
 (1)שאלות הבהרה מענה ל

להקמת רשת נתונים וטלפוניה ותחזוקת חומרה  - 1/21מכרז מס' 

 של גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל, הקדש ציבורי

להלן מענה חלקי לשאלות ההבהרה כפי שהוגשו לגבי הגרסה הראשונה של המכרז. מענה 

עמודיו. חלק משאלות ההבהרה זה הוא חלק מהמכרז, יש לצרפו למענה ולחתום על כל 

 שהוגשו תוקנו ושונו בגוף המכרז.

 

חלק במכרז   מס"ד
ומספר סעיף  

 רלבנטי

  שאלה

מבקשים לקבל רשימת שרתים   1.1 1
 הקיימים כיום בענן פרטנר 

מבקשים לקבל מפרטים שרתים  
 בכלל הסניפים 

מבקשים לקבל פירוט של  
שירותים אותם מספקים  

 השרתים בסניפים 
מבקשים לקבל מפרט שרתים  

, שרתים  SAP-לכלל מערכת ה

 פיסיים או וירטואליים ככל שיהיו. 
כיצד ניגשים כיום המשתמשים  
בכלל הסניפים לשרת הקבצים  

 בחולון ? 
האם קיים עוד מידע שיתופי  
בסניפים ? מה בדיוק מגובה  

בסניפים אם כלל העבודה היא  
 על שרת הקבצים בחולון . 

ות על  כיצד מתבצעות ההרשא
 שרת הקבצים בחולון ? 

מבקשים לקבל מפרט שרתים  
 של מערכת "לביא" 

מבקשים לקבל מפרט חומות אש  
הקיימות כיום בסניפים בכלל,  

 ובענן הספק בפרט

 

קיים במכרז תיאור השרתים  
הקיימים ותפקודם. יש במכרז  
תיאור של נפחים קיימים. כל  
השרתים או דמויי השרתים  

 שיוקם.  AD -יעברו לשרת בענן ה

הגישה לשרת הקבצים בחולון  
היא דרך רשת התקשרות  

הקיימת. המידע הקיים בסניפים  
הוא מסוג של קבצי אופיס בדרך  
כלל שמאוחסנים בשרת הקבצים  

או על גבי המחשב האישי.  
במקרה זה הנתונים לא מגובים.  
יש להעביר את הקבצים לשרת  

 הקבצים שיוקם. 
אין ניהול הרשות אמיתי. כחלק  

יש לספק    ADת ה מהקמ

הרשאות גישה למחיצות אישיות  
לכל עובד ועובד. תהליך  

ההגדרה המדוייק יעשה בזמן  
אפיון המערכת יחד עם אנשי  

 גשר. 

מהי מדיניות הגיבויים הקיימת  1.4 2
כיום, מהי מדיניות הגיבויים 
הנדרשת, כמה עותקים יש 

 לשמור

אין כיום מדיניות גיבויי.  
המדיניות הנדרשת היא יצירת 

SNAPSHOTS  בכל פרק זמן

פעמים ביום(  4שיקבע )עד 
וגיבוי אחת לתקופה )שבוע 

וחודש( כאשר עותק של 
הקלטת יועבר לידי גשר.  

 הנושא מוגדר בגוף המכרז

הנדרש לגישה  מה רוחב הפס  שאלה כללית  3
 לאינטרנט?  

לכיוון סביבת  מה רוחב הפס 
 , אם יש? השרתים 

  100כיום רוחב הפס הוא 
מגהביט סימטרי. נראה כי רוחב  
פס זה יכול לספק. לגבי הגישה 
לשרתים היא תהיה מכל אתר  

בנפרד, ורוחב הפס יחושב  



)באחריות המציע( על פי כמות  
המשתמשים. בכל מקרה יש  

במענה גם מחירים לקווים  
הפסלא   שונים, כך שאם רוחב 

 יספק, ניתן יהיה לשדרגו. 

מה הם הדגמים  בקש להבהיר נ שאלה כללית  4
 הקיימים  IPשל מכשירי טלפון 

 j139כמופיע במסמכי המכרז 
j179  

5 SLA   טבלאות משקלי התקלות
ומדידת אמנת השירות מורכבות  

 ומסורבלות ואינן ברורות. 
 : נבקשבכל מקרה, 

לקבוע מנגנון פשוט   . א
 וברור. 

ניתן להתחייב לזמן  לא  . ב
סיום טיפול בתקלה  

)ניתן להתחייב לזמן  
תחילת טיפול ועבודה  

 רצופה עד פתרון(. 
יש להבהיר שלא נהיה   . ג

אחראים לעכוב, תקלה  
או נזק ולא ניקנס  

במקרה של תקלה עקב  
המזמין או מי מטעמו או  

צד ג' וכל גורם אחר  
שאינו בשליטת  

 . ו או מי מטעמהזוכה
ת  יש להגביל את סך הקנסו
  10%השנתי המצטבר לגובה 

מהתמורה השנתית בגין  
 תחזוקה 

המנגנון פשוט וברור. בזמן הקמן  
ערכת ובניית מערך התיעוד  מה

והמעקב יקבעו התקלות ופרק  
 הזמן לתחילת וסיום טיפול. 

אין שינוי    –לגבי סיום בתקלה 
בסעיף זה. ככל שהתקלה  

מורכבת ולא נראה אופק לסיום,  
הנושא יועלה בזמן אמת לגשר  

הוק על דרך וזמני  -ויוחלט אד 
 הטיפול. 

 סעיף ג' מקובל 

 

 

 


