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2016 ליביו 21 חמישי יום  

תשע"ו תמוז ט"ו  

 לכבוד,

201607/שמספרו  ל המציעים במכרזהק  

הנדון: תשובות לשאלות הבהרה- הליך לבחירת חברה לפיתוח לומדה מדיקולגאלית עבור היחידה לניהול 

 סיכונים ברפואה בחברת ענבל חברה לביטוח בע"מ

  - הליך מס': 07/2016

 

 להלן מספר הבהרות:
 
 יבוא בנוסף לאמור בהזמנה על נספחיה. אתהאמור בטבלה ז .1

 על המציעים חלה החובה להגיש מסמך זה כאשר הינו חתום.  .2

וזה המסמך אותו יש  ,זה שינויים כאמור במסמך" הכוללים חדשהמזמינה פרסמה את מסמכי המכרז "נוסח  .3
 להגיש. 

 כלל תשובות ההבהרה, השינויים והתוספות במסגרת כתב תשובה זה, יחולו על כלל המציעים בהליך זה.  .4

למען הסר כל ספק, על המציעים חלה החובה להתעדכן באתר המזמינה בדבר שינויים והבהרות נוספות, ככל  .5
 שיהיה, באתר המזמינה. 

 שבנדון וכן התייחסותנו: הליךלהלן טבלה המרכזת שאלות הבהרה שהוגשו בנוגע ל .6
 

 תשובת ועדת המכרזים שאלה הסעיף  מס"ד
 

1 
 6.1סעיף 

 (16עמוד )

 

 StoryLineאנו מפתחים את הלומדות שלנו במחולל מסוג 

 הקיימות כיום בשוק. LMSהמתאים לכלל מערכות מסוג 

בקרת למידה התומכת בכלל הלומדות כמו כן, אנו פיתחנו מערכת 
 שלנו.

 ? EDXמדוע יש צורך בפיתוח לומדות במחולל מסוג 

 

לאור המעבר המתוכנן של 
הממשלה  משרדי

אנו  EDXלפלטפורמת 
מבקשים מראש להתאים 

את הפלטפורמה של 
הלומדה לתשתיות עתידיות 

בהן ישתמשו משרדי 
 הממשלה .

2 
 6.1סעיף 

 (16עמוד )

 

בהתאמה אישית הינן רכושן של הגוף המזמין  לומדות שפותחו
 ואיננו מורשים להעבירן לגורמים אחרים.

האם בשלב בדיקת האיכות ניתן לציין את שמות הלומדות והגופים 
 עבורם פותחו הלומדות ולהציגן בשלב הראיון ? 

בשלב בדיקת האיכות אנו 
מבקשים להתרשם 

מלומדות שפותחו על ידי 
המציעים, אשר על כן לא 

ניתן יהיה להציגן בשלב 
.  אנו בלבד ראיוןה

מתחייבים שלא לעשות 
שימוש בלומדה שלא מעבר 

 בדיקת האיכות.לצורך 
3 

 6.1סעיף 

 (16עמוד )

 

 יש ברשותנו מס לומדות מדף שנשמח להציגן. 
להתחייב בכתב שלא לעשות שימוש בקבצי הלומדות האם תוכלו 

 שיועברו אליכם מעבר לצורכי מכרז זה ?

אנו מתחייבים שלא לעשות 
שימוש בקבצי הלומדות 
מעבר לצרכי ההליך כמפורט 

 במסמכי ההזמנה.
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4  
היות ועל פי המפורסם, מדינת ישראל רכשה זכות שימוש  

ומוגדר כי הלומדה תותקן ע"ג שרתי המזמינה  EDXבפלטפורמת ה 
לא ברורה דרישתכם לתמחור רישיון שימוש למחולל הלומדה  -

EDX .נא הסברכם , 

  

 

ענבל מבקשת לקבל תמחור 
לשימוש שכן קצב הטמעת  
השימוש בפלטפורמה אינו 

לנו זכות  תברור ולא מובטח
 .שימוש בשלב מיידי

5 
ולהתקינה על  SCORMהאם אפשר לפתח הלומדה בכלים תומכי  

  EDXשל  LMSפלטפורמת ה 

  

 

 ניתן לפתח כמתואר. 

6 
האם הלומדה הנדרשת כוללת סימולציות שימוש ותרגול בתוכנת  

 הרשומה הרפואית ?
 והאם זו מתבססת על תוכנת אופק?

  

 

בשלב זה הלומדה לא תכלול 
,  קסימולציה לשימוש באופ

ייתכן ואחד התרחישים 
יתייחס למקרה בו איש 

ק הצוות הרפואי עיין באופ
ומצא מידע רפואי ויתבקש 

 .לתעד שימוש באופק 

7 
מאחר והמערכת תותקן ע"ג שרתי המזמינה, והיות והוגדרה  

 לא ברורה דרישתכם ואיפיונכם edxהפלטפורמה כפלטפורמת 
כמו גם לכל אפיון מערכתי אחר  -(  46לניהול אבטחת המידע. )ע"מ 

 נא הסברכם -  edxשהינו ממאפייני ה

  

 

המערכת יכולה להיות 
מותקנת בשרתי המזמינה 

או בשרות ענן ומכאן 
 דרישות אבטחת מידע.

8 
 - " משחקונים ורכיבי משחוקבתיאור העבודה, הוגדר יישום של "  

 וכמות. נא הגדירו אפיון סוג
האם רכיבים אלה הינם חלק אינטגרלי של הלומדה )ונכללים 

 ד"ק( או שבנוסף. 30-45בטווח הזמן 

 

המשחקונים ורכיבי 
מובאים כדוגמא המישחוק 
 תהיה למידהלאופן בו ה

. ואטרקטיביתפעילה 
במהלך הפיצוח העתידי של 

הלומדה יחליט הספק 
האם  בשיתוף המזמינה 

מהם ישולב משיחוק ו
הרכיבים הרלבנטיים 

ובאיזה סוגי משחק יעשה 
שימוש. המשחקון/רכיב 
המישחוק ישתלב באופן 

ההנחה אינטגראלי בלומדה. 
עד שני  -לתמחור

משחקונים/רכיבי משחוק 
 ללומדה.
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9 
מתוך הכתוב בסעיף משתמע כי השירות הנדרש אינו רק פיתוח  1.1.6

והפקת לומדה אלא גם מתן שירותים לניהול הלמידה, נודה 
 אזכור של ממשק הניהול להתייחסותכם? גם בהמשך המכרז מופיע

אנו מבקשים כי יפותח גם 
רכיב של ניהול למידה 
שיאפשר לבתי החולים 
ולמוסדות הבריאות לנהל 
את נתוני הלומדים והלמידה 
לרבות ציונים, לרבות 

 סטאטוס ביצוע וכן הלאה.

10 
שונה ביישום שלו בין כלל המוסדות  "הרשומה הרפואית"האם כלי  2

 –הרפואיים, או שמדובר בכלי אחיד? אם יש שוני בין בתי החולים 
 בכמה גרסאות מדובר?

 

קיימים עקרונות כלליים 
לניהול רשומה רפואית אשר 
הינם רלוונטיים לכל סוגי 
מוסדות הבריאות , ראו 

אשר מגדיר את  1נספח ב' 
הדימיון והשוני ומסלולי 

 הלמידה 
11 

 2-מעטפות , בפרק עצמו יש התייחסות רק ל 3בסעיף ראשון מצויין  5פרק 
 מעטפות?

להזמנה  1.7.1ראה סעיף 
 המפרט כדלקמן: 

: תכלול את חוצץ 1מעטפה 
)תצהירים, פרופיל  1-5

 מציע, ההזמנה עצמה וכולי(.

: הצעת 2מעטפה מס' 
 המחיר

המעטפות יש להכניס  2את 
 . 3למעטפה מס' 

12 
להזמנה  1.7.2ראה סעיף  המחיר יש להגיש רק בעותק אחד? הצעתהאם את  

 המפרט כדלקמן:

את הצעת המחיר יש להגיש 
בתוך מעטפה נפרדת ובעותק 

 אחד. 

אין לצרפה לשום חלק אחר  
. 

13 
ניקוד  6.1

 איכותני
מצביע על כך כי יש להפיק  EDX -האם הניקוד על הפקת לומדות ב

 ?EDX -את הלומדה כך שתתאים ל

  EDX -הפקת הלומדות ב

אינה מחייבת  לצורך בדיקת 
איכות לגבי לומדות שהופקו 
בעבר, אך נדרשת הפקת 

 EDXבפלטפורמת הלומדה 
ביצוע הפרויקט נשוא ול

 הליך זה. 
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14 
ראיון  6.1

 אישי
להמחשת חווית "במהלך הריאיון, יתבקש המציע להציג דוגמה 

 סעיף לא ברור –עריכת הלומדה על ידי מנהל הלומדה." 
למסמכי  2.4ראה סעיף 

המזמינה מבקשת  –ההזמנה 
להתרשם ממשמעות עריכת 
שינויים באופן עצמאי 

 בלומדה.

15 
 נקודות? 60למה הכוונה בנוסחה ...מתוך  6.22

 

מדובר בטעות סופר, הכוונה 
נקודות ולא  80היא מתוך 

  . 60מתוך 

16 
נספח א' 

 4טופס 
למילוי   7.2לסעיף  7.1לא ברור מה הבדל בין הטבלאות בסעיף 

נראה כי הכוונה ללומדות אשר פורטו בסעיף  7.3? בסעיף  7בסעיף
7.1 ? 

 מתקבל.

כפועל יוצא מכך השינוי 
 כדלקמן:

 7.2טבלה מס'  .1
 בוטלה.

נוספה  7.3טבלה  .2
עמודה של פרטי 

ממליץ לגבי 
 הלומדות שפורטו.

: יש  7.3סעיף  .3
לומדות  3לפרט 

בלבד. )ראה 
השינויים בתצהיר 

 4בנספח א טופס 
 להזמנה. 

 

 
17 

נספח א 
  7.3סעיף 

נבקש כי נשלח לחברת ענבל קישורים לצפייה בלומדות ולא את 

שאלו רכוש של ( כיון DOKהלומדות עצמן כפי שנדרש )על גבי 
לקוחותינו ומטעמים אתיים לא ניתן למסור לומדות, אלא רק 

 לצפות בהן

ניתן לשלוח -מתקבל
  כישורים לצפייה בלומדות. 
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18 
לצורך תמחור נדרש לדעת איזה קטעי אודיו ווידאו מצופים, האם  נספח ב

סרטונים מאיורים, סרטונים מצולמים? האם כולל קריינות? מה 
 קטעים כאלה נדרשים? לכל תוצר כזה תמחור שונהאורכם? כמה 

הסרטונים מובאים כדוגמא 
לאופן בו הלמידה תהיה 

ניתן פעילה ואטרקטיבית . 
להשתמש בסרטונים 

קיימים )אנימציה/וידאו( 
ולשלבם בלומדה או  בנושא

לחלופין להציע הצעה של 
 אותוסרטון אנימציה שילוב 

הספק מתבקש . הספק יפתח
 להציע תמחור של סרטון

 , עדזה אנימציה

סרטוני אנימציה,  1-2  
 דק'. 1עד  סרטוןאורך כל 

לא כולל קריינות, כולל 
 .כתוביות במידת הצורך

19 
–נספח ב' 

 2.2סע' 
אוכלוסיו

 ת היעד

עד כמה התפקיד של כל אחת מאוכלוסיות היעד, בהקשר של "
שונה? עד כמה קיימת שונות בביצוע בכל אחד  -הרשומה הרפואית 

מסוג זהה דומה באופן מסוגי בתי החולים? האם כל בית חולים 

 ?ביצוע הפעולה ובמערכת בה משתמשים, למשנהו

מסלולי למידה אשר מתפצלים מן  7אנו מבינים שיש לפתח 
 הלומדה המרכזית + מסלול אופציונאלי

 

ככלל, יש דמיון בביצוע לגבי 
תפקידים שונים וסוגי בתי 
חולים, אך קיימים גם 

 הבדלים ודגשים לכל סוג. 

מידה יהיה פיתוח מסלולי הל
 1ב -כמפורט בנספחים ב ו

 למסמכי ההזמנה.

20 
נספח ב 

 2.4.1סע' 
האם החברה הזוכה נדרשת לפתח את מבחן הסף ומבחן הידע 

לעובדים חדשים ולעובדים ותיקים? האם יש שונות בין המבחנים 
 המבחנים הם חלק מן הלומדה? 2הללו? האם 

החברה הזוכה נדרשת לפתח 
את מבחן הסף ומבחן הידע 
לעובדים חדשים וותיקים, 
כחלק מהלומדה. יש דמיון 
ויש שונות חלקית בין 

 המבחנים.

21 
נספח ב 

 3.2סע' 
מה הכוונה לנציגי המשתמשים האם נציגים של כל בתי החולים? 

 האם ההדרכה נערכת במקום אחד או בכל בתי החולים בארץ?
הכוונה לנציגים מכל בתי 
החולים, וניתן לבצע הדרכה 

 במקום אחד. 

22 
נספח ב 

 3.6סע' 
האם הכוונה לבצע סקר טרום תחילת העבודה , האם הסקר יבוצע 
בכל בתי החולים הרלבנטיים? האם על הזוכה להגיע פיזית לכל בי"ח 
לצורך ביצוע הסקר? האם ניתן לבצע את הסקר באמצעות כלי 

 שליחת מיילים לנסקרים? ממוחשב ע"י

הסקר יבוצע מיד אחרי 
התקנה והטמעה במסגרת 
ההטמעה המינימלית, תוך 
עדיפות לכלי ממוחשב. תוכן 
 הסקר יאושר ע"י המזמינה.

הסקר יבוצע באופן מדגמי 
 בתיאום עם המזמינה. 
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23 
נספח ב 

 5סע' 
?  3.6באיזה שלב מבוצע סקר איתור צרכים אשר מצוין בסעיף ב 

 14לפני שלב ההתנעה? האם הכוונה כי הסקר יסתיים בתוך האם 
 בטבלה? 1יום המצוינים בסעיף 

ראה שינוי בנספח ב' סעיף 
 למסמכי ההזמנה.  5מס' 

24 
נספח 

 3פרק   1ב
פרק 

התרחישי
 ם

תרחישים בסה"כ לכל  25 תרחישים סה"כ לכל התפקידים? 25האם הכוונה לפיתוח 
   .התפקידים

תרחישים  10 -אופציונאלי
  .רפואיים-פראלצוותים 

 

25 
 1נספח ב

פרק 
ההערכה 

 4פרק 

אחות, -שאלות סה"כ לכל אוכלוסיות היעד 100האם הכוונה לפתח 
 רופא וכד'??

שאלות בסה"כ לכלל  100כן. 
 אוכלוסיות היעד

26 
מהי המערכת המחוללת , בוחרת ומנטרת את השאלות? אותה  

 מערכת לניהול למידה שתסופק ע"י החברה המבצעת?
על  ממשק הניהול שיסופק

ידי הספק ו/או מערכת ניהול 
הידע שיש בחלק מבתי 

 החולים.

27 
האם כלל המוסדות הרפואיים נדרשים לקבל מערכת לניהול  

 למידה?
לחלק מן המוסדות יש 
מערכות לניהול למידה ואז 
יש לאפשר קבלת קבצים 

 שיקלטו למערכת הקיימת 

 

נכון להיום לרובם אין ויעשו 
 שיפותחשימוש ברכיב 

 .למידההלניהול 
28 

נספח ג 
 -ו 1.2סע' 
1.3 

נדרש להגדיר  איזה רמת אבטחה נדרשת ע"י ענבל במידה ויהיה 
שונות יש תמחור שונה, מה כמות שירות בענן? לרמות אבטחה 

 המשתמשים החזויה לצפייה בלומדה?

יש  "ענן"ככל המדובר ב

 WAFלספק שירותי 
 וגיבויים.

מדובר בכמה מאות עובדים 
בכל ארגון, אנו מעריכים כי 
כמות המשתמשים לצפייה 

 100יומית בלומדה הינה כ 
 משתמשים.  
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29 
נספח ג' 

 2פרק 
שיאפשר  רכיב לניהול למידה ? LMSהאם הכוונה שעל הזוכה לספק גם מערכת 

עברת המידע למערכות ה

LMS  במידה וקיימות או
שליפת דוחות למעקב 

 .במקומות בהן אין מערכת 

30 
 –נספח ג 

 1.7סעיף 
זה תלוי במזמינה האם  –המזמינה מבקשת יכולת עדכון עצמאית 

 יש לה את מחולל הלומדות
מדרישות ההליך הן חלק 

אספקת מחולל הלומדה 
לשימוש המזמינה לעדכון 

 עצמאי של תוכן.

31 
 .4ראה תשובתנו לשאלה  האם בעבור המזמינה? – EDXמדוע יש לתמחר רישון שימוש ב  

32 
הצעת המחיר אינה מתייחסת למחיר המערכת לניהול הלמידה וגם  

לפיתוח  באבני הדרך אין התייחסות לכל השירותים הנלווים
 ולהטמעה

 ראה נספח ד'. 

 אין שינויים במסמכי המכרז

33 
 להסכם  7.15ראה סעיף  ל מה הוא מתייחס? –בחוזה יש התייחסות לתשלום שנתי  

 אין שינויים במסמכי המכרז

 
 למען הסר ספק מציע אינו רשאי לשנות ו/או להתנות על מסמכי ההזמנה להציע הצעות ו/או על ההסכם על נספחיהם.
ככל שהועברו אי אילו סייגים של מציע להזמנה להציע הצעות על נספחיה ו/או להסכם על נספחיו הרי שבעצם הגשת 

 . הצעתו, מוותר בזאת המציע על כלל הסתייגויותיו
 
 

 
 
 

 בברכה,                                                                                            
 

 ענבל חברה לביטוח בע"מ                                                                                                  
 


