המנהל. כך למשל

תקלות שזמן פתרונן חורג מטווח הזמן שהוגדר, איתור בעיה שעלולה להתרחש במידה 

והספק לא התריע לגביה מראש, לדוגמא: חוסר בקיבולת או נפח משאבי מחשוב, 

איחורים באספקת ציוד או מלאי חלפים, הפוגעים או עלולים לפגוע במתן השירות. כל 

ידי הספק למנהל. בנוסף, דו״ח בכתב יוגש  אירוע חריג ידווח ישירות ובזמן אמיתי על

שעות. האמור לעיל ינותח ויוצג בנוסף בפגישות שוטפות ותקופתיות, כולל  24למנהל תוך 

 הפעולות המתקנות ותוכנית פעולה למניעת הישנות הבעיה.
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התשלום עבור החלפים והחלקים, הדרושים לביצוע התיקונים או התחזוקה, פרט  •

מתכלים, כלולים בתמורה המשולמת לספק בהתאם להסכם, לרבות הוצאות לחלקים 

הובלה, פרוק, הרכבה והתקנה וכל הכרוך בכך, ולא תשולם לספק תמורה נוספת כלשהי 

 בגין כך .

יפעלו ויתפקדו באופן  הארגוןעל הספק לדאוג לפתרון כל בעיה שתתעורר, כך שכל אתרי  •

תר, טיפול ותחזוקה בתחנות עבודה נייחות וניידות, סדיר ורצוף. שירות זה יכלול, בין הי

 מדפסות, סורקים, וכל ציוד קצה אחר שקיים או שיירכש בתקופת ההתקשרות . 

 

 

 

 שירותי טלפוניה בענן

, מנוהלת ע״י IPהקמת רשת טלפוניה לאתרי גשר מבוססת טכנולוגיית הפתרון כולל בתוכו גם 

עם ממשקים מתאימים ל ידי חברת פרטנר, שתחליף את הרשת הקיימת המופעלת עהספק, 

שיאפשרו חיבור למערכות הקיימות בתאימות ושקיפות מרבית לכלל המערכות והרשתות 

הציבוריות )רשתות מפעילים פנים ארציים, בינלאומיים, וסלולר ( המחזיקים באישורי משרד 

שיעודכנו מעת  אספקת שירותי טלפוניה מאובטחים בהתאם להנחיית גשר וכפי, כולל התקשורת

 לעת בתקופת ההתקשרות.

. המצב הרצוי הוא יכולת לשמר השקעה זו IPברשות גשר יש מכשירי טלפון בטכנולוגיית 

ולהשמיש את המכשירים הקיימים. המציע יפרט האם ניתן להשמישם במערכת המוצעת על ידו 

 ומה נדרש לצורך כך. 

יפול בתקלות עבור כלל אתרי גשר אספקת שירותי תחזוקה וטכפי שיפורט בהמשך, נדרשת 

אספקת שירותי ניטור ושליטה, בקרה וניהול במספר ,  ואתרים של החברות הקשורות עם גשר

אספקת סל מוצרים לרבות שירותים נלווים לשירותי הטלפוניה כגון: שירותי ועידה, , רמות

שולחן העבודה  פתרונות הקלטת שלוחות, רישום שיחות, אינטגרציות עם מערך המחשוב וסביבת

 ועוד, בהתאם לכוונת גשר לרכוש שירותים אלו מהספק.

, פיתוח והטמעה אופציה לקבלת שירותי אינטגרציה של פתרונות תקשורת הכוללים אפיון,ובנוסף 

, שרת פקסים, מערכת מוקד, וכל מערכת UMהפעלה של המרכזיות כולל מערכות נלוות כגון: 

עם עדיפות להסתמכות ושימוש  טלפונים בכל האתרים פריסת, אחרת המופיעה במפרט הטכני

 ככל שניתן. בציוד קיים

 ביצוע בדיקות והרצה.

 הפעלה בתצורה מלאה.
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מהאתר כולל יחידות רחק של המרכזייה, ציוד מיתוג וציוד אחר במידה  וופינויפירוק ציוד קיים 

 ויידרש.

 :השירות יינתן בתצורה הבאה

 הפתרון של המציע יהיה מבוסס על אספקה והתקנת של שרתים וירטואליים .  

תתבסס על  IPהפעלת הטלפוני  -LAN (Local Area Network  ) -תקשורת לתחום הציוד 

. במקומות בהם לא ניתן להשתמש בציוד קיים, יש גשרמתגים קיימים בארונות התקשורת של 

יש  המשמשים את מערכות המחשוב. POEטים תומכי פור 24/48להחליף את הציוד לציוד חדש 

 פרט עלות יחידה בפרק התמורה

באתרי  MGחיבור התקנים אנלוגיים כגון מכשירי פקס ופנקודים אנלוגיים באמצעות מערכות 

 לשלוחות אנלוגיות עבור שלוחות אנלוגיות .  IPשימירו שלוחות  גשר

 התקנה והפעלה של שרתי הקלטות ורשם שיחות 

מלא, שליחה וקבלה לכלל השלוחות בפתרון עם מספר חי"פ   fax2mailון יכלול מתן שירות הפתר

 ערוצי שליחה וקבלה . 10עם מינימום   ONE NUMBERאחד 

למען הסר ספק, כל המערכות הנדרשות בבקשה לקבלת הצעת מחיר זאת, יגובו באופן מלא ע"י 

 המציע.

אשר יש לו נציגות מקומית בישראל עם יכולת  הפתרון המוצע חייב להיות של יצרן בינלאומי

מקומית לתמיכה טכנית, והמציע הוא בעל הסמכות של היצרן ושותף זהב או פלטינה בסוג 

 השירות המוצע.

 מרכיבים טכניים ותכונות עיקריות נדרשות שיופעלו בפרויקט:

באחריות ונות התקשורת המקומיים ע"י המציע. תתבצע באר גשרהתקנת הציוד האנלוגי באתרי 

ולבצע את הגישורים לארונות  PETCH PANNELהמציע לייצג את השלוחות האנלוגיות על 

ולוודא את הפעלתם ותקינותם של  האתריםהתקשורת בתצורה של תשתית אחודה בכל 

פתילי קו המכשירים האנלוגיים, פותחי הדלתות והפקסים מקצה לקצה כולל אספקת מגשרים ו

 ככל שיידרשו.

 יכללו את כל הרישיונות הנדרשים להפעלת הפתרון כולל כל מערכות ההפעלה הנדרשות השרתים

 לכל אורך תקופת ההתקשרות. 

אינו   IPVPNבמקרה והקישור  גשרשלוחות באתרי המשנה של הפעלת נדרש להציג פתרון גיבוי ל

, מקומי באתרים קריטיים  PRIציר , לאתר אחרית טמוהעברת שיחה אוט, קו נתונים נוסף) תקין 

 (.וכולי רישום השלוחות באתר ע"ב רכיב מקומי והפעלתן , 

 אבטחת מידע. ISO 270001האירופאי או עמידה בתקן  GDPRעמידה בדרישות התקן לפרטיות  
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 שירותים נדרשים -מרכזיה 

מבוססת  חדשה PURE IPנדרשת הסתמכות על מרכזיה קיימת או התקנת מרכזיית  .א

 ענן הנמצאת אצל הספק.

במטרה לשמור על  , תוך שימור מספרם,של גשר למרכזיה זו ינויידו הקווים הקיימים .ב

 (Mיכולת פנייה של לקוחות לגשר ללא שינויים אקוטיים )

 400לפחות )בפועל נדרשות כרגע כ  שלוחות משולבות 1000המרכזייה תתמוך בהפעלת עד  ב.

 ושלוחות אנלוגיות. IP: שלוחות שלוחות(

כל המערכות הנלוות יאפשרו תמיכה בכלל השלוחות, במידה וקיימת הגבלת רישיונות,  ג.

 הספק יציין זאת במפורשות.

במוקדים ובכל  על המערכת לתמוך בשפה העברית באופן מלא כולל במכשירי הטלפון, ד.

 ממשק עם מערכות העובדות בשפה העברית. מקום בו יש

גרסאות התוכנה שיופעלו במרכזייה והמערכות הנלוות יהיו המתקדמות ביותר שהותרו  ה.

להתקנה על ידי היצרנים השונים. במשך תקופת ההתקשרות יעדכן המציע, לאחר קבלת 

ללא  אישור גשר, את גרסאות התוכנה למהדורות האחרונות המאושרות על ידי היצרנים

 תוספת מחיר.

 המציע יפרט את אופן הקישור בין המרכזייה למערכות נלוות/משלימות בפתרון המוצע. ו.

 במכשירי הקצה. SIPהמערכת המוצעת תתמוך בפרוטוקול  ז.

 רמות שירות

 רמות שרות שונות. 5תמיכה בלפחות  א.

 אפשרות לשיוך מספר בלתי מוגבל של משתמשים לכל רמת שרות. ב.

כת״ רמת השרות והגבלה בהתאם, בעת הקמת שיחה ממערכת נלווית כגון דואר ״משי ג.

 קולי וכד.

 אפשרות להקצאת רמת שרות לקווי חוץ, קווי קשר בפרוטוקולים שונים. ד.

 צלילי שרות

 המרכזייה תתמוך בלפחות בצלילי החיוג הבאים:

 צליל חיוג א.

 צליל צלצול פנימי ב.

 צליל צלצול חיצוני ג.

 צליל תפוס ד.

 צליל אזהרה לחדירה לשיחה ה.
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 צליל שרות בעת גישה לתכונה ו.

 צליל אשור לאחר בצוע נכון של גישה לתכונה ז.

 צליל שגיאה לאחר בצוע פעולה שגויה ח.

 ה״יצליל לשיחה ב״חני ט.

 צליל ״לא להפריע״ י. 

 תמיכה בהגדרת צלצול שונה לשיחה פנימית וחיצונית. יא. 

 אינטרקום דלת )פנקוד(.צליל  יב. 

 מספור וחיוג

 המרכזייה תאפשר לפחות את התכונות הבאות:

 ספרות. 4 -וב  3 -מספור שלוחות פנימיות ב א.

 אפשרות למספור שלוחות ותכונות המתחילות ב * ו #. ב.

 חיוג מלחצנים מתוכנתים. ג.

 חיוג חוזר למספר אחרון. ד.

 חיוג מספריה פרטית/ציבורית ה.

 רשימות של שיחות נכנסות/יוצאות/שלא נענו.חיוג מ ו.

 (.Click to Call) Outlookחיוג ממערכות ארגוניות כדוגמת פורטל ארגוני,  ז.

 אינטרקום וכריזה

 המרכזייה תאפשר הפעלת אינטרקום בטלפוני מנהלים בתצורות הבאות: א.

 פתיחת רמקול בלבד בטלפון היעד. ב.

 יעד.פתיחת רמקול ומיקרופון בטלפון ה ג.

הבחירה בין שתי החלופות לעיל תקבע באופן מערכתי או על פי רמת שרות של  ד.

 היוזם/היעד.

במצב ששלוחת היעד תפוסה/אינה עונה יינתן חיווי ויזואלי וקולי, יש לפרט את סוג  ה.

 החיווי.

במידה וקיים הבדל במימוש התכונה בין סוגי ציודי קצה שונים יש לפרט לגבי כל סוג  ו.

 מוצע.

להם קיים רמקול, בעת הפעלת התכונה  IPהמרכזייה תאפשר כריזה לטלפוני מנהלים / ז.

יפתח הרמקול בשלוחת היעד ועם סיומה הוא ייסגר אוטומטית, המיקרופון בשלוחה לא 

 יפתח .
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 תתאפשר הגדרת קבוצות שלוחות אליהן ניתן יהיה לכרוז באמצעות חיוג קוד הקבוצה. ח.

 תכונה תוגבל ברמת השרות של המשתמש.יכולת הפעלת ה ט.

י. המרכזייה תכלול ממשק לחיבור מערכת כריזה חיצונית. הספק הזוכה יבדוק את מערכת 

הכריזה הקיימת במטה ויבצע חיבור בין המרכזייה למערכת הכריזה. החיבור יכול להיות ישיר או 

 באמצעות מתאם במידה ונדרש, באחד או בכל אתרי גשר.

 צותהעברה והתייע

 המרכזייה תתמוך בסוגי העברה הבאים:

 העברה לאחר מענה של היעד שאליו מועברת השיחה ואישורו. א.

 העברה ללא המתנה למענה מהיעד שאליו מועברת השיחה.-״העברה עיוורת״ ב.

 העברה ליעד חליפי במקרה של הפעלת תכונת ״לא להפריע״ או ״עקוב אחרי״. ג.

 לעיל יועבר זיהוי המנוי הקורא. בכל סוגי ההעברות המפורטות ד.

המרכזייה תאפשר ביצוע התייעצות, בין השלוחה היוזמת לשלוחה שאליה מיועדת  ה.

 השיחה, לפני ביצוע ההעברה, בעת ההתייעצות תושמע לפונה מוסיקה בהמתנה.

המערכת תאפשר למנוי ביצוע פעולת התייעצות במהלך שיחה עם גורם נוסף בארגון או  ו.

 .מחוצה להם

בעת ייזום התייעצות השיחה המקורית תעבור למצב ״החזק״ והפונה ישמע מוזיקה  ז.

 בהמתנה.

המשתתף  בעת התייעצות יוכל היוזם לדלג בין השיחה שב״החזק״ ושיחת ההתייעצות. ח.

 שאינו בשיחה יועבר אוטומטית למצב ״החזק״. 

כת תשאיר את המנוי במקרה של ניתוק שיחת ההתייעצות הראשונית ע״י היוזם, המער ט.

 שנמצא במצב ״החזק״ עד לשחרורו באופן יזום על ידי יוזם ההתייעצות.

 המערכת תתמוך בביצוע מספר התייעצויות כאשר המנוי נמצא ב״החזק״. י. 

 ועידה

המרכזייה תאפשר ביצוע שיחת ועידה בין שישה משתתפים לפחות, ובנוסף המרכזייה  א.

 מתוועדים בכל שיחת ועידה. 20שיחות ועידה עם  4תאפשר להקים 

 המשתתפים יוכלו להיות שלוחות פנימיות או גורמי חוץ או כל שילוב נדרש ביניהם. ב.

 יש לפרט סוג החיווי לגבי סטאטוס השיחה/המשתתפים. ג.

 החזק שיחה

 המרכזייה תאפשר לבצע החזקת שיחה למספר שיחות בו זמנית. א.

 .SIPהמרכזייה תאפשר ביצוע תכונת ״החזק שיחה״ גם בשלוחות רגילות/טלפוני  ב.
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 בעת הכנסת שיחה ל״החזק״ תושמע לפונה מוסיקה בהמתנה. ג.

 .FIFOהוצאת שיחות מהמתנה תבוצע על ידי לחיצה על לחיץ הקו בשיטת  ד.

 שיחה ממתינה 2.9

 .IPהמערכת תתמוך ביכולות חווי בעת הפעלת התכונה במכשירי  א.

בעת כניסת שיחה נוספת )"שיחה ממתינה"( המערכת תאפשר מעבר בין השיחות בכל סוגי  ב.

הטלפונים. בציוד קצה התומך בכניסה של מספר שיחות, נדרשת תמיכה בדילוג בין 

 השיחות לא על פי סדר הגעתן.

ונה ברמה מערכתית וברמת שלוחה בודדת או קבוצת המערכת תאפשר הפעלת התכ ג.

 שלוחות.

 שיחה מזוהה

המערכת תתמוך בהעברת נתוני שיחה מזוהה ללא תלות בסוגי הטלפונים יחידות הקצה  א.

 , ציוד אנלוגי( כמפורט בסעיף זה. SIP ,IPשיסופקו )

 המערכת תתמוך בזיהוי שיחה ב: ב.

 שיחות נכנסות מהרשת הציבורית.

המרחבית ובקישוריות למרכזיות  WAN -ימיות ושיחות בין אתרי גשר על גבי רשת השיחות פנ

 קיימות. 

 .Soft Phone -שיחות ל

 העברת זיהוי מתקשר בעת חיוג מתוך יישומי מחשוב לרבות מתוך

 CONTACT LIST.  -רשימות ב

 העברת זיהוי שיחה ליעד בעת הפעלת תכונות עקוב אחרי ליעד חיצוני. 

השולחנית ובטלפון הנייד וקבלת  תכונות ניידות לפיה מתבצע חיוג במקביל בשלוחהבעת הפעלת 

 השיחה במכשיר הנייד, יועבר זיהוי המתקשר לרבות אם הינו מתקשר חיצוני. 

כגון: העברת שיחה למערכת  העברת זיהוי בין המרכזייה למערכות מקושרות למערכת הטלפוניה

CTI ,IVR ,נתבי שיחות ועוד שבכוונת גשר לבקש יישומן במסגרת , רישום שיחות, דואר קולי

 תקופת ההתקשרות.

 חסימת זיהוי

  המערכת תאפשר חסימת זיהוי חיוג יוצא משלוחותיה כמפורט:

 חסימת זיהוי מערכתית.

 חסימת זיהוי ברמת שלוחה.
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 חסימות שיחה

נלוגיים, חסימת גישה מ/אל עורק/קבוצת עורקים. קבוצת עורקים תיתכן שתוגדר כערוצים א

 .SIP ,IPדיגיטאליים, 

 חסימה לקבוצות יעדים )למשל ע״פ קידומות( וליעדים מוגדרים.

חסימת אפשרות ביצוע עקוב ליעדים מוגדרים ברמת משתמש בודד, ברמת משרד, ובאופן מערכתי 

 לכלל המנויים במרכזייה.

הופעלה התכונה יופיע (. בשלוחה בה Do Not Disturbתמיכה בחסימת הטלפון לקבלת שיחות )

 חיווי על הצג ללא צליל.

ניתן יהיה להחיל את כל החסימות המתוארות להלן גם בעת יזום השיחה על ידי שלוחה מורשית 

 וביצוע ניסיון העברה.

 עורק מוחלטת לגישה לקווי חסימה א.

 לשיחות נכנסות בלבד חסימה ב.

 לשיחות יוצאות בלבד חסימה ג.

 לקידומת/קבוצת קידומות חסימה ד.

 למספר בודד מוגדר חסימה ה.

 לשיחות לחול. חסימה ו.

 חניה

 המרכזייה תתמוך בהפעלת תכונת חניה על שלוחה תפוסה. א.

 התכונה תופעל על ידי לחיצה על לחיץ או חיוג קוד הפעלה. ב.

 בעת הפעלת התכונה יינתן חיווי קולי וויזואלי ליוזם. ג.

 לקט שיחות

 ה תאפשר ביצוע לקט שיחות)חטיפה( בשני אופנים:המרכזיי א.

 לקט שיחות ״ישיר״ במצב שידוע מספר השלוחה המצלצלת. ב.

 לקט שיחות מקבוצה במצב בו השלוחה המלקטת חברה בקבוצה עם השלוחה המלוקטת. ג.

 התכונה תופעל על ידי לחיצה על לחיץ או חיוג קוד הפעלה. ד.

 קבוצות גישוש

 הגדרת קבוצות גישוש שיפעלו בשלושה אופנים:המרכזייה תאפשר  א.

 גישוש טורי 

 גישוש אקראי 
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ACD  

 בקבוצה שתפעל בגישוש טורי הגישוש יחל משלוחה קבועה וינוע במסלול קבוע. ב.

 בקבוצה שתפעל בגישוש אקראי יחל הגישוש משלוחה אקראית וימשיך במסלול קבוע. ג.

קבועה/שלוחה אקראית/שלוחה שדיברה  יחל הגישוש משלוחה ACD -בקבוצה שתפעל ב ד.

 משך זמן נמוך יותר וזאת לגבי השלוחות שביצעו כניסה לקבוצה בלבד.

 נציג יוכל להיות חבר ביותר מקבוצת גישוש אחת. ה.

 לכל קבוצת גישוש ניתן יהיה להגדיר יעד חלופי לאחר זמן מוגדר. ו.

 מן כניסה לקבוצה.נדרשת אופציה להכנסת קוד זיהוי נציג בז ACDבקבוצות  ז.

ומהן הדרישות להתקנתה,  ACDיש לתאר בפירוט את מערכת הבקרה לניטור קבוצות  ח.

כמו כן יש לתאר איזו אינפורמציה ניתן לקבל בכלים הבנויים במרכזיה ואיזו 

 .ACDאינפורמציה מחייבת התקנת מערכת בקרת 

  קבוצות לפחות. 20המערכת תאפשר הפעלת  ט.

 עקוב אחרי

 הפניית שיחות על ידי תכונת עקוב אחרי תתאפשר, על פי הרשאה ברמת השירות. א.

המרכזייה תאפשר בעת הפעלת התכונה מתן חיווי ויזואלי וקולי הן למנוי המפעיל והן  ב.

 למנוי הפונה לשלוחה.

 י ש לפרט את תמיכת המרכזייה בסוגים של הפעלת תכונת עקוב אחרי: ג.

 הפניית כלל הפניות ליעד חליפי. -עקוב אחרי כללי 

 הפניית שיחות ליעד חליפי במצב של תפוס בלבד.  -עקוב אחרי בתפוס 

 הפניית שיחות ליעד חליפי במצב של אין מענה בלבד. -עקוב אחרי באין מענה 

 (LCRניתוב שיחות ) 

 LCR-LEAST COSTהמערכת תאפשר הגדרת ניתוב שיחות על פי הגדרת עדיפויות )  א.

ROUTINGיחות בנתיבים אלטרנטיביים.( ועל פי אישור גשר להעברת ש 

המערכת תתמוך בהגדרת מספר ניתובים אלטרנטיביים במקרה שלא ניתן לבצע חיוג  ב.

בנתיב הראשון שהוגדר. או ניתוב לכל רכיב אחר המאפשר הוצאת שיחות תוך שימוש 

 -ברשת ה

.WAN 

ה במקרה של הגדרת ניתובים אלטרנטיביים, המערכת תכלול תמיכה במניעת ניתוב ז ג.

 בהתאם לרמת ההרשאה של השלוחה המחייגת.
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 ניתוב שיחות נכנסות:

באמצעות מספרי חי״פ  ארכיטקטורת המערכת תתוכנן לתמוך בכניסת שיחות לאתרי גשר א.

בליבת המערכת ו/או באתרי המשנה )אתרים המהווים אתרים מרוחקים בהם נפרשים 

ת מקומית(, וכן דרך מכשירי קצה בלבד למעט כאלו שהוגדרו כאתרים בעלי שרידו

 אפליקציית ניתוב שיחות ומשם לאתרי גשר.

 ניתוב שיחות במצבי כשל: -כללי 

של גשר, כלל התנועה הנכנסת והיוצאת  DC -במצבי כשל ברכיבים של הליבה הנמצאים ב א.

בצורה שקופה, קרי בצורה אוטומטית, ללא התערבות  DR -תועבר לליבה הנמצאת ב

  חיצונית/ידנית.

 תוב שיחות לאתר גשר במצבי כשל.ני ב.

ולשיקולה הבלעדי אילו תסריטי שיחה  לגשרבכשל העברת שיחה לאתר, תינתן האפשרות  ג.

 יופעלו.

תסריטי השיחה שיופעלו, יכללו את האפשרויות הבאות והכל כאמור בהתאם להחלטת  ד.

 גשר:

 החזרת השיחה וניתוקה 

 השמעת הודעה 

 קוליאפשרות להשארת הודעה בתא  

 העברת השיחה למכשיר רט״ן. 

 Time Of Dayניתוב שיחות נכנסות על פי : 

המערכת נדרשת לתמוך בהגדרת ניתוב ברמת שלוחה לפי שעות ותאריכים, קרי הגדרת  א.

טבלת שעות לפיה בשעות מסוימות תנותב השיחה לשלוחה ובשעות אחרות תנותב השיחה 

(, יישום זה נועד לספק מענה לאותן יחידות ליעד אחר ( תא קולי, הודעה, יעד אחר וכד

 להן לדוגמא שעות קבלת קהל ושעות מענה טלפוני.

במקרה של בחירת גשר לנתב שיחות על פי שעות, ניתן יהיה להגדיר חוקיות לפיה מספרי  ב.

בשעות קבלת קהל בהן  טלפון מזוהים יקבלו שירות יעודי שעוקף תסריטי ניתוב. לדוגמא,

השיחות ינותבו למענה קולי או  מנוע כניסת שיחות לנותני השירות,מעונין המשרד ל

שירות אחר. הכוונה היא לתיעדוף מספרים מזוהים, לשיחות פנים ארגוניות או שיחות 

 מקבוצות מספרים יעודיים.

 ניתוב שיחה נכנסת מבחוץ לנתב באין מענה בשלוחה. ג.

 שיחות טלפון יוצאת
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בוצעו מהמרכזים המהווים את ליבת הרשת בחלוקת שיחות יוצאות מליבת המערכת י א.

 עומס בניהם. נדרש לפרט הפעלת מנגנון חלוקת עומסים זה.

במצב כשל של אחד המרכזים הטכנולוגים המהווים את הליבה, תתבצע הוצאת השיחות  ב.

 דרך המרכז השני בצורה שקופה למשתמש.

וגדרים, יוגדרו כל המשאבים במקרה ויוגדרו נתיבים זולים להוצאת שיחות ליעדים מ ג.

הנ״ל כקבוצה וירטואלית ללא תלות במקום התקנתם הפיזי. שיחה ליעדים אלה תצא 

 דרך המרכז הרלוונטי ובהתאם לחוקיות איזון עומסים.

 מזכירה-מנהל

בעת חיוג למספר הטלפון המפורסם של המנהל תאפשר המרכזייה את המצבים הבאים:  א.

ת המזכירה, חיווי )ויזואלי/קולי( בעמדת המזכירה ובעמדת חיווי )ויזואלי/קולי( בעמד

 המנהל גם יחד, חיווי )ויזואלי/קולי( בעמדת המזכירה ולאחר פרק זמן בעמדת המנהל.

 ניתן יהיה להגדיר בעמדת המנהל מספר שיעקוף מנגנונים אלו וינותב ישירות למנהל. ב.

 נדרשת תכונת אינטרקום בין המנהל למזכירה. ג.

 שת תמיכה בהגדרת מספר מזכירות למנהל אחד.נדר ד.

 נדרשת תמיכה בהגדרת מספר מנהלים למזכירה אחת. ה.

נדרשת אפשרות הפניית השיחות, באין מענה/תפוס, לתא קולי אישי על פי היעד המחויג  ו.

 )המנהל או המזכירה( או לתא קבוצתי.

 חדירה לשיחה

 למשתתפים בשיחה לגבי החדירה והיציאה מהשיחה.יינתן חיווי  -חדירה רועשת  א.

 לא יינתן חיווי לגבי החדירה ויציאה מהשיחה. -חדירה שקטה )לשלוחות מוקד בלבד(  ב.

חדירה לשיחה ואפשרות לחישה למנוי בשפופרת ללא  -לחישה )לשלוחות מוקד בלבד(  ג.

 חיווי רועש.

 החדירה תתאפשר בהתאם לרמת שרות מיוחדת ונפרדת. ד.

 ניתן יהיה לחסום חדירה לשלוחות ספציפיות על פי הגדרה ברמת שרות. ה.

 נעילה

למנוי תתאפשר ביצוע פעולת נעילה או פתיחת נעילה של מכשיר הטלפון )טלפון שולחני  א.

,Soft-Phone .)( באמצעות קוד אישי )סיסמא 

 פתיחת הנעילה תהייה באמצעות קוד אישי לכל עובד. ב.

 תתמוך באיפוס סיסמא על ידי גשר או לבקשתה מהספק.המערכת  ג.
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המערכת תתמוך ביכולות חווי שונות לטלפון הנמצא במצב נעול )צליל, אינדיקציות חוזי  ד.

 וכד(, יש לפרט.

 המערכת תתמוך באפשרויות להגבלת רמות שרות במצב הנעילה ויכולת חיוג פנימי בלבד. ה.

ית ופתיחתה לפי שעות וקבוצות מנויים על פי המערכת תתמוך בביצוע נעילה מערכת ו.

 דרישת גשר.

בעת שימוש בקוד נעילה, נדרשת תמיכה בהעברת המידע למערכת רישום שיחות לצורך  ז.

חיפוש שיחה  -מעקב אחר פעילות שבוצעה משלוחה ברמת עובד )מספר חשבון/קוד עובד( 

 לפי קוד עובד.

בהתאם לרמת ההרשאה של העובד )בעל ההרשאות לחיוג בעת פתיחת הנעילה תהייה  ח.

 הסיסמא( ולא השלוחה.

 נדרשת תמיכה במתן קודי נעילה לעובדים להם לא קיימת שלוחה שולחנית. ט.

בקרה  דרשת תמיכה בהעברת קוד המשתמש למערכת רישום שיחות או כל מערכתנ י. 

 אחרת לצורך מעקב והפקת דוחות.

 

 Extension Mobility -ניידות 

 (Presetלשלוחה פעילה והחלפת המסכה ) Logonהנדרשת היא ביצוע  היכולת א.

 שלה למסכה של המנוי החדש.

 המערכת תתמוך בהעלאת פרופיל משתמש מלא לרבות רמות השירות שלו. ב.

 לשלוחה של מנוי אחר. Loginהמערכת תתמוך בחסימת אפשרות ביצוע  ג.

קבוצת שלוחות והגדרה מערכתית נדרשת תמיכה בהגדרת התכונה ברמת שלוחה בודדת,  ד.

 לפי בחירת גשר.

 התכונה תתאפשר לתחזוקה על ידי מנהל המערכת מטעם גשר. ה.

( בעת ביצוע תהליך Logout -המערכת תתמוך בהדממת השלוחה הקבועה ) מעבר ל ו.

Login .תקין מרחוק 

 (MOBILITYחיבור טלפון נייד כשלוחה ניידת של המרכזייה ) -ניידות 

המערכת המוצעת נדרשת לאפשר צלצול במקביל בשלוחה הנייחת והניידת )ציוד  -כללי  א.

קצה נייד(. לאחר המענה במכשיר הנייד, יוכל המשתמש להפעיל את הטלפון כשלוחה של 

 המרכזייה ולהפעיל באמצעותו תכונות שלוחה )העברת שיחה, חיוג פנימי וכד(.

השולחנית לשלוחה הניידת תיתמך בכל הפעלת התכונה והוצאת שיחות במקביל לשלוחה  ב.

 תצורת ממשק מול מפעילי התקשורת השונים.
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 המערכת תאפשר אופן הגדרת השירות למשתמש ומתן הרשאות בהתאם למפורט להלן: ג.

 חיוג במקביל למספר יעדים )שולחני, נייד, אחר( ללא תלות במקור השיחה. -ללא הגבלה  ד.

 שמקורן פנים ארגוניות ו/או שיחות נכנסות מחוץ לארגון.הגבלת הוצאת שיחות  ה.

בשימוש בתכונה זו, לאחר מענה ביחידת הקצה הניידת, נדרשת אפשרות החזרת השיחה  ו.

 לשלוחת המרכזייה ממנה הופנתה השיחה לטלפון הנייד ללא ניתוקה.

 המערכת תתמוך במתן אפשרות לניהול עצמי על ידי המשתמש בתזמון הפעלתו. ז.

 ספריה אישית לחיוג מקוצר

מספרים לפחות לכל משתמש ללא תלות  10המרכזייה תאפשר הקצאת חיוג מקוצר של  א.

 בסוג ציוד הקצה שלו.

יש לפרט מגבלות באם קיימות לגבי סה״כ החיוגים המקוצרים במערכת, כמות ספרות  ב.

 בספריה וכד.

 הספריות יאוחסנו במרכזיה ולא בציוד הקצה. ג.

 יה תאפשר, בהגדרה מראש, חיוג הקיצורים גם בעת חסימת השלוחה לחיוג.המרכזי ד.

המרכזייה תאפשר/תמנע, בהתאם לרמת שרות, ביצוע עקוב אחרי למספרים בספריה  ה.

 הפרטית.

 ספריה מערכתית לחיוג מקוצר

 המרכזייה תאפשר הקצאת חיוג מקוצר מערכתי. א.

 בסוג ציוד הקצה שלו. הפעלת הקיצורים תתאפשר לכל משתמש ללא תלות ב.

יש לפרט מגבלות באם קיימות לגבי סה״כ החיוגים המקוצרים במערכת, כמות ספרות  ג.

 בספריה וכד.

 המרכזייה תאפשר, בהגדרה מראש, חיוג הקיצורים גם בעת חסימת השלוחה לחיוג. ד.

המרכזייה תאפשר/תמנע, בהתאם לרמת שרות, ביצוע עקוב אחרי למספרים בספריה  ה.

 בורית.הצי

 מוסיקה בהמתנה

המערכת תאפשר תמיכה במספר מקורות מוסיקה ויכולת הגדרת קבוצות שונות  א.

 למקורות מוסיקה שונים.

 בכל הפניית שיחה להודעה בממשק שמוצע, תושמע ההודעה/מוסיקה מתחילתה. ב.

 לא תהיה מגבלה בכמות המנויים השומעים בו זמנית מוסיקה ממקור כלשהו.  ג.

 פותתמיכה בש

 המרכזייה המוצעת תאפשר הפעלת יחידות הקצה בשפה העברית. א.



 160מתוך  46עמוד 

 

 חתימה וחותמת: ______________

   גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל, הקדש ציבורישל  מכרז להקמת רשת נתונים וטלפוניה  

      

 

 

 המרכזייה תאפשר בכל הממשקים עם המשתמשים עבודה בשפה העברית. ב.

 ניהול המרכזייה והמערכות הנלוות בלבד יכול להיעשות בשפה האנגלית. ג.

 ממשקים וקישורים

 טים להלן:מערכת הטלפוניה המוצעת נדרשת לתמוך בסוגי הממשקים המפור

 PRIממשק ספרתי 

 לקישור בזק למפעילי תקשורת. - EURO ISDNהתומך בפרוטוקול  PRI ,E1ממשק 

 העברת מספר מנוי. א.

 העברת שם בעברית ב.

 הדלקת נורית ג.

 הפעלת תכונת ״חנייה״ בשיחה פנימית. ד.

 תכונות נוספות לפי דרישת גשר. ה.

 עורקים אנלוגיים

 .FXOאנלוגיים  COעורקי  א.

 VOIPממשק 

 . WAN -( לקישור לGATEWAY) VOIPהמרכזייה תתמוך בממשק  א.

 על המציע לפרט תמיכת הממשק בפרמטרים הבאים:

 SIP ,H323פרוטוקולים:  א.

 G729 ,G723 ,G711 : CODECS -תמיכה ב ב.

 PSTN -גלישה אוטומטית ל ג.

 TOLL QUALITYאיכות השיחות ברמת  ד.

לחיבור מול מפעילי תקשורת. ממשק זה יתמוך  SIP TRUNKהמערכת תתמוך בחיבור ממשקי 

 ב:

 העברת שיחות א.

 העברת שיחות בשילוב נתוני שיחה ב.

העברת נתונים כגון נתוני שיחה, נתוני מתקשר וכל מידע אחר שנאסף מהמתקשר ו/או  ג.

 ממערכות המידע הארגוניות

 .SIPבי עורקי על ג DTMFהמערכת תתמוך בחיוג 
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 ממשק למערכות ניהול תורים:

 CCT-2המערכת תתמוך בממשק לקישור מערכות ניהול תורים בפרוטוקולים שונים:  א.

,JTAPI,CSTA,TSAPI,TAPI.וכד , 

הממשק יתמוך בקישוריות למספר מערכות ניהול תורים למקרה שגשר תדרוש קישור  ב.

 למערכות הקיימות ברשותה.

 IVRממשק למערכת 

 SIP /E1ממשק זה יתמוך בפרוטוקול  .א

או  IVR -ממשק זה יתמוך בהעברת נתוני שיחה ונתונים נוספים כפי שנאגרו במערכת ה ב.

הועברו אליה מ/אל מערכות משיקות כגון מרכזייה, מערכת ניהול תורים, מערכת זיהוי 

 דיבור ועוד.

Click to dial 

 . Outlook -א. המערכת תאפשר לכלל המשתמשים לבצע חיוג מ 

 )Unified Messaging) UMמערכת דואר קולי / 

 .UMהמרכזייה תכלול מערכת דואר קולי  א.

יש לציין האם המערכת המוצעת הינה מערכת אינטגראלית במרכזייה או מערכת חיצונית  ב.

 משלימה.

במידה ומוצעת מערכת חיצונית יש לפרט את החומרה/תוכנה/רישוי של המערכת ואת  ג.

 ממשקי ופרוטוקולי החיבור המוצעים.

המערכת המוצעת תוכל לספק תאי דואר קוליים לכל שלוחות המרכזייה ללא הגבלת  ד.

 כמות.

 המערכת תתמוך בכל סוגי השלוחות ללא תלות בסוג יחידת הקצה. ה.

 המערכת תספק רמת שירות אחידה לשלוחות בכל האתרים ברשת. ו.

 רוצי הגישה למערכת.יש לציין את המודולאריות בע ז.

 יש לציין את המודולאריות בנפחי ההקלטה לכל שלוחה. ח.

 התפריטים הקוליים למשתמש ולפונה החיצוני יהיו בשפה העברית.  ט.

 הגישה להודעות תהיה מוגנת בסיסמא. י. 

 תינתן אפשרות לחסימה של גישה חיצונית למערכת וביצוע שיחות המשך.  יא. 

 חיווי על הודעה חדשה יוצג על גבי כל סוגי יחידות הקצה המוצעות. יב. 
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 המערכת תאפשר הפעלת נתבי שיחות ללא הגבלה כמותית.  יג.  

 יש לציין כמות ענפים/תתי ענפים נתמכים. יד. 

 יש לציין משך הודעה נתמך. .טו

 הודעות מערכתיות יהיו בשפה העברית.  .טז

 יז. יש לציין סוגי קבצים קולים נתמכים.

 יש לציין את שיטת הקלטת ההודעות בנתבים. . יז

  . המערכת תבצע סנכרון מלא לפעולות מחיקה שיבוצעו הן מהטלפון והן מהדואר האלקטרוני.יח

 ה ביניהן. יט. יש לאפשר הקלטת מספר הודעות יוצאות עם אפשרות בחיר

 כ. הקלטת שם משתמש במקום מספר שלוחה. 

 כא. אפשרות העברת הודעה נכנסת לשלוחה אחרת או לקבוצת שלוחות. 

 כב. יש לציין משמעות תמיכה ומודולאריות בקבלת פקסים. 

 כג. יש לפרט את מנגנון אחסון ההודעות )האם בשרת המקומי או במערכת הדואר הארגונית(.

Client להתקנה/הפ( עלה על טלפונים ניידים חכמיםSoft Phone.) 

 להתקנה/הפעלה על טלפונים ניידים. Sip Client א.

 .Kaios ,IOS ,Android ,Windowsתמיכה במערכות הפעלה מסוג  ב.

 .VoIP -תמיכה ב ג.

̂  ד.  .Sip Client -בין טלפון שולחני ל  Mobilityתמיכה 

 והוצאת שיחה באפליקציה זו.המציע יפרט כיצד מתבצעת קבלה  ה.

 

 

 שרת פקסים

המערכת המוצעת תכלול שרת פקסים לקבלה ושליחה של פקס באמצעות הדואר  א.

 האלקטרוני.

 לא תהיה מגבלה לכמות המשתמשים. ב.

  השרת יחובר למרכזייה בארבע מבואות לפחות. ג.

הפקס  ANIפניות פקס יתקבלו באופן ישיר דרך הרשת הציבורית ויתמוך בזיהוי על פי  ד.

 השולח.

 (.DNISניתוב הפקס יתבצע ע״פ מספר הפקס ) ה.



 160מתוך  49עמוד 

 

 חתימה וחותמת: ______________

   גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל, הקדש ציבורישל  מכרז להקמת רשת נתונים וטלפוניה  

      

 

 

 שרת הפקסים ישמש גם לפקסים יוצאים ביוזמת משתמשים רגילים. ו.

התמיכה בפקסים יוצאים ונכנסים תתבצע באמצעות כל ממשק שיופעל במערכות  ז.

 , ועוד.Voice GW, יחידות המרה מסוג FXSות: ליבת המערכת, ממשקי השונ

 (לטלפון ולפקס.Number^ 0למשתמשים להם יש תיבת פקס נכנס יהיה מספר אחד ) ח.

 רישום שיחות

נתוני רישום  המערכת תכיל כלי רישום שיחות הכולל רישום מידע של כל שלוחה במערכת.

 ן:השיחות יכילו לפחות את הנתונים שלהל

 השלוחה היוזמת/מקור השיחה הנכנסת. א.

 העורק ממנו בוצעה השיחה. ב.

 תאריך ביצוע השיחה בפורמט של יום, חודש, שנה. ג.

 hh:mm:ssשעת השיחה בפורמט של  ד.

 . hh:mm:ssמשך השיחה בפורמט  ה.

 המספר שהוקש )כפי שהוקש או מספר שהומר על יד ספרייה(. ו.

את מספר השלוחה אליה הועברה השיחה מהשלוחה היוזמת  בהעברת שיחה, נדרש להציג ז.

 ואת משך השיחה המועברת, כולל חיווי על העברת השיחה.

 DISAשיחות המשך שבוצעו באמצעות שימוש בהרשאות  ח.

מספר חשבון/קוד עובד לצרכי בקרת מעקב שיחות לפי עובד לשיחות שבוצעו באמצעות  ט.

 פתיחת מכשיר עם קוד.

 שיחות המשך שבוצעו תוך שימוש במרכזיית הספק כמרכזיית מעבר. י. 

לדוגמא שיחות שהגיעו מאתר מרוחק שמחובר לליבה הטכנולוגית ויציאה דרכו לרשת 

 הציבורית.

 (. Click to Callשיחות שבוצעו מתוך יישומי מחשוב )באמצעות  יא. 

 יג. רישום שיחות שלא נענו. Desktopפקסים שחויגו מתוך  יב. 

 שיחות נכנסות והצגת מספר המתקשר במידה ומועבר על ידי המרכזייה. יד. 

 שיחות לחול, שיחות למספרים מיוחדים ואו שיחות עם חיובים מיוחדים. טו.

 .PRIדוחות תנועה כולל גרף עומס על צירי  טז.

המערכת תאפשר הפקת דוחות בצורה יזומה לפי כל אחד מהפרמטרים המפורטים לעיל  יז. 

 .CSV, EXCELרים ויצוא לפורמט ואח
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 לשלוחה אנלוגית IPשלוחות אנלוגיות ומתאם שלוחת 

על מנת להפעיל שלוחות אנלוגיות בבניין גשר ובאתרים, המרכזייה בבניין גשר ובמוקד  א.

 GWשלוחות או לחילופין יותקן  8העירוני תכלול כרטיס שלוחות אנלוגיות של לפחות 

 ויאפשר שימוש בשלוחות אנלוגיות. IPשיחובר לנקודת 

 או שווה ערך מאושר. MP112יהיו מתוצרת חברת אודיוקודס מדגם  GW -ה ב.

 חיבור מכשירי פקס ופתיחת דלת

 המערכת תאפשר חיבור מכשירי פקס. א.

המערכת תאפשר העברת צלילים למכשירי הפקס הזהים לצלילים במערכות הטלפוניה  ב.

 ים.ברשת הציבורית ללא שינוי

 חיבור והפעלת יחידת פתיחת דלת.

( הפועלות בשיטות שונות : אנלוגי, PANCODEהמערכת תתמוך בחיבור יחידות פתיחת דלת )

SIP ,IP 

 המערכת תאפשר ביצוע שיחה בין מנוי פנימי במרכזייה ליחידות פתיחת דלת.

 המערכת תאפשר חיוג קוד ביחידת פתיחת דלת ופתיחת הדלת לאחר אימות הקוד.

 מערכת תאפשר פתיחת הדלת מכל שלוחה בעלת הרשאה מתאימה.ה

בפנקוד, המערכת תאפשר צלצול בו זמני במספר לא מוגבל של  CALLבעת לחיצה על לחצן 

 מכשירי טלפון.

 המוצעים ותכונות IPדגמי טלפוני 

 כל הטלפונים המוצעים יהיו מתוצרת יצרן המרכזייה יתמכו בתכונות הבאות:

 802.1Q -, וP/Q 802.1תג פנימי מובנה תומך מ -מתג אינטגרלי 

 .AF 802.3תאימות הזנת מתח לטלפון מהמתג בפרוטוקול 

 תמיכה בהזנת מתח מספק כח.

 .RJ45 -בשני שקעי ה l0/l00/l000Mbהפעלה בקצבים 

 צג אלפא נומרי.

 ממשק משתמש בעברית.

 .X 802.1הפעלת פרוטוקול אימות 

 הצפנת איתותים.

 הצפנת שיחה.
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 אפשרות לטעינת סרטיפיקט לזיהוי הטלפון.

 Full Duplex -רמקול דו כיווני 

 (.DHCPתמיכה בקבלה והגדרת כתובות בצורה סטטית או דינאמית )

 Personal Directory —ספרייה אישית 

 יומן שיחות.

 Busy Indicator —חיווי על שלוחות בסטאטוס תפוס 

 .Redial —חיוג חוזר למספר אחרון 

 כולל חיווי. MUTEלחצן השתק 

 חניה פנימית.

 הצגת שיחה מזוהה.

 LDAP4ו התממשקות ? -( Active Directoryנגישות לספרייה מערכתית )

 חיוג ודיבור ללא הרמת שפופרת.

Dial from the list  של שיחות שלא נענו, הוחמצו ונמצאות תחת הCall Log ן של הטלפו

Whisper Coaching .לעמדות מוקד בלבד 

 לשיחות ולהודעות ממתינות LEDנורית 

 בשני צבעים )אדום או ירוק( למידע על סטטוס הקו LEDנוריות 

 זיהוי מתקשר המציג שם ומספר

 מקשי קוו לפחות ניתנים לתכנות.  1

 

 

 סוגי טלפונים

 T1טלפון מסוג 

 אינצ׳ לפחות. 2.8סך בגודל של מ

 ארבעה מקשים תלויי הקשר הניתנים לתכנות. 

 G.711, G.726, G.729A/B, G.722קודקים נתמכים: 

 .WEBקינפוג באמצעות ממשק 

 הגברה/הנמכה של עוצמת שמע ברמקול ובשפופרת.
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 T2טלפון מסוג 

 אינצ׳ לפחות. 3.5אך עם צג בגודל  T1כמו טלפון מסוג 

 אפשרות לחיבור יחידת הרחבה.

 יחידת הרחבה

 חידת ההרחבה תכיל צג ליד כל לחיץ ו/או אפשרות לכיתוב ליד כל לחיץ.י

 בכל לחיץ ניתן יהיה להגדיר מספר תצורות עבודה:

 חיווי על סטטוס שלוחה אחרת במרכזייה.

 חיוג מהיר ליעד.

 אינטרקום/קו חם לשלוחה אחרת במרכזייה לרבות הצגת סטטוס היעד.

לא תהייה מגבלה בהגדרת מספר השלוחות במרכזיה בהן הוגדר קבלת חיווי על סטטוס שלוחה 

 .מסוימת

 אספקת מתח ליחידת ההרחבה:

 יחידת ההרחבה תוזן במתח המגיע אליה ישירות ממכשיר הטלפון.

 יחידת ההרחבה תואר בתצורה זהה להארת צג מכשיר הטלפון או בכל עוצמת ההארה אחרת שלא 

 ערכתתיעוד המ

בנוסף,  . עותקים קשיחים בעברית 3 -ב As Madeתיק אתר  גשרבסיום הפרויקט יגיש המציע ל

 -( והשרטוטים יוגשו בWord ,Excell)  OFFICEיגיש עותק במדיה מגנטית  בעברית בתוכנות 

Visio. 

 :התיעוד יכלול

 .רשימת סוגי ציוד וכמויות

 .מפרטים טכניים של הציוד שהותקן

 .מפורטות של המערכת As Madeתכניות 

 .מערך שהותקן וכל הקשרים בין המערכותהשרטוט 

 תיעוד על ידי צילום תמונות של כל ארונות התקשורת שבהם הותקן הציוד וציון מיקום הארון

 .התיעוד יופק בצורה ממוחשבת ולא בכתב יד

 בדיקות קבלה

 .ביצוע העבודהתנאי הכרחי לקבלת אישור גמר ל וניה ומוצלחותביצוע בדיקות קבלה מושלמות 

 בדיקות הקבלה יבוצעו על ידי הלקוח או מי מטעמו.
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יידרש לצורך ביצוע כל שספק את אשר יהמציע מלאה של באחריות ביצוע בדיקות הקבלה הינו 

 .בשלביהן השונים בדיקותה

יש את הזכות להוסיף או לשנות  גשרל .גשרדיקות קבלה לאישור נציג תכנית ב המציע הזוכה יגיש

 את מבחני הקבלה.

 :בדיקות הקבלה יכללו לפחות

 .הזמנהלו SOW -ל, בדיקת התאמה של הציוד שהותקן  למפרט

 בדיקות קבלה למוקדים ולממשקים השונים שידרשו.

או מי מטעמו  גשרי המנהל הפרויקט מטעמה של "כפי  שיוגדרו ע ,במידת הצורך, בדיקות נוספות

   .SOW -עם הספק בעת הכנת ה יוגדרו

או מי מטעמו תהיה הקובעת והמציע מתחייב לבצע הבדיקות הנוספות  גשריודגש שקביעת נציג 

 .כפי שייקבעו על ידו

 .מו מראשויתואמו ע ,או מי מטעמו גשרנציג בדיקות הקבלה יעשו בנוכחות 

דיקות הקבלה ולפני תחילתן, ייקבעו קריטריונים מדויקים למעבר של כל בדיקה במסגרת תכנית ב

 .וכן לוח זמנים לתיקון וביצוע בדיקות חוזרות לבדיקות שנכשלו

עלות בדיקות הקבלה כלולה בהצעה ולא תשולם תוספת בגין ביצוע הבדיקות, , למען הסר ספק

 .שרשיידתיקון הכשלים שימצאו ואו הבדיקות החוזרות כפי 

יאמר כי הבדיקות חייבות להיות דומות ככל הניתן למצבי אמת ויבדקו מצבי קיצון כגון ניתוק 

 פתאומי של החשמל או תשתית התקשורת, ללא הורדה מסודרת של המערכות.

 הדרכה

למערכות בנושאים שונים הקשורים  גשרנציגי יהיה אחראי על מתן שירותי הדרכה להזוכה ספק ה

תפעול , התגברות על תקלות בסיסיות, ושינוייםיצירת הגדרות , ת ותפעול המערכ: כגוןהמותקנות 

 '. וכו המוקדים

פרונטליות ובמקרים מסויימים למען הסר ספק, באחריות הספק הזוכה לבצע הדרכות 

  ככל שנדרש.  גשרלעובדים באתרי  פרסונליות,

במהלך ההתקנה פרונטאלית וכן הדרכה שוטפת  גשרי באתרת יושרותי ההדרכה יכללו השתלמו

 .ולאחריה להטמעה וחניכה שוטפת

בנוסף, הספק יכשיר מספר נאמני יישום, עובדים שיקבלו הדרכה כולל ברמה הטכנית, לתחזוקה 

שוטפת, איתור תקלות, הגדרת שלוחות ומנויים למרכזיה, וכד'. נאמני יישום אלו יופעלו בהתאם 

 , ולא יהיו במקום מילוי חובות הזוכה.גשרלשיקול דעתה של 

י "שיוכשרו לכך ע גשר נציגיי "מטרת ההדרכה בין היתר לאפשר תפעול שוטף של המערכת ע

 .הספק הזוכה
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 :מערכי הדרכה

כל . ברמות טכניות שונות גשרהטכני של הספק הזוכה יהיה אחראי על מתן שירותי הדרכה לצוות 

ספרות מקצועית ותיק תיעוד יסופקו על ידי הספק למועד ההדרכה הציוד הרלבנטי להדרכה כולל 

אספקת חומר זה  .המידע יסופק הן במדיה מגנטית והן בעותק נייר .המודרכיםעבור כל אחד מ

 .אינה מהווה תחליף להספקת התיעוד הנדרש ותיק המתקן

להפעלת הכשרה  .הכשרה בסיסית לתפעול המערכת .הסבר כללי על המערכת :ההדרכה תכלול

 .ניתוח ומתן פתרונות, הכשרה מתקדמת לניטור .שירותים מתקדמים במערכת

יסופקו על ידי הספק למועד , כל הציוד הרלבנטי להדרכה כולל ספרות מקצועית ותיק תיעוד

יובהר כי מסירת הספרות המקצועית ותיק התיעוד . הן במדיה מגנטית והן בעותק נייר, ההדרכה

 .הספקת התיעוד הנדרש ותיק המתקןזה אינה מהווה תחליף ל

 פיקוח ובקרה

המציע ימנה מנהל פרויקט מטעמו אשר יתכלל את כל רכיבי המערכת, ההתקנות, בדיקות ובקרות 

או מי מטעמו.    הספק יצרף קורות חיים  גשרואשר יעבוד באופן שוטף מול מנהל הפרויקט מטעם 

 ונו בפרויקטים דומים.ויציין בהצעתו מיהו מנהל הפרויקט , השכלתו וניסי

המציע מתחייב לעבוד בתאום מלא עם מנהל הפרויקט ועם היועצים האחרים בפרויקט ולהשתתף 

 .או מנהל הפרויקט גשרבכל הישיבות שייקבעו על ידי 

או חלק מהעבודה אם לפי דעתו , תהיה הסמכות להפסקת העבודה גשרלמנהל הפרויקט מטעם 

י "ת ואו המפרט הטכני ואו הוראות אחרות שנמסרו בכתב עהעבודה אינה מתבצעת לפי התוכניו

 .מפקח/מנהל הפרויקט/המתכנן

טיב העבודה , בכל נושא שיתעורר ביחס לטיב החומרים הפוסק היחידי והאחרוןיהיה  גשרנציג 

 .ואופן ביצועה

כל העבודות תבוצענה ללא הפרעה לפעילות השוטפת של המערכת הקיימת גם אם פירוש הדבר 

 עבודה בשעות חריגות.

יבוצעו עבודות בשעות חריגות, קרי , גשרבהגשת הצעתו מסכים המציע כי על פי שיקול דעתה של 

המציע  במקרה זה,. גשרמעבר לשעות העבודה הרגילות, או בימי מנוחה והכל בהתאם לאילוצי 

 זכאי לתשלום נוסף בגין העבודות יהיה  לא

לא יתקבל ציוד משומש  .י המציע יהיה ציוד חדש"למען הסר ספק מובהר כי הציוד שיסופק ע

 (.  As new)או ציוד כחדש /ו(   Refurbished)או ציוד מחודש /ו

ן הציוד הודיע או כזה שיצר, end of lifeאו   End of Sale  לא יהיה בסטאטוסהציוד המסופק  

או נמצא בסטאטוס אחר שמשמעותו הפסקת שיווקו או ,  End of Saleלגביו רשמית על מועד  

 .הפסקת תמיכת היצרן בציוד
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לכל  גשרטכני מפורט ויקבל את אישור  רתיאוהמציע יפרט בהצעתו את הציוד בו ישתמש כולל 

 .מרכיב של המערכת לפני ההתקנה

אישור . יוחלף על ידי המציע ועל חשבונו באם יידרש, ציוד שהותקן ללא אישור המנהל הפרויקט

זה אינו גורע במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של המציע לטיב החומרים המסופקים על ידו 

 . ולעמידתם בתנאי המפרט
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 מימוש – 3פרק 
 השירותמוקד 

על הספק להעמיד לרשות הארגון מוקד שירות שיקלוט וינהל את הפניות השונות של הארגון 

 שירותי מוקד השירות יינתנו בשעות העבודה כדלקמן: לשירות בכל תחומי האחריות של הספק. 

 . בנוסף08:00-14:00זמינות בין השעות  -. ביום ו' וערבי חג07:00-18:00ה' בין השעות -בימים א'

, לא כולל ימי שישי, מוצאי 23:00שירות על ידי כונן טלפוני מטעם הספק כל ערב עד לשעה  ןיינת

 שבת וערבי חג ומוצאי יום חג.

ע״י כונן טלפוני, כנ"ל( )אופציונאלי בהתאם  -בשעות שמעבר לשעות הפעילות המפורטות לעיל 

 364*24*7פורמט של  NOCה  קדעלי מופלהחלטת המנהל( ועל ידי מת

הערה: טיפול בתקלה בהתאם לסיווגה ורמת השירות שהוגדרה עבורה יכלול גם המשך טיפול 

 .גשרבתקלה מעבר לשעות העבודה הרגילות הנהוגות ב

 רמות המבטאות הסלמה כדלקמן:  3 -מוקד השירות יטפל בקריאות ב •

מספר חיצוני כפי שייקבע מעת  המשתמשים יפנו למספר קבוע בחיוג פנימי, או - קו ראשון •

לעת, או במייל, או באפליקציה או בכל דרך אחרת שדרכה ניתן לפתוח קריאה לקבלת שירות. 

מערכת ניתוב השיחות תזהה כי מדובר בפניה מעובדי הארגון, ותנתב את השיחה לתומך המתמחה 

שניות, ויחל  60וך מטעם הספק, שיענה לפניה ת גשרומוסמך ומכיר את המערכות הרלוונטיות של 

 . CALL-BACKבפניה, ללא השארת הודעה או שירות  מידיבטיפול 

לאחר קבלת קריאה שמהותה היא מטלה שוטפת או תקלה שלא ניתן לטפל בה  – קו שני •

צוות מומחים )לרבות מומחי תשתיות, מומחי ו הטכניים או דרך המוקד, יפעיל המוקד את אנשי

נולוגיים של ספקי מערכות ו/או של ספקי שירות צד ג׳( מטעם מערכות יישומיות, מומחים טכ

לפתרון מלא ולהחזרת השרות לזמינות ו שירות ברצף עד קשיגיעו למקום התקלה ויספהספק 

במקרה של תקלה שמהותה  ההגעה תהיה בהתאם לאמנת השירות המופיעה בהמשך.מלאה. 

ד ג' ויעקוב אחריו עד לסיום הטיפול מערכת של צד ג' שהפסיקה לתפקד, הספק הזוכה יפעיל את צ

בתקלה. במקרה כזה, תיעצר ספירת הזמן של אמנת השירות מרגע הפנייה לספק צד ג', ותחול 

 אמנת השירות של הספק צד ג'.

ן רואה גשרגבוהה, על כן,  גשרחשיבות מוקד השירות ופעילותו התקינה והיעילה עבור  •

איכות השירות, וכן על מתן מענה מקצועי ואדיב מצד כערך עליון את השמירה על רמה גבוהה של 

 נציגי מוקד השירות כלפי כלל הפונים.

 .אצלוהספק ינהל את פעילות מוקד השירות באמצעות מערכת ניהול הקריאות הקיימת  •

לאנשי גשר המוסמכים )מנכ"ל, סמנכ"ל ומנהל מע' מידע( תהיה גישה למערכת זו ברמת צפייה 

 להכיל יכולת רישום והצגה של תאריכי ושעות עדכון הרשומות בה. בלבד. המערכת חייבת

, כחלק ממוקד השירות הקיים של עבור גשר באחריות הספק להקים לנהל ולתפעל מרכז שירות

. הספק מצהיר בזאת לגשר HELP DESKהספק, הנמצא במשרדי הספק, שיספק שירותי מוקד ו 
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גבי המוקד, המבנה שלו, דרך מתן השירות ומספר כי הוא מתפעל מוקד שירות ויצרף פירוט קצר ל

האנשים המספקים את השירותים במוקד, כמו כן יצהיר המציע כמה אנשים יוקצו כמינימום 

 (M)למתן שירות טלפוני לעובדי הארגון.

המוקד יעניק שירותי תמיכה לכלל משתמשי הארגון )פנימיים חיצוניים וכן כל גורם נוסף  •

 גשר י לשירות(. מוקד השירות ועובדיו יהיו נקודת קשר לפניות משתמשישיוגדר כמשתמש הזכא

 officeבנושאים של טיפול בתקלות ובבקשות שירות, לרבות סיוע בתפעול יישומי תשתית )כגון: 

 . כד'( והדרכה וזאת באמצעות הטלפוןו

מוקד השירות יישא באחריות לטיפול בתקלה ממועד הפניה עד לסגירת התקלה ואישור  •

המשתמש על הסגירה כאמור, תוך עמידה ברמת השירות הנדרשת, כולל תיעוד מלא של כל 

 התהליך, לרבות הפניה ואופן הטיפול במערכת קריאות ייעודית.  

של אנשי תמיכה וטכנאים השירות במספר מספק  מערךבאחריות הספק לדאוג לאיוש  •

ואף מעבר לכך, וזאת במגמה לפתור  באמנת השירותבאופן שיבטיח עמידה בדרישות המוגדרות 

 את מרבית הפניות ללא צורך באסקלציה בניתוב הפנייה לדרג נוסף. 

 למשתמשים במענה ראשון יהיה בשיעור גבוה הפתרוןעל הספק לדאוג לכך שהיקף מתן  •

, ואף מעבר לכך. מוקד השירות יטפל ויתעד את כל סוגי הפניות, 80%של ככל שניתן ומינימום 

תקלות או בקשות שירות, שיתקבלו מהמשתמשים. במסגרת השרות תינתן תמיכה במשתמשים 

ופתרון בעיות תפעול של המחשב, ציודי הקצה השונים, מערכת ההפעלה, יישומי המשרד 

הדרכה והכוונה דרך הטלפון או על ידי  הממוחשב ותמיכה במערכות תוכנה משיקות, הסבר,

 השתלטות על תחנת העבודה של המשתמש או ע״י יציאת נציג השירות ״לשטח״.

לצורך כך, הספק יאייש את מוקד השירות בעובדים בעלי מיומנויות מגוונות, הכוללים  •

מאנשי נציגי שירות, טכנאים ותפקידים אחרים, ככל שנדרש, מוקד השירות יקבל ויטפל פניות 

 הארגון המוצבים בסניפי הארגון ויסייע להם. 

במקרה של תקלה בסניפים בהם לא ניתן לפתור טלפונית, ידאג מוקד השירות להוצאת טכנאי 

של  SLAשטח של הספק לסניף האמור על מנת לפתור את התקלה. הזמן להגעה יהיה על פי ה 

 חומרת התקלה.

. הטיפול והשרות למשתמשים אלה VIPקיימים משתמשים המוגדרים משתמשי  גשר •

 יבוצע עם רמת שרות מיוחדות, אשר תוגדר לספק ע״י המנהל ותתוחזק ע״י מנהל מוקד התמיכה.

למען הסר ספק יובהר, כי מוקד השירות אחראי למעקב ותיעוד של כל פנייה לבקשת  •

/ מורכבת וכד',  שירות, מכל סוג שהוא, ובכלל זה תקלות תוכנה, בקשות הדרכה, משימה תפעולית

עד לסגירתה כולל לוחות זמנים נדרשים לעמידה באמנת השירות והעברת התרעות לשטח. חריגות 

 תלויברמת אמנת השירות ידווחו למנהל מטעם הארגון, או במייל, מסרון או בשיחת טלפון, 
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עבודתו בחומרת התקלה והחריגה בטיפול בה. עניין זה יוגדר על ידי מנהל מוקד השירות בתחילת 

 של הזוכה. 

כל פנייה למוקד השירות תירשם במערכת הקריאות ויוקצה לה מזהה ייחודי שילווה  •

אותה עד לסגירתה. מוקד השירות יתעד את תהליך הטיפול בפנייה משלב הפתיחה, אבחון 

התקלה או אפיון העבודה הנדרשת, מעקב אחר דרגי הטיפול השונים, דווח ועד לסגירת הפנייה 

 לאחר קבלת אישור המשתמש. 

אישור המשתמש לגבי סגירת התקלה יתקבל בכתב על ידי החתמתו על טופס הקריאה  •

כאשר הטופס יכיל גם תיאור של הטיפול שנעשה. הטופס עצמו יכול להיות טופס אלקטרוני ולאו 

 דווקא טופס נייר. החתימה תהיה בהתאם.

ור כמו כן, על מוקד השירות לרשום ולתעד כל תקלה שהתגלתה דרך אמצעי ניט •

, אותם מפעיל הספק, גם אם לא דווחה ע״י משתמש. התקלה תוגדר במערכת NOCהאוטומטיים 

בהתאם לסוגה )כפי שמפורט בנספח רמת שירות(, תתועד על כל שלבי הטיפול עד לסגירתה. תקלה 

פי השעה -שדווחה/זוהתה ע״י אמצעי הניטור או ע״י כל גורם אחר, תירשם במערכת הקריאות על

 דיווח ותטופל בהתאם לסוגה )כפי שמפורט בנספח רמת השרות( עד לסגירתה.בה התקבל ה

תשומת לב מיוחדת תינתן על ידי הארגון לתקלות חוזרות. תקלה חוזרת היא תקלה  •

ימי עבודה באותו מקום על גבי אותו ציוד, או תקלה שדווחה  5-7שחזרה על עצמה בטווח של עד 

כתית שדיווחים לגביה מתקבלים לאחר שהודע כי כסגורה והתגלת כלא כזו או תקלה מער

הסתיים הטיפול בה. למשל הגדרת תקלה כסגורה בתחילת תהליך העתקת חומר, ולא בסופו. 

בסמכות המנהל מטעם הארגון להפוך תקלות רגילות לתקלות חוזרות. לתקלות חוזרות יש 

 שיפורטו בהמשך.פיצוי מוסכם כפי  \משמעות והשפעה על רמת השירות ומנגנוני התגמול

פניות ומשימות בנושא מערכות אפליקטיביות יקבלו מענה ברמה של התקנת  •

האפליקציה, תשתית ותקשורת. הספק לא יידרש לתמוך בתפעול האפליקציה מעבר לתחזוקה 

 סמארטפון וכד', ומתן הדרכה בסיסית לפונה. \טאבלט  \שוטפת, התקנת התוכנה על גבי המחשב 

ה זו תינתן ע״י הגורם האחראי לאפליקציה )רשימת הגורמים האחראיים תמיכה מעבר לתמיכ

 תועבר לספק(. 

מוקד השירות יסווג את רמת החומרה של התקלה, על בסיס היקף התקלה וקריטיות  •

המערכת בהתאם למפורט בנספח רמת שירות. מוקד השירות יתחיל לטפל בפנייה מיד עם קבלת 

טיפול רצוף בפנייה עד להשבת השירות לקדמותו, וזאת עד למועד הדיווח, ידאג לסיווג התקלה, ול

המקסימאלי הנגזר מחומרת התקלה, כפי שמפורט בנספח רמת שירות. למנהל יש סמכות לשנות 

 את סיווג התקלה על פי שיקול דעתו.

הספק ינתח באופן שוטף את הפניות, תקלות ומשימות ואת תהליכי הטיפול בהן במטרה  •

, תקלות חוזרות, לנקוט בפעולות מתקנות ולשפר את תפקוד מוקד השירות ורמת לזהות מגמות

 השירות.
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מוקד השירות יפיק אחת לתקופה או לפי דרישה של המנהל, דוחות על ביצועיו ועל מהות  •

הפניות המבוצעות אליו. בהתאם לשיקול דעת המנהל, יהוו הדוחות חלק מכלי הניהול ובקרת 

 המציע יפרט את סוגי הדוחות שיופקו ויסופקו ואת תדירות הפקתם. שירותי מוקד השירות. 

 כוח אדם נדרש

 (Mצוות בכיר )

 פרויקט אשר יעמוד בדרישות הסף הבאות:הספק הזוכה יעמיד מטעמו מנהל 

תואר ראשון לפחות בעל אוריינטציה טכנולוגית : מחשבים, אלקטרוניקה, הנדסה,  א.

 , תואר שני במנהל עסקים.הנדסת תעשיה וניהול, או לחילופין

שנים לפחות בניהול מערכי תחזוקה ותמיכה בהיקף של אלפי תחנות עבודה  5ניסיון של  ב.

 ורכיבי ציוד קצה.

, ומערכות טלפוניה, נשוא ידע נרחב בחומרה בתוכנה וברשתות תקשורת ושרתיםבעל  ג.

 כולל הסמכות, הכשרות וניסיון מעשי. מכרז זה

 שנים ברצף, לפני תאריך הגש המענה למכרז. 3וכה לפחות ד. עובד אצל הספק הז

 מנהל אדמיניסטרטיבי / כספי לפרויקט. .2

והטמעת, ואת  הפרויקט. בנוסף, התבקש המציע להציג את מגוון אנשי המקצוע שיפעלו בהקמת 3

 המוצע. הפתרוןהצוות הטכני שייתן מענה בתפעול 

זה ועל התאמתו במכרז המציע נדרש להציג את מנהל הפרויקט בדגש על הדרישות המפורטות 

מכרז לרבות תיאור ניסיון רלוונטי מפרויקטים דומים. על המציע הלניהול הפעילות הנדרשת עפ"י 

לצרף קורות חיים מפורטים של מנהל הפרויקט וכל תיעוד נוסף התומך בהצגתו )תעודות השכלה, 

מלצות וכדו'(. תיאור או הצגה כלליים ללא כל תימוכין לא יתקבלו כמענה הולם קורסים, ה

 לדרישות סעיף זה.

המציע נדרש להציג את המנהל האדמיניסטרטיבי שייועד לפרויקט, תוך פירוט משימותיו  ב.

 והתאמתו לתפקיד המיועד כולל ניסיון רלוונטי, אם קיים.

ן את התאמתם לתפקיד ועמידתם בתנאים לראיין את המועמדים ולבחו תגשר רשאי ג.

 לגשר עומדת הזכות הבלעדית לפסול מועמד שהוצע לה ולבקש מועמד חלופי במקומו. הנדרשים.

אתרים  3שרתים )פיזיים או  וירטואליים(, לפחות  25חוות שרתים אחת לפחות הכוללת  ]ד[ 

 פיזיים בפיזור גיאוגרפי. 

 

 

 איש סיסטם
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בהיקף שעות חודשי של רבע משרה עד  הזכות לשכור שירותי איש סיסטםגשר שומר לעצמו את 

למשרה מלאה. במקרה של נוכחות איש הסיסטם במתקני גשר בהיקף של משרה מלאה, תספק 

 גשר לנ"ל רכב להתנהלות בין הסניפים.

ד ועד למוע 1.1.2010שנים, החל מיום  5בעל ניסיון של  הכישורים והתכונות לגבי איש הסיסם הם:

האחרון להגשת הצעות, במתן שירותי מחשוב; בעל הסמכות רשמיות של חברת מיקרוסופט 

 בתחום מערכות הפעלה וניהול שרתים כולל שרתים מארחים ווירטואליים;

המציע יפרט בפרק העליות מחיר לשירות הנ"ל. יאמר כי העסקת איש הסיסטם יא אופציה 

לאופציה זו ישוקלל בפרק  ששיידרלם המחיר שההחלטה על מימושה יהיה רק על ידי גשר, או

 המחיר.

 החלפת בעלי תפקידים ביוזמת הספק

יום מראש מועמד מתאים העונה על  30בכל מקרה כנ"ל של החלפה נדרש הספק להציג  .1

 תלראיין את המועמד ולבחון את התאמתו, גשר רשאי ת. גשר רשאיגשרדרישות המכרז לאישור 

. היה והמועמד לא אושר, יידרש הספק להציג מועמד לעילשלא לאשר את המועמד כפי שמתואר 

 חלופי העונה על הדרישות.

 ימי עבודה מלאים בין העובד המוחלף למחליף. 14בכל מקרה תהיה תקופת חפיפה של  .2

 לעיל תחשב כהפרה מהותית של החוזה.  1-2הפרה של האמור בס"ק  .3

 דים ביוזמת גשרהחלפת בעלי תפקי

הבלעדי. על הספק לבצע החלפה  הלבקש מהספק להחליף מי מעובדיו לפי שיקול דעת תגשר רשאי

ובאופן שהדבר לא יפגע במתן השירותים וברמת  גשריום ממועד קבלת הדרישה מ 30זו תוך 

 .באותה דרך כפי שתוארה לעיל ההשירות. אישור המועמד להחלפה יעש

 שרגאיש קשר יחיד לקשר עם 

הספק יעמיד איש קשר בכיר לפניות גשר, לכל מקרה בו יתעוררו מצבים חריגים שלא יהיו ניתנים 

לפתרון יחד עם מנהל הפרויקט. איש קשר זה יהיה בעל תפקיד ניהולי בכיר אצל המציע והוא 

 ילווה את הפעילות לאורך תקופת ההסכם. יש להציג את פרטי איש הקשר ותפקידו. 

 איש הקשר יהיה זמין בתיאום מראש לכל מקרה בו תידרש התערבותו.הספק מתחייב כי 

 לוחות זמנים לביצוע

 ביצוע ושלבי העבודה

 ימים קלנדריים מיום קבלת הזמנת עבודה. 70המציע הזוכה מתחייב בזאת לבצע את העבודה תוך 

 להלן פירוט השלבים ואבני הדרך לפרויקט:

 .הנבנה בענן והעתקת השרתים לענן הקמת ליבת הרשת

 .בדיקת תקינות ציוד המיתוג וקינפוגו כנדרש
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 הקמת מערך אבטחת מידע.

 ביצוע בדיקות תקינות.

 הרשת לספק אינטרנט.הסניפים זה לזה דרך הענן וחיבור חיבור 

 ושלוחות הטלפון הנדרשות התקנת מרכזייה

 בדיקות תקינות וגיבויים.

 , קבלה ושליחת פקסים.בדיקת תקינות שיחות פנים, כניסה ויציאת שיחות חוץ

התקנת והפעלת מערכות נלוות )שרת פקס, מערכת רישום שיחות וכל מערכת אחרת על פי המפרט 

 הטכני וכתב הכמויות(.

 התקנת מכשירי טלפון בסניפים.

 פינוי כלל הציוד שיפורק 

 בדיקות קבלה.

 הדרכה.

 הכנת תיק תיעוד.

 הכרת האתר והתארגנות לביצוע העבודה

מצהיר כי למד הכיר והבין את המפרטים, התוכניות וכתב הכמויות ובהצעתו הביא מציע ה

 בחשבון את כל תנאי העבודה ופרטיה.

מחויב לבדוק את התאמת התוכניות למציאות באתר ולהודיע על כל אי התאמה לנציג גשר  מציעה

 ולמפקח לשם קבלת הנחיות לביצוע.

אשר יכלול תכנון פרטני של  SOWהעבודה תיק ולמפקח לפני תחילת  גשריציג לנציג  מציעה

כולל תכנון פריסת הציוד ותרשים המפרט  AutoCAD/Visioהעבודה הנדרשת במלל ובשרטוטי 

 את כלל החיבורים הנדרשים במערכת.

תיק תכנון פרטני ולהתחיל בביצוע העבודה רק לאחר קבלת  גשרמתחייב להעמיד לרשות  מציעה

 .אישור מנציג גשר ואו המפקח

 חומרים

למען הסר ספק מובהר כי הציוד שיסופק ע״י המציע יהיה חדש. לא יתקבל ציוד משומש ו/או ציוד 

 ( . As new( ו/או ציוד כחדש (  Refurbishedמחודש ( 

, או כזה שיצרן הציוד הודיע לגביו רשמית על  End of Saleהציוד המסופק לא יהיה בסטאטוס 

אטוס אחר שמשמעותו הפסקת שיווקו או הפסקת תמיכת , או נמצא בסטEnd of Saleמועד 

 היצרן בציוד.
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לכל  גשריפרט בהצעתו את הציוד בו ישתמש כולל תיאור טכני מפורט ויקבל את אישור  מציעה

 מרכיב של המערכת לפני ההתקנה.

ועל חשבונו באם יידרש. אישור זה  ספק הזוכהציוד שהותקן ללא אישור המפקח, יוחלף על ידי ה

לטיב החומרים המסופקים על  ספק הזוכהו גורע במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של האינ

 ידו ולעמידתם בתנאי המפרט.

 תיעוד המערכת

במסמך דיגיטלי. המלל יוגש  As Madeתיק מתקן  לגשר ספק הזוכהבסיום הפרויקט יגיש ה

 . Visioאו  AutoCAD -והשרטוטים יוגשו ב Word -בעברית ב

 ל:התיעוד יכלו

 רשימת סוגי ציוד וכמויות. א.

 מפרטים טכניים של הציוד שהותקן. ב.

 מפורטות של המערכת.  As Madeתכניות  ג.

 שרטוט המערך שהותקן וכל הקשרים בין המערכות. ד.

 התיעוד יופק במסמכים דיגיטליים. ה.

 בדיקות קבלה

 אישור גמר לביצוע העבודה.ביצוע בדיקות קבלה מושלמות ומוצלחות הינו תנאי הכרחי לקבלת 

אשר יספק את כל שיידרש לצורך  ספק הזוכהביצוע בדיקות הקבלה הינו באחריות מלאה של ה

 ביצוע הבדיקות בשלביהן השונים.

 .גשריגיש תכנית בדיקות קבלה לאישור נציג  ספק הזוכהה

 בדיקות הקבלה יכללו לפחות:

העבודה והתאמתו לנדרש כפי שמופיע במפרט זה, כולל בה ייבדק אופן ביצוע  -בדיקה ויזואלית 

 סימון ושילוט וניקיון שטח העבודה.

 חיבור נכון וייצוב כל הפריטים שהותקנו, לרבות כבלים, -בדיקה מכאנית 

 הארונות והארקות.

 ספירת הציוד שסופק בפועל מול כתב הכמויות. -בדיקת כמויות 

 בפועל. הבדיקת תיעוד והתאמתו למערכת כפי שהותקנ

 בדיקת אמינות המערכת.

 התאמת המערכת לדרישות הלקוח.

 בדיקת פעילות האפליקציות השונות דרך המערכת על מנת להבטיח הטמעה מלאה ושקיפות.
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 תקינות מנגנוני הגיבוי.

 . ספק הזוכהשיסופק על ידי ה בדיקות תחת עומס באמצעות מכשור יעודי

 בדיקת מערכת הניהול שליטה ובקרה

 כונות המערכת ואבטחת המידע כמפורט במפרט זה.שאר ת

תרחישי תקיפה  בדיקת הפעלה מערכתית לכל פריט ציוד, לרבות תרחישי שרידות ויתירות,

 )אבטחת מידע(, עומס, השבתה והגדרות שגויות לציוד.

 ולהזמנה. SOW -בדיקת התאמה של הציוד שהותקן למפרט, ל

, יוגדרו עם הספק בעת גשררו ע״י המפקח מטעמה של בדיקות נוספות, במידת הצורך, כפי שיוגד

. יודגש שקביעת נציג המפקח תהיה הקובעת והמציע מתחייב לבצע הבדיקות SOW -הכנת ה

 הנוספות כפי שייקבעו על ידו.

 והמפקח, ויתואמו עמם מראש. גשרבדיקות הקבלה יעשו בנוכחות נציג 

דויקים למעבר של כל בדיקה וכן לוח זמנים במסגרת תכנית בדיקות הקבלה ייקבעו קריטריונים מ

 לתיקון וביצוע בדיקות חוזרות לבדיקות שנכשלו.

ואו  למען הסר ספק, עלות בדיקות הקבלה כלולה בהצעה ולא תשולם תוספת בגין ביצוע הבדיקות

 הבדיקות החוזרות.

 הדרכה

הקשורים למערכות בנושאים שונים  גשרהספק הזוכה יהיה אחראי על מתן שירותי הדרכה לנציגי 

המותקנות כגון: תפעול המערכות, יצירת הגדרות ושינוים, התגברות על תקלות בסיסיות, תפעול 

 .'המוקדים וכד

וכן הדרכה שוטפת במהלך ההתקנה ולאחריה  גשרשרותי ההדרכה יכללו השתלמות באתרי 

 להטמעה וחניכה שוטפת.

שיוכשרו לכך ע״י  גשרמטרת ההדרכה בין היתר לאפשר תפעול שוטף של המערכת ע״י נציגי 

 הספק הזוכה.

 מערכי הדרכה:

 ברמות טכניות שונות. גשרהספק הזוכה יהיה אחראי על מתן שירותי הדרכה לצוות הטכני של 

הספק למועד כל הציוד הרלבנטי להדרכה כולל ספרות מקצועית ותיק תיעוד יסופקו על ידי 

 ההדרכה עבור כל אחד מהמודרכים.

המידע יסופק במדיה מגנטית. אספקת חומר זה אינה מהווה תחליף לאספקת התיעוד הנדרש 

 ותיק המתקן.

 ההדרכה תכלול:
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 הסבר כללי על המערכת. א.

 הכשרה בסיסית לתפעול המערכת. ב.

 הכשרה להפעלת שירותים מתקדמים במערכת. ג.

 ניטור, ניתוח ומתן פתרונות.הכשרה מתקדמת ל ד.

 תיעוד עבור כל הנ״ל. ה.

כל הציוד הרלבנטי להדרכה כולל ספרות מקצועית ותיק תיעוד יסופקו במדיה מגנטית על ידי 

הספק למועד ההדרכה. יובהר כי מסירת הספרות המקצועית ותיק התיעוד זה אינה מהווה תחליף 

 להספקת התיעוד הנדרש ותיק המתקן.

 פיקוח ובקרה

, יועץ התקשורת והמפקח ולהשתתף בכל גשרמתחייב לעבוד בתאום מלא עם נציג  ספק הזוכהה

 או המפקח. גשרהישיבות שייקבעו על ידי 

למפקח תהיה הסמכות להפסקת העבודה, או חלק מהעבודה אם לפי דעתו העבודה אינה מתבצעת 

י המתכנן/מנהל לפי התוכניות ואו המפרט הטכני ואו הוראות אחרות שנמסרו בכתב ע״

 הפרויקט/מפקח.

המפקח יהיה הפוסק היחידי והאחרון בכל נושא שיתעורר ביחס לטיב החומרים, טיב העבודה 

 ואופן ביצועה.

כל העבודות תבוצענה ללא הפרעה לפעילות השוטפת של המערכת הקיימת גם אם פירוש הדבר 

 עבודה בשעות חריגות.

, יבוצעו עבודות בשעות גשרשיקול דעתה של  כי על פי ספק המציעבהגשת הצעתו מסכים ה

חריגות, קרי מעבר לשעות העבודה הרגילות, או בימי מנוחה והכל בהתאם לאילוצים, במידה 

 לא יהיה זכאי לתשלום נוסף בגין העבודות הנ״ל. ספק הזוכה. במקרה זה הלגשרויהיו, 

יכריע  גשרועץ התקשורת של , ילגשרבכל מקרה של חילוקי דעות מקצועיים או כספיים בין הספק 

 והכרעתו תהיה סופית ומחייבת את שני הצדדים.

 משך ביצוע הפרויקט

שבועות מיום קבלת הזמנת  6משך הזמן להזמנת הציוד, קבלתו, הגדרתו והכנתו להתקנה הינו עד 

 עבודה.

 שבועות מקבלת הזמנה וצו התחלת עבודה. 10התקנת הציוד והפעלת המערכת בכללותה 

בין הספק  SOW -תקנה יבצע הספק הזוכה בדיקות קבלה למערכת כפי שיוגדרו בשלב הבגמר הה

 לנציגי גשר.

ימי העבודה הראשונים לפעולת המערכת יחשבו כתקופת הרצה בהם תיבחן המערכת ויתוקנו  30

 כל הליקויים שיתגלו.
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קויים והפעלה במידה ולא יתוקנו כל הליקויים שיתגלו, תוארך תקופת ההרצה עד לתיקון כל הלי

 מלאה של המערכת.

 בתום תקופת ההרצה ובכפוף לאישור נציג גשר תחל תקופת החיוב.

 גשר תתיר חריגה של עד שבועיים מלוח הזמנים המתוכנן בגין עיכובים שלא נצפו מראש.

 שלמוסכם יגרור פיצוי  אי עמידה בלוח הזמנים בהתאם למחויבות הספק ודרישות גשר

 ₪ לכל יום איחור קלנדרי.  1000

 שליטה ובקרה

 תצורה כללית של מערכת לשליטה ובקרה

המציע יציע ויספק כלי ניהול מרכזי וידידותי המאפשר שליטה מלאה על כלל המערכת וכל 

 האתרים.

 מערכת הניהול תכלול כלים לתחזוקה, שירות, ניטור ותיקון תקלות.

 ישומים המרכיבים את תהליך השיחה.המערכת תאפשר בקרה על זמינות/אי זמינות י

המערכת תתריע על כשלי תקשורת מלאים או חלקיים בין אתרי המערכת )המהווים את הליבה 

 הטכנולוגית(.

 המערכת תתמוך בביצוע סינון על התראות המתקבלות בהתאם לחומרת האירוע.

של על מנת בשלב בדיקות הקבלה למערכת וכחלק מתהליך אישור המערכת, יתבצעו בדיקות כ

 לבחון את יכולות המערכת בהתאם לדרישות הדיווח השונות.

 גישה

 ממשק הניהול יהיה בעל גישה מבוקרת ע״י שם משתמש וסיסמא ויכיל מספר רמות הרשאה:

 מטעם גשר. מחשוב והרשתהרשאה עבור מנהל ה

 הרשאה עבור נציג של גשר )הנציג יכול להיות יועץ טכני או עוסק בבקרת עלויות(.

  איש הנהלההרשאה עבור 

( של כל פעולה שנעשתה כולל זמן, ושם המשתמש LOGממשק הניהול יתמוך ביצירת יומן )

 חודשים לפחות. 6שביצע, לתקופה של 

 חיווי אירועים

בשלב אפיון המערכת יאופיין ממשק הניהול עבור כל רמת הרשאה הן ברמת ניהול והן ברמת 

 האירועים המדווחים.

 יכלול מנגנון שליחת התרעות על כשלים במערכת )חומרה, תוכנה,הפתרון המוצע 

 .  SNMPמצב מערכת( על פי הגדרות המשתמש באמצעות ממשק 
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 שליחת ההתראות תתבצע עבור כל אתר בנפרד.

 המערכת תנטר את פעולת מערכת הטלפוניה באתרי גשר ותדווח על כל אירוע

 שמתרחש במערכת לפי סיווג הכולל:

 בודה לא סדיר של המערכת ללא השפעה על פעולת המערכת.מצב ע -אזהרה 

 או מתן שרות.\בעיה במערכת העלולה לגרום לשיבוש בפעולת המערכת ו -התראה רגילה 

 או מתן שרות.\בעיה קריטית במערכת העלולה להביא להשבתה של המערכת ו -התראה קריטית 

 .אשבהגדרה אירועים יכללו: תקלות, מעבר של ספים שהוגדרו מר

 פעולות שבוצעו במערכת ע״י משתמשים ובעלי הרשאות לביצוע הגדרות במערכת.

כל הדיווחים ישלחו למסך אשר יכיל את פרטי האירוע, כולל הרכיב והאתר, זמן האירוע 

 וחומרתו.

הספק יהיה אחראי ליצירת סינון על החיוויים והדיווחים על האירועים השונים למשתמשים 

 לדרישת גשר.השונים בהתאם 

 תקלות חמורות יסומנו בצורה בולטת כולל צבע שונה או הדגשה אחרת.

 התקלות שינוטרו יכללו לפחות: מצב מעבד )לפי סף ניתן להגדרה(,

 עומסים באלומות, ניתוקי שיחות בכמות מעל סף ניתן להגדרה,

 אבטחה ועוד. עורקים, ערוצי איתותים, ספקי כוח, מאווררים, שלוחות ויחידות קצה, התרעות

 ( של המערכת.Mac Addressהספק יתאר פתרון לניהול מיקום יחידות הקצה )לדוגמא: 

 ממשק ניהול

 ( ידידותיGUIממשקי המשתמש לצרכי בקרה, שליטה וניהול יהיו בעלי ממשק גרפי )

 למשתמש. נדרש לספק דוגמאות לממשקים ותיאור המסכים השונים.

 אפליקציות נלוות תהיה בעדיפות ראשונה בעברית ולאחריהשפת הממשק עבור 

 באנגלית.

 הספק יהיה אחראי להתאמת המערכת לכל מערכת הפעלה סטנדרטית עתידית.

 ממשק הניהול יאפשר גישה במספר רמות.

 אמצעי הניהול יהיה נוח למשתמש ויכלול ממשק גרפי של התכונות הבאות:

 מסכים מובנים.

 רה מתוך רשימה.תפריטים המאפשרים בחי

 המערכת תמנע בחירת פקודה לא חוקית.

 אמצעי הניהול יאפשר ביצוע משימות מתוזמנות.
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 יבוא ויצוא של נתונים אל וממערכת הניהול כגון טבלאות ניתוב, בסיסי נתונים,

 טבלאות מצאי, מספרי שלוחות, שמות וכד׳

העירונית או מחוצה לה אמצעי הניהול יאפשר גישה לממשק הניהול ממקומות שונים ברשת 

 .WEBלרבות דרך 

 תפעול

ממשק הניהול יתמוך בביצוע הגדרות פונקציונאליות על ידי המשתמש ברמת ציוד קצה ופרופיל 

 שלוחה.

 הדרכה לניהול המערכת

הספק הזוכה יעביר לנציגי גשר הדרכה מקיפה לתפעול וניהול המרכזייה, מערכת המוקדים 

 הגדרות המערכת בהתאם לצרכי גשר.ומערכות נלוות, כולל 

ההדרכה תכלול את כל הדרוש לביצוע פעולות ניהול של המרכזייה ובכלל זה הגדרה והפקת דוחות 

 שונים כולל מוקדים.

 היקף ההדרכה ורמת ההרשאות שיינתנו לנציגי גשר יקבעו בין הספק לנציג גשר.

 צון שונים.למנהל המחשוב יהיו הרשאות מלאות למקרי חרום או מקרי קי

 אבטחת מידע

המציע יפרט את טכנולוגיית אבטחת המידע המוצעת על ידו ואת הפתרונות בנושא: ציתות 

, פגיעה ביכולת להתקשר מחוץ  DOSלשיחות במערכת, חדירה למערכת וגניבת שיחות, התקפות 

ך לארגון פנימה, פגיעה ביכולת להתקשר מפנים הארגון החוצה, פגיעה ביכולת להתקשר בתו

 הארגון, התקפות על רשת הטלפוניה, התקפות על שרתי הנתונים מתוך רשת הטלפוניה,

 תולעים, תוכנות מעקב וריגול, וירוסים, מידור בין רשתות הטלפוניה והנתונים.

, הן באמצעות תקשורת מרחוק, במערכותעל הטכנאים, הפועלים מטעם הספק הזוכה, המטפלים 

יה, לפעול על פי הנחיות אבטחת המידע הנהוגות בגשר ובפרט לא והן בטיפול ישיר בנתוני המרכזי

 לעשות כל שימוש במידע הקיים אלא לצורכי עבודתם הכרוכה בהתקנה ואו בתיקון המרכזייה.

הגישה לתקשורת מרחוק לצורך ניהול, תפעול ותחזוקת המרכזייה תהיה בשליטה מלאה של גשר. 

 המתאימות.המציע יפרט את ההגנות הפיסיות והלוגיות 

בשום אופן, אין להוציא/להכניס מידע מהמרכזייה ואו מהמחשבים/שרתים ולהעבירו מ/אל גורם 

אחר מחוץ לאתרי גשר, כולל למשרדי הספק הזוכה. במקרים חריגים, כל סטייה מנוהל זה 

 מחויבת באישור של גשר.

 סודיות.הספק יחתים את עובדיו ועובדי קבלני המשנה המועסקים על ידו על שמירת 

 הספק יתקין את רכיבי התקשורת על פי הנחיות אבטחת המידע הנהוגות בגשר.
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 על פי רוב, מכשירי הטלפון בגשר מחוברים לשקע הרשת והמחשבים מחוברים לטלפונים.

 הספק נדרש לתת מענה לנקודות הבאות:

 מנגנוני הגנה בפני חיבור טלפונים לא מורשים לרשת.

 -)טלפוניה בנפרד( תוך הגדרת יחסי הגומלין בין ה VLAN’S -לסגמנטציה של הרשת וחלוקה 

VLAN’S .השונים ונקודות הקישור לרשת הנתונים 

 אופן שדרוג גרסאות התכנה להתאמה לתקנים חדשים ולטיפול בפרצות אבטחה חדשות.

 הגנה בפני האפשרות להיכנס למערכת ההפעלה של הטלפון ולשנות הגדרות.

 לעים וסוסים טרויאניים.הגנה בפני וירוסים, תו

 מניעת שכפול זהות טלפונים.

 מניעת יכולת העברת טלפון בין סגמנטים ברשת.

 מהטלפון. DATAמניעת גישה ליכולות 

 מניעת השתלטות מרחוק על טלפונים.

 אשר תתחבר לטלפון במידה ויוחלט. PCמיגון תחנת עבודה 

 הגנה בפני ציתות.

 לצורך תחזוקת המערכת.גישה של גורמים חיצוניים 

 השירותרמת אמנת 

. יסודית של הספק מחויבותוהיא בגדר  זה במכרז רבה חשיבות מיוחסת השירות באמנת לעמידה

 "ב.המצ פי על תתבצע השירות אמנת

 שעליו המספרי הערך את יוצרים שערכיה, ממדית תלת מכפלות טבלת למעשה היא השירות אמנת

. התקלה ועוצמת המערכת סוג, הלקוח סוג הם הגורמים. בתקלה הטיפול ודרך הזמן פרק מתבסס

 מטעם והמנהל הפרויקט מנהל יסווגו, למערכת והזנתם השונות המערכות של המיפוי ביצוע בזמן

 .התקלה לעוצמת סיווג ןיינת במערכת תקלה ולכל השונות המערכות סוגי, העובדים סוגי את גשר

 לקוחות סוגי

 אגף תוצרי כלומר, הסיסטם מערכת, VIPאיש הנהלה, איש הנהלה בכירה או , המניין מן עובד

 , כתת לימוד.מידע' מע

 מערכות  סוגי

, קו טלפון "מואבט ליבה ומערכות, כלליות מערכות(, יחיד מחשב על)כלומר  מקומיות מערכות

 .יחיד, תקשורת לסניף

 קריטיות מערכת
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לשנות ערך  תרשאי גשר. גשרקריטיות מערכת הינה ערך דינאמי אשר משתנה בהתאם לצרכים של 

דאג להודיע על השינוי לספק אשר יידרש ת גשרזה מעת לעת בין באופן זמני ובין באופן קבוע. 

לעדכן את ערכי הקריטיות שהשתנו במערכות השונות, בהן מערכת רישום הקריאות, ולפעול לפי 

 .בהמשך מוצגות השונות המערכות של הקריטיות מתרהעדכון. 

 

 

 העוצמות משקלי

 .משתקת \ משביתה עוצמה, גבוהה עוצמה, בינונית עוצמה, נמוכה עוצמה

מהמשתמשים,  20%-כוונתה השבתה חלקית של שירותים של פחות מ  - נמוכה בעוצמה תקלה

תקלה שבה המערכת אינה פועלת לפי האפיון ונגרמים קשיים בתפעול למשתמשי המערכת או 

שחלה ירידה בביצועי המערכת. למען הסר ספק, הגדרת ״תקלה בעוצמה נמוכה״ כוללת גם 

 בודד.השבתה חלקית של שירותים שאינם קריטיים למשתמש 

תקלה הגורמת להפרעה בתפעול של אחד או יותר מהשירותים  - בינונית בעוצמה תקלה

 הקריטיים, או משביתה מספר שירותים לא קריטיים.

תקלה מערכתית הגורמת להפרעה חמורה או מונעת שימוש  - משביתה או גבוהה בעוצמה תקלה

 מכלל המשתמשים. 20%ותפעול רגיל של המערכת, או תקלה המשביתה מעל 

, סיסמאות שינוי)הגדרות,  שוטפות בבקשות לטיפול שירות אמנת מערכת"ב מצ, ובניפרד, בנוסף

 '(.וכד משתמשים יצירת

 :כדלהלן הם השירות מנתא ביעדי עמידה בחינת - הנדרשת השירות רמת

 ביעדים עמידה אחוז הזוכה הספק של פעילות שנת

בכל סעיף בנפרד. מלבד תקלות  האמנה מיעדי 90% - ב עמידה ראשונה שנה חצי

באמנה  100%בשתי המדרגות הגבוהות, שם נדרשת עמידה של 

 שנקבעה.

 המדרגות בשתי תקלות מלבדמיעדי האמנה.  95%  - ב עמידה הראשונה השנה תום

 .שנקבעה באמנה 100% של עמידה נדרשת שם, הגבוהות

 מתחילת וחצי שנה תום

 הפעילות

 פי שמופיעים בטבלה בהמשך. כ SLAמלאה ביעדי ה  עמידה
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 התקלות משקלי
 

טבלת משקלי התקלה ואמנת השירות הנדרשת. בטבלה שלאחר מכן מצ"מ משקלי התקלות  להלן

השונות. הניקוד הנוצר הוא שמכתיב את מהירות ההגעה למקום התקלה ותחילת הטיפול בה. כל 

חישובי העמידה ברמת השירות מתבססים על טבלה זו והמכפלות שנוצרות בגינה. בכל מקרה 

 ונה למעט אם יוסכם אחרת.התקלה תטופל ברצף עד לפתר

 יעד אוכלוסיית משך טיפול התחלת טיפול משקל

 10 -ולא יותר מ מידי ומעלה 901
 דקות

, קריטיות מערכות שעהרציף ולא יותר 
' וכד"מ אבט, סיסטם

 והשבתה
 15 -מ יותר ולא מידי 900 – 801

 דקות
 שעהרציף ולא יותר מ

 וחצי
 בכירה  הנהלה

מקבלת דקות  45 800 – 701
 הפניה

 תקלה, מנהלים VIP עתייםרציף ולא יותר מש
 .משביתה או קריטית

 לושרציף ולא יותר מש עד שעה 700 – 601
 שעות

עם  המניין מן עובד
מערכת קריטית ותקלה 

תקלה  VIPמשביתה, 
 בינונית

שעות מקבלת   2עד   501-600
 הפניה

שעות עבודה  4עד 
 מפתיחת הקריאה

תקלה  עם המניין מן עובד
משביתה לא מערכתית 

 ולא קריטית
שעות מקבלת   3עד   301-500

 הפניה
שעות עבודה  6עד 

 מפתיחת הקריאה
תקלה  עם ןהמניי מן עובד

 בינונית

שעות מקבלת  4עד  300 - 1
 הפנייה

 עבודה שעות 8 עד
 הקריאה מפתיחת

תקלה  עם המניין מן עובד
 רגילה

 

יובהר כי מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק בהתאם למסמכי המכרז, ככל שהטיפול מערב גם צד ג', 

 של צד ג' כאשר הספק הוא זה שאחראי על הפעלת כל שרשרת הטיפול. SLAהטיפול יהיה על פי ה 
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 התקלות סיווג

 

 

  

עוצמה 

נמוכה

עוצמה 

בינונית

עוצמה 

גבוהה

תקלה משתקת \ 

משביתהמשביתה

4560135147רגיל - טסט

90120270294הנהלה - טסט

135180405441בכירה - טסט

180180180490סיסטם - טסט

135180405510עובד - מקומית

270360810882הנהלה - מקומית

בכירה - מקומית

405540870890

5407208501764סיסטם - מקומית

270360550650רגיל - מע' כללית

540680780880הנהלה - מע' כללי

7807808802646בכירה  - מע' כללית

7808809801080סיסטם - מע' כללית

580680780880רגיל - ליבה ואבטם

680780880980הנהלה - ליבה ואבטם

780880990990בכירה - ליבה ואבטם

2880384086409408סיסטם - ליבה ואבטם



 160מתוך  72עמוד 

 

 חתימה וחותמת: ______________

   גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל, הקדש ציבורישל  מכרז להקמת רשת נתונים וטלפוניה  

      

 

 

 שוטפות למשימותשירות  אמנת

 הבקשה פתיחת מרגע ביצוע לסיום זמן משך המשימה סוג

 שעתיים פתיחת משתמש חדש 

)באישור איש  שינוי הרשאות למשתמש קיים

 הנהלה(

 אחת שעה

 דקות 15 עד מנעילה משתמש שחרור

 יומיים מאשר יותר ולא תיאום פי על פרונטלית הדרכה

 שעות 3 -מ יותר ולא מראש תיאום פי על טלפונית הדרכה

 שעות  4 עד מידע אספקת

 שעות  24 עד מייל \ למסמך שחזור ביצוע

תחילת טיפול תוך שעה. סיום טיפול ברצף  ביצוע שחזור נתונים של המערכת הפיננסית

 )כתלות בנפח הנתונים שנדרש לשחזר(

 עם המבקש  בתיאוםיותר מיומיים או  לא לשינוי בקשה

 תיאום פי על או, שעות 4 / חיבור או העברת עמדה היקפי ציוד התקנת

 שעות 6 עד חדש למשתמש מחשב נתהתק

 העתקת כולל קיים למשתמש מחשב החלפת

 הגדרות וביצוע חומר

 רק מסתיימת)המשימה  עבודה מיום יותר לא

 העברת תקינות על המשתמש של אישור לאחר

 כקריאה הקריאה תחשב אחרת, המלא החומר

 (חוזרת

 עבודה שעות 8 רגילה משימה

 עבודה יום חריגות בקשות
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 בתקלה טיפול וסיום טיפול לתחילת השירות אמנת מדידת

 חיובי ניקוד מייצרת הטבלה. הבאה בטבלה הקריטריונים פי על תהיה השירות אמנת מדידת

 אי. 100 הוא בטבלה סקציה כל לגבי המוצא ציון. רבעונית היא והמדידה, אירוע כל לגבי ושלילי

פיצוי ה מנגנון על משפיע הניקוד. בציון לתוספת ושיפור, בציון להורדה תביא באמנה עמידה

 .בהמשך שיוצגתגמול  \ מוסכם

 איך מודדים הגדרת היעד )ברבעון( המדדים - SLAיעדי 
אפס חריגות בתקלות משביתות  רציפות השירות

 בכל רמת ניקוד. 
היה  שלאכל תקלה, משביתה 

תחילת טיפול וסיום טיפול 
, לעיל בטבלהבמסגרת שהוגדרה 

 2-תפחית את הציון הרבעוני ב
נקודות. תקלה משביתה במע' 
 4קריטית בודדת שתימשך מעל 

 5000של  פיצוי מוסכםשעות תחייב 
₪. השבתה מערכתית של כלל 

פיצוי הרשת או רוב הרשת תגרור 
 על פי הערכת הנזקים. מוסכם

זמינות המערכות 
(UPTIME) 

רמת הזמינות למערכות בסביבת 
 99.5%הייצור הוא 

המדד יחשב את משך זמן ההשבתה 
מתוך הזמן בו המע' היתה צריכה 

להיות זמינה )"שעות פעילות 
 1-המערכות"(. הציון יופחת ב

הזמינות מ 0.5%נקודה לכל 
נמוכה  והיתהשהושגה לכל מערכת 

 מהיעד.
עמידה בזמני תגובה שהוגדרו  זמני תגובה

לתהליכים העסקיים )שהוגדרו ע"י 
 מהמקרים 98% -הלקוח( ב

אי עמידה בזמני התגובה ביותר 
שהוגדרו יפחית את  אחד ךמתהלי

 נקודות. 2-הציון הרבעוני ב
זמינות ערוצי פניה 

מרכז התמיכה ל
)טלפון, מייל וערוצים 

 אחרים(

 ברבעוןמקסימום תקלה אחת 
שהשביתה אחד או יותר מערוצי 
הפניה למוקד, או אי זמינות של 

דקות )אחרי שעות  20תורן במשך 
 העבודה ובערבי חג/שבת(

אי עמידה ברמת השירות בסעיף זה 
נק'  1-תפחית את הציון הרבעוני ב

. תורן זמינות חוסר של מקרה לכל
' נק 2 תפחית הפניה בערוצי תקלה
 רבעוני

ותחילת טיפול לפונה בתוך  מענה טלפוניזמן המתנה 
 98%מהפניות,  95% -שניות ב 60

ויתחיל טיפול  יענומיתרת הפניות 
 שניות מרגע ההתקשרות. 90תוך 

אי עמידה ברמת השירות בסעיף זה 
 2-פחית את הציון הרבעוני בת

 נקודות. 

שיעור השיחות הננטשות מתוך כלל  שיעור שיחות ננטשות
הנכנסות ברבעון לא יעלה השיחות 

 5%על 

אי עמידה ברמת השירות בסעיף זה 
 3-יפחית את הציון הרבעוני ב

 נקודות.
מספר קריאות 

שנסגרו במוקד בפניה 
 ראשונה

 65%על המוקד לסגור לפחות 
מהפניות תוך כדי השיחה )בפניה 

הראשונה( בחצי השנה הראשונה, 
מהפניות בחצי השנה השנייה  70%

ומתחילת השנה השנייה ואילך 
75%. 

אי עמידה ברמת השירות בסעיף זה 
 2-יפחית את הציון הרבעוני ב

 .עמידהנקודות. 
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זמן התחלת טיפול 
בתקלה משביתה או 

 901מערכתית )ניקוד 
 ומעלה(

התחלת טיפול בתקלה משביתה 
 100% -ב לעיל הטבלה פי על יהיה

 מהמקרים ללא חריגות. 

אי עמידה ברמת השירות בסעיף זה 
 2-יפחית את הציון הרבעוני ב

 .לכל מקרהנקודות 

זמן התחלת טיפול 
בתקלה ברמת 

עד  801חומרה של 
900 

התחלת טיפול בתקלה על פי 
 מהמקרים.  98% -המופיע בטבלה ב

אי עמידה ברמת השירות בסעיף זה 
' נק 2 -ביפחית את הציון הרבעוני 

 .עמידה אי של 2% כל עבור

זמן התחלת טיפול 
בתקלה ברמת 

עד  601חומרה של 
800 

התחלת טיפול בתקלה על פי 
 מהמקרים.  96% -המופיע בטבלה ב

אי עמידה ברמת השירות בסעיף זה 
' נק 2 -ביפחית את הציון הרבעוני 

 .עמידה אי של 4% כל עבור

זמן התחלת טיפול 
בתקלה ברמת 

עד  501חומרה של 
600 

התחלת טיפול בתקלה על פי 
 מהמקרים.  94% -המופיע בטבלה ב

אי עמידה ברמת השירות בסעיף זה 
' נק 2 -ביפחית את הציון הרבעוני 

 .עמידה אי של 5% כל עבור

זמן התחלת טיפול 
בתקלה ברמת 

 500עד  1חומרה של 

התחלת טיפול בתקלה על פי 
 מהמקרים. 90% -המופיע בטבלה ב

אי עמידה ברמת השירות בסעיף זה 
' נק 2 -ביפחית את הציון הרבעוני 

 .עמידה אי של 5% כל עבור
טיפול בתקלה  משך

משביתה או 
 901מערכתית )ניקוד 

 ומעלה(

טיפול בתקלה משביתה ה משך
 100% -ב לעיל הטבלה פי על יהיה

 מהמקרים ללא חריגות. 

אי עמידה ברמת השירות בסעיף זה 
 2-יפחית את הציון הרבעוני ב

 .לכל מקרהנקודות 

טיפול בתקלה  משך
 801ברמת חומרה של 

 900עד 

על פי  יהיהטיפול בתקלה ה משך
 מהמקרים. 98% -המופיע בטבלה ב

אי עמידה ברמת השירות בסעיף זה 
' נק 2 -ביפחית את הציון הרבעוני 

 .עמידה אי של 2% כל עבור

טיפול בתקלה  משך
 601ברמת חומרה של 

 800עד 

טיפול בתקלה על פי המופיע  משך
 מהמקרים.  96% -בטבלה ב

אי עמידה ברמת השירות בסעיף זה 
' נק 2 -ביפחית את הציון הרבעוני 

 .עמידה אי של 4% כל עבור

טיפול בתקלה  משך
 501ברמת חומרה של 

 600עד 

טיפול בתקלה על פי המופיע ה משך
 מהמקרים.  94% -בטבלה ב

אי עמידה ברמת השירות בסעיף זה 
' נק 2 -ביפחית את הציון הרבעוני 

 .עמידה אי של 5% כל עבור
טיפול בתקלה  משך

 1ברמת חומרה של 
 500עד 

טיפול בתקלה על פי המופיע ה משך
 מהמקרים. 90% -בטבלה ב

אי עמידה ברמת השירות בסעיף זה 
' נק 2 -ביפחית את הציון הרבעוני 

 .עמידה אי של 5% כל עבור
משך טיפול בבקשות 

משימה  –שירות 
 רגילה

על פי  –משך טיפול במשימה רגילה 
 מהמקרים 90% -הטבלה ב

אי עמידה ברמת השירות בסעיף זה 
 2-יפחית את הציון הרבעוני ב

 נקודות 
משך טיפול בבקשות 

בקשת שינוי –שירות   
לפי  -משך טיפול בבקשת שינוי 

 מהמקרים 90% -תאריך מובטח ב
אי עמידה ברמת השירות בסעיף זה 

 2-יפחית את הציון הרבעוני ב
 נקודות 

משך טיפול בבקשות 
פתיחת  –שירות 

 משתמש

על  –משך טיפול בפתיחת משתמש 
 מהמקרים 90% -פי הטבלה ב

אי עמידה ברמת השירות בסעיף זה 
 2-יפחית את הציון הרבעוני ב

 נקודות 
משך טיפול בבקשות 

שינוי  –שירות 
 הרשאות

על  –משך טיפול בשינוי הרשאות 
 מהמקרים 95% -פי הטבלה ב

אי עמידה ברמת השירות בסעיף זה 
 2-יפחית את הציון הרבעוני ב

 נקודות 
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משך טיפול בבקשות 
שחרור  –שירות 

 משתמש מנעילה

משך טיפול שחרור משתמש 
 הנתון הזמן פרק פי עלמנעילה 
 חצימהמקרים ועד  95%-ב בטבלה
 שאר המקרים כלשעה ב

אי עמידה ברמת השירות בסעיף זה 
 2-יפחית את הציון הרבעוני ב

 נקודות 

משך טיפול בבקשות 
התקנת ציוד  –שירות 
 היקפי

 -משך טיפול בהתקנת ציוד היקפי 
 90% -בעבודה שעות 4עד 

 תושלם המקרים יתרתמהמקרים. 
 עבודה שעות 8 עד

אי עמידה ברמת השירות בסעיף זה 
 2-יפחית את הציון הרבעוני ב

 נקודות 

משך טיפול בבקשות 
התקנת  –שירות 
 מחשב

 6עד  -משך טיפול בהתקנת מחשב 
 יתרתמהמקרים.  90% -ב שעות

 שעות 9 עד תושלם המקרים

אי עמידה ברמת השירות בסעיף זה 
 2-יפחית את הציון הרבעוני ב

 נקודות 
משך טיפול בבקשות 

חיבור או  –שירות 
 העברת עמדה

משך טיפול בחיבור או העברת 
 90% -ב שעות 4עד  -עמדה 

 8 עד המקרים יתרתמהמקרים. 
 .שעות

 יפחיתאי עמידה ברמת השירות 
 .מקרה לכל אחת' בנק הציון את

טיפול בבקשות משך 
הדרכה  –שירות 

 טלפונית

עד  -משך טיפול בהדרכה טלפונית 
 6מהמקרים, ועד  85% -שעות ב  3

 .המקרים ביתרת שעות

 יפחיתאי עמידה ברמת השירות 
 .מקרה לכל אחת' בנק הציון את

משך טיפול בבקשות 
אספקת  –שירות 

 מידע

 4עד -משך טיפול באספקת מידע 
 יתרתמהמקרים,  80% -ב שעות

 שעות 8 עד הקריאות

 יפחיתאי עמידה ברמת השירות 
 .מקרה לכל אחת' בנק הציון את

משך טיפול בבקשות 
בקשה  –שירות 
 חריגה

עד  -משך טיפול בבקשה חריגה  
מהמקרים.  90% -ב עבודה יום

 עבודה יומיים עד הבקשות יתרת

 יפחיתאי עמידה ברמת השירות 
 .מקרה לכל אחת' בנק הציון את

משך טיפול בבקשות 
ביצוע  –שירות 
 שחזור

 100% שחזור בביצועמשך טיפול 
, בטבלה המופיע פי על ביעד עמידה

 אחר למועד מראש בתיאום אלא

 יפחיתאי עמידה ברמת השירות 
 .מקרה לכל אחת' בנק הציון את

שביעות רצון 
 משתמשים

בסקר שביעות  85מינימום ציון 
 רצון משתמשים

אי עמידה ברמת השירות בסעיף זה 
יפחית את הציון בכל אחד 

 נקודות. 5-מהרבעונים ב
עמידה בלו"ז תכניות 

 עבודה
עמידה בזמן לפי תכנית העבודה או 
חריגה מקסימלית מהתכנון היתה 

 מהזמן המתוכנן 10%

בסעיף זה אי עמידה ברמת השירות 
 2-יפחית את הציון הרבעוני ב

 נקודות

מהלכי אצווה ועיבודים יסתיימו  מהלכי אצווה
מהמקרים,  95% -בזמן המתוכנן ב

 97.5% -שעה ב 1איחור עד 
 -מהמקרים ואיחור עד שעתיים ב

 מהמקרים.  99%

אי עמידה ברמת השירות בסעיף זה 
 2-יפחית את הציון הרבעוני ב

 נקודות

גיבויים יסתיימו בהצלחה לפחות  גיבוי ושחזור
מהמקרים. שחזורים  99.9% -ב

מגיבוי  יסתיימו בהצלחה לפחות 
 מהמקרים.   90% -ב

אי עמידה ברמת השירות בסעיף זה 
נק'  1-יפחית את הציון הרבעוני ב

 מקרה לכל

אחוז תקלות חוזרות 
 במערכות תשתיתיות

אחוז התקלות החוזרות לא יעלה 
 התקלות ברבעון.מסך  5%על 

אי עמידה ברמת השירות בסעיף זה 
 4-יפחית את הציון הרבעוני ב

 נקודות
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. חישוב לעיל( על פי הטבלה SLAהספק ימדוד ויבחן את עמידתו בדרישות הסכם רמת השירות )

על ידי הספק על פי הנתונים  בטבלה המופיע פי עלומתן הציון לעמידה ברמת השירות יבוצע 

שיצטברו במערכת ניהול קריאות השירות. על כן חשוב מאוד מצד הספק לדאוג לעדכון המערכת 

במוקד השירות. על הספק לאסוף ולעדכן למערכת ניהול  בכל פעילות וכל מטלה שתתקבל לביצוע

מרמת השירות.  קריאות השירות גם נתונים נוספים הנמדדים חיצונית למערכת, ומהווים חלק

כולם או  –בקרב עובדיו  גשרציון העמידה ברמת השירות יתבסס גם על סקר לקוחות שיבצע 

מדגם מייצג שיבחר. הציון הוא ציון מחייב וסופי. לספק תינתן אפשרות לבחון את תהליך קבלת 

נים הציון, אך לא תינתן לו זכות ערעור. על הספק להמשיך ולשפר את ציון רמת השירות ברבעו

 הבאים.

 בקרת רמת השירות  •

על הספק למדוד את רמת השירות מידי חודש, מה שיאפשר לו בקרה הדוקה ואפשרות תיקון עד 

את רמת השירות שהושגה בפגישות מסודרות, מידי  גשרלהצגת הציון הרבעוני. על הספק להציג ל

יופצו באופן שוטף  מתוך מערכת ניהול הפניות והם SLAחודש, רבעון ושנה. הספק יפיק דוחות 

. הספק יוכל להגדיר במערכת ולהציג דו״חות נוספים לתקופה גשרלגורמים מטעם הספק ומטעם 

 מוגדרת, לבחינת רמת שירות מוגדרת בזמן נתון ובפורמט שדות שיבחר בדו״ח.

(. חישוב SLAמדידה משך הזמן של המדידה לצורך בחינת עמידת הספק בדרישות רמת השירות ) •

על פי הנתונים שיצטברו במערכת ניהול  גשרן לעמידה ברמת השירות יבוצע על ידי ומתן הציו

קריאות השירות. על כן חשוב מאוד מצד הספק הזוכה לדאוג לעדכון המערכת בכל פעילות וכל 

מטלה שתתקבל לביצוע במוקד השירות. ציון העמידה ברמת השירות יתבסס גם על סקר לקוחות 

כולם או מדגם מייצג שיבחר. לספק תינתן אפשרות לבחון את תהליך  –בקרב עובדיו  גשרצע בשי

קבלת הציון, אך לא תינתן לו זכות ערעור. כלומר, הציון הינו סופי ולא ניתן לערעור. בפני הספק 

 אפשרות, וחובה לשפר את ציון רמת השירות ברבעונים הבאים.

 במסגרת ניהול מערך רמת השירות הספק נדרש: •

 במרכז התמיכה של המציעשיוצע להקים מערך מדידה מתאים המתבסס על כלי השו״ב 

 לשלב ולהטמיע כלים אוטומטיים למדידה.

 לבצע מדידה תקופתית ובאופן רציף

 לתקן את ההפרות ברמת השירות, ולהשתפר מתקופה לתקופה

על תוצאות המדידה באמצעות דו״חות ולהיערך למפגשים בנושא רמת  גשרלדווח אחת לחודש ל

 שירות.

שקיימים מדדים באחריות הספק שמושפעים מביצועי התשתיות והמערכות  גשר: ידוע להערה

או מי מטעמו,  הסמנכ"להוק בראשות -שמורה הזכות לדרוש הקמת ועדות אד גשרהיישומיות. ל

 , לניתוח המדדים וטיפול בהם. גשרם שיקבע בהשתתפות נציגי הספק ונציגים נוספי
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 הגדרות

 להלן מספר מונחים שיעשה בהם שימוש בהמשך:

ערך בסיס מדיד בנקודת זמן שניתן להשוות למול ערך עדכני במועד  - Base Line - מצב מוצא

מאוחר יותר. מצב המוצא הראשוני יהיה רמת השירות כפי שתימדד בתקופת החפיפה ובסמוך 

 ע״י הספק. תחילת מתן השירותים באופן מלאלמועד 

התהליך האחראי על שיפור מתמיד של ניהול  - Continuous Improvement - שיפור מתמיד

נשוא מכרז זה. התהליך מודד הישגים באופן רציף ומשנה תהליכים על מנת לייעל  11-שרותי ה

 SIP - Serviceולטייב את השירות. מימוש השיפור המתמיד מבוצע במסגרת תכנית 

Improvement Plan 7.בעיקרון, סביבת המחשוב צריכה להיות זמינה למשתמשיםX24 למעט ,

 תחזוקה מונעת(.השבתות מתוכננות ומוסכמות מראש )כגון 

לצרכי מדידה, שעות פעילות כל המערכות )התשתיתיות והיישומיות( יהיו כדלקמן: בימי חול 

. יובהר כי תקלות משביתות במערכות 14:00עד  08:00ובימי שישי וערבי חג  22:00עד  7:00

היו , ללא תלות בשעה בה התקבלה קריאת השירות בגינן. חלונות זמן לתחזוקה שי7*24קריטיות 

 ינוכו מזמן המדידה של זמינות המערכות. גשרבתאום ובאישור 

הספק מחויב לביצוע פעולות תחזוקה, התקנות ופעולות מיוחדות בשעות הלילה ובסופי שבוע, 

 וזאת בתיאום מראש.

 הגדרת שעות הפעילות מתחלקת למספר קטגוריות: - שעות הפעילות

רעה למי שנדרש על תקלה או פעילות חריגה, , כולל התNOC – 7*24*365 שעות פעילות ניטור

 והוצאת כונן לטיפול בתקלה.

07:00-ה' בין השעות -שעות הפעילות של מוקד השירות בימים א'  - שעות פעילות מוקד טלפוני

. בנוסף יינתן שירות על ידי כונן טלפוני 08:00-14:00זמינות בין השעות  -. ביום ו' וערבי חג18:00

 , לא כולל ימי שישי, מוצאי שבת וערבי חג ומוצאי יום חג.23:00עד לשעה  מטעם הספק כל ערב

הזמן שבו המערכת התשתיתית והיישומית הנמדדת הייתה פעילה  -( Uptime) זמינות מערכת

וזמינה לרשות המשתמשים באופן משביע רצון. הזמינות תימדד באחוזים מתוך סה"כ הזמן 

 שהמערכת אמורה להיות זמינה.

מרווח הזמן הרצוף בו המערכת  -  MTBF  -Mean Time Between Failuresהשירות  רציפות

הנמדדת עבדה ללא תקלות משביתות או גבוהות. מרווח הזמן הנדרש בין תקלות משביתות לא 

חודשי רציפות בשירות, יחושב מיום סיום התקלה המשביתה הקודמת ועד תחילת  3 -יקטן מ

 2-3ם ההשבתה הבאה אחריה. כלומר, אם במערכת מסוימת חלה תקלה משביתה בין התאריכי

 ביולי. 3באפריל, אזי אסור שתהיה תקלה משביתה במערכת זו לפני 
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הנחיה לבצע פעולה שאינה טיפול בתקלה, ומהווה חלק  - Request Fulfillmentבקשת שירות 

השירות הניתן, לדוגמא התקנת מחשב, עדכון רישיון, שחרור משתמש מנעילה, הדרכה, טעינה של 

 פעמית, וכדומה. תוכנה מיוחדת לביצוע פעולה חד

בקשות לבצע פעולות שאינן במסגרת הפעילות הרגילה. לדוגמא נוכחות  - בקשות שירות חריגות

טכנאי בשעות חריגות, הצלת נתונים, שחזור דיסק וכדומה. בקשות אלו יבוצעו בהתאם לזמינות 

 הנדרשת.

 הגדרת שעות הפעילות מתחלקות למספר  קטגוריות: - פעילות שעות

, כולל התרעה למי שנדרש על תקלה או פעילות חריגה, NOC – 7*24*365ות ניטור פעיל שעות

 והוצאת כונן לטיפול בתקלה.

זמינות בין השעות  -. ביום ו' וערבי חג18:00-07:00ה' בין השעות -בימים א' - טלפוני מוקד שעות

, לא 23:00לשעה . בנוסף יינתן שירות על ידי כונן טלפוני מטעם הספק כל ערב עד 08:00-14:00

 כולל ימי שישי, מוצאי שבת וערבי חג ומוצאי יום חג.

בכל רבעון יחשב הספק את ציון רמת השירות לפי עמידה במדדים של  - ציון רמת שירות רבעוני

, ומציון זה ירדו נקודות בגין כל הפרה של רמת השירות. 100רמת השירות. הציון המקסימלי יהיה 

דו״ח רמת השירות יכלול פירוט כל המדדים המרכיבים את רמת השירות, פירוט כל ההפרות 

 שהיו, וחישוב הציון הרבעוני.

 התאוששות מזמן, השונות המערכות מזמינות מורכבים השירות אמנת ציון של מרכיביםה

, השונות בתקלות לטפל טכנאי מהגעת, הטלפוני המענה ורמת, המענה ממהירות, חוזרות מתקלות

 ללא תקלה סגירת. מהעדרן או חוזרות מתקלות, מתוכנן"ז לו פי על שוטפות טלותמב מטיפול

 .חוזרת מתקלה הגבוהה ברמה השירות אמנת במדד לפגיעה תוביל הטיפול סיום

 המרכיבית השונים בציון רמת השירות  הגדרות

תקלה שטופלה ונסגרה, ואז נפתחה מחדש בפרק זמן קצר של עד חודש ממועד  - תקלה חוזרת

סגירתה, עם אותם מאפיינים. מדובר בתקלה שבאחריות הספק לתקנה, בתשתית מרכזית או 

 בתשתית של תחנת עבודה.

גורמי הנהלה אשר יקבלו עדיפות בטיפול בפניותיהם. היקף משתמשי  - VIPמשתמש ל שירות

VIP ( שהם סופר5%-מכלל המשתמשים. יש מספר משתמשים )כ 15% -מוערך בכ-VIP  כמו

 .מידישמקבלת מענה  הנהלה בכירהת ולשכ

אופן אכיפת הסכם רמת השירות ופירוט הפעולות  -  מנגנון אכיפה להסכם רמת השירות

 הפרת הסכם רמת השירות מוצג בהסכם המצורף למכרז.שתינקטנה במקרה של 

ההסכם יעודכן מעת לעת במגמה לשפר את רמת השירות, כמפורט  -  השירותעדכון הסכם רמת 

 בהמשך.
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 מציע הואהמציע יפרט את הכלים והשיטות שבאמצעותם  - כלים ושיטות למדידת רמת השירות 

מדוד את רמת השירות בכל אחד מהמדדים המפורטים וכיצד הכלים והשיטות שהוא מציע, ל

)מענה לסעיף זה לא יעלה  של מדדי רמת השירות הנדרשים, יםמדויקיאפשרו לבצע מדידה ובקרה 

 (.1.5, רווח של 12על עמוד בפונט דויד 

, זמינות המערכות MTBFרציפות השירות  -מדדי איכות השירות    רשימת מדדי רמת השירות

UPTIMEרציפות השירות של המערכות היישומיות. -תגובה מערכות יישומיות  , זמני 

זמינות ורציפות השירות של מרכז התמיכה, זמן המתנה טלפוני, מספר שיחות  - מרכז תמיכה

(, התחלת טיפול בתקלה ממועד קבלת FTFRננטשות, מספר קריאות שנסגרו בשיחה ראשונה )

 . Request Fulfillment -הפניה, משך עד פתרון תקלה, משך טיפול בבקשות שרות 

 שביעות רצון משתמשים

 תכנון מול ביצוע -תכנון מול ביצוע, תכולה  -לו״ז  -העבודה מדד תכניות 

מדדים אחרים: מדד שיפור שירות, זמינות ויציבות צוות הספק, תהליכי אצווה, גיבויים 

 ושחזורים, מספר תקלות חוזרות

כל המדדים שנמדדים חיצונית למערכת ניהול הפניות, יוכנסו אליה והציון שלהם יוצג כחלק 

זמינות ויציבות של צוות הספק, נתוני גיבוי ושחזור,  -ירות הרבעוני. )דוגמאות מציון רמת הש

 תהליכי אצווה וכו'(. 

  תיאור מדדי השירות

התקלות ויחושבו נתוני רציפות השירות  )כלומר כמה  כלבסוף כל רבעון ידווחו  - רציפות השירות

 תקלות היו בחלון הזמן של הרבעון(. 

מדד לזמינות כל אחת מהמערכות )התשתיתיות והיישומיות(  -( eUptimזמינות המערכות )

 בסביבת הייצור.

המדד ינכה את זמני ההשבתה של המערכת בתקופה הנמדדת מסה״כ ״שעות פעילות המערכת״. 

ההפרש הוא הזמן בו המערכת היתה זמינה. היחס באחוזים בין הזמן בו המערכת היתה זמינה 

ה להיות זמינה )״שעות פעילות המערכת״(, הוא מדד הזמינות של בפועל לבין הזמן בו היתה צריכ

 המערכת בתקופה הנמדדת.

בתקופת החפיפה יוגדרו רשימות תהליכים עסקיים, זמני תגובה ואופן מדידתם לכל  - זמני תגובה 

תהליכים למעקב זמני תגובה. הרשימה תאושר ע"י  6אחת מהמערכות, לכל מערכת יוגדרו עד 

החודשי של זמני התגובה בתהליך העסקי צריכים לעמוד ביעד של זמן התגובה . הממוצע גשר

 הנדרש. הספק מחויב לעמוד בזמני התגובה הנדרשים על פי המופיע בטבלה לעיל. 

 עסקיים לתהליכים דוגמה להלן
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 מדדים במרכז התמיכה

תקלה בזמינות ערוצי מרכז התמיכה הינה השבתת הפעילות באחד  - זמינות ערוצי מרכז התמיכה

או יותר מערוצי הפניה. רמת השירות הנדרשת היא מקסימום תקלה אחת ברבעון, ובתנאי 

דקות. מרכז התמיכה נדרש לתמוך במשתמשים בכל יום לאחר שעות העבודה,  30שנפתרה בתוך 

 דקות.  20ין לתמיכה מרחוק בתוך ובימי שישי/ ערבי חג, לרבות טכנאי כונן שיהיה זמ

שניות ותחילת מתן מענה מיידי על ידי  60זמן ההמתנה הוגדר כמענה בתוך  – זמן המתנה טלפוני

מוקדן מיומן. כלומר לא מוקד קבלת הודעות, לא השארת הודעה מוקלטת, אלא מענה אנושי על 

ומענה לפונה. אי עמידה הרמת השפופרת  –להתחיל ולטפל בפונה. היעד  מידיתידי מי שיכול 

ברמת השירות הנדרשת בסעיף זה תפחית את ציון רמת השירות הרבעוני. שיפור בסעיף זה יקזז 

 ויענית נק' זכות על פי המפורט בטבלה.

מכלל השיחות הנכנסות.  5%בזמן פעילות מוקד התמיכה לא יעלה על  - שיעור שיחות ננטשות

שניות מעבר  30ה לאחר שהמתין למענה לפחות שיחה תוגדר כ"ננטשת" אם הלקוח נטש אות

לדקה שבה ניתן להמתין. אי עמידה ברמת השירות הנדרשת בסעיף זה תפחית את הציון הרבעוני 

 רבעון. -נקודות. תקופת מדידה לצורך בחינת העמידה ברמת השרות  3-ב

סגירת הפניה במרכז התמיכה תוך כדי  – FTFR -מספר קריאות אשר נסגרו בפנייה ראשונה 

השיחה בפניה הראשונה של הלקוח. זהו מדד נהוג במרכזי שירות ותמיכה, המודד את מקצועיות 

נמוך יגרום לבעיות להתמשך יותר  FTFRהתומכים ויכולתם לפתור את בעיית הפונה בעצמם. 

 יפול של מישהו אחר. זמן, ואף לעבור לט

בתקלות במערכות קריטיות משך  –הנחות יסוד לטיפול בתקלות  – הנחות יסוד לטיפול בתקלות

הזמן הוא רציף )כולל שעות מחוץ לשעות פעילות מרכז התמיכה(. תקלת סייבר/ מתקפה הינה 

 תקלה קריטית, הטיפול בה יהיה מידי ורציף עד לפתרון. 

)וכמובן  VIPבתחנת עבודה או אי יכולת הפעלת תוכנה של משתמש  לענין מדד שירות זה, תקלה

( תיחשב כתקלה ברמה גבוהה, ותקלה דומה אצל משתמש רגיל תיחשב תקלה  VIP"-גם "סופר

 ברמה נמוכה.

 יום עבודה מוגדר משעת קבלת הפניה ועד אותה שעה ביום העבודה הבא. 
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צד ג׳ לוודא סיום טיפול בחלקו בתקלה, לגבי תקלות שמופנות לצד ג', על הספק לדרוש מספק 

. הספק ילווה את ספק צד ג׳ ויסייע לו בתהליך גשרבכדי לעמוד ברמת השירות הנדרשת ע״י 

הטיפול בתקלה. הספק יתעד במערכת ניהול הפניות את כל המאמצים והתקשורת שלו מול ספק 

.  SLA -' ויש חריגה מהבכל מקרה שהתקלה "תקועה" אצל ספק צד ג גשרצד ג'. הספק יעדכן את 

טיפול בתקלה, אשר מופנית לצד ג׳ שאינו באחריות הספק, יעצור את שעון משך התקלה )התקלה 

 בלבד ומראש. וובאישור גשרהבלעדי של  ה( וזאת על פי שיקולPendingתועבר לסטטוס 

את למען הסר ספק, הספק מחויב לעמוד ברמת השירות המוגדרת ועליו האחריות לדאוג לגבות 

עצמו בחוזי תחזוקה ו/או בהסכמי תמיכה, מצד ספקי תוכנה או חומרה. אחריות זו הינה לכל 

המוצרים / המערכות למעט אלו שהוחרגו במפורש. תקופת מדידה לצורך בחינת העמידה ברמת 

רבעון. סיום טיפול בתקלה ייחשב למועד בו התקלה טופלה ונסגרה ואושרה על ידי  -השירות 

 המשתמש.

, ניהול IMACבקשות שירות כוללות ביצוע  - Request Fulfillment -טיפול בבקשות שירות משך 

הרשאות משתמשים, הדרכה טלפונית, פעולות חריגות, אספקת מידע וכדומה, והן תבוצענה 

שינוי הרשאה, במקרה של משתמש  /ההתמיכה. פתיחבמסגרת שעות הפעילות הרגילות של מרכז 

של  מידישמורה הזכות לדרוש ביצוע גשר תקלה". למושבת, צריכה לעמוד במדד "משך פתרון 

לחלון השירות ובתאום מוקדם עם הספק במשך  ץחריגות: מחובקשות שרות דחופות או בקשות 

 שעות לחודש. 25טיפול קצר מהרגיל עד כמות של 

סקרי שביעות רצון משתמשים מאיכות השירות של הספק יבוצעו  - מדד שביעות רצון משתמשים 

עפ״י אמות מידה מקובלות לעריכת  תהיהיטה לשקלול התוצאות הש. בשנה פעמיים גשר ידי על

סקרים. הסקר יקיף היבטי תשתיות, מערכות יישומיות, ומרכז תמיכה. הסקרים יבוצעו 

גשר או ריות לביצוע הסקרים הינה של באמצעות שאלון אלקטרוני אשר יופץ למשתמשים. האח

. הספק יוכל לבחון את המענים ולפנות לעונים על השאלון לקבלת הבהרות, שלא ישנו מי מטעמה

שביעות רצון מרבית  - 5את תוצאות המענה. פירוט רמת שביעות הרצון שתינתן לכל שאלה: רמה 

 - 2(. רמה 60שביעות רצון בינונית )ציון  - 3(. רמה 80שביעות רצון טובה )ציון  - 4(. רמה 100)ציון 

 (.20חוסר שביעות רצון מוחלט )ציון  - 1(. רמה 40חוסר שביעות רצון כללי )ציון 

לאחר  גשרבצע תנתוני המדידה הראשונה לסקר שביעות רצון ש -מצב מוצא  - הרצון שביעות רמת

קבלת האחריות על המערכת ע״י הספק. אי עמידה ברמת השירות הנדרשת בסעיף זה תפחית את 

 .בהמשך יםנקודות. דוגמה לרמות השירות הנדרשות מופיעה בנספח 5 -הציון של כל השנה ב

מדד זה מודד את זמן החריגה )בימי עבודה( מול הזמן  - מדד עמידה בלו״ז תכניות העבודה

* ) משך ימים מתוכנן / ימי פיגור ( 100נת גרסה בייצור. המדד יחושב באופן הבא: המתוכנן להתק

 =Timetable ממשך  10%. עמידה במדד תיחשב במידה והחריגה המקסימלית לא תעלה על

 . גשרהביצוע המתוכנן שאושר ע״י 

רותם. אחוז הספק יכין ויתחזק רשימת עיבודים וגיבויים על פי סוג ותדי - גיבוי ושחזור מגיבוי

. אחוז רמת ההצלחה הנדרש לביצוע שחזורים 99.9רמת ההצלחה הנדרש לביצוע הגיבויים יהיה 
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. . אחוזי ההצלחה יאספו ויימדדו לכל השחזורים שיידרשו מכל מערכות הגיבוי95%יהיה לפחות 

. תקופת בטבלה כמצויןעמידה ברמת השירות הנדרשת בסעיף זה תפחית את הציון הרבעוני  יא

מדידה לצורך עמידה ברמת השירות היא אחת לרבעון. יש לתעד כל בקשה לשחזור במערכת ה

הקריאות, כולל תאריך הבקשה, מועד תחילת ביצוע השחזור וזמן סוף השחזור. תקינות השחזור 

 תאושר על ידי המבקש.

אחוז התקלות החוזרות יימדד על תקלות במערכות  - אחוז תקלות חוזרות בתשתיות

 . בהמשךהסף למדד מופיעות  תרבעון. דרישוות. עמידה במדד תיבדק מידי התשתיתי

מנגנון זה מתאר את אופן הטיפול באכיפה ובהפרות  - מנגנון אכיפה והפרות בהסכם רמת השירות

 הסכם רמת השירות כפי שמוגדרות להלן בתקופת תפעול המערכות ותחזוקתן.

הספק מחויב לעשות כל הנדרש בהתאם למפורט בהסכם על מנת לעמוד  - אכיפת רמת השירות

 תמעוניינ הואינ מצפה לקבל רמת שירות טובה, גשרבכל מדדי רמת השירות, ללא הפרות בכלל. 

 גשר( של הפרות ברבעון. יחד עם זאת, גשרבהפעלת סנקציות במקרה שיהיה מספר נמוך )בעיני 

 מהספק פיצוי על הפרות חמורות ברמת השירות. תדרוש

מהספק לבצע פעולה דחופה על מנת להביא לפתרון  תדורש גשר - השבתת מערכת קריטית

אסקלציה  הלקוחשעות, יבצע מנהל  4ת מעל התקלה. במקרה שמערכת קריטית תהיה מושבת

. הספק יעשה ככל יכולתו על מנת למצוא המידילסמנכ״ל הספק וזה יעשה ככל הניתן לפתרונה 

 ( אשר יאפשר פעולת המערכת.Work aroundפתרון או מעקף ) 

לספק. פתרון זמני או  גשרשעות תהווה הפרה יסודית של ההסכם בין  24השבתה שתימשך מעל 

 שעות נוספות לפתרון התקלה בצורה מלאה. 48לספק ארכה של  ןייתמעקף 

כל אחד מהאירועים הבאים ייחשב כהפרה חמורה של  -הפרה חמורה של הסכם רמת השירות 

, משך ההתאוששות חיוב בפיצוי מוסכםהסכם רמת השירות: כל הפרה שבגינה קיבל הספק 

שעות, אי עמידה ברמת השרות ביותר ממחצית מהמדדים, ציון רמת  24מתקלה גבוהה עלה על 

הפיצויים רבעונים רצופים, שיעור  2 -, או ירידה בציון ביותר מ70 -שירות רבעוני נמוך מ

 רבעונים רצופים.  2 -נמצא במגמת עלייה ב המוסכמים

, ואין לעיילורט המפ פיצוי המוסכםמובהר כי כל הפעולות המפורטות לעיל הן בנוסף למנגנון ה

 פי כל דין או ההסכם.-על גשרבהן כדי לגרוע או לפגוע בזכויות העומדות ל

 עדכון הסכם רמת השירות

את הזכות לעדכן את הסכם רמת השירות מעת לעת, העדכון יבוצע ביוזמת  הלעצמ תשומר גשר

הגדרת מדדים שיפור רמת השירות או לצורך , ובתיאום עם הספק. מגמת העדכון תהיה גשר

 המתארים טוב יותר את רמת השירות, במקום מדדים קיימים.

הסכם רמת השירות יעודכן בכל אחד מהמקרים הבאים לפחות: בעקבות שדרוג של מערכות ו/או 

שילוב של טכנולוגיה חדשה המאפשרים שיפור של ביצועי המערכות. בעקבות שינויים בתכולת 
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תחזוקת המערכות. אחת לשנה במסגרת תהליכי השירותים המסופקים במסגרת תפעול ו

 התייעלות.

 תיעוד 

על הספק לנהל תיעוד מסודר ועדכני במהלך תקופת הסכם ההתקשרות. העתקי התיעוד יועברו 

באופן שוטף במהלך תקופת ההסכם. המציע נדרש לתאר את מתודולוגיית התיעוד אותה  גשרל

הוא מפעיל וכיצד היא מבטיחה כיסוי כל הדרישות המפורטות לעיל. בתקופת ההסכם ינהל הספק 

 לפחות את מרכיבי התיעוד הבאים:

בחוות  שירטוט עקרוני כללי לתצורת מרכיבי החומרה -שרטוטי תצורה לתשתיות המערכות 

 השרתים הראשית כולל כל הקישורים לגורמים חיצוניים.

תכנית מפורטת לציוד התקשורת המקומית בחוות השרתים עם פרוט הקישורים לציוד כולל 

 למיניהם(. FWהקצאת כתובות. השרטוטים יכילו גם את הציוד המשמש לאבטחת מידע )

רתים. התיקים יכללו נוהלי תפעול תיקי תפעול לטכנאי השטח ולגורמים המתפעלים את חוות הש

וטיפול בתקלות, נוהלי גיבויים, נוהלי התאוששות מתקלות ואסון, נהלים לביצוע שדרוגים, 

 התקנות, תיעוד פרישות התקשורת למשתמשים וכדו׳.

 תיקי אבטחת איכות הכוללים את נהלי העבודה השונים, מבדקים וסיכומי מדדים וכדו׳.

כת המצאי הממוחשבת לכל ציוד המחשוב ורישיונות התוכנה רשימות מצאי באמצעות מער

 .גשרהמשמשים את 

הספק יידרש להמשיך ולעדכן את מסמכי תיעוד המערכות באופן שוטף, יובהר כי אחריות זו 

 הלא ביקש גשרתימשך עד לסיום ההתקשרות. על הספק לשמור תיעוד עדכני של המערכות גם אם 

 עותק.

 תגמול \ פיצוי מוסכםמנגנוני קיטון ו \מנגנוני גידול 

  מנגנון גידול וקיטון

"(, תעודכן התמורההחודשית הקבועה כפי שהוצעה בהצעת המציע הזוכה )בפרק זה "התמורה 

 .כמפורט בהסכם ולהלן\גידול / קיטון בהתאם למנגנון הבוחן את מידת ה

 הגדרות

מרכיבים שמדידתם תצביע על גידול או קיטון בהיקף השירותים השוטפים,  -׳׳ מרכיבי שינוי״

חושב השינוי בתמורה בעזרת נוסחה. מרכיבי השינוי הם: מספר תחנות ובהתאם לבחינתם י

 גבימשתמשים הפנימיים(, מספר מערכות ההפעלה על ה או עובדיםהעבודה )מייצג גם את כמות ה

  בנוסף מספר שלוחות טלפוניה.השירות ו קריאות ומספר השרתים

נסתיימה תקופת המצב ההתחלתי של מרכיבי השינוי ביום שבו  -( Base Line״ )מצב המוצא״

מצב המוצא יתעדכן החל משנת באופן מלא.  גשרבמתן השירותים ל מחויבהחפיפה והספק 

בתחילת כל שנת  גשרההתקשרות השנייה ואילך ביחס לשנה הקודמת, כפי שייקבע על ידי 
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חודשים  12 –"שנת התקשרות"  –לעניין זה  במרכיבי השינוי.קיטון  /התקשרות, בהתאם לגידול 

 עוקבים. 

, המקבלים תמיכה שרגהמחשבים )נייחים או ניידים( המשמשים את עובדי  -״ עבודה תחנות״

, כולל מערכות ברשת גשרומפעילים מערכות של  גשרמלאה בכל הפעילות שלהם במערכות 

הפנימית. במספר תחנות העבודה לא ייספר ציוד היקפי, כגון מדפסות, סורקים, טאבלטים, 

 . עמדות מולטימדיה ותצוגה בחדרי ישיבות  ללא מחשב, מצלמות, טלפונים חכמים, מסכים

פניות משתמשים לתמיכה. מובהר כי במסגרת קריאות שירות לא יכללו  – ת שירות""קריאו

משימות שוטפות. כמו כן, קריאות שירות הנוגעות לאותה תקלה חוזרת, יספרו כקריאת שירות 

 אחת. 

 

 :המנגנון

 גידול  מנגנון

לפחות ברכיב השינוי מסוג מספר תחנות העבודה בנוסף  15% בכל מקרה של גידול בשיעור של 

או מערכות הפעלה  \תחנות עבודה ו  ניכוי לאחרלפחות במספר מערכות ההפעלה  15%לגידול של 

 2% יתווסף סך, לפחות 15% של ואמיתי ריאלי גידול כלומר, שימוש מכלל שיצאו או שהושבתו

 מהשנה החלהקודמת בגין גידול כאמור,  לתמורה החודשית שנקבעה ביחס לשנת מתן השירותים

למען הסר ספק, גידול במספר תחנות העבודה לבדו או במספר מערכות . הגידול לאחר שתחל

 ההפעלה לבדו, לא יזכה בגידול התמורה כאמור. 

לפחות ברכיב השינוי מסוג מספר קריאות השירות, יתווסף  40% בכל מקרה של גידול בשיעור של 

 מהשנה החללתמורה שנקבעה ביחס לשנת מתן השירותים הקודמת בגין גידול כאמור,  2% סך

 . הגידול לאחר שתחל

 קיטון בשלוחות טלפוניה יחושבו באופן מיידי ויוכנסו לתשלום השוטף. \גידול 

 קיטון  מנגנון

לפחות ברכיב השינוי מסוג מספר תחנות העבודה בנוסף  15% בכל מקרה של קיטון בשיעור של 

או מערכות הפעלה  \תחנות עבודה ו  ניכוי לאחרלפחות במספר מערכות ההפעלה  15%לקיטון של 

 2% יגרע סך, לפחות 15% של ואמיתי ריאלי קיטון כלומר, שימוש מכלל שיצאו או שהושבתו

 החלהקודמת בגין קיטון כאמור, מהתמורה החודשית שנקבעה ביחס לשנת מתן השירותים 

 . הקיטון לאחר שתחל מהשנה

 2% לפחות ברכיב השינוי מסוג מספר הקריאות, ייגרע סך 40% בכל מקרה של קיטון בשיעור של 

 החלמהתמורה החודשית שנקבעה ביחס לשנת מתן השירותים הקודמת בגין הקיטון כאמור, 

 . הקיטון לאחר שתחל מהשנה
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 החלת המנגנון:

השנייה  אחת לשנה בכל חודש ינואר, החל מהשנה גשרהתמורה החודשית תעודכן על ידי 

שנה מהשנה  להתקשרות. החישוב השנתי יבוצע בהשוואה למצב המוצא, אשר יתעדכן בכל

מהפעלת המנגנון, יחול  ואילך לגבי השנה הקודמת. במקרה של שינוי בתמורה כתוצאה ההשניי

  .השינוי החל ממועד הפעלת המנגנון כאמור לעיל

, לרבות שינוי בכמות הממשקים, במפורש ננקבואשר לא  ברכיבים אחרים יםשינוימובהר כי 

תוספת מערכות יישומיות, גידול בהיקף ציוד שאינו נמנה על המרכיבים שלעיל, לא ישפיע על 

 .כאמורהתמורה החודשית, אלא אם יש בכך כדי להשפיע על היקף מרכיבי השינוי 

ההסכם, נתוני הגידול / קיטון יהיו בהתאם לנתונים אשר ירכז ויעביר הספק בהתאם להוראות 

בדבר  גשרבכתב לנתונים אלו. הכרעת  גשרמעת לעת, ובכפוף לאישור  גשר והנחיותמפרט טכני זה 

 נכונות הנתונים ו/או עדכונם, תהיה סופית, מכרעת ומחייבת את הצדדים. 

כמו כן, במהלך תקופת ההתקשרות ייתכנו שינויים טכנולוגיים שעשויים לדרוש משאבי תחזוקה 

, שלא יזכו את הספק בתוספת תמורה כלשהי, אלא אם יש בכך כדי להשפיע על לפרקי זמן קצובים

, בסיסי Messagingהיקף מרכיבי השינוי. שינויים טכנולוגיים אפשריים אלה כוללים, בין היתר, 

, תקשורת, שיטת Application Server, EAI / ETL ,Portalנתונים, מערכות הפעלה של שרתים, 

, אחסון, Fire wall'(, עמדות הלבנה, ווכ VDI/CITRIX)אבטחה לחיבור חיצוני 

 סורקים/מדפסות, מערכת טלפוניה, שו״ב.

מספר תחנות העבודה ייקבע במצב המוצא לפי תחנות עבודה נייחות וניידות פעילות לפי הנתונים 

 מהמיפוי ההתחלתי שיערך.  שיתקבלו

כולל שרתים מארחים ושרתים  ות הפעלה״,רכמספר השרתים ייקבע במצב המוצא לפי ״מספר מע

 וירטואליים. לצורך קביעה של מצב המוצא יספרו מערכות ההפעלה פעילות

  קיטון \ גידול למנגנוי מסכמת טבלה.

מספר תחנות  קיטון \ גידול 

העבודה וכן במספר מערכות 

 ההפעלה 

 שירות בקריאות קיטון \גידול

 שיערך המיפוי של תוצרים מוצא מצב

 הספק לכניסת הראשון בחודש

 לעבודה הזוכה

בשיתוף  יוחלטההתחלתי  הרף

עם הספק הזוכה בחודש 

 לעבודה. והראשון של כניסת

במספר תחנות  15% של גידול גידול מדרגת

העבודה ומספר מערכות 

רכיבים  קיזוז לאחר) ההפעלה

 בקריאות 40% של גידול

 .השירות
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שנגרעו בהתאם למפורט 

 (במפרט זה

 .שנה בכל ינואר חודש שנה בכל  ינואר חודש בדיקה מועד

דצמבר  חודש של מצאי מצב הבדיקה תעשה מה על

 בשנה הקודמת 

 המצטברות הקריאות כמות

 .12 ל לחלק החולפת בשנה

 מתחילת, השוטף לתשלום 2% התשלום תוספת

 השנה הקלנדרית החדשה. 

 שנת על תוספת תשולם לא

2021. 

לתשלום השוטף, מתחילת  2%

 השנה הקלנדרית החדשה. 

לא תשולם תוספת על שנת 

2021. 

 0.5% עד של סטייה תהיה באם חריגה

 אז גם במדרגה עמידה לטובת

  .התוספת תשולם

 0.5%באם תהיה סטייה של עד 

לטובת עמידה במדרגה גם אז 

 . תשולם התוספת

 כתקלה יספרו חוזרות תקלות  הבהרות

 .בלבד אחת

 יספרו מערכתיות תקלות

 .בלבד אחת כתקלה

  



 160מתוך  87עמוד 

 

 חתימה וחותמת: ______________

   גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל, הקדש ציבורישל  מכרז להקמת רשת נתונים וטלפוניה  

      

 

 

 תגמוליםו פיצוי מוסכם

 תהיה רשאית לקזז הפיצוי המסוכם מכל תשלום המגיע ממנה לספק בהתאם למפורט להלן.  גשר

 תקופת החפיפה ביעדים במהלךאי עמידה 

הספק מחויב לעמוד במשימות תקופת החפיפה. היה ולא יעמוד הספק במשימות אלה בהתאם עד 

הספק בפיצוי  יחויב, לכך גשרלמועד קבלת האחריות על המערכת, מבלי לקבל מראש את הסכמת 

בהשלמת ימי עיכוב  30עבור כל  בגין תקופת החפיפהמהתמורה בגין כלל מסך  5%בגובה  מוסכם

ידה והספק לא יעמוד במשימות עד לתום חמישה חודשים מהמועד שנקבע משימות אלה. במ

לקבלת האחריות על המערכת, ייחשב הדבר כהפרה חמורה של הסכם השירות, וכהפרה יסודית 

 של ההסכם בין הצדדים.

פיצוי  נקודות 5כל בגין ₪  5,000שתהיה אי עמידה באמנה כפי שהוצגה לעיל, יופחת סך  ככל

. ההפחתה היא חד פעמית ותתבצע לאחר שפורטו ובסעיפים בטבלאות אמורה פי על, מוסכם

 המדידה. 

  פיצוי מוסכם חישוב טבלת

פיצוי ה חישוב מועד מוסכם פיצוי המדד

 מוסכםה

 חד ₪ 2500 פיצוי מוסכם במדדים עמידה אי בגין חיוב' נק

 'נק לכל פעמי

 רבעון כל תום

 חד ₪ 3000 מוסכםפיצוי  במדדים עמידה בגין זכות' נק

 חיובית' נק לכל פעמי

 רבעון כל תום

תקלה משביתה במע' קריטית שתימשך 

 שעות  4מעל 

 לכל ₪ 500 של פיצוי מוסכם

 תקלה

 רבעון תום
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 עלות – 4 פרק
 

 המחירים יהיו נקובים בשקלים חדשים.

 המחירים יכללו את כל עלויות הספק, ואת כל המסים למעט מע"מ.

עבור העבודות יבוצע ע"פ חשבון אשר יוגש בשקלים בהתאם לחוזה שיחתם בין הספק התשלום 

 ללקוח.

מחירי כל הפריטים יכללו לפחות : הובלה, התקנה והפעלה, סימון ושילוט, בדיקת המערכת, ניהול 

 הפרויקט, ביצוע ניסויים ושנת שרות ואחריות )ממועד סיום בדיקות הקבלה באתר הלקוח.

 ות לכל שנת שרות מעבר לשנות האחריות הכלולות במחיר.חובה לציין על

 כל הפריטים המוצעים יהיו חדשים ובאריזתם המקורית. לא תתקבלנה הצעות לציוד משומש.

 כל ציוד שהינו "שווה ערך"  צריך לקבל אישור מראש של הלקוח בזמן המענה על בקשה זו.

 י התקנתו . כל פריט שיסופק במסגרת הפרויקט יאושר ע"י הלקוח לפנ

הכמויות המפורטות להלן אינן מדויקות ומשמשות כאומדן ולצורך בסיס להערכת והשוואת 

 הצעות. ההתחשבנות עם הספק תהיה לפי הכמויות שהותקנו בפועל. 

 מועד אספקת ציוד הקצה ולו"ז להתקנתו יקבע ע"י מנהל הפרויקט מטעם הלקוח.

עות במסמך זה ולאשר  שקרא, הבין ויפעל ע"פ על המציע לעמוד בכל התנאים והדרישות המופי

 ההנחיות הנ"ל.

 אין הלקוח מתחייב לרכוש את כל הציוד המופיע בכתב הכמויות או מקצתו. 

על המציע למלא את כתב הכמויות כלשונו כולל מחירי יחידה. יצויין שאחד הפרמטרים לבדיקה 

 הכלכלית הינו השוואה על בסיס מחיר יחידה.

 

   כמויות ומחירים מסוכם ליחידה )יש למלא את כל השורות( )במסמך  שלהלן(כתב 

      

מס

 כמות יח' תאור פריט '

מחיר ליחידה 

 בש"ח

סה"כ 

מחיר 

 בש"ח

1 

הקמת הפרויקט נשוא מכרז זה, כולל 

הקמת ענן, מערכת ניהול משתמשים, 

העתקת שרתים לענן, יצירת משתמשים 

   1 קומפ'גישה, הגדרת הרשאות, הקצאת קווי 
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אספקת גישה למרכזיה, שירותי גיבוי, 

שירותי גיבוי לקווי גישה וכל המפורט 

במכרזה כפתרון המבוקש )ללא  והנדרש

 מכשירי טלפון שלהם עלות נפרדת(

2 

מחיר חודשי לשימוש במערכת הנ"ל 

)מעבר למחיר ההקמה(. התשלום 

החודשי כולל את כל הנדרש מבחינת 

תמיכה, שירות אחריות ותחזוקה על פי 

המפורט במכרז זה.)ללא שירות 

   חודש קומפ' תחזוקה לחומרה 

3 

שכירת שירותי איש סיסטם למשרה 

 ןמלאה על פי המפורט )ללא רכב שיינת

 על ידי גשר לניידות בין הסניפים(

חודש 

    עבודה

4 

מנהלים/מזכירות )  IPטלפון 

   300 יח' (T1)מנהלה(

   50 יח'  (T2) בכירים IPטלפון  5

   100 יח' T1יחידת הרחבה למכשיר  6

   50 יח' T2למכשיר יחידת הרחבה  7

   50 יח' IPספק כוח לטלפון  8

9 

רישוי שרת + מס' שרת פקסים כולל 

   1 יח' ערוצים 8 -ל משתמשים

     LAN תשתית רשת אקטיבית  

10 

)יש לצרף  POEמבואות  48מתג קצה 

   32 יח' מפרט(

11 

)יש לצרף  POEמבואות  24מתג קצה 

   32 יח' מפרט(
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     יחידת אקסס פוינט 12

13 

תוספת שלוחה אנלוגית בסניף )לא כולל 

     מכשיר(

14 

בסניף )לא כולל  IPתוספת שלוחת 

     מכשיר(

15 

 ACTIVEהקמת משתמש חדש ב 

DIRECTORY  כולל מתן הרשאות

גיגה לשמירת  50והקצאת שטח של 

       )מעבר להקמה הראשונית( מסמכים

16 

תוספת שטח אחסון בענן )טרה בייט 

     לשנה(

    

סה"כ מחיר 

בש"ח כולל 

  מע"מ

 

להוסיף בהמשך לטבלה זו רכיבים שלדעתו נדרש לתמחר מכיוון שהם נדרשים או המציע רשאי 

ידרשו בהמשך לפתרון. רכיבים שיתווספו בטבלת ההמשך לא ישוקללו והמחיר יהיה מחיר 

מקסימום גשר תהיה רשאית לנהל מו"מ לגבי המחיר או לרכוש אותו מספקים אחרים במקרה 

לא רכיבים המהווים חלק חיוני לפתרון המוצע, שמחירם הצורך. בכל מקרה מדובר ברכיבי רשות ו

 מופיע בטבלה לעיל.

מס

 כמות יח' תאור פריט '

מחיר ליחידה 

 בש"ח

סה"כ 

מחיר 

 בש"ח

1 
 

    

2      

3      
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4      

5      

6      
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 נספחים
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   גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל, הקדש ציבורישל  מכרז להקמת רשת נתונים וטלפוניה  

      

 

 

 הצעת המחיר  –נספח א  

 לכבוד גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל

אנו_________________________________ מגישים בזאת את הצעתנו במסגרת מכרז 

להקמת רשת נתונים וטלפוניה של גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל,    01/21פומבי מס' 

 הקדש ציבורי 

אנו מצהירים בזאת כי כל מסמכי המכרז נקראו על ידנו, וכל האמור בהם הובן על ידנו, מקובל 

ו ואנו מסכימים למכלול התנאים, ההתניות וההסדרים המובאים במסמכי המכרז עלינ

 פיהם.-ומתחייבים לפעול על

אנו מצהירים בזאת שביכולתנו לתת את השרות במגבלות הזמן שנקבעו במסמכי מכרז זה 

 ובמועדים שייקבעו ע"י הנציג מעת לעת.

את מסמכי המכרז וקיבלנו מנציגי אנו מצהירים בזאת כי הצעתנו זו מוגשת לאחר שבחנו היטב 

גשר את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לנו בגיבוש הצעתנו והתחייבויותינו; לא תהא לנו כל 

טענה כלפי גשר בקשר עם אי גילוי מספיק או גילוי חסר או טעות או פגם בקשר לנתונים או 

 לעובדות הקשורים לביצוע השירותים.

גשר, קודם לחתימת החוזה, נגיש לגשר  את כל האישורים  לאחר הודעה על קבלת הצעתנו ע"י

הנדרשים ונעמוד בכל התנאים וההתחייבויות, כנדרש במסמכי מכרז זה. אי מילוי התחייבות זו 

ימי עבודה מיום קבלת הזמנת גשר להתקשרות, עלול לגרום לחילוט ערבות המכרז  10בתוך 

או משפטיים ע"י גשר וכן לאפשר לגשר להתקשר עם המציע או  יםימנהלולנקיטת צעדים 

 המציעים   שהצעתם דורגה אחרינו. 

נדרשות ההתשלום המבוקש יכלול את כל  עלויות המציע הכוללות את שקלול כלל העלויות 

בהתאם למפרט המכרז ולשירותים המבוקשים  במסמכי המכרז, וכי הינו אחוז הנחה על 

 הסכומים כוללים מע"מ.  תעריפים מקסימליים, 

 הצעת המחיר תעמוד בתוקפה במסגרת כל תקופת המכרז. 

למעט תשלום התמורה הנקוב בהצעת הזוכה, לא יהיה הזוכה זכאי לכל תשלום או הטבה בגין 

 מתן השירותים לרבות הוצאות השכירות, הציוד או התפעול. 

 ציע_______________תאריך_____________           חתימה מלאה ומחייבת של המ

אני הח"מ, עו"ד/רו"ח____________ בעל מספר רישיון_________________ מאשר כי 

החתומים _____________________ הינם מורשי בחתימה, וחתימתם דלעיל הינה החתימה 

 המלאה המחייבת את התאגיד.

 __ תאריך_____________  שם העו"ד_____________    חתימה+ חותמת_______
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 טופס הגשת ההצעה –נספח ב' 

 לכבוד גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל

אנו_________________________________ מגישים בזאת את הצעתנו במסגרת מכרז . 1

להקמת רשת נתונים וטלפוניה של גשר שירותי השיקום התעסוקתי של   01/2021פומבי מס' 

.אנו מצהירים בזאת כי כל מסמכי המכרז נקראו על ידנו, וכל האמור בהם 1ציבוריישראל, הקדש 

הובן על ידנו, מקובל עלינו ואנו מסכימים למכלול התנאים, ההתניות וההסדרים המובאים 

 פיהם.-במסמכי המכרז ומתחייבים לפעול על

כי מכרז זה אנו מצהירים בזאת שביכולתנו לתת את השרות במגבלות הזמן שנקבעו במסמ .2

 ובמועדים שייקבעו ע"י הנציג מעת לעת.

אנו מצהירים בזאת כי הצעתנו זו מוגשת לאחר שבחנו היטב את מסמכי המכרז וקיבלנו מנציגי  .3

גשר את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לנו בגיבוש הצעתנו והתחייבויותינו; לא תהא לנו כל 

ילוי חסר או טעות או פגם בקשר לנתונים או טענה כלפי גשר בקשר עם אי גילוי מספיק או ג

 לעובדות הקשורים לביצוע השירותים.

לאחר הודעה על קבלת הצעתנו ע"י גשר, בחירתי כספק  והזמנתי להתקשרות בהסכם עם גשר  .4

הרי שקודם לחתימת החוזה , נגיש לגשר  את כל האישורים הנדרשים ונעמוד בכל התנאים 

ימי עבודה מיום קבלת  10וההתחייבויות, כנדרש במסמכי מכרז זה. אי מילוי התחייבות זו בתוך 

ות, עלול לגרום לחילוט ערבות המכרז ולנקיטת צעדים מינהלים או הזמנת גשר להתקשר

 משפטיים ע"י גשר וכן לאפשר לגשר להתקשר עם המציע  שהצעתו דורגה אחרינו. 

 שם המציע:________________________________________________

 סוג התאגיד:_______________________________________________

 ' ח.פ._____________________________________________ת.ז. או מס

 תאריך רישום התאגיד:________________________________________

 כתובת משרד המציע:_________________________________________

 טלפון:___________________________________________________

 ___________________________________.טלפון נייד:_____________11

 דואר אלקטרוני:____________________________________________

 מס' פקס:_________________________________________________

 שמם ומספר זהותם של המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע: 

 _________א. שם___________________  מס' זהות _____________

 ב. שם____________________ מס' זהות ______________________
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 חתימה וחותמת: ______________

   גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל, הקדש ציבורישל  מכרז להקמת רשת נתונים וטלפוניה  

      

 

 

 ג. שם_____________________ מס' זהות _____________________

 ד. שם_____________________ מס' זהות______________________

 ה. שם_____________________ מס' זהות______________________

 ____________ מס' זהות______________________ו. שם_________

ופירוט  הוכחות  הוכחות ופירוט לצורך עמידת המציע בתנאי הסף . על המציע לצרף אישורים ,

 ככל הנדרש בתנאי הסף.

 

 אני הח"מ עו"ד/רו"ח____________ בעל מספר רישיון _________________ מאשר כי 

 החתומים _____________________ הינם מורשי בחתימה, וחתימתם דלעיל הינה 

 החתימה המלאה המחייבת את התאגיד.

 

 תאריך____________  שם העו"ד_____________       חתימה+חותמת_________ 
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 הצהרה על שמירת סודיות  -  נספח ג' 

____________  עובד  בחברה/גוף/עסק _____________ אני _________________ ת"ז 

 החברה( או מועסק על ידה, מצהיר ומתחייב בזה, כלפי ממשלת ישראל וכלפי החברה:–)להלן 

לא לגלות, להראות או למסור, בין במשך תקופת העסקתי בחברה ו/או על ידה  ובין לאחר  . 1

אחרים של גשר שירותי השיקום התעסוקתי מכן, לשום אדם או גוף, שום סודות מסחריים, ו/או 

ושום מידע הנוגע להסכם ההתקשרות עם גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל  לשל ישרא

להקמת רשת נתונים וטלפוניה של גשר שירותי השיקום  01/21במסגרת מכרז פומבי מס' 

ע הקשור במישרין "ההסכם"(, בפרט, או שום מיד -התעסוקתי של ישראל, הקדש ציבורי  )להלן 

או בעקיפין, ברכושן, עסקיהן, ענייניהן, לקוחותיהן, ספקיהן והאנשים או הגופים הקשורים 

במגע. ו/או במתן שירותים לגשר ובין שהגיעו לידיעתי בכל  עמהןבממשלה ו/או בחברה או הבאים 

 אופן אחר שהוא;

א אישור גשר מראש ובכתב לעיל, למאן דהו, לל 1כי ידוע לי שהעברת מידע כאמור בסעיף  .2

 עלול להסב לגשר נזקים כלכליים משמעותיים ביותר;

התחייבות זו תמשיך לחול אף לאחר תום תקופת ההסכם האמור. התחייבות זו לא תחול על מידע 

 שהוא בבחינת נחלת הציבור.

 

    חתימת העובד     שם החברה/ספק  

 תאריך:
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 הסכם -נספח ד'  

 . 2021ביום _________ לחודש ________שנת  בחולוןשנערך ונחתם 

  –)להלן  גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל בין:

 "("גשר             

  

 מצד אחד                          

 

 –__________________________באמצעות נציגיו המוסמכים לחתום מטעמו )להלן  לבין:

 לן"("הספק" או "הקב

 מצד שני

 

מכרז להקמת רשת נתונים וטלפוניה ולמתן שירותי  1/21וגשר פנתה במכרז פומבי מס'  להואי

 .תחזוקה של תשתיות המחשוב של גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל, הקדש ציבורי

   

 )להלן:  "השירותים" (

 

את הצעתו שהיא מבוססת והספק לאחר שעיין בכל הנחיות והוראות המפרט, הגיש   והואיל

 ומותאמת להוראות מסמכי המכרז.

ולאחר בדיקה ובחינה של הצעת הספק ועל בסיס נכונות הצהרותיו  ובהתבסס על הנתונים  והואיל

 לקבל את הצעת הספק לאספקת השירותים; גשרשבהצעתו הסכימה 

הספק ובו יפורטו  לבין גשרוכתנאי מוקדם לקבלת הצעת הספק נקבע כי ייחתם הסכם בין   והואיל

 התנאים, ההסכמות וההוראות בקשר עם השירותים;

והצדדים מעוניינים להעלות על הכתב את הסכמותיהם, זכויותיהם  וחיוביהם בקשר עם  והואיל

 השירותים והנובע מכך;

 אי לכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא ונספחים .1

הצהרותיו וקביעותיו מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ויקרא המבוא להסכם זה על כל  א.

 עמו בד בבד.

 להסכם זה מצורפים הנספחים המפורטים להלן: ב.
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על נספחיו וכן מסמכי הבקשה לקבלת  ______כל מסמכי המכרז   -    נספח א'

                הצעות על נספחיה. הכוללים את הצעת המחיר המבוקש על ידי המציע.                        

 לספקים. גשרהשינויים וההבהרות שניתנו ע"י   - 1נספח א' 

 הצעת הספק.   -    4ופרק  נספח ב'

 הצהרה על שמירת סודיות.  -    נספח ג'

  ערבות ביצוע.  -     נספח ד'

 אישור עריכת ביטוחים.  –נספח ה 

 ההסכם בד בבד עימם.* כל הנספחים מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם ויש לקרוא את 

במקרה של סתירה בין הוראות המכרז לבין הוראות ההסכם יגברו הוראות   ג.

ההסכם.  במקרה של סתירה, שאינה ניתנת ליישוב, בין האמור במפרט לבין הצעת 

 האמור במפרט. הספק יגבר ;

 במקרה של סתירה, שאינה ניתנת ליישוב, בין תוכן הנספחים ותוכן  ד. 

 הסכם זה, יגברו הוראות הנספחים וההסכם יפורש בהתאם.                

 הגדרות מונחים .2

המונחים שהוגדרו במסמכי המכרז, הגדרתם תהיה תקפה גם להסכם זה, אלא אם  2.1

 כן נקבע בהסכם זה אחרת.

 לצורך הסכם זה יהיו למונחים הבאים ההגדרות כדלקמן: 2.2

מסמך הבקשה לקבלת הצעות על נספחיו  - המפרט ו/או מסמכי המכרז א. 

 לספקים.  גשרלרבות השינויים וההבהרות שניתנו על ידי 

 כמוגדר במסמכי המכרז ובמבוא להסכם זה. – השירות או השירותים ב.

לרבות הבהרות להצעת הספק  לגשרהצעת הספק שנמסרה  - הצעת הספק ג. 

 במידה ונדרשו. 

 הצהרות הספק .3

את המפרט והבינו   אשר כי הוא חתם על הסכם זה לאחר שבחן היטבהספק מצהיר ומ א.

הנחוצים לו לגיבוש הצעתו  את כל ההסברים וההנחיות גשרוקיבל מנציגי 

-בקשר עם אי גשרתהא לו כל טענה כלפי  והתחייבויותיו על פיו ועל פי הסכם זה ולא

ות הקשורים למתן טעות או פגם בקשר לנתונים או לעובד גילוי מספיק או גילוי חסר,

 השירותים.

 כמפורט במפרט.  ודרישותיה גשרהספק מצהיר ומאשר כי הבין את צרכי  ב.

ג.   הספק מצהיר ומאשר כי הינו בעל רקע מקצועי מתאים המאפשר לו לספק את 

 השירותים על פי מסמכי המכרז, ההצעה ושאר הוראות הסכם זה.
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מרים, הציוד, המכשירים, המומחיות, ד.   הספק מצהיר ומאשר כי בידיו הכלים, החו

הניסיון, הידע, כוח האדם, האמצעים, הכישורים וכל כיוצ"ב, למלא באופן מדויק 

 במפרט  ובהסכם זה על כל נספחיו.  גשרומלא את דרישות 

ה.   הספק מצהיר כי יפעל בכל הקשור בביצוע הסכם זה, אם בעצמו ואם על  ידי מי 

 , במומחיות ובמקצועיות בסטנדרטים הגבוהים ביותר.מעובדיו או על ידי מי מטעמו

ו.  הספק מצהיר כי  הכלים, הידע, כוח האדם, האמצעים והכישורים המפורטים לעיל 

ימשיכו להיות ברשות הספק עד למילוי מלא של כל התחייבויותיו ע"פ הסכם זה 

 ובמהלך כל תקופת ההתקשרות.

ברישומים  צדדים לעיל הינם כמפורטהספק מצהיר כי פרטיו המופיעים בשמות ה ז. 

המופיעים ברשם החברות או בכל מרשם תאגידים אחר המתנהל בהתאם להוראות כל 

 דין.

 איסור הסבה .4

א. מוצהר ומוסכם בזה כי חל איסור מוחלט על הספק להמחות או להסב זכות מזכויותיו 

 .מגשרעל פי הסכם זה או את ביצוע האמור בו או חלקו לאחרים, ללא אישור מראש ובכתב 

תהיה רשאית לראות בהקצאה או בהעברת מניות של הספק או מי ממרכיביו,  גשרב. 

יד הספק או מי ממרכיביו, או מכירה או העברה שיהיה בהם משום העברת שליטה בתאג

 לגשרבדרך אחרת של השליטה בספק, משום העברת זכויות על פי הסכם זה,  הספק יודיע 

תודיע לספק בכתב תוך מתן  גשרעל כל פעולה כאמור בסעיף זה מיד עם ביצוע הפעולה 

 עיף זה.יום, אם בכוונתה לראות בפעולה ,העברת זכויות כאמור  בס 30ארכה של 

 סעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות והפרתו תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

 התחייבויות הספק .5

 

מוסרת בזה לספק  גשרבהסתמך על הצהרותיו של הספק והתחייבויותיו על פי הסכם זה, 

בהתאם למסמכי  גשרוהספק מקבל על עצמו לספק את השירותים באופן שיענה על צרכי 

 את התוצרים והדרישות כדלהלן: לגשרק, והוא מצידו יספק המכרז ולהצעת הספ

לשביעות רצונה א. יספק את השירותים בהתאם למוגדר במסמכי המכרז ובהצעת הספק, 

המוחלטת של גשר ובהתאם להזמנת רכש שינפיק גשר בכתב ומראש החתום ע"י מורשי 

בהתאם  החתימה של גשר. גשר אינו מתחייב לשלם לספק מעבר לסכום ההתקשרות

 להזמנות אלה. 

ב. יעסיק כוח אדם מקצועי ומנוסה הנדרש ותואם לצורך מתן השירותים, הכל כקבוע 

במפרט ובהצעת הספק, באיכות המקצועית הטובה  ביותר כשנותני השירות הינם בעלי 

 רישיונות תקניים וסיווגים מתאימים לביצוע השירותים. 
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ובמקצועיות הטובה ביותר והוא ישא ג. יספק את השירותים בנאמנות, במומחיות 

 באחריות הבלעדית לטיב השירות, איכותו ותוצאותיו.

 בהתאם להוראות הסכם זה. גשרד. יבצע התאמות, שינויים ושיפורים בעתיד לפי דרישות 

האביזרים וכל הדברים , ה. יספק על חשבונו הבלעדי את כל הציוד, המתקנים, החומרים

ירותים בדרך יעילה בכמויות ובהיקפים הנדרשים האחרים הדרושים לאספקת הש

 ובהתאם להוראות הסכם זה.

ו. יעמוד בלוח הזמנים כמפורט במפרט ובהצעת הספק יעמוד וכן בכל לוחות הזמנים 

 שיקבעו לו על ידי האחראי בכל אחת מהמשימות שיטילו עליו

את כל מי שפועל ימים ממועד החתימה על הסכם זה, יחתום ויחתים את עובדיו ו 7ז. תוך 

מטעמו במסגרת הסכם זה על התחייבות לשמור סודיות, על פי הנוסח המצורף להסכם 

זה כנספח ד' ויחתים את כל מי שיעבוד או יפעל מטעמו במסגרת הסכם זה על התחייבות 

 זו.

ולנציגיה בכל הקשור לאספקת השירותים במסגרת  לגשרח. יתן דיווח שוטף בכתב ובעל פה 

 הסכם זה.

לא יפעל במצב העלול לגרום לחשש ו/או לניגוד עניינים עם חובותיו על פי הסכם זה, בין  ט.

 אם תמורת תשלום או תמורת טובות הנאה אחרות, ובין אם הן ללא תמורה כלל.

י. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הספק יקיים את ההסכם  בתום לב ובנאמנות ויעשה 

 עושה  לשם אספקת השירותים בהתאם להסכם זה. את כל הנדרש והסביר שמומחה היה

 סעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות, והפרתו תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

 תקופת ההסכם, שלבי ביצוע ומועדיהם  .6

חודשים החל מיום החתימה על חוזה  12לזוכה תהא לתקופה של  גשרתקופת ההתקשרות שבין  .א

רשאי להאריך את ההתקשרות לתקופה/ות נוספת/ות, מעת לעת על פי שיקול  גשרההתקשרות. 

דעתו הבלעדי. אולם, משך זמן כול תקופת ההתקשרות, כולל תקופות ההארכה, לא תעלה על 

 חודשים.  60

חודשים החל במועד החתימה על   12ההתקשרות שבהתאם  להסכם זה תהא  לתקופה של  .ב

תהא רשאית להאריך את תקופת ההסכם לתקופות קצובות נוספות שלא יעלו על  גשרההסכם. 

 .  גשרחודשים, בכל פעם לתקופה שעפ"י שיקול דעתה הבלעדי של  60סה"כ של 

בהתאם למוגדר במסמכי המכרז ויעמוד הספק ייתן את השירותים במלואם ובמועדם,   .ג

במועדים, לגבי ביצוע כל  אחת מהמשימות שנקבעו ויקבעו לו במסגרת מתן השירותים והסכם 

 זה. 

)למען הסר ספק, עיכובים  הספק לא ישא באחריות לעיכוב בגלל גורמים שאינם קשורים בו  .ד

נית כיצוע הוא על פי תו. הבאצל קבלני משנה או צד ג' של הספק הם גורמים הקשורים בספק(
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מפורטת שיגיש הספק הזוכה, והציפייה היא לעמידה בלוחות זמנים כפי שהספק מתחייב 

 עליהם.

עמידה של הספק בכל אחד מהמועדים או הזמנים לביצוע כל אחת -מוסכם ומוצהר בזה כי אי

אחראי או במועדים שיקבעו על ידי ה אותם הוא הציג וקבע עבורן את לוח הזמנים מהמשימות

את כל  לגשר"פיגור"(, תחשב להפרה יסודית של ההסכם ותקנה  -במסגרת ההסכם )להלן 

שר עם הפרתו היסודית על ידי הספק, אלא אם הסעדים על פי דין או המפורטים בהסכם בק

   סוכם מראש אחרת וגשר נתנה אישורה בכתב לאי העמידה בלוחות הזמנים.

ביצוע כנדרש של משימה, לרבות אי עמידה בלוחות בכל מקרה של אי בנוסף לאמור לעיל,  .ה

מהתשלום המגיע  25%רשאית )אך לא חייבת( להפחית  גשרבמסגרת הסכם זה, תהיה , זמנים

על פי הסכם זה או כל  לגשרלספק בגין אותה משימה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד 

 דין אחר. 

רמו עקב מעשה או מחדל של הספק, עובדיו או יובהר: לעניין האמור לעיל פיגור או אי ביצוע נג

  מי מהפועלים מטעמו.

 סעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות, והפרתו תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.  

 גשרהתחייבויות  .7

להלן, בהתאם לקבוע במסמכי  10תשלם את התמורה בהתאם למפורט בסעיף  גשרא. 

המכרז ובהצעת הספק וביתר הוראות ההסכם ובכפוף למילוי כל התחייבויות הספק 

 על פי הסכם זה.   גשרלשביעות רצונה המלאה של 

 תשתף פעולה עם הספק על מנת שיתאפשר לו ביצוע התחייבויותיו. גשרב. 

 דיווח ונהלי עבודה פיקוח, בקרה, .8

א. מוסכם ומוצהר בזה על הצדדים כי במהלך מתן השירותים ילוו פעולות הספק בפיקוח 

 . גשרובבקרה מטעמה של 

 ב. כל צד ימנה נציג אחראי מטעמו למימוש  הסכם  זה.

 "הנציג"(. –מעת לעת )להלן  גשריהיה: מי שימונה  בכתב ע''י  גשר נציג     

 מעת לעת. גשראיש הקשר. או מי שימונה על ידי  -נציג הספק יהיה: __________  

תודיע לספק מי הם הגורמים המפקחים מטעמה והספק ישתף פעולה עם הגורמים  גשרג. 

המפקחים בכל עת ולכל עניין. הספק יעמיד לרשותם את כל המידע והנתונים הנדרשים 

ותיהם  והגדרותיהם. מבלי לגרוע מכללות מעת לעת, ויפעל על פי הנחיותיהם, קביע

 והאחראי גורם מפקח. גשרהאמור, יהיו נציגי 

ד. בכפוף לאמור להלן, מוצהר ומוסכם בזה, כי הנציג הינו הגורם הקובע והמכריע בכל 

נושא ועניין הנוגע והקשור למתן השירותים על פי הקבוע בהסכם זה  ובכלל זה 

 צעת הספק והספק יפעל  על פי הנחיותיו.לפרשנות המוסמכת של המפרט  ושל ה
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תהא רשאית לדרוש מהספק, מעת לעת על פי שיקול דעתה, דיווח על שלבי הביצוע  גשרה. 

של הסכם זה ולצורך זה יעמיד הספק  את כל המידע, החומר והנתונים שברשותו 

 , או לרשות נציגיה.גשרלרשות 

 רה יסודית של ההסכם.סעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות, והפרתו תחשב כהפ

 שמירת סודיות   .9

בכל הקשור להסדרת אבטחת המידע ונוהלי הגישה  גשרא. הספק יפעל על פי הנחיות 

 למידע, לאיסוף, לסימון, לאימות ולעיבוד נתונים.  

 1981 -ב. הספק מצהיר ומאשר כי הוא מכיר את הוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 

ב מחוקים אלו ומכל חיקוק אחר בתוקף הנוגע לשמירתו ותקנותיו והוא יפעל כמתחיי

 וסודיותו של המידע והנתונים שימצאו ברשותו.

כל חומר שקיבל ממנה בעת מתן השירותים עפ"י הסכם זה, תוך  לגשרג. הספק יחזיר 

שבועיים מיום סיום תקופת ההסכם. עם החזרת האמור לעיל יצהיר הספק כי לא 

ר לרבות מסמכים, מפות, תשריטים, מידע במדיה נשארו ברשותו כל חומר כאמו

 מגנטית וכל כיוצ"ב.

ה. הספק לא יעסיק על ידו בין במישרין ובין בעקיפין עובדים למתן השירותים וכן לא 

יתיר למאן דהו לפעול מטעמו במסגרת הסכם זה, מבלי שיאושרו מראש ובכתב על ידי 

 . גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל

ם ומוצהר כי ההתחייבויות שבסעיף זה אינן מוגבלות בזמן ואף יעמדו בתוקפן ו. מוסכ

 במקרה של ביטול הסכם זה, על ידי מי מהצדדים מסיבה כלשהיא.

ז. יובהר: כל האמור בסעיפים קטנים לעיל יחול על הספק, לרבות עובדיו וכל הפועלים 

 מטעמו בבמתן השירותים.

 התמורות הכספיות  . 10 

התמורות הכספיות אותן יהיה זכאי הספק לקבל מאת גשר בקשר עם מתן השירותים בכפוף  .א
למילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה, שיעורן ומועדן, יהיו כמפורט במסמכי המכרז ובהצעת 
הספק, שזכתה כהצעה הזוכה. אך לא יותר מהסכום בהזמנות רכש שיוציא גשר בכתב ומראש 

ים ע"י מורשי החתימה של גשר. הספק לא יהיה זכאי לתשלום מעבר לסכום בהזמנות חתומ
 שהועברו אליו מעת לעת ע"י גשר. 

 )ימולא על ידי גשר(. התמורה תשולם ע"פ הסכום המבוקש של:___________ ₪ כולל מע"מ. 

הספק כל התשלומים שעל חשבון התמורה ישולמו על פי חשבונות מפורטים שיוגשו על ידי  .ב
כמפורט במסמכי המכרז ועל גבי טפסים שיקבע גשר, בצירוף חשבוניות מס כדין בהתאם 

לביצוע השירותים בפועל יוגשו לידי מחלקת הנה"ח באמצעות הנציג. תשלום התמורה מותנה 
בהמצאת כל האישורים הנדרשים לרבות אישורים כי הספק מנהל ספרים כדין ורשום במשרד 

  ה.מס ערך מוסף ומס הכנס
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על אף זאת, התשלום האחרון ע"ח התמורה ישולם לספק רק לאחר שגשר אישר כי הספק עמד  .ג
בכל התחייבויותיו על בסיס המכרז והסכם זה. למען הסר ספק, מובהר כי הסכום הנקוב 
בחשבון הינו סופי ומוחלט, ולא יתווספו עליו הפרשים כלשהם או ריבית או הפרשי הצמדה 

 ד מועד התשלום בפועל.מיום הגשת החשבון  וע

איחור בהגשת החשבון או חשבונית כאמור לעיל או איחור בהשלמת ביצוע משימה או שלב  .ד
שנקבע בהוראה לביצועה שנגרם בגינו של הספק, לא יזכה את הספק בהצמדה בכל הנוגע 

 לתקופה האיחור. 

 

לכך על פי  שירות כל שהוא שיינתן על ידי הספק שלא על דרך הזמנתו על ידי מי שהוסמך .ה
 לא תשולם תמורה בעדו. –הוראות ההסכם 

 החשבונית שתוגש לתשלום תאושר על ידי הנציג טרם הגשתה.   . ו

 איסור ניגוד עניינים   .11

במתן שירותיו, עפ"י הסכם זה, יפעל הספק למנוע כל מצב של ניגוד עניינים בין עבודתו על  

פי הסכם זה לבין כל עיסוק אחר, במישרין או בעקיפין, העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים 

                                                                                                                       בין עבודתו על פי הסכם זה לבין יתר עיסוקיו.                                                 

 סעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות והפרתו תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

 אחריות לנזקים, שיפוי  .  12

צד שלישי כלשהו, עקב מעשה או א.  הספק ישא באחריות לכל נזק שייגרם לגשר או ל

 מחדל שלו, או של מי מעובדיו או שלוחיו, במסגרת פעילותם במתן השירותים. 

ב.  הספק יבטח את עצמו בביטוח שיכסה את אחריותו הנ"ל וימסור עותק מהפוליסה, 

 לאישורו של גשר, בטרם תחילת ההתקשרות.

כאמור בסעיף קטן )א( לעיל, לא יעלה על גבול האחריות של הספק לפיצוי בגין נזק  ג.

₪ )במילים:מיליון שקלים חדשים ₪( )סכום זה יהיה צמוד למדד  1,000,000גובה של 

אף צד לא ישא  המחירים לצרכן על בסיס המדד הידוע ביום חתימתו של הסכם זה(.

ם באחריות לנזק עקיף או תוצאתי ובכלל זה אובדן הכנסות, אובדן מידע ואובדן רווחי

 ופגיעה במוניטין.

על אף האמור בסעיף קטן )ג( לעיל, הגבלת האחריות האמורה לא תחול על נזקי גוף או  ד.

נזקים מוחשיים או נזק שייגרם כתוצאה ממעשה או מחדל מכוון או מעשה או מחדל 

האחריות  שלא נעשה לצורך ביצוע הסכם זה, של הספק או מי מעובדיו או שלוחיו.

 מיליון ₪. 5-ל תוגבל חשייםלנזקים לנכסים מו

הספק ישפה את גשר שיפוי מלא על כל הוצאה שהוציא בגין חיוב שהספק חב בו על פי  ה.

 הסכם זה ועל פי כל דין, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט. 
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חלה חובת שיפוי כאמור, יודיע גשר לספק על דרישה או תביעה שהוגשה בפניו וזאת  ו.

או התביעה. גשר יאפשר לספק לנהל את הגנתו בפני  בסמוך למועד הגעת הדרישה

 התביעה כאמור אך בתאום מראש עמו.

האמור בסעיף קטן )ה( יחול במגבלת האחריות ובאם תהיה, על פי ובתנאי סעיפים  ז.

 )ד( לעיל. -קטנים )ג( ו

 סעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות והפרתו תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

 הספק ביטוח על ידי  א12

 סעיף הביטוח 

הספק מתחייב  להסדיר, ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת 

גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל ולהציג לגשר המשפטים   –מדינת ישראל 

אישור על עריכת הביטוחים הכוללים את הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות 

 -מהמצוין להלן:האחריות לא יפחתו 

 ביטוח חבות המעבידים 

א. הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת  

 ישראל והשטחים המוחזקים;

דולר ארה"ב לעובד, מקרה  ולתקופת ביטוח  5,000,000ב. גבולות האחריות לא יפחתו מסך 

 )שנה(;

ב לשפות  את גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל  היה  ג.  הביטוח על פי הפוליסה יורח

ונטען לעניין קרות  תאונת עבודה/מחלת מקצוע  כי הם נושאים בחבות מעביד כלפי מי מעובדי 

 . ספק הזוכהה

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

 

שלישי א.  הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד 

 גוף ורכוש בגין פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;

 דולר ארה"ב;   2,500,000 –ב. גבול האחריות למקרה ולתקופה לא יפחת מ 

 ;CROSS LIABILITY -ג. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת     

סוקתי של ישראל, ככל  ד.   הביטוח  על פי הפוליסה יורחב לשפות את גשר שירותי השיקום התע

 .ספק הזוכהשייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי ה

 ה. צמצום תחולת סייגים/חריגים:

כל איש שבשרותו פועלים או  שהספק או( כל סייג/חריג לגבי רכוש והמתייחס לרכוש גשר 1)  

 יבוטל; -פעלו בו 
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 ( סייג/חריג זיהום לא יחול לגבי זיהום בגין אירוע תאונתי.2)   

 (  רכוש גשר ייחשב רכוש צד שלישי.3)   

 ביטוח רכוש

הספק יבטח בביטוח אש מורחב בערכי כינון את הציוד, וכל כלי העבודה המופעלים על ידו 

 ומטעמו 

 

 כללי

 בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:

 י של ישראל גשר שירותי השיקום התעסוקתא.  לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים  נוספים :  

ב.  בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם 

יום לפחות במכתב רשום לחשב גשר שירותי השיקום  60ניתנה על כך הודעה מוקדמת של  

 התעסוקתי של ישראל. 

 -השתתפות כלפי מדינת ישראל ג.  המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או 

גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל ועובדיהם, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם 

 שגרם  לנזק  מתוך כוונת זדון.

ד.  הספק יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל 

 תנאי הפוליסות.החובות המוטלות על המבוטח על פי 

 .ספק הזוכהה.  ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על ה

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

קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל והביטוח הינו 

 ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח. בחזקת

 ז. תנאי הכיסוי של הפוליסות לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט". 

העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימת המבטח בהתאם לנספח 

עד למועד חתימת   גשרלהביטוח המצ"ב על ביצוע הביטוחים כאמור, יומצאו על ידי הספק 

 החוזה.    

הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם גשר להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח.  

הספק מתחייב לחדש את כל הביטוחים לכל אורך תקופת ההסכם ולהמציא את העתקי פוליסות 

פטים, לכל הביטוח מאושרות על ידי המבטח או אישור בחתימת מבטחו  על חידושן לגשר המש

 המאוחר שבועיים לפני תום תקופות הביטוח.  
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אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי כל דין ועל פי  

החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של גשר על כל סעד או זכות המוקנים לה על פי הדין ועל פי  

 חוזה זה.

 תקשרות והפרתו תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.סעיף זה הינו מעיקרי הה

 עובדי הספק .13

למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזה על הצדדים כי הספק פועל במסגרת הסכם זה  .א

כקבלן עצמאי בלבד וקיומה של מסגרת זו דווקא מהווה תנאי מוקדם מבחינת גשר 

 לפעולתו של הספק על פי ההסכם. 

ומעביד בין גשר לבין הספק או מי מעובדיו או מי בשום מקרה לא יתקיימו יחסי עובד  .ב

משלוחיו או מטעמו. לא הספק ולא מי מעובדיו או מי משלוחיו יהא זכאי לקבל מגשר 

פיצוי או הטבות או זכויות כלשהן המגיעות לעובד, לא במשך תוקפו של הסכם זה ולא 

 עם סיומו מכל סיבה שהיא. 

ת לעובדיו מכל סוג ומין שהוא. הספק לבדו בכל התשלומים או ההוצאו יישאהספק  .ג

יהיה האחראי היחידי והבלעדי כלפי העובדים, או המועסקים, או מי מהם בגין כל 

לרבות, אך מבלי  -אחריות, חובה או חבות שמעביד חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו 

או לפגוע בכלליות האמור לעיל, בתשלומים לביטוח לאומי, ניכויי מס הכנסה או מסים 

 -היטלים אחרים מכל סוג שהוא, שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר, תשי"ח 

1958 , 

 , 1963 -פיצויי פיטורין כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג 

 -תשלומים כלשהם בגין חופשה שנתית או על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א 

וח כלשהן, וכל תשלומים והטבות , תשלומים והפרשות לקופות גמל או קרנות ביט1951

סוציאליות מכל מין וסוג שהוא על פי כל דין, חוזה וחוזה קיבוצי, וכל תשלומים על פי 

של החוקים האמורים וכל דין שיבוא בנוסף להם או במקומם, וכן לכל האמור  חלפיהם

 בנספח ה'.

ות , הספק יעמוד בכל דרישות חוקי השירותים ותקנותיהם במהלך תקופת ההתקשר .ד

 לרבות החוקים המפורטים להלן:

 ;1959 –חוק שירות התעסוקה, תשי"ט   

 1951-חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א 

 1976 –חוק דמי מחלה, תשל"ו   

 1950 –חוק חופשה שנתית, תשי"א   

 1954 –חוק עבודת נשים, תשי"ד   

 1996 –חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו   
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 1953 –הנוער, תשי"ג חוק עבודת   

 1953 –חוק החניכות, תשי"ג   

   1949 –חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט   

 1958-חוק הגנת השכר ,תשי"ח

 1963-חוק פיצויי פיטורין ,תשכ"ג

 1995 –חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"ה   

  1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז   

 2002-חוק הודעה לעובד ) תנאי עבודה (, התשס"ב

  1999 –חוק החברות התשנ"ט 

 סעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות והפרתו תחשב כהפרה יסודית של ההסכם. 

 .     הפסקת  ההתקשרות14

התחייבויותיו מבלי לפגוע באמור לעיל, מוסכם ומוצהר בזה כי אם הספק יפר איזה מ  א.

אתר. הודעה כאמור -היסודיות על פי הסכם זה או מי מהן, יהיה זכאי גשר לבטל את החוזה על

 תינתן בכתב.

מבלי לפגוע באמור בסעיף א' לעיל, מוסכם בזה כי גשר תהא רשאית להודיע לספק בהודעה  ב.

מבלי יום על הפסקת פעילותו על פי הסכם זה וזאת מכל סיבה שהיא ו 30מוקדמת של 

שגשר תהא חייבת לפרש ולנמק את עילת ההפסקה כאמור. פעלה גשר מכוח זכותה על פי 

האמור בהסכם זה, זכאי הספק לקבל את התמורות הכספיות המגיעות לו עד למועד 

 ההודעה על הפסקת ההתקשרות, בעבור השירות אותו ביצע בפועל.

הא לספק כל תביעה או דרישה מוסכם ומוצהר כי למעט התמורה הנזכרת בסעיף זה לא ת ג.

 כספית או אחרת כלפי גשר בקשר עם הפסקת פעולתו על פי הסכם זה או הנובע ממנה. 

מוסכם בזה כי היה ותופסק ההתקשרות בין הצדדים מכל סיבה שהיא, אם בהתאם לאמור  ד.

)ב( לעיל, ואם בדרך אחרת, ומכל סיבה שהיא, יעמיד הספק לרשות גשר בצורה -בס"ק )א(

ודרת ועניינית את המידע והנתונים שבידיו בקשר עם ביצוע השירותים ויפעל ככל מס

שיידרש באופן ובדרך שיאפשרו לגשר להמשיך בביצועה ללא עיכוב. מבלי לגרוע מכלליות 

האמור לעיל, יעביר הספק לגשר כל מידע הנמצא ברשותו בהקשר לעבודה. כל המידע יועבר 

שר בלוח זמנים קצר ובצורה מסודרת, בהתאם להנחיות לגשר או לצד שלישי עליו תורה ג

גשר. כל זאת, ללא כל תמורה נוספת. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל המידע והנתונים 

 האמורים הנם קנינה הבלעדי של גשר.

מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה ובנוסף להן, מסכימים הצדדים כי בקרות אחד מהמקרים  ה.

שר רשאית להודיע לאלתר על ביטול ההתקשרות והספק יחשב למי המפורטים להלן תהא ג

 שהפר הפרה יסודית את ההסכם על כל המשתמע מכך:
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  עמידה בלוח הזמנים בתקופת ביצוע השירותים. -פיגור ואי •

עמידה בהתחייבויות המהותיות כפי שנקבעו בהסכם, לאחר שניתנה לספק -אי •

 בהתחייבויותיו המהותיות.לתיקון המצב ולעמידה  התראה

אם תוגש כנגד הספק בקשה למינוי נאמן, מפרק זמני או כונס נכסים, והבקשה לא  •

 ( יום.30הוסרה תוך שלושים )

אם יוצא כנגד הספק  צו פירוק או צו כינוס נכסים או שימונה לו כונס זמני או  •

 מפרק זמני.

( 30הוסר תוך שלושים )אם יוטל עיקול על נכסי הספק, או חלק מהם, והעיקול לא  •

 יום.

אם יורשע הספק או מי ממנהליו בעבירה פלילית או יוגש נגד מי מהם כתב אישום  •

פלילי לבית המשפט או תפתח נגד מי מהם חקירה פלילית. עבירה פלילית לעניין זה 

 תכלול עוונות ופשעים בלבד.

גורם שלישי אם ימצא כי הספק, עובדו, או מי מטעמו, העביר מידע השייך לגשר ל •

 מבלי שקיבל מראש ובכתב את אישורם של הגורמים המוסמכים לכך מטעם גשר.

 סעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות והפרתו תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

 .    קיום ההסכם בתום לב ובנאמנות15

הצדדים מתחייבים בזה האחד כלפי השני לקיים ההסכם על הוראותיו וקביעותיו והנובע  

 בתום לב ובנאמנות תוך הקפדה ושמירה על הוראות ההסכם. מהן

 .    ערבויות ובטחונות16

כבטחון למילוי התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה ימציא הספק לגשר עובר לחתימה  א.

על הסכם זה, ערבות אוטונומית בנוסח האמור בנספח ה' להלן בלבד, צמודה למדד המחירים לצרכן, 

₪ )במילים: עשרים אלף ₪. שתעמוד בתוקפה עד לתקופה של שנה ושלושה חודשים.  20,000על סך: 

 מדד הבסיס בערבות הינו המדד הנכון לחודש הגשת ההצעות.

 כתב הערבות מצ"ב ומסומן כנספח "ה" להסכם. 

 אין בכל האמור לעיל כדי לשחרר את הספק ממילוי מלא ומדויק של כל  ב.

 כדי להטיל על גשר חובה כלשהיא. חיוביו על פי הסכם זה ואין בו

הערבות תשמש להבטחת מילוי תנאי הסכם זה בידי הספק ואכיפתם, וכן לפיצוי ולשיפוי  ג. 

בין  -גשר על כל נזק, תשלום, אובדן, הפסד או הוצאה שנגרמו או שעלולים להיגרם לגשר 

במועדיהם ובמלואם או עקב אי מילוי תנאי ההסכם כולם מקצתם,  -במישרין ובין בעקיפין 

 עקב ביטול ההסכם, הגבלתו או התלייתו.

בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, רשאית גשר לחלט את הערבות, כולה או מקצתה, אם נגרם  ד. 

 לה נזק עקב אי מילוי תנאי ההסכם, לרבות בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן:
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 דה של הספק . נגרמו לגשר הפסד עקב עיכוב, השהייה או אי עמי1

 במועדים שנקבעו במפרט או לביצוע משימה.  

. לא נעשה כיסוי ביטוחי כפי הנדרש בהסכם, או שהכיסוי הביטוחי האמור, בוטל, הותלה 2

 או הוגבל.

מפסיק, מתלה  שהספק  . הספק אינו עומד בדרישות הטכניות וטיב השירותים אספקתם או 3

 ראות אלה.או מגביל את ביצוע השירותים בניגוד להו

 . הספק מפר בהתמדה או בזדון אחד מההוראות, התנאים או הדרישות של ההסכם.4

. הוגשה נגד המדינה תביעה או דרישה לתשלום פיצוי ונזק בשל הפרת תנאי ההסכם, בשל 5

ביצוע לקוי של ההסכם או בשל ביטול ההסכם, וכן אם נגרמו למדינה הוצאות עקב 

 תביעה או דרישה כאמור.

 רמו לגשר הוצאות או נזקים עקב ביטול ההסכם.. נג6

 . הספק לא השלים את דמי הערבות כאמור בסעיף קטן ה' להלן.7

. גשר רשאית לחלט את הערבות אף בשל הפרה צפויה של תנאי ההסכם או סיכול תנאי 8

 ההסכם המצדיקים, לפי שיקול דעתה  חילוט מוקדם של הערבות.

 הנקוב בה, ובלבד כולה או חלקה, עד גובה הסכום גשר רשאית לחלט את הערבות, ה. 

בהתראה, לא יתקן הספק את המעשה או המחדל  שהתרתה בספק כי אם תוך התקופה שקבועה 

 תחולט הערבות, כולה או מקצתה. נושא ההתראה

 חולטה כל הערבות או חלק ממנו, ימציא הספק ערבות חדשה או ישלים   

 את יתרתה עד גובה סכום הערבות המקורי מיד עם דרישה מאת   

 האחראי.   

 אי השלמת סכום הערבות כאמור תהווה הפרה מהותית של תנאי ההסכם   

 בלי לגרוע מסמכותה לבטל את ההסכם להגבילו או  -וגשר רשאית   

 לחלט כל יתרה מסכום הערבות. -תו להתלו  

ממילוי  הספק אין בכל האמור לעיל, לרבות בגביית כל סכום על פי הערבות, כדי לשחרר את  ו. 

כדי להטיל על גשר חובה כלשהי או כדי  מלא ומדויק של כל חיוביו על פי הסכם זה ואין בו

תו של הספק לפי הסכם ורה שהיא על היקף התחייבויותיו ואחריוצ להגביל או להורות בכל

קב הפרת ההסכם מצד ע או על פי כל דין או על היקף הנזקים או ההוצאות שנגרמו לגשר זה

 הספק.

לגשר על פי  חילוט הערבות, כולה או מקצתה, אין בו כדי לגרוע מן מכל סמכות הקיימת  ז.

 ההסכם ובכלל זאת סמכותה לבטל את ההסכם.
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מקצתה, אין בו כדי לגרוע מזכותה של גשר לתבוע בכל דרך אחרת חילוט הערבות כולה או  ח.

מאת הספק תשלום נזקים שהוא חב בכיסויים לפי הסכם זה או להשתמש בסעדים אחרים 

 הנתונים לה לפי כל דין.

 .    קיזוז ועיכבון17

א. מוצהר ומוסכם כי לגשר הזכות לקזז מכל תמורה כספית לה זכאי הספק על  פי הסכם זה כל 

חוב, הוצאה או תשלום שנעשו על ידי גשר או שהיא נדרשת לבצעם והם מוטלים על פי הסכם 

 זה על הספק, לרבות כל פיצוי המגיע לה ע"פ הסכם זה.

ב. על אף האמור בכל דין ובהתחשב במהות השירותים וחיוניותה, הספק מוותר  בזאת על זכות 

 העיכבון העומדת לזכותו על פי כל דין.

 םפיצויי .18

גשר כלפי הספק על פי דין או  א. מוצהר ומוסכם בזה כי מבלי לפגוע בכל סעד אחר לו תהא זכאית

והספק יפר את חיוביו היסודיים על פי הסכם זה או חלק מהם,  על פי האמור בהסכם זה, במידה

   לעיל, ישלם 15לא תוקנה תוך תקופת הארכה שניתנה לשם כך כאמור בסעיף  וההפרה

אלף ₪ ( או כפי  עשרים ₪ )במילים: 20,000יצויים קבועים ומוסכמים מראש בסך של הספק לגשר פ

המחירים לצרכן מיום חתימת ההסכם   ועד לתשלום למדד מעת לעת.  סכום זה יהיה צמוד  רשיוגד

 המלא בפועל. 

 ב. הצדדים מצהירים כי סכום הפיצוי המפורט לעיל נקבע על ידם בהתחשב 

 סכם והוא סביר בנסיבות העניין.במהותו ובהיקפו של הה

 ג.    אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של גשר לתבוע מהספק בנוסף 

 לסכום הפיצוי המוסכם מראש גם פיצויים נוספים המגיעים לה ע"פ 

או על פי כל דין בגין   1970 –הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( התשל"א 

 .הפרות הספק את הוראות ההסכם

 .    הוראות עיקריות ובסיסיות19

להסכם זה הם  ,12 -ו 11, 9, 8, 6, 5, 4הצדדים מסכימים כי חיובי הצדדים כמפורט בסעיפים  

מעיקרי ההתקשרות והפרתם תחשב כהפרה יסודית של ההסכם על כל הנובע מכך, לרבות 

 הסעדים להם זכאי הצד המקיים כלפי הצד המפר.

 .    הוראות כלליות20

כל ויתור או אורכה או הנחה או הימנעות או שיהוי מצידה של גשר   במימוש זכות מזכויותיה א. 

על פי ההסכם לא תהא בת תוקף או בעלת משמעות אלא אם כן נעשתה ונחתמה בכתב כדין 

על ידי מורשי החתימה מטעם גשר. ויתרה גשר על הפרת הוראה מהוראות חוזה זה, לא 

ל הפרה שלאחר מכן של אותה הוראה או הוראות אחרות זולת יראה הויתור כוויתור על כ

 אם נעשה הויתור בהתאם לאמור בסעיף קטן זה.

ב. לא יהיה תוקף לכל שינוי או תיקון לחוזה זה או לחלק ממנו לרבות המועדים הנקובים 
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בהסכם זה, אלא אם יהא נעשה בכתב ונחתם כדין על ידי נציגיהם המוסמכים של הצדדים 

 .להסכם זה

 פרשנות:ג. 

 למען הסר ספק, לרבות הסתמכות על מצגים שנעשו בעת המפרט קובעים הצדדים כדלקמן: 

 ( הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם על ידי הצדדים ואת היחסים המשפטיים     1

 ביניהם והוא מבטל כל הסכם או הסדר קודם ביניהם.    

 ( כותרות הסעיפים בהסכם זה הוכנסו לשם נוחות בלבד ולא יהיה להם כל תוקף או 2

 משקל בפירוש ההסכם.

 :המצאת אישורים ד.

ימציא הספק לגשר את כל  כתנאי מוקדם לביצוע תשלומים לספק על ידי גשר לפי הסכם זה

מפורט במסמכי המכרז וכן את כל האישורים הנדרשים לפי כל דין האישורים הנדרשים כ

 וזאת לכל שנת כספים במשך תקופת קיומו של ההסכם.

 :סמכות השיפוט ה.

הנובעים ו/או   הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים והעניינים 

 הקשורים בהסכם זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב בלבד.

 משלוח הודעות: ז.     

מוסכם ומוצהר בזה בין הצדדים כי כל הודעה שתשלח מצד אחד להסכם זה  לצד האחר  

 120בדואר רשום על פי הכתובות הרשומות להלן תחשב כאילו נתקבלה בתעודתה תוך 

 שעות ממועד שליחתה כאמור. הודעה שנמסרה ביד תחשב כשנתקבלה במועד המסירה.

 לקטרוני תחשב שהתקבלה למחרת היום.הודעה שנשלחה בדואר א

 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה ח.

 חולון.  1גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל,  רחוב המצודה   גשר: 

 הספק: ____________________________________________ 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 ______________ התעסוקתי של ישראלשירותי השיקום  הספק _____________ גשר

אני הח"מ, עו"ד/רו"ח____________ בעל מספר רישיון_________________ מאשר כי 

החתומים _____________________ הינם מורשי בחתימה, וחתימתם דלעיל הינה החתימה 

 המלאה המחייבת את התאגיד.

  תאריך_____________  שם העו"ד_____________    חתימה+ חותמת_________ 
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 חתימה וחותמת: ______________

   גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל, הקדש ציבורישל  מכרז להקמת רשת נתונים וטלפוניה  

      

 

 

 

 נוסח ערבות ביצוע  –נספח ה'  

 

 שם הבנק/חברת הביטוח ________________

 מס' הטלפון ________________________

 מס' הפקס: ________________________

 

 כתב ערבות

 לכבוד 

 שראלגשר שירותי השיקום התעסוקתי של י 

 ____________הנדון: ערבות מס' 

שיוצמד עשרים אלף ₪( )במילים ₪  20,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

                  למדד*(_______________________ מתאריך _____________________                                                                   

 )תאריך תחילת תוקף הערבות(

עם  אשר תדרשו מאת: _________________________________________)להלן "החייב"( בקשר

 .____________________וזה _______________________________ח

יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד 

 כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.לחייב בקשר לחיוב 

 תאריך  _______________לערבות זו תהיה בתוקף עד 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו____________________

 שם הבנק/חב' הביטוח        

 
____________________      _________________________________ 

 מס' הבנק ומס' הסניף                            כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח                   

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה

   ________________                              ________________                       ________________ 

 שם מלא                                        חתימה וחותמת                                       תאריך          

 

 למדד המחירים לצרכן  ערבות צמודה
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 חתימה וחותמת: ______________

   גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל, הקדש ציבורישל  מכרז להקמת רשת נתונים וטלפוניה  

      

 

 

 נוסח ערבות משתתף  –'  ונספח  

 

 שם הבנק/חברת הביטוח ________________

 מס' הטלפון ________________________

 ________________________מס' הפקס: 

 

 כתב ערבות

 לכבוד 

 ממשלת ישראל 

 גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראלבאמצעות 

 

 ____________הנדון: ערבות מס' 

 

 ( אלפי ש"ח חמישים)במילים ₪   50,000 אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך

מס ח.פ. אשר תדרשו מאת: ____________________________________________)להלן "החייב"( 

  1/21מכרז מספר עם  בקשרע.ר ___________________  /

יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

ם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכ

 לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 29.8.2021 ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו

 

_________________             _________________        _________________ 

 מס' הבנק ומס' הסניף     כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח            שם הבנק/חב' הביטוח

 

 תאריך:  

 שם מלא:

 חתימה וחותמת:
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 חתימה וחותמת: ______________

   גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל, הקדש ציבורישל  מכרז להקמת רשת נתונים וטלפוניה  

      

 

 

 אמות המידה   –ניסיון    ': זנספח  

השנים  3____________________ במהלך  -על המציע להציג ניסיון מוכח ב

על המציע להציג, לפחות ארבעה מכתבי  –נקודות(  20האחרונות )עד 

המלצה, ו/או רשימת ממליצים בהתאם לנספח ____ המצ"ב על 

_______________במהלך שלוש השנים האחרונות לפחות ל 

יהא זכאי לניקוד  –מלצה / ממליץ ________________. על כל מכתב ה

 נקודות.  20נקודות. סה"כ אמת מידה זו עד  5של עד 

 

יש למלא האם  שם הממליץ   

מדובר ביום עיון 

 בחינה  /

מס' הטלפון של 

איש הקשר / 

 המלצה בכתב 

שנה / שנות 

 ההמלצה 

     1ממליץ 

      2ממליץ 

      3ממליץ 

      4ממליץ 
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 חתימה וחותמת: ______________

   גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל, הקדש ציבורישל  מכרז להקמת רשת נתונים וטלפוניה  

      

 

 

 אישור עריכת ביטוחים -  ח'נספח 

 

 לכבוד 

 

 גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל  –מדינת ישראל  

 

 א.ג.נ.,

  

 .אישור עריכת ביטוחים:  הנדון                              

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו _____________________________)להלן "הקבלן"( 

 לתקופת

גשר שירותי הביטוח  מיום _______________ עד יום ________________בקשר להסכם עם  

 השיקום התעסוקתי של ישראל

את  להקמת רשת נתונים וטלפוניה של גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל, הקדש ציבורי

 הביטוחים המפורטים להלן:

 ביטוח חבות המעבידים 

 נת ישראל  והשטחים המוחזקים. . כלפי עובדיו בכל תחומי מדי1

 דולר לעובד למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(. 5,000,000. גבולות האחריות לא יפחת מסך  2 

גשר שירותי השיקום התעסוקתי  –הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות  את מדינת ישראל  .3

היה  ונטען לעניין קרות  תאונת עבודה/מחלת מקצוע  כי הם נושאים בחבות מעביד  של ישראל

 . ספק הזוכהכלפי מי מעובדי ה

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 

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

 קים.ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחז

דולר ארה"ב,  למקרה ולתקופת הביטוח,    2,500,000. גבולות האחריות שלא יפחתו מסך   2

 )שנה(. 

 (.CROSS LIABILITY. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת )3

גשר שירותי השיקום התעסוקתי של  –. הביטוח  על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל 4

 ים למעשי ו/או מחדלי הקבלן., ככל  שייחשבו אחראישראל
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 חתימה וחותמת: ______________

   גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל, הקדש ציבורישל  מכרז להקמת רשת נתונים וטלפוניה  

      

 

 

או כל איש  שבשרותו פועלים הספק. כל סייג/חריג לגבי רכוש והמתייחס לרכוש מדינת ישראל, ש5

 מבוטל; -או פעלו בו 

 . סייג/חריג זיהום לא יחול לגבי זיהום בגין אירוע תאונתי.6

 .  רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.7

 רכוש  ביטוח

גשר מורחב לציוד וכלי עבודה המשמשים לבניית ותפעול התכנית להכשרת מנהלים בביטוח אש 

 . שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל

 כללי 

 בפוליסות הביטוח  נכללו התנאים הבאים:

גשר שירותי השיקום  –מדינת ישראל  .  לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים:  1 

 התעסוקתי של ישראל

.  בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם 2

גשר שירותי השיקום יום לפחות במכתב רשום לחשב   60ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של  

 . התעסוקתי של ישראל

גשר  -ל.  אנו מוותרים  על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות  או חזרה, כלפי מדינת ישרא3

ועובדיהם,  ובלבד  שהויתור לא יחול לטובת אדם  שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל

 שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

יהיה אחראי בלעדי כלפינו לתשלום דמי  הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי  כל  הספק.  4

 החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

 יות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן..  ההשתתפויות העצמ5

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

, גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל -קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, 

 כה במלוא הזכויות על פי הביטוח.והביטוח הינו  בחזקת  ביטוח ראשוני  המז

 .   תנאי הכיסוי של הפוליסות לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט". 7

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

 זה.

 בכבוד רב,                                                                                       

  ___________________________ 

 תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח  וחותמת המבטח

 



 160מתוך  117עמוד 

 

 חתימה וחותמת: ______________

   גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל, הקדש ציבורישל  מכרז להקמת רשת נתונים וטלפוניה  

      

 

 

 

תצהיר על פי חוק עסקאות גופים  –'  חנספח 

 ציבוריים

 

. ז.ת________________________ 'חמר_________________  מ"הח אני

 הקבועים לעונשים צפוי אהיה וכי האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר_______________ 

 :כלהלן מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק

 מוסמך ואני___________ כ מכהן ואני( תאגידה – להלן) מ"בע___________  התאגיד נציג אני

 -כי תאגידה מטעם להצהיר

 מחק את המיותר ** 

, 1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות לחוק ב2 בסעיף כהגדרתו) ההתקשרות מועד עד •

( לא הורשעו בפסק דין לחוק ב2 בסעיף כהגדרתו) אליו זיקה בעל אוהתאגיד ( החוק -להלן

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור  -חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה

ום, חוק שכר מינימ לפי או 1991-דין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אהעסקה שלא כ

 (.הז מכרז, בשנתיים שקדמו למועד הגשת הצעות ל1987-התשמ"ז

 או             

ב לחוק( הורשעו בפסק דין חלוט ביותר 2או בעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף תאגיד ה •

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין  -משתי עבירות )עבירה לעניין זה

, 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז לפי או 1991-והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

תקשרות חלפה שנה לפחות ממועד (, אולם במועד הה08.2006שנעברה לאחר יום 

 ההרשעה האחרונה.

 __________________ 

 

 אישור 

הנני מאשר בזה כי ביום ___________ הופיע בפני עו"ד ________________ במשרדי 

___________, מר __________ אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז. מספר ___________ ח'שבר

ו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עלי/

 בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.

  _____________ תאריך חתימה _________________  חותמת _______________
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 חתימה וחותמת: ______________

   גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל, הקדש ציבורישל  מכרז להקמת רשת נתונים וטלפוניה  

      

 

 

 הצהרה בדבר העדר הרשעות קודמות  –  ט נספח

 

שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה אני הח"מ __________ ת.ז. __________ לאחר 

 צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

הריני מצהיר בזאת כי לא הורשעתי בעבירות לפי חוק מס קניה )סחורות ושירותים(,  .1

; 1975-; פקודת מס הכנסה; פקודת המכס; חוק מס ערך מוסף, התשל"ו1952-התשי"ב

 438עד  414-ו 393עד  383, 297עד  290; סעיפים 1978-הפיקוח על המטבע, התשל"ח חוק

, למעט הרשעות שנמחקו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת 1977-לחוק העונשין, התשל"ז

 .1981-השבים, התשמ"א

 או              

 :הנני מצהיר כי הורשעתי בעבר בחשד לביצוע העבירות הבאות 

 _______________________________ )יש לפרט את העבירות(. 

הואיל וכך אני נותן/נת בזאת הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים ו/או שיהיה  

י קיים אודותיי במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו להלן, על פי חוק המרשם הפליל

 .1981 -ותקנת השבים תשמ"א 

כמו כן, למען הסר כל ספק, אני מוותר/ת בזאת מראש על קבלת הודעה במקרים של 

 מסירת מידע כאמור לעיל.

מידה , ובהז מכרזהסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת תוקפה של ההצעה המוגשת ל 

 .גשר, במשך כל תקופת ההתקשרות עם ואזכה 

  -ולראיה באתי על החתום  -

 

________ __________   _________     _____________   _________   _________ 

 שם פרטי ומשפחה        שם האב          שנת לידה       תעודת זהות        תפקיד תאריך   

 

_____________________________   _____________ 

 חותמת וחתימה      כתובת
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 חתימה וחותמת: ______________

   גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל, הקדש ציבורישל  מכרז להקמת רשת נתונים וטלפוניה  

      

 

 

 אישור

 

אני הח"מ __________ עו"ד מאשר כי ביום ________ הופיע בפניי ה"ה ___________ ת.ז. 

__________ המשמש בתפקיד _______________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו 

לומר את האמת וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן,  חתם בפניי על 

 הצהרה זו. 

 

  

_________________ חתימה  
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 חתימה וחותמת: ______________
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 נספח י'

   אמות מידה לבחינת איכות הצעת המציע

 .המכרז תנאי בחוברת כהגדרתן הן זה  בנספח  המפורטים  המונחים הגדרות **

מס
 ' 

 ניקוד הבחינה אופן המידה  אמת
מקסימל

 י

 מיום החל, המציע ניסיון  .1
 האחרון למועד ועד 1.1.2015

ם , במתן שירותיהצעות להגשת
, לתקופה רצופה נשואי מכרז זה

חודשים לפחות, ללקוח  36בת 
 שהוא גוף ציבורי 

כל גוף ציבורי מעבר לאלו שהוצגו  עבור
נקודות;  3 –לחוברת תנאי המכרז בנספח 

 .נקודות 9 של למקסימום דוע

 נק'  9

 שירותי במתן, המציע ניסיון  .2
ת מכרז ונשוא מערכותתחזוקה ל

קבלני זה שלא בהסתמכות על 
 משנה

קיומו של מוקד טיפול הנמצא בבעלות 
והפעלה ישירה של המציע, ללא הסתמכות 

על מתן השירות על ידי קבלני משנה, כפי 
  שמופיע במכרז זה.

 'נק 10

התרשמות ממנהל הפרויקט, יכולותיו   וצעהמ הפרויקט מנהל  .3
ומקצועיותו בהתבסס על קורות חיים, 

  להתרשמותהמלצות מלקוחות וראיון 

 'נק 8

 גשר להתרשמותיוענק בהתאם  הניקוד המוצע על ידי המציע  הפתרון  .4
המידע במסגרת מסמך  המוצגמהפתרון 

, (עמודים 8)מסמך מפורט של עד הטכני 
 :הבאים לקריטריונים ובהתאם

מוקד  איכות - המוצע הפתרון איכות •
השירות המוצע, סיכונים, יתרונות 

 ;נקודות 4 עד –וחסרונות 

שימור יכולת השימוש במכשירי טלפון  •
IP נק'  2 קיימים 

עד פיזור מוקדי השירות ברחבי הארץ  •
 נק'  5

במרכז הידע, כפי  מגוון המומחים •
לרשות  שיעמוד מפרט הטכני, בשמופיע 

לצורך תמיכה ומתן שירות  גשר
בזמינות תינתן חצי נק' ועד 

 את לפרט)יש  נקודות 4למקסימום של 
 ( גשר לרשות שיעמדו המומחים

 4 עד -המוצע  NOCשירות ה  איכות •
 ;נקודות

תוכנת ניהול הקריאות והיכולות של  •
 נק'  4גשר לתפעולה והגישה אליה עד 

 עד –תקשורת, אבטחת מידע, פתרונות •
 ;נקודות 3

איכות פתרון הגיבוי המוצע במקרה  •
 נק' 5של נפילת קווים עד 

במוקד התמיכה  אדם כוח הקצאת •

 נק'  48
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 ;נקודות 3 עד – והשירת
 התרשמות - המוצע הפתרון הקמת •

 מונע שירות למתן המוצעת מהתוכנית
 ;נקודות 7 עד – פרואקטיבי

 נהלים - הפתרון ותחזוקת ניהול •
 ; נקודות 3 עד –ותיעוד סיכונים 

ולמעקב  הפעלההמוצע בהקשר ל •
עד עמידה אחר ביצועי השירות.  לצורך

 נק'  4
 –של כל מרכיבי הפתרון  אינטגרציה •

  . נקודות 4 עד

שביעות רצון מזמיני עבודה   .5
 .םבפרויקטים קודמי

, לפי גשרבחר ילצורך הערכת המציע, 
 לקוחות לושההבלעדי ש ושיקול דעת

שהוצגו על ידי המציע  לקוחותמתוך ה
 להוכחת ניסיונו.

לקוחות  אצלעבודה הלנציגי מזמין 
קודמים יוצגו שאלות ביחס לכל 

מהנושאים המפורטים להלן, כאשר 
ביחס לכל אחד מהנושאים יוצג סולם 

הציון שיוענק ביחס  5 -ל 0הדירוג בין 
לכל שאלה יומר לניקוד לפי סולם 

 ההערכה שלהלן:
צ
י
ו
 ן

 1 2 3 4 5 

נ
י

ק
ו
 ד

0 0
.
2 

0
.
4 

0
.
6 

0
.
8 

1 

 
יהיה ניקוד האיכות שיוענק לכל שאלה 

נקודות לכל שאלה(, ההערכה  1זהה )עד 
תתבצע לפי סולם ההערכה שלעיל. 

רשימת השאלות שיוצגו לנציג מזמין 
 העבודה:

מהירות תגובה 
ועמידה בלוחות 

 זמנים;
עמידה ביעדים 

 ובמטרות שהוצבו;
יצירתיות בהתאמת 

 פתרונות מדיה ללקוח;
ייזום הצעות ורעיונות 

 וקידומם;
רמת השירות 

והתרשמות כללית 
 מהמציע.

נקודות  5
לכל 

מזמין 
עבודה 

 -ועד ל
15 

נקודות 
 סה"כ
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 חתימה וחותמת: ______________
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במסגרת ראיון עם  התרשמות  .6
 המוצע הפרוייקט ומנהל המציע

 ועדת להתרשמות בהתאם יינתן הניקוד
 המקצועי דעתה שיקול לפי, המשנה

 :והבלעדי
 נקודות;  5 -המציע וניסיונו  הצגת
 נקודות; 5 – ווניסיונ האתר מנהל הצגת

 'נק 10
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 נספחים טכניים
 סניפים ומיקום – 1מספר טכני נספח 

 שם חנות
מיקום 
 הסניף

backup 
passwor

d 
WAN LAN  2  LAN 

LAN 
VOICE 

VDOM       
192.168.

9.0 
    

 מטה חולון 
המצוד

   1ה 
    

192.168.
99.0 

10.10.99
.0 

10.99.10
.0 

 מרכז חולון 
המצוד

   1ה 
    

מקושר 
למטה 
 חולון 

10.10.2.
0 

10.2.10.
0 

מרכז שיקום 
תעסוקתי 

 חיפה 

חלוצי  
יהתעש

   93יה 

gesher_2
5b 

192.168.6.
10 

192.168.
6.1 

10.10.6.
0 

10.6.10.
0 

מפעל מקדם  
תעסוקה אור 

 יהודה

 
ההגנה 

8   

gesher_3
6b 

192.168.36
.10 

192.168.
36.1 

10.10.36
.0 

10.36.10
.0 

מפעל מקדם  
תעסוקה 
מזכרת 

 בתיה

שד' 
אליהו 

8   

gesher_3
5b 

192.168.35
.10 

192.168.
35.0 

10.10.35
.0 

10.35.10
.0 

מפעל מקדם  
תעסוקה 
 ראשון לציון 

חבצלת 
17   

gesher_3
7b 

192.168.37
.10 

192.168.
37.0 

10.10.37
.0 

10.37.10
.0 

מפעל מקדם  
תעסוקה 
רחובות + 

 ב"ס

הסדנא 
6   

gesher_3
9b 

192.168.39
.10 

192.168.
39.0 

10.10.39
.0 

10.39.10
.0 

מרכז שיקום 
תעסוקתי 

 רחובות

קלמן 
לגבריא

   41וב 

gesher_3
8b 

192.168.38
.10 

192.168.
38.1 

10.10.7.
0 

10.7.10.
0 

מפעל מקדם  
תעסוקה 
 נתיבות

חזון  
איש 
600   

gesher_2
9b 

192.168.29
.10 

192.168.
29.0 

10.10.29
.0 

10.29.10
.0 

מרכז שיקום   
תעסוקה 

 טירה

אבו  
 בקר 

gesher_2
4b 

192.168.24
.10 

192.168.
24.0 

10.10.24
.0 

10.24.10
.0 

מפעל מקדם  
תעסוקה 

 קדימה

הרצל 
40   

gesher_2
8b 

192.168.28
.10 

192.168.
28.0 

10.10.28
.0 

10.28.10
.0 

מפעל מקדם  
תעסוקה בית 

העבוד
   8ה 

gesher_2
0b 

192.168.20
.10 

192.168.
20.0 

10.10.20
.0 

10.20.10
.0 
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 חתימה וחותמת: ______________

   גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל, הקדש ציבורישל  מכרז להקמת רשת נתונים וטלפוניה  

      

 

 

 שאן

מפעל מקדם  
תעסוקה 
 נצרת עלית

העבוד
 ה 

gesher_1
8b 

 
192.168.18

.10 

192.168.
18.0 

10.10.18
.0 

10.18.10
.0 

מפעל מקדם  
תעסוקה בית 

 גאן
  

gesher_2
7b 

192.168.27
.10 

192.168.
27.0 

10.10.27
.0 

10.27.10
.0 

מפעל מקדם  
תעסוקה אבו 

 סנאן
  

gesher_2
21b 

192.168.21
.10 

192.168.
21.0 

10.10.21
.0 

10.21.10
.0 

מרכז שיקום 
תעסוקתי 

 ת"א-יפו

יהודה  
הימית 

57   

gesher_9
1b 

192.168.91
.10 

192.168.
91.0 

10.10.91
.0 

10.91.10
.0 

מרכז שיקום   
תעסוקה 

 נצרת

פאולוס 
60 

gesher_7
b 

192.168.7.
10 

192.168.
7.0 

10.10.14
.0 

10.14.10
.0 

מרכז שיקום 
תעסוקתי 

 אילת 

הפתן 
בית   4

 הדקל 

gesher_3
4b 

192.168.34
.10 

192.168.
34.0 

10.10.34
.0 

10.14.10
.0 

מרכז שיקום 
תעסוקתי 
 פתח תקוה

בזל 
12    

gesher_1
11b 

192.168.11
.10 

192.168.
11.0 

10.10.11
1.0 

10.111.1
0.0 

מרכז  
שיקום  

תעסוקתי  
+ מפעל  

מוגן מגדל  
 העמק 

האיצט
 1דיון  

gesher_4
ab 

192.168.4.
15 

192.168.
4.5 

10.10.4.
0 

10.4.10.
0 

מפעל מוגן  
לעיוור  
 ירושלים 

מרכז 
   7ספיר 

gesher_2
2b 

192.168.22
.10 

192.168.
22.0 

10.10.22
.0 

10.22.10
.0 

מרכז שיקום 
תעסוקתי 
 ירושלים

בעלי 
המלאכ

    6ה 

gesher_1
b 

192.168.1.
10 

192.168.
1.0 

10.10.1.
0 

10.1.10.
0 

מרכז שיקום 
תעסוקתי 

 עכו

דרך  
הארבע

   34ה 

gesher_5
b 

192.168.5.
10 

192.168.
5.0 

10.10.5.
0 

10.5.10.
0 

מרכז שיקום 
תעסוקתי 

 טבריה

ברנר 
פינת 
המלאכ

   901ה 

gesher_1
2b 

192.168.12
.10 

192.168.
12.0 

10.10.12
.0 

10.12.10
.0 

מרכז  
שיקום   

 5מנאי 
 א.ת. 

gesher_1
3b 

192.168.13
.10 

192.168.
13.0 

10.10.13
.0 

10.13.10
.0 
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תעסוקתי+  
מפעל מוגן  

 חדרה 
מרכז  

שיקום  
תעסוקתי  
+מפעל  

מוגן  באר  
 שבע

שאול 
המלך 
113   

gesher_8
b 

192.168.8.
10 

192.168.
8.0 

10.10.8.
0 

10.8.10.
0 

מרכז  
שיקום  

תעסוקתי  
+ מפעל  

מוגן+ בי"ס  
 אשקלון 

רמז  
29   

gesher_3
b 

192.168.3.
10 

192.168.
3.0 

10.10.3.
0 

10.3.10.
0 

מרכז  
שיקום  

תעסוקתי  
+ מרכז  
הנגשות  
 אשדוד 

תש"ח 
3   

gesher_2
1b 

192.168.33
.10 

192.168.
33.0 

10.10.33
.0 

10.33.10
.0 

מרכז שיקום 
תעסוקתי 

מגדל 
הנביאים 

 חיפה 

    2חורי   
gesher_2

6b 
192.168.26

.10 
192.168.

26.0 
10.10.26

.0 
10.26.10

.0 

מפעל מקדם  
תעסוקתי 

 פקיעין 
  

gesher_4
3b 

192.168.43
.10 

192.168.
43.0 

10.10.43
.0 

10.43.10
.0 

מפעל מקדם  
תעסוקתי נוף  

 הגלים
  

gesher_1
8b 

192.168.16
8.10 

192.168.
18.0 

10.10.18
.0 

10.18.10
.0 

מפעל מקדם  
תעסוקתי 
 בית שאן

העבוד
   8ה 

gesher_2
0b 

192.168.20
.10 

192.168.
20.0 

10.10.20
.0 

10.20.10
.0 

מעגל החיים  
 ב"ש

רגר 
22 

gesher_4
0b 

192.168.40
.10 

192.168.
40.0 

10.10.40.
0 

10.40.10.
0 

 

 
 סניפים, שלוחות טלפוניה, ותכולה – 2 טכני מספר נספח

 

 ן אשקלו
   

  

    29כתובת: רמז 
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  IP - 6שלוחית   050-8574041 -מוריס  -איש קשר 
  

   קווים

  -שלוחות אנלוגיות 
9  

  

   כולל משיבון - 086722402 -קוו ראשי 
  

08-6726583 / 
  קוו נוסף 086758952

 
  

  

 

 ADSL -  
86750837    

  

    פקס 086726182
  

     
  

 סוג שלוחה  תא קולי  חיפ  שלוחה
מכ
שי
 ר

שלו 
חות  

IP 

שלוחו
ת  

אנלוג 
 י

8301 

08-
867224

02 

 IP אין 

 
J
1
7
9 

    

 IP אין  אין  8302

J
1
3
9 

    

 IP אין  אין  8304

J
1
3
9 

    

 IP אין  אין  8305

J
1
3
9 

    

 IP אין  אין  8306

J
1
3
9 

    

 IP אין  אין  8328

J
1
3
9 

    

       אנלוגי  אין  אין  8324

       אנלוגי  אין  אין  8307

       אנלוגי  אין  אין  8308

       אנלוגי  אין  אין  8310

       אנלוגי  אין  אין  8325
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       אנלוגי  אין  אין  8327

       אנלוגי  אין  אין  8312

       אנלוגי  אין  אין  8319

       אנלוגי  אין  אין  8320

     6 9 

    אשדוד 
  

    3כתובת : תש"ח 
  

    052-8278881 -מור    -איש קשר  
  

  IP - 7שלוחית     קווים
  

 כולל משיבון  - 08-9549740 -קוו ראשי 
  -שלוחות אנלוגיות 

1  
  

    089529315 -פקס 
  

     
  

 סוג שלוחה  תא קולי  חיפ  שלוחה
מכ
שי
 ר

שלו 
חות  

IP 

שלוחו
ת  

אנלוג 
 י

8351 

08-
954974

0 

 IP אין 

 
J
1
7
9 

    

 IP אין  אין  8353

J
1
3
9 

    

 IP אין  אין  8354

J
1
3
9 

    

 IP אין  אין  8355

J
1
3
9 

    

 IP אין  אין  8356

J
1
3
9 

    

 IP אין  אין  8357

J
1
7
9 

    

    IP J אין  אין  8358
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1
3
9 

       אנלוגי      8340

     7 1 

         

 

באר שבע מרכז 
   שיקום

  

   באר שבע    113כתובת : שאול המלך 
  

  052-9212171 -רמי   -איש קשר  

טווח מספרים :  
086468400 -  
086468450 

  

     קווים
  

  קוו ראשי  - 08-86468444 -כולל משיבון  
  

    ADSL - 08-6811457קוו 
  

  IP - 13שלוחית    פקס מש"ה  – 08-6468410
  

 פקס מרכז  – 08-6468430
 

  -שלוחות אנלוגיות 
13  

  

    פקס מפעל  – 08-6468450
  

 
    

  

 סוג שלוחה  תא קולי  חיפ  שלוחה
מכ
שי
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שלו 
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J
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J
1
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 חתימה וחותמת: ______________

   גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל, הקדש ציבורישל  מכרז להקמת רשת נתונים וטלפוניה  
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 IP אין    8452

J
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08-

646845
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J
1
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 IP אין    8409

 
J
1
7
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 IP אין    8412

J
1
3
9 

    

       אנלוגי  אין    8426

       אנלוגי  אין    8421

       אנלוגי  אין    8403

       אנלוגי  אין    8424

       אנלוגי  אין    8423

       אנלוגי  אין    8434

       אנלוגי  אין    8439

       אנלוגי  אין    8415

       אנלוגי  אין    8425

       אנלוגי  אין    8432
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 חתימה וחותמת: ______________

   גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל, הקדש ציבורישל  מכרז להקמת רשת נתונים וטלפוניה  

      

 

 

 IP אין    8444

J
1
3
9 

    

       אנלוגי  אין    8430

       אנלוגי  אין    8410

 13 13   אנלוגי  אין    8450

     
  

     
  

     
  

    באר שבע מעגל החיים
  

     
  

     1, בית הנישאים, קומה 22כתובת: רגר 
  

            

-08 -קוו ראשי 
640600 

          

 - ADSL 08-
6811457 

  
  

טווח מספרים : 
08-6406000    /
08-6406015 

    

08-6406010  –  
 פקס

          

     IP - 22שלוחית       

      
 -שלוחות אנלוגיות 

1   
  

 
    

  

     
  

 סוג שלוחה  תא קולי  חיפ  שלוחה
מכ
שי
 ר

שלו 
חות  

IP 
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אנלוג 
 י
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J
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3
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J
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3
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 IP אין  אין 

J
1
3
9 

    

    IP J אין  אין  8205
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 חתימה וחותמת: ______________

   גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל, הקדש ציבורישל  מכרז להקמת רשת נתונים וטלפוניה  
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3
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 IP אין  אין 

J
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J
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J
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J
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J
1
3
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J
1
3
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J
1
3
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 IP אין  אין 

J
1
3
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8221 

 IP אין  אין 

J
1
3
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    IP J אין  אין  8223
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 חתימה וחותמת: ______________

   גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל, הקדש ציבורישל  מכרז להקמת רשת נתונים וטלפוניה  

      

 

 

1
3
9 

8226 

 IP אין  אין 

J
1
3
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8227 

 IP אין  אין 

J
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3
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8228 
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J
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J
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J
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3
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8235 
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J
1
3
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8238 

 IP אין  אין 

J
1
3
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8252 

08-
640601

0  

 1 23   אנלוגי  אין 

     
  

    מרכז שיקום חדרה
  

     
  

    א.ת חדרה  5כתובן : מנאי 
  

     איש קשר :  
  

     
  

    ביטול !!! -קווים לבדיקה 
  

    קוו חוץ  – 04-6221261
  

    מרכז קוו חוץ  -04-6221262
  



 160מתוך  133עמוד 

 

 חתימה וחותמת: ______________

   גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל, הקדש ציבורישל  מכרז להקמת רשת נתונים וטלפוניה  

      

 

 

    קוו חוץ מרכז  -  04-6463280
  

04-6209606  -  ADSL    
  

    קוו חוץ מרכז  -04-6218548
  

  IP - 7שלוחית   קוו חוץ מרכז  -  04-6218549
  

04-6326860 – ADSL 
 

 -שלוחות אנלוגיות 
7  

  

04-6331097 – ADSL    
  

04-6331394     
  

04-6221454     
  

     
  

   כולל משיבון   - 04-63335533קוו ראשי : 
  

  04-6221260/  04-6224417/  04-6331097קווים נוספים : 
  

    04-6331394פקס מרכז : 
  

    04-6221259פקס מש"ה : 
  

     
  

 סוג שלוחה  תא קולי  חיפ  שלוחה
מכ
שי
 ר

שלו 
חות  
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שלוחו
ת  

אנלוג 
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J
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J
1
7
9 

    

 IP אין    4606

J
1
3
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 IP אין    4612

J
1
3
9 

    

4602 
04-

633109
7  

       אנלוגי  אין 

       אנלוגי  אין    4605

       אנלוגי  אין    4611

4609     IP J    
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 חתימה וחותמת: ______________

   גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל, הקדש ציבורישל  מכרז להקמת רשת נתונים וטלפוניה  

      

 

 

1
3
9 

       אנלוגי  אין    4614

4608 
04-

622126
0 

 IP אין 

 
J
1
7
9 

    

       אנלוגי  אין    4633

4615 
04-

633139
4 

       אנלוגי  אין 

4610 
04-

622125
9  

       אנלוגי  אין 

       אנלוגי  אין    4619

 IP אין    4620

J
1
3
9 

7 8 

     
  

     
  

מרכז שיקום 
     פתח תקוה 

  

     
  

     
  

     
  

  IP - 4שלוחית     
  

קוו ראשי :  
כולל    039230027
   משיבון 

  -אנלוגיות שלוחות  
4 

 

  

     
  

     
  

     
  

 סוג שלוחה  תא קולי  חיפ  שלוחה
מכ
שי
 ר

שלו 
חות  

IP 

שלוחו
ת  

אנלוג 
 י

 IP אין  אין  3301

J
1
3
9 

    



 160מתוך  135עמוד 

 

 חתימה וחותמת: ______________

   גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל, הקדש ציבורישל  מכרז להקמת רשת נתונים וטלפוניה  

      

 

 

3328 
03-

923002
7 

 IP אין 

 
J
1
7
9 

    

 IP אין  אין  3318

J
1
3
9 

    

 IP אין    3320

J
1
3
9 

    

       אנלוגי  אין  אין  3302

       אנלוגי  אין  אין  3306

       אנלוגי  אין  אין  3308

3309 
03-

923125
3 

 4 4   אנלוגי  אין 

     
  

     
  

     
  

    מרכז שיקום יפו 

  

     
  

  -איש קשר : אמון 
050-4595388   

 IP - 4שלוחית  
 

  

   

  -שלוחות אנלוגיות 
4  

  

     

  

  – 039679313 –קו 

ADSL+FAX     

  

     
  

 סוג שלוחה  תא קולי  חיפ  שלוחה
מכ
שי
 ר

שלו 
חות  

IP 

שלוחו
ת  

אנלוג 
 י

3201 
03-

973830
0 

 IP אין 

J
1
3
9 

    

3202 
03-

973830
2 

 IP אין 

J
1
3
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 חתימה וחותמת: ______________

   גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל, הקדש ציבורישל  מכרז להקמת רשת נתונים וטלפוניה  

      

 

 

9 

3203 
03-

973830
3 

 IP אין 

J
1
3
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 IP אין  אין  3204

J
1
3
9 

    

       אנלוגי  אין  אין  3205

       אנלוגי  אין  אין  3206

       אנלוגי  אין  אין  3207

3208 
03-

923125
3 

 4 4   אנלוגי  אין 

     
  

     
  

     
  

 

מרכז שיקום מגדל  
   העמק 

  

     
  

כתובת : מגדל  
העמק  רח' אצטדיון  

1     

  

     
  

     
  

     

  

  IP - 5שלוחית    פקס משרד  – 04-6443231קוו 
  

  פקס מפעל   04-6199348קוו 

  -אנלוגיות שלוחות  
4  

  

   לביטול   מודם שעונים – 04-6542952קוו 
  

     
  

 סוג שלוחה  תא קולי  חיפ  שלוחה
מכ
שי
 ר

שלו 
חות  

IP 

שלוחו
ת  

אנלוג 
 י

4401 
04-

641770
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 IP אין    4402
J
1
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 חתימה וחותמת: ______________

   גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל, הקדש ציבורישל  מכרז להקמת רשת נתונים וטלפוניה  

      

 

 

3
9 

 IP אין    4403

J
1
3
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 IP אין    4404

J
1
3
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 IP אין    4405

J
1
3
9 

    

       אנלוגי  אין    4407

       אנלוגי  אין    4406

4411 
04-

644323
1 

       אנלוגי  אין 

4412 
04-

619934
8 

 4 5   אנלוגי  אין 

     
  

     
  

    מרכז שיקום טבריה
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

-04 -קוו ראשי 

6723560  (ADSL  
     ( כולל משיבון 

  

-04 -נוספים  קוים 
6722134  \ 04-

6716975     

  

  -פקס מרכז טבריה  
04-6791488     

  

  -פקס יחידת אבחון 
04-6790411     

  

     
  

 סוג שלוחה  תא קולי  חיפ  שלוחה
מכ
שי
 ר

שלו 
חות  

IP 

שלוחו
ת  

אנלוג 
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 חתימה וחותמת: ______________

   גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל, הקדש ציבורישל  מכרז להקמת רשת נתונים וטלפוניה  

      

 

 

 י
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04-

672356
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J
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3
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 IP אין    5213

J
1
3
9 

    

       אנלוגי  אין    5109

       אנלוגי  אין    5210

       אנלוגי  אין    5102

       אנלוגי  אין    5104

       אנלוגי  אין    5211

       אנלוגי  אין    5212

5216 
04-

679148
8 

       אנלוגי  אין 

5217 
04-

679041
1 

 8 6   אנלוגי  אין 
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 חתימה וחותמת: ______________

   גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל, הקדש ציבורישל  מכרז להקמת רשת נתונים וטלפוניה  

      

 

 

     
  

     
  

     
  

    מרכז שיקום חיפה
  

     
  

      93חלוצי התעשיה 
  

     
  

     
  

   כולל משיבון  04-8643678 -קוו ראשי 
  

ADSL - 04-
6127039     

  

    04-8622636 -פקס  
  

     
  

 סוג שלוחה  תא קולי  חיפ  שלוחה
מכ
שי
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חות  
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04-

864367
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J
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       אנלוגי  אין    4104

       אנלוגי  אין    4120

       אנלוגי  אין    4105

       אנלוגי  אין    4119
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 חתימה וחותמת: ______________

   גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל, הקדש ציבורישל  מכרז להקמת רשת נתונים וטלפוניה  

      

 

 

       אנלוגי  אין    4107

       אנלוגי  אין    4108

       אנלוגי  אין    4109

       אנלוגי  אין    4111

       אנלוגי  אין    4112

4120 
04-

862263
6 

 אנלוגי  אין 

  
5 11 

     
  

     
  

     
  

    מרכז שיקום רחובות
  

     
  

     
  

  -אברהם    -איש קשר  
054-7781911     

  

     
  

   כולל משיבון  08-9461133 –קוו ראשי 
  

    08-8513686 -אבחון תעסוקתי  
  

 FAX -  -   08-6371391 -משרד  
  

  

FAX –   08-6365924 –אבחון  
  

  

    ADSL – 08-9477780 קו  
  

     
  

 סוג שלוחה  תא קולי  חיפ  שלוחה
מכ
שי
 ר

שלו 
חות  

IP 

שלוחו
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אנלוג 
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J
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3
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 חתימה וחותמת: ______________

   גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל, הקדש ציבורישל  מכרז להקמת רשת נתונים וטלפוניה  
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08-

946113
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 IP אין 
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       אנלוגי  אין    8103

 IP אין    8104

 
J
1
7
9 

    

       אנלוגי  אין    8114

       אנלוגי  אין    8112

       אנלוגי  אין    8118

       אנלוגי  אין    8132

       אנלוגי  אין    8133

       אנלוגי  אין    8134

8135 
08-

637139
1 

       אנלוגי  אין 

8136 
08-

636592
4 

 9 7   אנלוגי  אין 

     
  

     
  

     
  

    מרכז שיקום נצרת
  

     
  

   כתובת להתקנה : בניין אבו אלעסל. נצרת 
  

   050-8574245מיסא :  –איש קשר 
  

     
  

  קווים נוספים   ADSL – 04-6559252קו 
  

  04-6470655 כולל משיבון  04-6570263 –קו ראשי 
  

  04-6470656  04-6084668 – 1פקס 
  

  04-6470657  04-6566850 – 2פקס 
  

     
  

 סוג שלוחה  תא קולי  חיפ  שלוחה
מכ
שי

שלו 
חות  

שלוחו
ת  
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 חתימה וחותמת: ______________

   גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל, הקדש ציבורישל  מכרז להקמת רשת נתונים וטלפוניה  

      

 

 

אנלוג  IP ר
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       אנלוגי  אין    5319

       אנלוגי  אין    5332

       אנלוגי  אין    5325

       אנלוגי  אין    5313

       אנלוגי  אין    5305

       אנלוגי  אין    5314

5320 
04-

608466
8 

       אנלוגי  אין 

5321 
04-

656685
0 

 8 6   אנלוגי  אין 
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 חתימה וחותמת: ______________

   גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל, הקדש ציבורישל  מכרז להקמת רשת נתונים וטלפוניה  

      

 

 

    מרכז שיקום ירושלים
  

     
  

     
  

     
  

    קווים 
  

  כולל משיבון ADSLראשי +   – 02-6873158 
  

   יח מש"ה  – 02-6795373 
  

   פקס ראשי  – 02-6483397 
  

   קוו חוץ  – 02-6797057 
  

 

לימור   – 02-6788607
   "הועדות" 

  

   קוו חוץ  – 02-6783382 
  

   קוו חוץ  – 02-6782925 
  

 

פקס יח   – 02-6793816
   מש"ה 

  

     
  

 סוג שלוחה  תא קולי  חיפ  שלוחה
מכ
שי
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חות  
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אנלוג 
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J
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 חתימה וחותמת: ______________

   גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל, הקדש ציבורישל  מכרז להקמת רשת נתונים וטלפוניה  

      

 

 

9 

2307 
 02-

678860
7 

       אנלוגי  אין 

       אנלוגי  אין    2308

       אנלוגי  אין    2309

       אנלוגי  אין    2310

       אנלוגי  אין    2311

       אנלוגי  אין    2312

 IP יש    2319

J
1
3
9 

    

       אנלוגי  אין    2313

2314 
 02-

679381
6 

       אנלוגי  אין 

2315 
02-

648339
7 

 9 7   אנלוגי  אין 

     
  

     
  

     
  

    מרכז שיקום עכו
  

     
  

     
  

  קווים לניוד:   
 

  

  

כולל  ADSLראשי +   – 04-9811406

  משיבון

  

  קוו חוץ  – 04-9811405  
  

  קוו חוץ  – 04-9554503  
  

  קוו חוץ  – 04-9554504  
  

  פקס  – 04-9551881  
  

     
  

 סוג שלוחה  תא קולי  חיפ  שלוחה
מכ
שי
 ר

שלו 
חות  

IP 

שלוחו
ת  

אנלוג 
 י

5412 
04-

981140
6 

 IP אין 

 
J
1

    



 160מתוך  145עמוד 

 

 חתימה וחותמת: ______________

   גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל, הקדש ציבורישל  מכרז להקמת רשת נתונים וטלפוניה  

      

 

 

7
9 

 IP אין    5411

J
1
3
9 

    

 IP אין    5410

J
1
3
9 

    

 IP אין    5401

J
1
3
9 

    

 IP אין    5405

J
1
3
9 

    

 IP אין    5407

J
1
3
9 

    

       אנלוגי  אין    5409

       אנלוגי  אין    5408

       אנלוגי  אין    5406

       אנלוגי  אין    5403

       אנלוגי  אין    5402

5415 
04-

955188
1  

 6 6   אנלוגי  אין 

     
  

מטה גשר שרותי 
    שיקום

  

     
  

     
  

 -איש קשר אנטולי 
054-5209539  

   כולל משיבון   03-6813378 טל' ראשי 

  
    03-6826391 פקס ראשי 

  

  
  03-9310387 אינטרנט 

  

  ADSL CAM     03-9694333    
  

  03-9029330פקס מנכ"ל    
  

  03-5549078פקס מנה"ח    
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 חתימה וחותמת: ______________

   גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל, הקדש ציבורישל  מכרז להקמת רשת נתונים וטלפוניה  

      

 

 

  03-9661584פקס מח' כספים    
  

     
  

 שלוחה סוג  תא קולי  חיפ  שלוחה
מכ
שי
 ר

שלו 
חות  

IP 

שלוחו
ת  

אנלוג 
 י

  
03-

6813378           

  
03-

6071600          

2101 
03-

 IP אין  6071601

J
1
3
9 

   

2102 
03-

 IP אין  6071602

 
J
1
7
9 

   

2103 
03-

 IP אין  6071603

 
J
1
7
9 

   

2104 
03-

 IP אין  6071604

 
J
1
7
9 

   

2106 
03-

 IP אין  6071606

 
J
1
7
9 

   

2107 
03-

 IP אין  6071607

J
1
3
9 

   

2108 
03-

 IP אין  6071608

J
1
3
9 

   

2109 
03-

   IP J אין  6071609
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 חתימה וחותמת: ______________

   גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל, הקדש ציבורישל  מכרז להקמת רשת נתונים וטלפוניה  

      

 

 

1
3
9 

2110 
03-

 IP אין  6071610

J
1
3
9 

   

2111 
03-

 IP אין  6071611

J
1
3
9 

   

2112 
03-

 IP אין  6071612

 
J
1
7
9 

   

2114 
03-

 IP יש 6071614

J
1
3
9 

   

2115/2108 
03-

 IP אין  6071615

J
1
3
9 

   

2120 
03-

 IP אין  6071620

J
1
3
9 

   

2130 
03-

 IP אין  6071616

 
J
1
7
9 

   

2226 
03-

 IP אין  6071617

 
J
1
7
9 

   

2227 
03-

 IP אין  6071618

J
1
3
9 

   

2122 
03-

 IP אין  6071622
J
1
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 חתימה וחותמת: ______________

   גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל, הקדש ציבורישל  מכרז להקמת רשת נתונים וטלפוניה  

      

 

 

3
9 

2123 
03-

 IP אין  6071623

 
J
1
7
9 

   

2124 
03-

 IP אין  6071624

J
1
3
9 

   

2125 
03-

 IP אין  6071625

J
1
3
9 

   

2126 
03-

 IP אין  6071626

J
1
3
9 

    

2127 
03-

 IP אין  6071627

J
1
3
9 

    

 IP אין    2222

J
1
3
9 

    

2228 
03-

 IP אין  6071628

J
1
3
9 

    

2230 
03-

682639
1 

       אנלוגי  אין 

2231 
03-

554907
8 

       אנלוגי  אין 

2232 
03-

966158
4 

       אנלוגי  אין 

2234 
03-

902933
0 

 4 25   אנלוגי  אין 
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 חתימה וחותמת: ______________

   גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל, הקדש ציבורישל  מכרז להקמת רשת נתונים וטלפוניה  

      

 

 

     
  

    מש"ה חולון

  

     
  

     
  

 -איש קשר אנטולי 
054-5209539     

  

     
  

   03-6240508 -קוו ראשי כולל משיבון 
  

    03-6240513 -פקס 
  

     
  

 סוג שלוחה  תא קולי  חיפ  שלוחה
מכ
שי
 ר

שלו 
חות  

IP 

שלוחו
ת  

אנלוג 
 י

2150 
03-

624050
8 

 IP אין 

 
J
1
7
9 

    

 IP אין    2151

J
1
3
9 

    

       אנלוגי  אין    2152

 IP אין    2153

J
1
3
9 

    

       אנלוגי  אין    2155

       אנלוגי  אין    2158

 IP אין    2159

J
1
3
9 

    

2156 
03-

624051
3 

 4 4   אנלוגי  אין 

     
  

     
  

   מזכרת בתיה  
  

     
  

 

+  קוו ראשי  08-9514360  

ADSL     



 160מתוך  150עמוד 

 

 חתימה וחותמת: ______________

   גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל, הקדש ציבורישל  מכרז להקמת רשת נתונים וטלפוניה  

      

 

 

     .  2יגאל אלון  –כתובת  

 

-050 –איש קשר יציק 
9348687     

 
 

     

 סוג שלוחה  תא קולי  חיפ  שלוחה
מכ
שי
 ר

שלו 
חות  

IP 

שלוחו
ת  

אנלוג 
 י

       אנלוגי  אין    8601

 2     אנלוגי  אין    8602

     
  

     
  

     רשלא"צ
  

     
  

   (  ADSL  +FAX)  035057412      קוו ראשי   -  039587333 
 

     17חבצלת   כתובת : רח"
 

    053-6263007 –חבב  –איש קשר 
 

 
     

 

     
  

 סוג שלוחה  תא קולי  חיפ  שלוחה
מכ
שי
 ר

שלו 
חות  

IP 

שלוחו
ת  

אנלוג 
 י

       אנלוגי  אין    8603

 2     אנלוגי  אין    8604

     
  

     
  

     
  

     נוער ת"א
  

     
  

     

  

    052-8856466 -איש קשר הילי 
  

  כולל משיבון   03-6829789 -קוו ראשי   
  

  

-03 -פקס 
6834402   

  

     
  

 סוג שלוחה  תא קולי  חיפ  שלוחה
מכ
שי
 ר

שלו 
חות  

IP 

שלוחו
ת  

אנלוג 
 י

2162 
03-

682978
 IP אין 

J
1
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 חתימה וחותמת: ______________

   גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל, הקדש ציבורישל  מכרז להקמת רשת נתונים וטלפוניה  

      

 

 

9 3
9 

 IP אין    2163

J
1
3
9 

    

 IP אין    2164

J
1
3
9 

    

 IP אין    2165

J
1
3
9 

    

       אנלוגי  אין    2166

2168 
03-

683440
2 

 2 4   אנלוגי  אין 

     
  

     
  

    חיפה -מגדל הנביאים 
  

     
  

     
  

     
  

   04-8643678 –קוו ראשי  
  

 ADSL – 04-8622636   
  

   04-8662976 –פקס  
  

     
  

 סוג שלוחה  תא קולי  חיפ  שלוחה
מכ
שי
 ר

שלו 
חות  

IP 

שלוחו
ת  

אנלוג 
 י

4125 
04-

864367
8 

 IP אין 

J
1
3
9 

    

 IP אין    4126

J
1
3
9 

    

 IP אין    4127

J
1
3
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 חתימה וחותמת: ______________

   גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל, הקדש ציבורישל  מכרז להקמת רשת נתונים וטלפוניה  

      

 

 

9 

       אנלוגי  אין    4128

4129 
04-

866297
6 

 2 3   אנלוגי  אין 

     
  

     
  

   תעסוקה נתיבות מפעל מקדם  
  

 
    

  

 
   

  

 
    

  

   נתיבות  – 600כתובת התקנה : חזון איש 
  

    0529248872 –יש קשר : אבי 
  

     
  

     
  

    מרכז שיקום אילת 
  

     
  

 

-ADSL – 08פקס + 
9189645   

  

   08-9189650 –קוו ראשי  
  

   אילת – 4כתובת התקנה : הפתן 
  

    052-9212171 -רמי   -איש קשר  
  

     
  

 סוג שלוחה  תא קולי  חיפ  שלוחה
מכ
שי
 ר

שלו 
חות  

IP 

שלוחו
ת  

אנלוג 
 י

8460 

08-
918965
0 

 אנלוגי  אין 

  
    

8461 

08-
918964
5 

 אנלוגי  אין 

  
  2 

     
  

     
  

     
  

     נוף הגליל 
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 חתימה וחותמת: ______________

   גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל, הקדש ציבורישל  מכרז להקמת רשת נתונים וטלפוניה  

      

 

 

    ADSקוו ראשי +    -04 -6562278
  

    פקס  – 04-6454171
  

     
  

 סוג שלוחה  תא קולי  חיפ  שלוחה
מכ
שי
 ר

שלו 
חות  

IP 

שלוחו
ת  

אנלוג 
 י

4416 
04-

656227
8 

 IP אין 

J
1
3
9 

    

 IP אין    4417

J
1
3
9 

    

       אנלוגי  אין    4418

4420 
04-

645417
1 

 אנלוגי  אין 

  
2 2 

     
  

   מקדם תעסוקה אבו סנאן מפעל  
  

     
  

     
  

     
  

ADSL – 04-9931205    
  

   04-9560083 –קוו ראשי + פקס 
  

     
  

 סוג שלוחה  תא קולי  חיפ  שלוחה
מכ
שי
 ר

שלו 
חות  

IP 

שלוחו
ת  

אנלוג 
 י

       אנלוגי  אין    5415

 2     אנלוגי  אין    5416

     
  

     
  

   תעסוקה פקיעיןמפעל מקדם 
  

     
  

     
  

     
  

ADSL – 04-6470222    
  

   04-9571467 –קוו ראשי + פקס 
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 חתימה וחותמת: ______________

   גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל, הקדש ציבורישל  מכרז להקמת רשת נתונים וטלפוניה  

      

 

 

 סוג שלוחה  תא קולי  חיפ  שלוחה
מכ
שי
 ר

שלו 
חות  

IP 

שלוחו
ת  

אנלוג 
 י

       אנלוגי  אין    5418

 2     אנלוגי  אין    5419

     
  

     
  

   גאןמפעל מקדם תעסוקה בית 
  

     
  

     
  

   04-9803776 –קוו ראשי  
  

 

ADSL  04 –+ פקס-
6923962   

  

     
  

 סוג שלוחה  תא קולי  חיפ  שלוחה
מכ
שי
 ר

שלו 
חות  

IP 

שלוחו
ת  

אנלוג 
 י

       אנלוגי  אין    5421

 2     אנלוגי  אין    5422

     
  

     
  

   מפעל מקדם תעסוקתי ירושלים
  

     
  

     
  

     
  

 

קוו ראשי  –  02-6511943
 +ADSL   

  

   פקס  –  02-6528164 
  

   קוו נוסף –  02-6535368 
  

     
  

 סוג שלוחה  תא קולי  חיפ  שלוחה
מכ
שי
 ר

שלו 
חות  

IP 

שלוחו
ת  

אנלוג 
 י

       אנלוגי  אין    2317

       אנלוגי  אין    2318

2320 
02-

652816
4 

 אנלוגי  אין 

  
  3 
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 חתימה וחותמת: ______________

   גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל, הקדש ציבורישל  מכרז להקמת רשת נתונים וטלפוניה  

      

 

 

     

       

       

       

      

      

      

       

     
  

     
  

   מפעל מקדם תעסוקה בית שאן
  

     
  

 
    

  

     
  

 

קוו ראשי +   – 04-6586142

ADSL   

  

   פקס  – 04-6480793 
  

     
  

 סוג שלוחה  תא קולי  חיפ  שלוחה
מכ
שי
 ר

שלו 
חות  

IP 

שלוחו
ת  

אנלוג 
 י

 IP אין    5220

J
1
3
9 

    

       אנלוגי  אין    5221

       אנלוגי  אין    5222

5223 
04-

648079
3  

 3 1   אנלוגי  אין 
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 חתימה וחותמת: ______________

   גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל, הקדש ציבורישל  מכרז להקמת רשת נתונים וטלפוניה  

      

 

 

    מפעל מקדם תעסוקה קדימה
 

יש להתקין נתב  

      בלבד

 

      
 

      
 

      
 

      
 

     
  

     
  

    מרכז שיקום צפת
  

     
  

     
  

     
  

  

04-
8160225- 
 + קוו ראשי
ADSL   

  

     
  

     
  

    מרכז שיקום טירה
  

     
  

     
  

     
  

 

09-
7408887 

קוו ראשי +   

ADSL   

  

     
  

     
  

    מרכז  אור יהודה
  

     
  

     
  

     
  

   03-5332081  ראשי 
  

   03-6340967פקס.  
  

 ADSL. 03-6341944   
  

     
  

 סוג שלוחה  תא קולי  חיפ  שלוחה
מכ
שי
 ר

שלו 
חות  

IP 

שלוחו
ת  

אנלוג 
 י
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 חתימה וחותמת: ______________

   גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל, הקדש ציבורישל  מכרז להקמת רשת נתונים וטלפוניה  

      

 

 

3101 

 IP אין   

J
1
3
9 

    

3102 

 IP אין   

J
1
3
9 

    

       אנלוגי  אין    3103

3104 

03-
634096

7 

 אנלוגי  אין 

  
    

       אנלוגי  אין    3105

 4 2   אנלוגי  אין    3106
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 חתימה וחותמת: ______________

   גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל, הקדש ציבורישל  מכרז להקמת רשת נתונים וטלפוניה  

      

 

 

 רוחב פס של קווי אינטרנט, ציוד רשת וציוד טלפוניה קיימים – 3 טכני מספר נספח

 מטה חולון 
Juniper SRX 320 + Ruckus ICX7150 24P 

*6 

Fanvil 
X3*27 + 
Fanvile 
X210 + 
MP118 + 
MP114*2 

 Cisco 887 VAG + Ruckus ICX7150 24P *3 מרכז שיקום תעסוקתי חיפה 

Fanvil 
X3*4 + 
MP118 + 
MP114  

 Cisco 887 VAG + Ruckux ICX7150 12P*2 מפעל מקדם תעסוקה אור יהודה

Fanvil 
X3*2 + 
MP114 

   Cisco 887 VAG מפעל מקדם תעסוקה מזכרת בתיה 

 Cisco 887 VAG + Ruckux ICX7150 12P MP114 ראשון לציון מפעל מקדם תעסוקה 

 מרכז באר שבע חדש 
Cisco 887 VAG + Ruckus ICX 7150 24P*3 +  

Ruckux ICX7150 12P 

Fanvil 
X3*26 + 
MP202 

 Cisco 887 VAG + Ruckus ICX 7150 24P מפעל מקדם תעסוקה רחובות 
fanvil X3 
+ MP202 

 תעסוקתי רחובותמרכז שיקום 
Cisco 887 VAG + Ruckus ICX 7150 

24P*4 

fanvil 
X3*4 
MP114 

 Cisco 887 VAG + Ruckus ICX 7150 24P MP202 מפעל מקדם תעסוקה מצפה טירה

 Cisco 887 VAG MP114 מפעל מקדם תעסוקה מגדל כרום 

 ת"א-מרכז שיקום תעסוקתי יפו 
Cisco 887 VAG + Ruckus ICX7150 24P + 

12P 

Fanvil 
X3*6 + 
MP202 

מרכז שיקום תעסוקתי ומפעל מקדם  
 Cisco 887 VAG + Ruckus ICX7150 24P*3 תעסוקה נצרת 

Fanvil 
X3*6 + 
MP118 

 Cisco 887 VAG + Ruckus ICX7150 24P*3 מרכז שיקום תעסוקתי פתח תקוה 

Fanvil 
X3*4 + 
MP114  

מרכז שיקום תעסוקתי ומפעל מקדם  
 מגדל העמק תעסוקה 

Cisco 887 VAG*2 + Ruckus ICX7150 
24P*3 

Fanvil 
X3*6 + 
MP118 

 מרכז שיקום תעסוקתי ירושלים
Cisco 887 VAG + Ruckus ICX 7150 48P 

*3 

Fanvil 
X3*5 + 
MP118 + 
MP202 

 Cisco 887 VAG + Ruckus ICX7150 24P*4 מרכז שיקום תעסוקתי עכו 

Fanvil 
X3*6 + 
MP118 

 Cisco 887 VAG + Ruckus ICX7150 24P*3 Fanvil שיקום תעסוקתי טבריה מרכז 
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 חתימה וחותמת: ______________

   גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל, הקדש ציבורישל  מכרז להקמת רשת נתונים וטלפוניה  

      

 

 

X3*6 + 
MP118 

מרכז שיקום תעסוקתי ומפעל מקדם  
 תעסוקה חדרה 

Cisco 887 VAG + Ruckus ICX7150 24P 
*4 

Fanvil 
X3*8 + 
MP118 

 מרכז שיקום תעסוקתי אשדוד 
Cisco 887 VAG + Ruckus ICX7150 24P 

*2 

Fanvil 
X3*5 + 
MP202 

מרכז שיקום תעסוקתי ומפעל מקדם  
 תעסוקה אשקלון 

Cisco 887 VAG + Ruckus ICX7150 24P 
*4 

Fanvil 
X3*5 + 
MP118 + 
MP202 

מרכז שיקום תעסוקתי ומפעל מקדם  
 Cisco 887 VAG + Ruckus ICX7150 24P*3 תעסוקה באר שבע 

Fanvil 
X3*12 + 
MP118 + 
MP114 

 Cisco 887 VAG + Ruckus ICX715012P עילית מפעל נצרת  

Fanvil 
X3*2 + 
MP114 

   Cisco 887 VAG מפעל נתיבות 

 Cisco 887 VAG MP114 מפעל אילת 

 Cisco 887 VAG MP114 מפעל אבו סנאן 

 Cisco 887 VAG MP114 מפעל פקיעין 

 Cisco 887 VAG MP114 מפעל בית גאן 

 Cisco 887 VAG + Ruckus ICX7150 24P MP118 מרכז שיקום חיפה הנביאים 

 Cisco 887 VAG MP114 מפעל ירושלים 

 Cisco 887 VAG + Ruckus ICX715012P בית שאן 

MP114 + 
Fanvile 
X3*2 

 Cisco 887 VAG MP202 קדימה 

 Cisco 887 VAG + Ruckus ICX 7150 24P MP202 טירה

 Cisco 887 VAG + Ruckus ICX 7150 24P MP202 צפת
 

 

 

 

 

 

 

 



 160מתוך  160עמוד 

 

 חתימה וחותמת: ______________

   גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל, הקדש ציבורישל  מכרז להקמת רשת נתונים וטלפוניה  

      

 

 

 

 

 

 4נספח טכני מספר 

 הרשת הקיימתעקרוני של שרטוט 

 


