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

 של גשר שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל, הקדש ציבורי

 

 

חלק במכרז   מס"ד
ומספר סעיף 

 רלבנטי 

 המענה שאלה

על מנת לספק מענה מקצועי ומפורט   כללי 1
לבקשתכם מבקשים לדחות את מועד  

למכרז כך שיהיה מספיק  הגשת המענה 
זמן ללמוד התייחסותכם לשאלות 

ההבהרה ולספק פתרון בהתאם, נבקש 
 דחיה של שבועיים מעת קבלת התשובות

הבקשה נדחית. ניתן 
לפנות ולבקש דחיה 

ימים לפני מועד   5
 ההגשה.

תנאי סף  2
0.3.18 

על מנת לאפשר תחרות, הוזלת עלויות  
מציעים להגיש  ואפשרות למספר רב יותר של 

 הצעה מבקשים לעדכן דרישה בתאי הסף: 

כך שניתן לעמוד בדרישה באמצעות קבלן 
משנה אחד או יותר שבבעלות ושליטתם 

 קווים  הנדרשים קישור אתרי הלקוח. 
אנו מספקים היום שירותי נשואי מכרז זה 
תוך שת"פ עם מספר ספקי  קווים , תחת  

דבר המאפשר  –אחריות גג כוללת שלנו 
וזיל באופן משמעותי את ההצעה לה

 הכלכלית.

ף  ויש מענה לכך בג
המכרז. ניתן להתבסס  
על קבלני משנה. יש  

לפרט מה חלקם. ניתן  
להתבסס על השוק  
הסיטונאי של משרד  
התקשורת, ובלבד  
שהאחריות המלאה  
היא על המציע או  

הספק הנבחר, כולל  
עמידה באמנת  

 השירות 

תנאי סף  3
0.3.9 

רות, הוזלת עלויות  על מנת לאפשר תח
ואפשרות למספר רב יותר של מציעים להגיש  

אי  נבתאת הדרישות   מבקשים לעדכן הצעה 
 הסף: 

ועד   1.1.2115בעל ניסיון, החל מיום  -
למועד האחרון להגשת הצעות, במתן  

מכרז זה בתקופה   שירותים נשואי
 חודשים לפחות 24רצופה בת 

  25תחנות עבודה ו  150כל לקוח  -
 שרתים לפחות 

 

 הבקשה מתקבלת 

ערבות מכרז  4
סעיף  -

0.3.20   +
0.7.1 +

 נספח ו

  0.7.1+ סעיף  0.3.20לפי תנאי סף 
₪   50Kמצוינת דרישה לערבות   ע"ס 

ואילו בנספח ו אליו מפנים הסכום הוא 
10K  ₪-   מהו הסכום נדרש?, בנוסף

 ( 31.12.11התאריך בנספח ו אינו נכון )

הערבות הנדרשת 
אלף ₪   50היא 

)חמישים אלף ₪(.  
יום   90התאריך הוא 

 מיום הגשת המכרז.

האם   –נדרש להגיש דיסק לכל מעטפה  0.6.4 5
 ? DISK ON KEYניתן להגיש 

כל מדיה נתיקה 
 תתקבל.

  5עמוד  6
 פעילות מוקד 

להבהיר את הדרישות לשעות פעילות    נבקש
 . מוקד השרות

שעות הפעילות של  
קד עודכנו בגוף  המו

המכרז בגרסתו  
 החדשה.  



ה בין  -נדרשת פעילות בימים א  5בעמוד 
וכונן טלפוני עד   18:00עד   7:00 השעות 

 . 23:00השעה 
- הדרישות לפעילות המוקד בימים א 3בפרק 

 . 19:00ל  7:00ביו השעות  ה

נבקש לאחד שעות פעילות של המוקד 
 בסעיפים השונים 

ה בין  -פעילות בימים א 
עד    7:00השעות  

וכונן טלפוני עד    18:00
 . 23:00השעה 

תמיכה קו  7
)עמוד   ראשון 

55) 

נבקש לשנות את הדרישה שמענה בקו ראשון  
שניות בממוצע לפתיחת    15הוא מענה תוך 

 . קריאה ואז לניתוב הקריאה לתומך המתאים

 

המענה בקו ראשון  
שניות   60הנדרש הוא 

ואז ניתוב לתומך  
 המתאים. 

 ?  FortiGateדגם של נבקש להבהיר מהו ה 16עמוד  8

 

VDOOM 

נספח טכני  9
  3 מספר
 158עמוד 

הוא בתצורת   FWנבקש להבהיר אם ה 
 או מכונה בודדת? HAקלאסטר 

 

 קלסטר 

נבקש להבהיר מה הוא הרישוי ומנועים   16עמוד  10
 ? FWשמופעלים ב 

 . utmפול  

נספח טכני  11
 3 מספר

 158עמוד 

היום  מה הכלי שמשמש נבקש להבהיר 
או מכונה חיצונית אחרת   fw)ה   vpn לחיבורי 

 ? ) 
נבקש לקבל   – אם מכונה חיצונית אחרת 

 פרטים אודות הפתרון המיושם היום. 

 

FORTICLIENT 

  vpn client/sslvpnמה כמות  נבקש להבהיר   30 - 2עמוד  12

 הקיימת והנדרשת ? 
גשר לא מעוניינת  

  SSLVPNורי ב בחי
ואם הם כן ימומשו הרי  

  10שלא יותר מ 
  10קישורים כאלו. )עד 

 מנויים היה ונדרש(. 

  throughputמה סה"כ ה נבקש להבהיר  20עמוד  13
 מתג? -נתב /  FWדרך ה  היום  שעובר

 

  RDPחיבורים  30עד 
 בו זמנית 

האם ההגנה על הגלישה ברמת ניהול   20עמוד  14
או ע"י תוספת   FWקטגוריות תבוצע ע"י ה 

 פרוקסי או כל רכיב אחר שהלקוח ירכוש  

 

 430 מהי כמות המשתמשים בארגון  17עמוד  15
 

בכיתות לימוד  200 מהי כמות תחנות הקצה בארגון   17עמוד  16
  למשתמשי  230

 הארגון 

קיים היום ומה   fwאיזה  נבקש להבהיר   20עמוד  17
 ,perimeter, DC , DR ,lanהכמויות ) 

branch...  ) 

 8-12ראו מענה 

 
18 

ה הכלי שמשמש  מנבקש להבהיר  17עמוד 
או מכונה חיצונית אחרת   fw)ה    vpn לחיבורי  

הקיימת   vpn client/sslvpn( ? מה כמות  
 והנדרשת ? 

 

 11ראו מענה ל 

 
19 

 ברשת ?   L3מי מבצע את ה נבקש להבהיר   3עמוד 
 

חב' פרטנר מחזיקה  
 ומתחזקת ציוד 

 Level-3 



 מהו רוחב הפס לאינטרנט? נבקש להבהיר   20עמוד  20
 מה רוחב הפס הפנימי, אם יש? 

 

כיום רוחב הפס הוא  
סימטרי.   מגהביט  100

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 שונים,  
כך שאם רוחב הפסלא  

יספק, ניתן יהיה  
 לשדרגו. 

הנדרשים   portsמהי כמות ה  נבקש להבהיר   20עמוד  21
 ?   1G / 10G וסוגם )נחושת/אופטיקה(?

 

 אריה 

האם קיימת דרישה לפתרון  נבקש להבהיר  20עמוד  22
mail relay   ? 

   

לא. שרת הדוא"ל יושב  
 365בענן 

במסמכי המכרז מתואר מצב  נבקש להבהיר   20עמוד  23
קיים. האם ניתן להחליף פתרונות קיימים  

 לטכנולוגיות אחרות? 
 

המנדט של  זהו 
המציעים. התשובה  

 היא כן. 

האם דרישת הלקוח היא  נבקש להבהיר   20עמוד  24
לתחזוקה שוטפת בלבד של מערכות אבטחת  

מידע קיימות או גם לרכש ושדרוג של מערכות  
 אבטחת מידע נוספות? 

 

באם ידרש בעתיד  
  יעשה גם רכש. מהיותו 

של גשר הקדש  
ממשלתי, הוא נהנה  

 ממכרזי חשכ"ל 

קיימת דרישה לטיפול  נבקש להבהיר   32עמוד  25
. האם  SOCבאירועים המתקבלים ע"י מוקד 

או שהלקוח   SOCבאתר הלקוח קיים מוקד 
? במידה ולא, האם  SOCמחובר לשירות 

כחלק   SOCדרישת המכרז היא לשירות 
 ?  מדרישות המכרז 

 

הדרישה היא לשירותי  
SOC   רק לגבי

השרתים שיהיה בענן  
שיוקם, ובציוד המקשר  

  –את הענן והמרכיה 
קרי ראוטרים )שיסופקו  

 על ידי הזוכה( ומתגים 

האם ההגנה על הגלישה  נבקש להבהיר   20עמוד  26
או    FWברמת ניהול קטגוריות תבוצע ע"י ה 

ע"י תוספת פרוקסי או כל רכיב אחר שהלקוח  
 ירכוש  

 

ההגנה של הגלישה  
תתבצע על ידי אנטי  

וירוס המותקן בעמדות  
שיוחזק   FWועל ידי ה 

 על ידי הזוכה 

לנושא חיבור  הבהרת עורך המכרז נבקש  19עמוד  27
"י מסמכי המכרז ניתן  מחשבים לארגון, עפ

האם יש  לחבר כל מחשב לרשת הארגונית. 
? במידה וכן מהי   NACצורך בהוספת מערכת 

 כמות הפורטים התפוסים אצל הלקוח.  

המצב הנוכחי מאפשר  
חיבור כל מחשב.  

המצב הסופי ימנע  
חיבורים של מחשבים  

בהתבסס על כלים  
קיימים. ניתן להציע  

באופציה   NACשירות 
בטבלאות המחירים  

 האופציונליים. 

האם מדובר על   –סעיף ד' בנבקש להבהיר   19עמוד  28
יכולת הגבלה וסינון תוכן על המוצרים  

"י מוצרי צד  הקיימים בסיבת הלקוח או ע

 ADוברמת   FWברמת 



שלישי )דוגמה: הגבלת גישה ברמת מוצר  
veronis   או ברמת הרשאותAD ) 

 

נרשם במכרז   –סעיף ה' נבקש להבהיר   19עמוד  29
שללקוח קיימת מערכת הגנה על תחנות קצה  

  EDRשל קספרסקי, האם קיים גם רישוי של 

לצורך מענה לסעיף זה או שיש דרישה  
 לפתרון חדש שיוטמע בסביבת הלקוח ? 

 

קיים רישוי קספרסקי  
בר תוקף. אין דרישה  

לפתרון חדש, ניתן  
להציע כפתרון  

 אופציונלי. 

  להתקןהאם על הספק הזוכה   נבקש להבהיר 20עמוד  29
את האנטי וירוס הקיים ללקוח מסוג קספרסקי  

   חר ?או להציע אנטי וירוס א

באחריות גשר להתקי  
ולעדכן את תוכנות  

האנטי וירוס על עמדות  
 הקצה. 

הינו חיצוני   IPSצר ה והאם מנבקש להבהיר  20עמוד  30

   FWהוא נכלל בחלק מהשירותים הקיימים ב 

 אריה 

את רשימת מוצרי אבטחת    נבקש להבהיר 3עמוד  31
   המידע הנמצאים בסביבת הלקוח 

אין מוצרים מעבר  
 למוזכר במכרז 

נרשם שיש לטפל באירועים  נבקש להבהיר   32עמוד  32
, האם ללקוח  SOCהמתקבלים ע"י מוקד ה 

קיים מוקד כזה או מקבל שירותים מגורם  
בעצמו   SOCחיצוני או על הזוכה לספק שירותי 

? 
 

על הזוכה לספק  
רק לציוד    SOCשירותי 

הנמצא אצלו ולנתבים  
שיותקנו בארגון,  

 ולמתגים. 

יש דרישה לסגמנטציה וחלוקה  נבקש להבהיר   68עמוד  33
, האם החלוקה מבוצעת באמצעות    vlan'sל  

)במידה וכן יש לציין האם ללקוח    NACמערכת 

יש במידה ואין האם יש להציע מערכת כזאת  
   במענה(

  FWעל ידי מערכת ה 
 והמתגים המנוהלים 

מה רוחב הפס של הקווים  נבקש להבהיר   20עמוד  34
 לסניפים מהמרכז? 

 במטה )מרכז "גשר"( 
100m bit  סימטרי 

בסניפים משתנה לפי  
 כמות המשתמשים. 

רות  יש  הארגון מקבל אם הנבקש להבהיר   20עמוד  35
VDOM קיים  או שFW   ?יעודי 

 
VEDOM 

לסניפים. האם הזוכה   VRF-ב ADSLיש קווי  23עמוד  36
 מעביר את הקווים אליו? 

 התשובה חיובית. 

האם צריכים להחליף )אולי בעתיד( את הציוד   158עמוד  37
 (. AP-באתרים המרוחקים? )נתבים, סוויצ'ים ו 

 

ככל שניתן להשתמש  
בציוד ואין צורך  

להחליפו הציוד ישאר.  
בתהליך המיפוי ותכנון  
האתרים הזוכה ימפה  

 ויציג את הצורך. 

  SLAעל פי תנאי המכרז נדרשת התחייבות ל  כללי 38
, נבקש להפנות את  לפי זמן סיום הקריאה 

תשומת לב עורך המכרז למקובל ולנהוג  
זמן  במכרזים מסוג זה שניתן להתחייב על 

ומתן מענה ראשוני לקריאה   פתיחת הקריאה 
, נקבל לעדכן את הסעיף כדלקמן, זמן קריאה  

 שעות   4מענה תוך  – לפתיחת קריאה קריטית 
  –זמן מענה לפתיחת תקלה שאינה קריטית 

-08ה של מוקד בינת במסגרת שעות העבוד
 NBDאו  17

הבקשה נדחית.  
  - במכרז מוגדר לגבי ה

SLA –   אלא אם יוסכם
אחרת. ככל שזוכ רואה  
כי לא יעמוד בזמן עליו  
לעדכן את גשר ולקבל  

 הסכמתה לדחייה.  
– לגבי סיום בתקלה 

ככל שהתקלה מורכבת  
ולא נראה אופק לסיום,  

הנושא יועלה בזמן  
- אמת לגשר ויוחלט אד 



על דרך וזמני  הוק  
 הטיפול. 

נבקש להפנות את תשומת לב עורך   –קנסות  כללי 39
המכרז לקנסות הגבוהים על המציע, קנסות  
אלו מייצרים חשיפה אצל המציע וחשיפה זו  

מתורגמת לתמחור גבוה שמושת על הלקוח,  
על מנת הימנע מתמחור יתר ולהגיש הצעה  

אטרקטיבית נבקש לעדכן את התעריפים לפי  
מכרזי חשכ"ל קיימים ) נשמח לספק הוראת  

 עודכנת בנושא ( שעה מ 

  –הבקשה מתקבלת  
הקנסות יעודכנו על פי  

מכרזי החשכ"ל,  
באמות המידה  

 המחמירות ביותר. 

נבקש אישור עורך המכרז למתן   – הדרכות  כללי     40
הדרכה מרוכזת לכל אתר בעת המסירה.  

משתמשים חדשים שיצטרפו יקבלו הדרכה  
טלפונית, הננ"ל על מנת להימנע מתמחור יתר  

 צעה אטרקטיבית. ולהגיש ה

הבקשה מתקבלת.  
ההדרכה לכל אתר  

תהיה מרוכזת. הדרכה  
לבכירים ולאנשי  

 מחשוב תהיה פרטנית. 

זמן ההקמה שמבוקש במכרז זה   – זמן הקמה  כללי 41
מערים קשיים רבים , לאור מועדי האספקה  
הצפויים שעת הקורונה ובכלל, נבקש לעדכן  

ימים מקבלת   180את מועד סיום ההקמה ל 
 זמנה.הה

הבקשה נדחית. מועדי  
ההקמה ידונו עם  
 HLSהזוכה בהצגת ה 

של   LLD -וה
 הפרוייקט. 

דאטה ושיחות. המכרז   ?האם הדרישה מתייחסת לדאטה או לשיחות  0.3.9 6עמ'  42
מתייחס להקמת רשת  

דאטה, ולאספקת  
 שיחות 

האם הכוונה לתמיכה בנקודות הקצה של   0.3.12 7עמ'  43
 בנקודות קצה של המציע או 

 לקוחות המציע? 

לקוחות המציע. ניתן  
להתייחס ללקוחות  

 פנים כלקוחות. 

הן לדאטה והן לשיחות   האם הדרישה מתייחסת לדאטה או לשיחות?  0.3.16 7עמ'  44
בהתאם לדרישות  

מכרז זה. הדרישה  
לריחוק אתרים עודכנה  

 ק"מ  10ל 

הדרישה היא לקווי   לשיחות? האם הדרישה מתייחסת לדאטה או  0.3.18 7עמ'  45
דטה שעל גביהם ניתן  
גם להעביר ששיחות,  

או לקווים נפרדים. ניתן  
להתבסס על רכישת  
קווים במסגרת שוק  
סיטונאי או קבלנים,  
ובלבד שהמציע הוא  

זה שיהיה אחראי למתן  
השירות ולעמידה  
באמנת השירות  

 הנדרשת לקווים אלו. 

  Outlookהאם הדרישה מתייחסת למערכת  א 46 46
 ? 365לוקלית או בענן (

הכוונה היא לתוכנה 
המותקנת במחשב  

 clickשממנו יתבצע ה 
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