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 הנדון: תשובות לשאלות הבהרה 

  XDRלאספקה, הטמעה ותחזוקה של פלטפורמת ז פומבי כרמ 28/2021הליך מס' 

 חברה לביטוח בע"מענבל ואנומליה רשתית( עבור  EDR)מערכת משולבת 

 "( מתכבדת בזאת להשיב לשאלות ההבהרה אשר נשאלו במסגרת המכרז שבנדון.ענבלענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן: " .1

 מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. כל האמור להלן  .2

 אם נאמר אחרת, לכל המונחים האמורים במסמך זה, תהיה המשמעות שנקבעה להם במסמכי המכרז. אלא .3

ל שניתנו, בכל יובהר כי אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתנו בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם ענבל ו/או על ידי כל גורם אחר, ככ .4

 .כל ההבהרות הינן כמפורט במסמך זה בלבדצורה שהיא. 

 בטרם תוקנו ו/או שונו ו/או נמחקו ו/או הוספו. -ר בו יגבר על סעיפי המקור ככל שיש במסמך זה בכדי להוסיף ו/או לגרוע מהאמור במסמכי המכרז, כל האמו .5

 למסמכי המכרז. 6.2.4יודגש כי יש לצרף מסמך הבהרות זה כשהוא חתום בראשי תיבות על ידי מורשה החתימה בעת הגשת ההצעה והכל כמפורט בסעיף  .6

כשהם חתומים במקור  המסמכים העדכנייםיודגש כי יש לצרף את . (www.inbal.co.il ומופיעים באתר ענבל )מסמכי המכרז עודכנו בהתאם לאמור מטה  .7

 בראשי תיבות על ידי מורשה החתימה.

 בדיוק.  13:00בשעה  22.02.2022המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום ג'  .8
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  :שנשאלו על ידי המציעיםלהלן התשובות של ענבל לשאלות  .9

 
התקבל/נדחה/אין שינוי/לא  תשובה שאלה פרק/סעיף/נספח מס"ד

 רלוונטי
מהו כמות התחנות והשרתים עליהם נדרש להתקין  כללי  .1

EDR  במסגרת המכרז על מנת שנוכל לתמחר ולהיערך
 בהתאם עם הכמויות.

 תחנות עבודה 250
 שרתים 300

 אין שינוי

 לפיילוט קצר ללא עלות, וגם הצעת מחיר.יש אפשרות  כללי  .2
 אשמח לפרטים, כמויות משתמשים ועוד.

 יבוצע וישולם POC –הפיילוט 
 בהתאם לאמור במסמכי המכרז
. וכמפורט בהודעת הבהרה זו

תחנות  15 –יכלול כ הפיילוט 
 עבודה 

 שרתים 20 –וכ 

 אין שינוי

על כמה תחנות עבודה ושרתים מדובר, אין בשום מקום  כללי  .3
ציון של מספר התחנות והשרתים שברצונכם להגן 

 XDRעליהם ברישוי 

 אין שינוי 1ראו סעיף 

ם להתמודד במכרז עם פתרון של חברה אנו שוקלי כללי  .4
ם ממשלתיים שלה וגופי, ישנם משרדי מממסוימת

אותה חברה. שמנועים מלהשתמש בפתרונות של 
מכיוון שבמכרז הדגשתם כי "ענבל" הינה חברה 

 .ממשלתית, נשמח לקבל את התייחסותכם לנושא

על המוצר והמציע לעמוד 
בדרישות שהוגדרו במסמכי 
המכרז, בתנאי הסף וביתר 
הדרישות המכרזיות והחוזיות 

 ולהגיש הצעתו לפי כל דין. 
 
 

למסמכי  1.14.5 הוספת סעיף
להסכם  9.3סעיף הוספת המכרז ו

"ענבל תהיה רשאית בכל  לפיו:
שלב משלבי המכרז ולאחר 
בחירת הזוכה לפנות לגורמים 
מוסמכים במדינה ו/או לכל גורם 
רלוונטי אחר לפי שיקול דעתה 
הבלעדי לצורך קבלת אישור 
להתקנת המערכת המוצעת 

, ותפעל בהתאם להנחיית בענבל
 "גורמים אלו

 



 

 

 

 

התקבל/נדחה/אין שינוי/לא  תשובה שאלה פרק/סעיף/נספח מס"ד
 רלוונטי

של היצרן  IR-ו SOCהאם נדרש לספק יכולות של  כללי  .5
 המוצע ולא של ספק ג'?

 

ו  SOCלספק יכולות  אין דרישה
– IR  אלא להתממשק ל– SIEM 

 הקיים

 לא רלוונטי

של היצרן יהיו  IR-וה SOC-האם נדרש שצוות ה כללי  .6
 בשירות מקומי ודוברי עברית?

 

 אין שינוי  לא נדרש

 / האם קיימת כיום מערכת לזיהוי אנומליות ברשת כללי  .7
 במערכות, במידה וכן נא לפרט

 אין שינוי לא

מערכת האנומליה אמורה לזהות  ?למה מיועדת מערכת אנומליה רשתית נבקש לדעת כללי  .8
פעילות אבנורמלית וחריגה ברשת 
התקשורת ברמה של הרשת, 

 ברמת שרת, תחנה ומשתמש

 אין שינוי

צפים ליישם מערכת אנומליה נבקש לדעת כיצד אתם מ כללי  .9
? לאיזו רמות המערכת מיועדת: התנהגות  רשתית

אנא  – 'מערכת הפעלה וכו /שרת  משתמש /המערכת
 פרטו ככל הניתן.

 אין שינוי לעיל 8ראו סעיף 

נבקש לדעת האם מערכת אנומליה רשתית צריכה  כללי  .10
? במידה וכן התממשק למוצרי אבטחת מידע נוספיםל

 לאילו מערכות.

כפי שהוסבר, האנומליה הרשתית 
 XDR –מערכת ה מהינה חלק 

 ומדווחת לפלטפורמה זו

 אין שינוי

ובדרישות  מפורט במפרט הטכני ?או בחצר לקוחנבקש לדעת האם הפתרון הוא ענני  כללי  .11
 מסמכי המכרז, לרבותהטכניות ב

 תכונות מקומיותלדרישות ה
 כאמור שם. 

כול להיות ענני ובתנאי יהפתרון 
שישמרו יכולות פונקציונליות 

 on premiseמקומיות 

 אין שינוי

נבקש לפרט את כמות הרישיונות הנדרשת עבור פתרון  כללי  .12
 ומערכת האנומליה הרשתית. XDR-ה

 אין שינוי 1ראו סעיף 

 איו שינוי VM ?לדעת איזו תשתית וירטואלית קיימתנבקש  כללי   .13



 

 

 

 

התקבל/נדחה/אין שינוי/לא  תשובה שאלה פרק/סעיף/נספח מס"ד
 רלוונטי

נבקש לקבוע כי אם ענבל תממש את זכותה לסיים את  1.5.4סעיף   .14
ההתקשרות מטעמי נוחות כאמור בסעיף תשולם לספק 
מלוא התמורה בגין שירותים/רישוי שסופקו עד מועד 
סיום ההתקשרות בפועל וכן החזר הוצאות שהוציא 
לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי המכרז וההסכם 

רכש לתקופה ואינן ניתנות לביטול )למשל רישוי שנ
 מראש(.

 להסכם 4.3הערה זו רלוונטית גם לסעיף 

 4.3נוסח המעודכן של סעיף   השינוי מתקבל חלקית.
 הסכם:ב
 

פעלה ענבל  לאחר המשפט:"..
כאמור בסעיף זה, יהא זכאי 
הספק לקבל מענבל אך ורק את 
התמורה המגיעה לו בגין אספקת 
השירותים אותם ביצע בפועל עד 

 למועד ההפסקה."
"מבלי לגרוע  תווסף המשפט:י

מהאמור לעיל, הספק יהיה זכאי 
להחזר הוצאות עבור 

לתקופה  ושנרכש רישויים/רישוי
 מראש ואינן ניתנות לביטול".

אין אפשרות להגיש ערבות  נבקש לאשר קבלת ערבות ביצוע דיגיטלית 1.12סעיף   .15
 דיגיטלית

 נדחה

בסעיף( יוכל לתת מבוקש להבהיר כי מציע )כהגדרתו  1.3סעיף   .16
את השירותים, וכן לעמוד בדרישות וההתחייבויות, 
כולן או חלקן, באמצעות חברת בת בבעלות מלאה של 

 המציע, ובכלל כך מתן האישורים ותצהירים.

בכל הקשור להוכחת העמידה 
הבקשה בתנאי הסף למכרז, 

רק עבור  -מתקבלת חלקית
ההוכחה לעמידה בתנאי הסף 

של מערכות אנומליה  להטמעות
ראו התייחסות לנושא   -רשתית

בנוסף, . להלן 29-ו 23זה בסעיף 
הרינו להדגיש לעניין זה גם את 

להסכם המצורף  3.18סעיף 
 למסמכי המכרז. 

עדכון בתנאי להלן  23ראה סעיף 
הסף לעניין הטמעות מערכת 

 .אנומליה רשתית

מתן התראה בת  מבוקש כי חילוט ערבות תבוצע לאחר 1.12.3סעיף   .17
ימים מראש ובכתב במסגרתה יוכל הספק לתקן את  14

 ההפרה ככל שארעה.

 אין שינוי הבקשה נדחית. 



 

 

 

 

התקבל/נדחה/אין שינוי/לא  תשובה שאלה פרק/סעיף/נספח מס"ד
 רלוונטי

נבקש לקבוע כי חילוט ערבות הביצוע ייעשה רק  1.12.3סעיף   .18
במקרה של הפרה יסודית שלא תוקנה על ידי הספק 
תוך זמן סביר מקבלת הודעה בכתב, כמו כן נבקש כי 

שיחולטו ישקפו את הנזק שנגרם למזמינה הסכומים 
 בפועל וכי הערבות לא תהווה פיצוי מוסכם.

 להסכם. 15.3הערה זו רלוונטית גם לסעיף 

 אין שינוי הבקשה נדחית

נבקש להבהיר כי ניתן להגיש שתי מערכות נפרדות של  2.1.1סעיף   .19
והשנייה מערכת  EDRאותו היצרן, אחת מערכת 

אנומליה רשתית העומדות בתנאי המפרט הטכני, 
בהנחה שלשתי המערכות ניתן לייצר מערכת ניהול 

 מרכזית

כוונת המכרז הינה לקבל מערכת 
 אחת אחודה ואינטגרטיבית

 אין שינוי

נבקש לדעת כמה נקודות קצה יש בארגון עליהן  2.1.3סעיף   .20
טאבלטים, המערכת תגן ? )משתמשים, שרתים, 

 טלפונים ניידים(

לגבי הרישא של שאלת ההבהרה 
 1מענה בסעיף  התייחסות ראו

לעיל. לגבי הסיפא של השאלה 
אין צורך לחבר טלפונים יובהר כי 

 .ניידים רק תחנות עבודה ושרתים

 אין שינוי



 

 

 

 

התקבל/נדחה/אין שינוי/לא  תשובה שאלה פרק/סעיף/נספח מס"ד
 רלוונטי

נבקש לקבוע כי מועד אישור הקבלה של המערכת  2.2.5סעיף   .21
 יתרחש במועד המוקדם מבין:

התאריך שבו יוכיח הספק למזמינה, בדרך של ביצוע  (1)
מוצלח של מבחני הקבלה או בדרך אחרת, כי המערכת 

( התאריך שבו 2תואמת באופן מהותי את האפיון; או )
( 3מתחילה המזמינה להשתמש במערכת בייצור; או )

ביום העשירי לאחר הודעת הספק שהמערכת מוכנה 
ו מסיבות למבחני קבלה כאשר מבחני הקבלה נדח

( ביום העשירי לאחר תחילת 4התלויות במזמינה; או )
מבחני הקבלה אם המזמינה לא אישרה עד אז את 
מבחני הקבלה או לא מסרה לחברה רשימה בכתב של 

 כל אי ההתאמות המהותיות של המערכת לאפיון.

 הבקשה נדחית. 
 

מועד אישור הקבלה של המערכת 
יתרחש החל מסיום מבחני 

ו למערכת הקבלה שיערכ
בהצלחה, בכפוף לאישור 
המזמינה בכתב על סיום מבחני 
הקבלה בהצלחה וקבלת המערכת 

 .לשביעות רצונה של המזמינה
 

עם זאת, לאור השאלה, המזמינה 
מבקשת לעדכן את תנאי התשלום 

התשלום . POCבגין שלב ה 
יתבצע באופן הבא: לאחר 

 מוצלח POCהשלמת שלב 
ועל  לשביעות רצונה של המזמינה

 50%, תשלם המזמינה פי אישורה
הנותרים  50%ממחיר הרישוי ו

תשלם המזמינה במועד אישור 
הקבלה של המערכת כאמור לעיל. 

ללא  -POCתשלום בגין כישלון 
שינוי מהמתווה הקבוע כעת 

  במסמכי המכרז. 

 חלקיתהתקבל 
 

 4.5 סעיףשל  המעודכן נוסח
 :המכרז מסמכיפרק התמורה בב

"יובהר בזאת כי התשלום עבור 
יתבצע רק  –הרישוי והתחזוקה 

 מוצלח POCהשלמת שלב החל מ
ועל המזמינה לשביעות רצונה של 

כי שלב זה הסתיים  פי אישורה
להמשיך בהצלחה וכי ניתן 

ולהטמיע המוצר במערכות ענבל. 
 50%תשלם המזמינה  בשלב זה,

הנותרים  50%ממחיר הרישוי ו
 תשלם המזמינה 

מועד אישור הקבלה של ב
יתרחש החל מסיום שהמערכת 

מבחני הקבלה שיערכו למערכת 
בהצלחה, בכפוף לאישור 
המזמינה בכתב על סיום מבחני 
הקבלה בהצלחה וקבלת המערכת 
לשביעות רצונה של המזמינה. 
תשלום כאמור יבוצע עבור כל 

שנים(.  3תקופת ההתקשרות )
יובהר, תשלום עבור רישוי 
ותחזוקה כאמור לעיל לא ישולם 

לא עבר  POCככל ששלב ה
בהצלחה בהתאם לקביעתה 
הבלעדית של המזמינה והתמורה 

 4.8תתבצע בהתאם לקבוע בסעיף 
 "להלן

 



 

 

 

 

נבקש להבהיר כי שירותי התמיכה והתחזוקה למערכת  2.3.4סעיף   .22
יהיו בהתאם למדיניות התחזוקה של היצרן. כמו כן, 

בתקלה שירותי התמיכה והתחזוקה לא יכללו טיפול 
שימוש או הפעלה לא נכונים במערכת. ( 1הנובעת מ: )

( ביצוע עבודה או שינויים במערכת על ידי גורם 2)
( שימוש בתוכנה, חומרה, 3כלשהו לבד מעובדי הספק. )

מדיה, מוצרים מתכלים או מוצרים אחרים שלא סופקו 
( מעשה זדון, תאונה, כוח עליון או פגעי 4על ידי הספק. )

או מים, הפרעות  טבע למיניהם, הזנחה, נזק בשל אש
חשמליות או סיבות אחרות שמעבר לשליטתו של 

( תחזוקה או כיול לקויים או בלתי נאותים. 5הספק. )
( תנאי אתר שאינם הולמים או אי עמידה בדרישה 6)

( הפסקות ו/או הפרעות 7לקיום סביבת עבודה נאותה. )
ו/או שיבושים ו/או ניתוקים ו/או תקלות שיגרמו בשל 

ין ו/או רשת הטלפונים הציבורית ו/או מערכות המזמ
בשל כל רשת תקשורת אחרת לרבות האינטרנט ו/או 

( תקלות בתוכנה שאיננה 8כל מרכיב תקשורת אחר )
(/תקלות end of supportנתמכת על ידי היצרן )

 (.End of lifeבחומרה שאיננה נמכרת על ידי היצרן )

התקבלה באופן חלקי הבקשה 
 . בלבד

 
 
 

עם זאת, לאור השאלה בנושא, 
 2.3.7נוסף סעיף למכרז סעיף 

"היקף ותכולה של המסדיר את 
שירותי האחריות, התחזוקה 

 והתמיכה הטכנית
 
 

הזוכה יהיה אחראי  המציע
 לנושאים הבאים:

תחזוקת המערכת על כל  .1
מוצרי התוכנה והחומרה 
)ככל שסופקו על ידי המציע 

 הזוכה( המרכיבים אותה.
אספקת עדכונים ושדרוגים  .2

לרכיבי התוכנה  שוטפים
ולתיעוד המערכת, לרבות 
עדכונים שוטפים למנועים 
לאיתור תוכנות כופרה ברשת 

ומנועים  AVענבל ומנועי 
נוספים הכלולים במערכת, 
עדכוני חתימות של קבצים 
חשודים, אמצעים 
להתמודדות יעילה מפני 
איומי סייבר חדשים מזמן 

 לזמן וכדו'.
פקה של גרסאות תוכנה אס .3

חדשות לכלל רכיבי המערכת, 
כפי שיוכרזו וישווקו מעת 
לעת על ידי יצרן המערכת 
ללא תוספת תשלום, וכן 
ייעוץ וסיוע טכני למזמינה 
בתכנון ההיערכות והמעבר 
לגרסה החדשה ואספקת 

 תיעוד מתאים.



 

 

 

 

קבלת קריאות שירות על  .4
תקלות, ליקויים ופגמים 
 שונים בפעולת המערכות
במרכז השירות של המציע 
הזוכה, תיעוד קריאות, 
העברתן לטיפול הגורם 
המטפל המתאים אצל המציע 
הזוכה ו/או יצרן המערכת 
ומעקב אחר הטיפול בתקלות 
עד לפתרונן המלא, בהתאם 
לתנאי השירות המוגדרים 

 במכרז זה.
טיפול בכל תקלה שתתגלה  .5

בפעולת המערכת, לרבות 
בעיות הנובעות מכך 

ת שסופקה שהמערכ
והותקנה אינה פועלת כנדרש, 
פגומה, לא הוגדרה כנדרש או 
לא הותקנה כנדרש, אי 
התאמות של המערכת או 
באיזה ממרכיביה לעומת 
הגדרתה ו/או מטרתה על פי 
התיעוד הרשמי של היצרן 
ו/או על פי האמור בהצעת 
המציע הזוכה במכרז ו/או כל 

 בעיה אחרת.
הטיפול בתקלות יכלול בין  .6

: אבחון התקלה, איסוף היתר
מידע טכני הקשור לתקלה, 
אספקת תיקוני "באגים", 
שדרוגים ועדכונים למערכת 
ולתיעוד, אספקת גרסאות 
מתקנות ו/או תיקונים ו/או 
פיתוח פתרונות עוקפים, 



 

 

 

 

אספקת חלפים חדשים, 
החלפת מערכות מקולקלות 
במערכות רזרביות חדשות 
ותקינות במקרה שלא ניתן 

המזמינה, לתקנן באתר 
קבלת אישור מהמזמינה על 
סיום התיקון וביצוע כל 
פעולה אחרת שתידרש עד 

 למתן פיתרון מושלם ומלא.
מתן תמיכה טכנית מקצועית  .7

ברמה נאותה, לרבות: מענה 
מקצועי טכני לשאלות, פניות 
ובירורים טכניים שונים, 
סיוע טלפוני, פתרון בעיות, 
סיוע טכני בהתקנות של 

גי תוכנה, תיקונים, שדרו
מהדורות תוכנה חדשות, 
הדרכות נקודתיות, ייעוץ 
טכני וסיוע שוטף בכל נושא 
שיידרש להפעלה מלאה 
ואופטימלית של המערכת 
במזמינה ללא תקלות 

 ושיבושים.
תחזוקה שוטפת של התיעוד  .8

של המערכת, כגון: תיעוד 
טכני, תיעוד תפעולי, מדריכי 

 שימוש ונהלי עבודה.
ת לבצע כל פעולה אחר .9

הנדרשת לשם אבטחת פעולה 
רציפה ותקינה של המערכת 

 במזמינה. 
על אף האמור לעיל  .10

הספק/מציע לא יהיה אחראי 
לתיקון תקלות אשר נגרמו 



 

 

 

 

התקבל/נדחה/אין שינוי/לא  תשובה שאלה פרק/סעיף/נספח מס"ד
 רלוונטי

כתוצאה ממעשה בזדון של 
המשתמשים או בשל שימוש 
במערכת שלא לפי הוראות 
היצרן, וכן לא יהיה אחראי 

תקלות בתוכנה לתיקן 
ן שאיננה נתמכת על ידי היצר

(end of support תקלות/)
בחומרה שאיננה נמכרת על 

 (.End of lifeידי היצרן )
 

-ו 3.2.1סעיפים   .23
3.2.2 

האם ניתן לאשר עמידה בתנאי סף של קבלן משנה 
 המוצע במסגרת המכרז?

 

תנאי סף לפיו  – 3.2.1לגבי סעיף 
המציע נדרש להציג הטמעות של 

בסעיף זה – EDR מערכת
הדרישה לשינוי נדחית. המציע 
נדרש להוכיח עמידה בתנאי סף 

המציע זה באמצעות ניסיון של 
באמצעות הפעלה  ולא עצמו בלבד

של קבלן משנה או גורם אחר 
 מטעמו. 

 
תנאי סף לפיו  – 3.2.2לגבי סעיף 

המציע נדרש להציג הטמעות של 
בסעיף זה  –אנומליה רשתית 

מתקבלת המציע הדרישה לשינוי 
רשאי להוכיח את העמידה בתנאי 
סף זה באמצעות גורמים שאינם 

 המציע.

 מתקבל חלקית
 

 3.2.2סעיף נוסח המעודכן של 
 במסמכי המכרז: 3בפרק 

 –"מערכת אנומליה רשתית 
המציע ו/או מי מטעמו ביצע 

של מערכת  הטמעות 5לפחות 
אנומליה רשתית המוצעת על ידו 

 "במכרז זה.

 

+  3.1.2 סעיפים  .24
3.2 

מבוקש כי עמידה בתנאים אלו תחול גם באמצעות 
 חברת בת בבעלות מלאה של מציע.

 התקבל חלקית לעיל. 23ראה מענה בסעיף 



 

 

 

 

התקבל/נדחה/אין שינוי/לא  תשובה שאלה פרק/סעיף/נספח מס"ד
 רלוונטי

הטמעות של  30המציע ביצע לפחות  – EDR "מערכת 3.2.1סעיף   .25
 " EDRמערכת

הטמעות של יצרן  30נבקש לדעת האם מדובר על 
 ? EDRשל פתרון מסוג  הטמעות 30ספציפי או 

הכוונה היא שהמציע יתמודד 
במכרז ויציג כמות הטמעות 
נדרשת עם אותו המוצר שהוא 
 מציע במסגרת המכרז ולא

מוצרים/יצרנים  30 מצעותבא
 שונים. 

 

 אין שינוי

 של הטמעות 30 – לפחות ביצע המציע EDR מערכת 3.2.1סעיף   .26
 EDR. מערכת

 של התקנות כ"כסה לניסיון להתייחס ניתן האם
 הפתרון קשר לסוג ללא הספק של EDR מערכות

 אין שינוי לעיל. 25ראה מענה בסעיף 

 10 – לפחות ביצע המציע רשתית אנומליה מערכת 3.2.2סעיף   .27
 . רשתית אנומליה מערכת של הטמעות

 של התקנות כ"כסה לניסיון להתייחס ניתן האם
 לסוג קשר ללא הספק של יתרשת אנומליה מערכות
 ? הפתרון

. הוא לעיל 25ראה מענה בסעיף 
הדין גם לעניין מענה לגבי מערכת 

 אנומליה רשתית. 

 אין שינוי

 10המציע ביצע לפחות  –"מערכת אנומליה רשתית  3.2.2סעיף   .28
 הטמעות של מערכת אנומליה רשתית"

הטמעות של יצרן  10נבקש לדעת האם מדובר על 
של פתרון מערכת אנומליה  הטמעות 10ספציפי או 

 רשתית ?

 אין שינוי לעיל.  27ראה מענה בסעיף 



 

 

 

 

התקבל/נדחה/אין שינוי/לא  תשובה שאלה פרק/סעיף/נספח מס"ד
 רלוונטי

-ו 3.2.2סעיף   .29
3.2.1 

 10 – לפחות ביצע המציע רשתית אנומליה מערכת
 . רשתית אנומליה מערכת של הטמעות

 ? ההטמעות כמות רף את להוריד ניתן האם

 דרישות כמות, הבקשה התקבלה
 3.2.1ההטמעות בסעיפים 

)מערכת  3.2.2-( וEDR)מערכת 
 . האנומליה רשתית( הופחת

 
 יבוצע שינוי בנוסח הסעיפים

 
 
 

 להלן הסעיפים המעודכנים:

 ינוסח כדלקמן: 3.2.1סעיף  
המציע בעצמו  - EDR"מערכת

של  הטמעות 10ביצע לפחות 
המוצעת על ידו  EDRמערכת 

 במכרז זה"

הטמעה לצורך עמידה בתנאי סף 
התקנת המערכת  –זה פירושו 

הסתיימה ועלתה לאויר נכון 
 למועד האחרון להגשת ההצעות.

 
 ינוסח כדלקמן: 3.2.2סעיף 

 –"מערכת אנומליה רשתית 
המציע ו/או מי מטעמו ביצע 

של מערכת  הטמעות 5לפחות 
אנומליה רשתית המוצעת על ידו 

 "במכרז זה.
 

 + 3.2.3סעיף   .30
 נספח ד'

 XDR בפלטפורמת פונקציוליות/טכניות דרישות
 EDR המשולבת מערכת(

 : ) רשתית אנומליה ומערכת
 :םהבאי הנתונים חסרים לדרישה מענה מתן לצורך

 תשבר המתגים וסוגי כמות -
 םיהמתג בין החיבור צורת -
 מעודכן רשת שרטוט -

- Scenario האנומליה ממערכת להשיג שים מבק אשר 
 End Points - ה לטובת הרשתית

 ם משתמשי כמות -
 השרתים כמות -

 משתמשים 250
 שרתים 300

 hp-arubaנתבים מסוג  20 –כ 
שרטוט  המזמינה לא מספקת

 רשת

 אין שינוי



 

 

 

 

התקבל/נדחה/אין שינוי/לא  תשובה שאלה פרק/סעיף/נספח מס"ד
 רלוונטי

בפתרון המוצע, אנו נשתמש ביצרן לטובת הטמעה  3.2סעיף   .31
נבקש שתנאי סף זה יכול על  -ראשונית של המערכת 

 או על המציע\היצרן ו

  השאלה לא ברורה 

נבקש לקבוע כי זכות הקיזוז של המזמינה תהיה  4.14סעיף   .32
מוגבלת לסכומים קצובים בלבד ולקיזוז מתשלומים 
המגיעים לספק על פי הסכם זה בלבד. כמו כן, נבקש כי 

ימים מראש ובכתב טרם ביצוע  7תינתן לספק הודעה 
 קיזוז.

 להסכם. 18.2, 8.11הערה זו רלוונטית גם לסעיפים 

 . הבקשה התקבלה התקבלה.הבקשה 
 

 4.14 ףסעי של המעודכן נוסח
 פרק התמורה במסמכי המכרז 

ענבל " :הינובהסכם  8.11 וסעיף
תהיה רשאית לקזז ו/או לעכב, 
בהודעה שתינתן  לספק מראש 

ימים טרם ביצוע  7ובכתב 
הקיזוז, כל סכום שעשוי להגיע 
לה מהספק בהתאם להסכם זה, 
לרבות בגין פיצוי ושיפוי וכן בגין 

מעשה כל נזק שנגרמו לענבל עקב 
או מחדל של הספק או מי מטעמו, 
וזאת מכל סכום שהיא חייבת 

על פי הסכם זה  בתשלומו לספק
, הכל לפי שיקול דעתה בלבד

 "הבלעדי של ענבל.
מבוקש כי כל החלטה בדבר גילוי טרם ביצועה תועבר  7.5.3סעיף   .33

 השירות שיהיה רשאי להגיב מראש ובכתבבכתב לנותן 
 הבקשה נדחית. 

ה כקבוע נהי ןמימוש זכות העיו
ועל פי  בתקנות חובת המכרזים
 .המפורט במסמכי המכרז

 אין שינוי



 

 

 

 

התקבל/נדחה/אין שינוי/לא  תשובה שאלה פרק/סעיף/נספח מס"ד
 רלוונטי

מבוקש להבהיר כי עובדי חברת בת בבעלות מלאה של  8.2סעיף   .34
 המציע יחשבו כמקיימים דרישה זו לעניין ההצעה.

 האמורראה הבקשה נדחית. 
 3.18וכן בסעיף  לעיל 25בסעיף 

להסכם המצורף למסמכי המכרז. 
גם אם המזמינה תאפשר עמידה 
בתנאי סף מסוים באמצעות גורם 
מטעמו של המציע, וביצוע עבודות 
מסוימות בפרויקט על ידי מי 

הרי שלמציע  -מטעמו של המציע
הזוכה האחרית הבלעדית, 
המלאה והמוחלטת על ביצועו 

רויקט במשך כל השלם של הפ
 .תקופת ההתקשרות

 אין שינוי

נבקש להחליף את המילה "הבלעדי" במילים "על פי  8.3סעיף   .35
 דין".

 הבקשה נדחית. 
 

 אין שינוי

נבקש להבהיר, כי חובת הסודיות לא תחול במקרה בו  8.5סעיף   .36
מסירת המידע נדרשת על פי דין ו/או החלטה של 

 ערכאה שיפוטית.

הבקשה נדחית. ניתן לפנות 
הנהלת כמפורט בסעיף לאישור 

 .ענבל למסירת המידע 

 אין שינוי

נבקש להחליף את המילים "וכל עוד אחריותו קיימת"  8.6סעיף   .37
במילים "ולעניין ביטוחים על בסיס תביעה לשלוש 

 שנים נוספות לאחר תום תקופת ההתקשרות ".

 הבקשה נדחית. 
 

 אין שינוי

נבקש להסיר את המילה: "כל" לפני המילים:  .1 8.6סעיף   .38
 "תקופת ההתקשרות".

נבקש כי לאחר המילים: "תקופת ההתקשרות  .2
 המוארכת" יתווספו המילים: "ככל ותתקיים".

נבקש להחליף את המילים: "וכל עוד אחריותו  .3
קיימת" במילים: "ולעניין ביטוח אחריות מקצועית 

 ת"משולבת חבות המוצר למשך שלוש שנים נוספ

 הבקשה נדחית. 
 

 אין שינוי

 הסכם –נספח ג'   .39
 11.3סעיף 

כנהוג וכמקובל בתחום זה, נבקש להבהיר כי אחריות 
הספק תהא לפי כל דין. בנוסף, נבקש כי האחריות 
תחול רק ביחס לנזקים ישירים ובכל מקרה סכומה 

החודשים  12-תוגבל לסכום ששולם בגין השירותים ב
 הנזק.האחרונים למועד אירוע 

 הבקשה נדחית. 
  

 אין שינוי



 

 

 

 

התקבל/נדחה/אין שינוי/לא  תשובה שאלה פרק/סעיף/נספח מס"ד
 רלוונטי

 הסכם –נספח ג'   .40
 11.4סעיף 

נבקש להבהיר כי שיפוי ופיצוי כאמור יהיו רק כנגד 
 פסד דין חלוט ורק ביחס לאחריות שחלה על המציע.

 הבקשה נדחית. 
 

 אין שינוי

 הסכם –נספח ג'   .41
 13.2סעיף 

ימי עסקים  7מבוקש כי תינתן התראה בכתב בת 
במסגרתה המציע רשאי לתקן את ההפרה ככל מראש, 

שארעה או לפעול להסרת העילה בגינה נשלחה 
 ההודעה.

 הבקשה נדחית. 
 

 אין שינוי

 הסכם –נספח ג'   .42
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          14.3סעיף 

בודתם כל עובדי המציע חתומים על סודיות מעצם ע
אצל המציע ובכל מקרה, המציע מחויב לסודיות 
לקוחותיו בהתאם לרישיון שניתן לו ממשרד 
התקשורת, מהוראות דין שונות ובהתאם לתנאים 
הכלליים שלו. על כן, נבקש להסתפק בחתימת המציע 

 ולהסיר את הדרישה לחתימה של עובדים על המסמך.

הסעיף אולם הבקשה נדחית. 
 דלהלן: שונה בהתאם להבהרה

 
יובהר כי  בסעיף זה הכוונה כי 
המציע הזוכה/הספק מתחייב 
שהוא בעצמו וכל אחד מעובדיו 
ו/או מי מטעמו )כולל קבלני 
 משנה( שייחשף למידע )כהגדרת

נספח -א'בנספח  מונח זה
 ( וכל מי7.1תצהירים סעיף 

שישתתף במימוש מכרז זה 
יחתמו על התחייבות לשמירה על 

רף למסמכי סודיות בנוסח המצו
המכרז. הסעיף אינו מתייחס לכל 
עובדי המציע ככלל אלא בפרט 

 ו שישתתףלמציע ומי מטעמ
 במימוש מכרז זה. 

 14.3מעודכן של סעיף הנוסח ה
"הספק ידאג  כדלקמן: הינו

לעדכן, להנחות ולחייב את כל מי 
)קבלני משנה שנחשף מטעמו 

עובדי הספק ו/או מי מטעמו( 
ו/או מי מטעמו שישתתף למידע 

בחובת סודיות במימוש מכרז זה, 
כאמור לעיל ולהחתימם על 
התחייבות לשמירת סודיות 

ח המצורף למסמכי המכרז וסבנ
ולהעבירה לידי ענבל עם חתימת 

 הסכם זה."

 –נספח א'   .43
 תצהירים

  5.9סעיף 

נבקש להסיר את המילה: "כל" לפני המילים:  .1
 "תקופת ההתקשרות".

לאחר המילים: "תקופת ההתקשרות נבקש כי  .2
 המוארכת" יתווספו המילים: "ככל ותתקיים".

 אין שינוי הבקשה נדחית. 



 

 

 

 

התקבל/נדחה/אין שינוי/לא  תשובה שאלה פרק/סעיף/נספח מס"ד
 רלוונטי

 –נספח א'   .44
 תצהירים 

 7.3.1סעיף 

לחוק המרשם הפלילי ותקנות  22לאור התיקון לסעיף 
, מעביד אינו יכול לדרוש מעובד 1981-השבים, תשמ"א

עובד כאמור לקבל מידע מהמרשם הפלילי וזאת גם אם 
הסכים לכך. הדרישה בסעיף זה מחייבת את המציע 
לדרוש בפועל מידע כאמור מעובדיו ודרישה זו מהווה 

 עבירה פלילית.

 הבקשה התקבלה. 
 
 

 הסעיף הוסר

 –נספח א'   .45
 תצהירים

 
 10סעיף 

יובהר, המציעה הינה חברה בת של חברה ציבורית, 
בשים אשר נשלטת, בשרשור ע"י חברה ציבורית זרה. 

לב שלבעלי השליטה אין קשר לפעילות המציע ו/או 
ליכולתו לעמוד בתנאי המכרז, ולאור המבנה התאגידי 
המתואר ממילא המציע אינו יכול להצהיר בשם בעלי 
השליטה בו, מבוקש כי ההתייחסות בסעיף זה תהא 
למציע ולמנהליו המוזכרים לעיל, ולא לבעלי 

תתקבל, זיקה/בעלי שליטה )ככל שבקשתנו לא 
ההצהרה ביחס לבעל זיקה/בעל שליטה יכולה להינתן 

 למיטב הידיעה בלבד(.

 הבקשה נדחית. 
 

הקבוע בחוק מדובר בנוסח 
עסקאות גופים ציבוריים ולא 

  ניתן להתנות עליו. 

 אין שינוי

הצעת  –נספח ב'   .46
 המחיר 

הבקשה נדחית. יש להגיש את  נבקש להגיש את הצעתנו בדולר ולא בש"ח.
 לא בדולר.המחיר בש"ח ו הצעת

 אין שינוי

קובץ  -נספח ב'    .47
 תמחור

+  3או  1רכיב 
 2.3.5.1סעיף 

כולל בתוכו גם שעות עבודה  1נבקש להבהיר האם רכיב 
של אינטגרטור להתקנת העידכונים של היצרן על פי 

או ששעות עבודה אלו יירכשו על בסיס   2.3.5.1סעיף  
 בנספח התמחור ? 3רכיב 

 ההבהרה המבוקשת מקובלת. 
 
 

יובהר כי התמחור כולל את 
עדכוני התוכנה, במידה והמזמינה 
תחליט שצריך סיוע של הספק 
לביצוע העדכונים. במקרה כאמור 
יבוצע התשלום לפי התמחור 
לשעת עבודה של המציע הזוכה 

 . 3לרכיב 

 4.3.3 סעיף של המעודכן נוסח
 התמורה במסמכי המכרז 4בפרק 

הינו  בהסכם 8.2.3וסעיף 
עבודה  שעת עלות " כדלקמן:

עבור שוש"ים, עדכוני יצרן 
שעות  100 – ועבודות נוספות

לשנה )ישולם לפי ביצוע בפועל, 
ות לעשות שימוש אין התחייב

 "בבנק השעות הנ"ל(

 



 

 

 

 

התקבל/נדחה/אין שינוי/לא  תשובה שאלה פרק/סעיף/נספח מס"ד
 רלוונטי

קובץ  –נספח ב'   .48
 תמחור 

נבקש להבהיר כי הקצאה של משאבי מחשוב לטובת 
המערכת המוצעת תבוצע על ידי  התקנה של שרתים של

הגדרות  להמזמין על בסיס מערכות המחשוב כול
למשל הגדרות חוקים )  תקשורת וא"מ מתאימות
 (Firewall ופתיחת פורטים נדרשים ב

להסכם ולנספח  8.13נוסף סעיף  הבקשה התקבלה.
 ב' הצעה המחיר בנוסח הבא:

י יובהר, הקצאה של משאב"
מחשוב לטובת התקנה של 
שרתים של המערכת המוצעת 

על בסיס  ענבלתבוצע על ידי 
מערכות המחשוב כולל הגדרות 
תקשורת וא"מ מתאימות  )למשל 
הגדרות חוקים ופתיחת פורטים 

 ".(Firewallנדרשים ב 

  
קובץ  –נספח ב'   .49

 תמחור
 אין שינוי שרתים 300 –תחנות עבודה ו  250 כמות הסוכנים שנדרש לתמחר? מה

 הסכם –נספח ג'   .50
 11.8סעיף 

סעיפי האחריות במסמכי ההתקשרות מקיפים, יחד עם 
זאת בשירותים בתחום התקשורת מקובל ונהוג 

או \שהספק לא יהא אחראי על נזקים עקיפים ו
 תוצאים. לכן, נבקשכם להוסיף את הסעיף הבא:

בזאת כי הספק לא יהיה אחראי בגין כל נזק מובהר 
 או תוצאתי\עקיף ו

 אין שינוי הבקשה נדחית. 

 הסכם –נספח ג'   .51
 3.19סעיף 

נבקש לקבוע כי ככל שענבל תבקש לבצע ביקורת אצל 
הספק ביקורת כאמור תתואם עם הספק מראש ובכתב 
ותתבצע בשעות העבודה ובאופן שלא יפריע למהלך 

הספק. מבצעי הביקורת מטעם העסקים הרגיל של 
ענבל יחתמו כלפי הספק על התחייבות לשמירת סודיות 
ביחס למידע סודי של הספק אליו ייחשפו במהלך ביצוע 

 ביקורת כאמור.

 אין שינוי הבקשה נדחית. 

 הסכם –נספח ג'   .52
 6.4סעיף 

 אין שינוי הבקשה נדחית.  נבקש כי דרישה להחלפת מנהל הפרויקט תנומק בכתב.

 הסכם –נספח ג'   .53
 10.4סעיף 

נבקש להבהיר כי תנאי לשיפוי הוא כי ענבל תעביר 
 לספק את השליטה על ניהול ההגנה או המו"מ לפשרה.

 אין שינוי הבקשה נדחית. 



 

 

 

 

התקבל/נדחה/אין שינוי/לא  תשובה שאלה פרק/סעיף/נספח מס"ד
 רלוונטי

 הסכם –נספח ג'   .54
 10.5סעיף 

נבקש למחוק סעיף זה, הספק מתחייב לשפות את ענבל 
לעכב  בגין כל קביעה של יחסי עובד מעביד, אין הצדקה

תשלום במקרה של תביעה תלויה כאמור כאשר הספק 
 בכל מקרה מנהל את ההליך ונושא בתשלום שייפסק.

 אין שינוי הבקשה נדחית. 

 הסכם  –נספח ג'   .55
 11.3סעיף 

נבקש להחליף את המילים "הבלעדית המוחלטת 
 והמלאה" במילים "על פי דין".

כמו כן, נבקש לקבוע, כמקובל בהתקשרויות מסוג זה, 
הוראה בדבר הגבלת אחריות הספק לפיה הספק לא 
יישא באחריות לכל נזק עקיף, תוצאתי, מיוחד או 
עונשי שייגרם לענבל ו/או לצד שלישי כלשהו, לרבות 
אובדן הכנסה, רווח מנוע, אובדן נתונים, אובדן זמן 

וצרים או שירותים מחשב, שחזור תוכנות, רכישות מ
חלופיים על ידי ענבל )כגון עלות כיסוי(, עלויות זמן 
השבתה. הגבלת אחריות כאמור תחול לגבי כל תביעה 
מכל סוג שהוא, תהא עילתה אשר תהא, בין חוזית, בין 
נזיקית ובין אחרת. בכל מקרה, גבול אחריות הספק 
לפיצוי בגין נזק ישיר, למעט נזק גוף או נזק לרכוש 

שי, לא יעלה על תקרה כוללת ומצטברת בגובה מוח
התמורה ששולמה לספק בפועל מכח הסכם זה במהלך 

החודשים שקדמו למועד היווצרות הנזק. מובהר  12
בזה, כי הגבלת האחריות דלעיל לא תחול על נזק 
שייגרם כתוצאה ממעשה או מחדל מכוון של הספק או 

 מי מעובדיו או שלוחיו.
וגע לשימוש בתוכנות צד ג' יחולו עוד יובהר כי בכל הנ

הוראות הגבלת האחריות המופיעות בתנאי הרישוי של 
 היצרן בלבד.

 אין שינוי הבקשה נדחית. 

הסכם  –נספח ג'   .56
 11.4סעיף 

 

 אין שינוי הבקשה נדחית.  נבקש למחוק את המילים "יפצה ו/או".



 

 

 

 

התקבל/נדחה/אין שינוי/לא  תשובה שאלה פרק/סעיף/נספח מס"ד
 רלוונטי

הסכם  –נספח ג'   .57
 11.4-11.5סעיף 

 

ישולם בכפוף לקבלת פסק דין נבקש לקבוע כי שיפוי 
שלא עוכב ביצועו או הסדר פשרה שאושר על ידי הספק. 
כמו כן, תנאי לשיפוי הוא כי ענבל תודיע לספק על כל 
תביעה/דרישה ותעביר לספק את השליטה על ניהול 

 ההגנה או המו"מ לפשרה.

 אין שינוי הבקשה נדחית. 

הסכם  –נספח ג'   .58
 12.1סעיף 

 

מהסעיף את הביטוחים שלא רלוונטיים נבקש למחוק 
 לפעילות

 את המילים "לדוגמה",  3נבקש למחוק משורה 
את המשפט "ביטוח אחריות  3-4נבקש למחוק משורות 

 מקצועית, ביטוח חבות מוצר, ביטוח עבודות קבלניות"
את המשפט "ביטוח סחורה  5-6נבקש למחוק משורות 

לפי  בהעברה, ביטוח נאמנות, או כל ביטוח אחר,
 העניין("

כמו כן, נבקש למחוק מסוף סעיף זה את המילים 
 "ולאחריותם הישירה" ולהחליפן במילה "עבורו."

מחיקת המילים "עבודות 
 הבקשה מאושרת.  -קבלניות"

 
 -ביחס לכל יתר המחיקות

 הבקשה נדחית.

 12.1 סעיף של המעודכן נוסח
הספק " :כדלקמן הינו בהסכם

ביטוחים מתחייב לערוך ולקיים 
הולמים ביחס לשירותים / 
עבודות אותם הוא מספק לענבל 
חברה לביטוח בע"מ )להלן ביחד: 
"המזמין"(, ככל שנהוגים בתחום 
פעילותו )לדוגמה: ביטוח חבות 
מעבידים, ביטוח אחריות כלפי 
צד שלישי, ביטוח אחריות 

, רמקצועית, ביטוח חבות מוצ
ביטוח משולב אחריות מקצועית / 

יטוח רכוש, ביטוח מוצר, ב
סחורה בהעברה, ביטוח נאמנות, 
או כל ביטוח אחר, לפי העניין(, 
בגבולות אחריות סבירים 
בהתאם לאופיים והיקפם של 
השירותים המבוצעים על ידו. 
ככל ויועסקו על ידי הספק קבלני 
משנה, עליו לוודא שביטוחיו 
כוללים כיסוי לאחריותו בגינם, 

חים וכן לדרוש מהם לערוך ביטו
לכיסוי אחריותם הישירה, כנדרש 
בסעיף זה, או לוודא כי ביטוחיו 
יכללו כיסוי לפעילותם 

 "ולאחריותם הישירה.

 



 

 

 

 

התקבל/נדחה/אין שינוי/לא  תשובה שאלה פרק/סעיף/נספח מס"ד
 רלוונטי

הסכם  –נספח ג'   .59
 12.2סעיף 

 

נבקש למחוק מסעיף זה את המשפט ")למעט ביטוח 
 מסוג עבודות קבלניות/הקמה("

 לא רלוונטי לפעילות

 12.2 סעיף של מעודכן נוסח הבקשה מתקבלת.
"הספק  :כדלקמן הינו בהסכם

יוודא כי בכל ביטוחיו, 
תייחסים לשירותים נשוא המ

, המזמין יתווסף ההתקשרות
כמבוטח נוסף, בכפוף להרחבת 
שיפוי כלפי המזמין כמקובל 

 באותו סוג ביטוח. 

 
הסכם  –נספח ג'   .60

 12.3סעיף 
 

 להסכם נמחק 12.3סעיף   הבקשה מתקבלת. נבקש למחוק את הסעיף. לא רלוונטי לפעילות

 

הסכם  –נספח ג'   .61
 סעיף 
12.5 

יובהר כי הצגת  הבקשה נדחית.  נבקש למחוק את המשפט "או העתקי פוליסות"
פוליסות ללא מידע מסחרי סודי 
שאינו רלוונטי להתקשרות אינו 
מהווה הפרה יסודית של הסכם 

 זה.

 אין שינוי

הסכם  –נספח ג'   .62
 13.2.2סעיף 

 

סעיפי ההסכם נצבעו כסעיפים שהפרתם הואיל ורוב 
מהווה הפרה יסודית נבקש כי גם בגין הפרה יסודית 
תינתן לספק הודעה בכתב וארכה סבירה לתיקון 
ההפרה )ככל שההפרה ברת תיקון( לפני שיבוטל 

 ההסכם.

 שינוי אין הבקשה נדחית. 



 

 

 

 

התקבל/נדחה/אין שינוי/לא  תשובה שאלה פרק/סעיף/נספח מס"ד
 רלוונטי

הסכם  –נספח ג'   .63
 14.4סעיף 

 

נבקש להבהיר כי אין באמור בסעיף כדי להעביר זכויות 
יוצרים במוצרי צד ג', וכי רישיון השימוש למערכת 
אשר יוענק לענבל במסגרת הסכם זה כפוף לתנאי 

 הרישוי הסטנדרטיים של היצרן. 
נבקש להבהיר כי הזכויות במתודולוגיות, נהלי ושיטות 

-knowעבודה, כלים סטנדרטיים, רעיונות, תפישות, 
how  ו/או פיתוחים סטנדרטיים ו/או ידע גנרי, אשר

הספק יעשה בהם שימוש במסגרת השירותים ולא 
 נוצרו באופן ייעודי עבור ענבל יישארו בבעלות הספק.

 הבקשה מתקבלת.
 
 

 סעיף של לסיפא שיתווסף נוסח
אין : "כדלקמן הינו בהסכם 14.4

באמור בסעיף זה כדיי לחייב את 
ות יוצרים הספק להעביר זכוי

במוצרי צד ג' וכי רישיון השימוש 
אשר יוענק לענבל למערכת 

במסגרת הסכם זה כפוף לתנאי 
 הרישוי הסטנדרטיים של היצרן. 

הזכויות במתודולוגיות,  כמו כן,
נהלי ושיטות עבודה, כלים 

סטנדרטיים, רעיונות, תפישות, 
know-how  ו/או פיתוחים

סטנדרטיים ו/או ידע גנרי, אשר 
הספק יעשה בהם שימוש 

במסגרת השירותים ולא נוצרו 
באופן ייעודי עבור ענבל יישארו 

 "בבעלות הספק
הסכם  –נספח ג'   .64

 11.6סעיף 
 

נבקש לקבל מראש ובכתב את דרישות אבטחת המידע 
של ענבל. שינויים בדרישות אבטחת המידע של ענבל 

ישיתו על הספק עלויות ייחשבו לשינויים ויחול אשר 
 עליהם נוהל שינויים.

לעניין  -הבקשה מתקבלת חלקית
הצגת דרישות אבטחת מידע 

 . בלבד
 

הספק יצטרך לעמוד בדרישות 
אבטחת מידע מספקים שמצורף 

 כנספח למסמך זה.

 
הבקשה  -לעניין נוהל שינויים 

לא יהיה נוהל שינויים  –נדחית 
ולא תהיה כל תמורה נוספת ו/או 
אחרת מלבד התמורה הקבועה 

 בהסכם. 

 8הוספת סעיף חדש לפרק 
 8.7סעיף  –התחייבויות המציע 
בהסכם  19וסעיף חדש סעיף 

הינו כדלקמן: ההתקשרות 
 -אבטחת מידע והגנת סייבר "

לתקנות הגנת  15בהתאם לתקנה 
-טחת מידע( תשע"זהפרטיות )אב

"תקנות אבטחת , )להלן: 2017
( המציע מתחייב ליישם מידע"

את דרישות אבטחת המידע 
והגנת הסייבר כמפורט בנספח ה' 

 למסמכי המכרז"
 

הוספת נספח חדש למסמכי 
דרישות –"נספח ה'  –המכרז 

 אבטחת מידע והגנת סייבר"



 

 

 

 

התקבל/נדחה/אין שינוי/לא  תשובה שאלה פרק/סעיף/נספח מס"ד
 רלוונטי

הסכם  –נספח ג'   .65
 14.9סעיף 

 

התחייבויות הספק הנוגעות לניגוד נבקש לקבוע כי 
עניינים יהיו בתוקף למשך תקופת ההסכם ושנה לאחר 

שנים  5מכן. אין כל הצדקה לחייב את הספק למשך 
 לאחר סיום ההתקשרות עם ענבל.

 אין שינוי הבקשה נדחית. 

הסכם  –נספח ג'   .66
 15.4סעיף 

 

משמעות הדרישה בסעיף זה הינה העמדת ערבות 
בסכום, דרישה שאינה סבירה שאינה מוגבלת 

 מסחרית, נבקש למחוק את הסעיף.

יש לעיין שוב הבקשה נדחית. 
בסעיף, אין כל דרישה לערבות 

 שאינה מוגבלת בסכום.
מובהר כי הסעיף מדבר בעד עצמו 
ויש לספק ערבות בהתאם 

 . לדרישות הקבועות בסעיף

 אין שינוי

 הסכם -נספח ג'  .67
12.4 

"המתייחסים לשירותים נשוא נבקש כי המילים:  .1
 ההתקשרות" יוחלפו במילים: "המפורטים לעיל".

 נבקש למחוק את המילה: "ועובדיו". .2
נבקש כי במקום המילים: "בגין נזק" יבואו  .3

 המילים: "לטובת מי שגרם לנזק".

 אין שינוי הבקשות נדחות. 

 הסכם  –נספח ג'   .68
 12.5סעיף 

הבקשה נדחית.  אולם יובהר כי  פוליסות"נבקש להסיר את המילים "או העתקי 
הצגת פוליסות ללא מידע מסחרי 
סודי שאינו רלוונטי להתקשרות 
אינו מהווה הפרה יסודית של 

 הסכם זה.

 אין שינוי

נוסח  –נספח א'   .69
 ערבות ביצוע

 

נבקש להוסיף את המשפט הבא : "דרישה תיחשב 
כדרישה אך ורק אם נשלחה באמצעות שליח או דואר 
רשום, וכי כל דרישה שתישלח באמצעות מברק או 
דואר אלקטרוני או פקסמיליה לא תיחשב כדרישה 

 לעניין ערבות זאת"

 אין שינוי הבקשה נדחית. 

נוסח  –נספח א'   .70
 ערבות ביצוע

 

 מודגש:+לתקן לפי המבקש  - 2פסקה 

"אנו מתחייבים לשלם לכם את הסכום הערבות, לפי 
ימים( מיום  7החישוב דלעיל תוך שבעה ימי עסקים )

 קבלת דרישתכם הראשונה בכתב"

 אין שינוי הבקשה נדחית. 



 

 

 

 

התקבל/נדחה/אין שינוי/לא  תשובה שאלה פרק/סעיף/נספח מס"ד
 רלוונטי

נוסח  –נספח א'   .71
 ערבות 

רצוי להוסיף אחרי המילה "בכתב":  4בסעיף  .1
רשום עם אישור מסירה/במסירה אישית  בדואר

מייל או בכל דרך -בלבד. משלוח בפקסימיליה, אי
 אחרת לא יחשבו כמסירה.

 האם יש אפשרות לקבל את הנוסח בקובץ וורד? .2

 אין שינוי הבקשה נדחית. 

נוסח  –נספח א'   .72
 ערבות

 נבקש להוסיף:
דרישה בפקסימיליה ו/או בדואר אלקטרוני ו/או 

 כדרישה לעניין כתב ערבות זהבמברק לא תחשב 

 אין שינוי הבקשה נדחית. 

סעיף  –נספח ד'   .73
23 

מה זה אומר "אנומליה אמיתית"? מבקשים לקבל 
 דרישה מפורטת ומוגדרת.

 אין שינוי  לעיל.  8ראה מענה בסעיף 

סעיף  –נספח ד'   .74
27 

האם הכוונה לסריקה של תחנת הקצה והשרתים 
עליהם מותקן הסוכן? או סריקת רשת בסגנון של סורק 

 vulnerability scannerרישתי לזיהוי  חולשות, כלומר 

, scannerלא מדובר ביכולות של 
 in-lineהמערכת תסרוק במוד 

את הרשת, שרתים ותחנות ותנטר 
תוכנות חשודות בכל הרכיבים 

 תעבורת תקשורת חריגה ותנטר

 אין שינוי



 

 

 

 

התקבל/נדחה/אין שינוי/לא  תשובה שאלה פרק/סעיף/נספח מס"ד
 רלוונטי

 אשמח להסבר יותר מפורט. - 25סעיף  .1 נספח ד'  .75
האם הכוונה שיש דרישה לביצוע פתיחה  - 28סעיף  .2

 של תעבורה מוצפנת?
אם כן נדרשת פתיחה של תעבורה מוצפנת, האם יש 

כדי לפתוח את התעבורה  inlineדרישה למכונה ב
 .tls 1.3המוצפנת כולל 

כמה תעבורה המכונה צריכה לסרוק במידה וכן, 
(throughput?)  

אם נדרשת יכולת לבצע פתיחת תעבורה  - 41סעיף  .3
 מוצפנת, האם הסעיף הזה עדיין רלוונטי?

האם נדרשת יכולת אנומליה על כלל  - 23סעיף  .4
  האובייקטים כולל רשת, קבצים ומשתמשים?

, איזה ממשקים צריך? כמה תחנות 28עבור סעיף  .5
 ך לתמוך?ושרתים צרי

האם  - אכן רלוונטי , אם הסעיף41עבור סעיף  .6
מכיוון  port mirrorניתן לקבל  netflowבמקום 

שהמידע יותר מפורט וניתן לבצע אנומליות 
מתקדמות יותר. בנוסף, האם יש צורך במוצר 

 אנומליה רשתית המאפשר חסימה בזמן אמת.

מדיניות לפעילות  – 25סעיף 
 המערכת ולהחרגה

א ליכולת יהכוונה ה – 28סעיף 
 לטפל בתעבורה מוצפנת.

throughput  4 –כGB 
 רלוונטי – 41סעיף 

אנומליה עוסקת  – 23סעיף 
 בכל ההבטים בתעבורת תקשורת

 .השאלה לא ברורה – 28
 –אין בעיה לעבוד ב  – 41סעיף 

port mirror צריך לשים לב ,
שבצורה זו צריך לתת מענה 
 לתעבורה מוצפנת גם כן.

האנומליה הרשתית צריכה לתת 
יכולות של חסימה בזמן אמת 

 בהתאם למדיניות שתקבע.

 אין שינוי

סעיף  –נספח ד'   .76
12 

לצורך עמידת המציע בדרישות הטכניות/פונקציונליות 
מהמערכת המוצעת כחלק מתנאי הסף, נבקש למחוק 

לזיהוי חולשות אפליקטיביות או  12 את דרישה מס' 
 הדרישה כדרישת איכות.לחילופין לסווג את 

 אין שינוי הבקשה נדחית. 

 נספח ד'  .77
 

 כללי

על גבי הסוכן,  Device Controlהאם יש צורך ב .1
(, חסימה DOKכלומר יכולת לשלוט במדיה נתיקה )

או/ו אפשור של סוגי קבצים בהתאם למדיניות 
 הארגון

בענן  sandboxהאם ניתן לעשות שימוש בשירות  .2
 לטובת סריקת קבצים

לא נדרש במכרז, אבל  .1
 אפשרי. 

 . ניתן להשתמש בענן .2

 אין שינוי



 

 

 

 

התקבל/נדחה/אין שינוי/לא  תשובה שאלה פרק/סעיף/נספח מס"ד
 רלוונטי

סעיף  –נספח ד'   .78
16 

האם יש צורך בפונקציונליות מלאה של המערכת 
, שמירה על כל Air-Gappedבסביבה מנותקת כלומר 

. On-Premיכולות המוצר שנמצאות בענן גם בתצורה 
 ללא הבדלים / החרגות

 .התשובה חיובית
הכוונה היא שבעת ארוע יהיו את 
כל היכולות שיאפשרו לנתח 

 מפגע גם בנתק מהענן.ולנטר את ה

 ין שינויא

האם הכוונה לאנומליה רשתית ברמת הסוכן שמותקן  2סעיף  - נספח ד'  .79
 על השרת/תחנה?

כולל  הכוונה ברמת כל הרשת
רשת התקשורת, שרתים, ת"ע 

 ומשתמשים

 אין שינוי

 :  linux-ו Microsoftתמיכה בסביבת  4סעיף  - נספח ד'  .80

 א. מהי חלוקת למע' הפעלה של השרתים?

 ?LINUXב. האם יש תחנות עבודה 

 windows –שרתים ב  300 –כ 
 LINUXשרתים  20 –כ 

 WIN -תחנות עבודה ב 

 אין שינוי

סעיף  - נספח ד'  .81
16 

האם נדרשת  –נבקש להבהיר לגבי יכולת עבודה בנתק 
יכולת ניהול של המערכת בנתק או שהדרישה היא רק 

 להמשך עבודה בנתק .

לקבל את היכולות  יש
הפונקציונליות של המערכת גם 

 בנתק

 אין שינוי

סעיף  -נספח ד'   .82
23 

יכולת "אנומליה אמיתית" ללא הזנת פרמטרים של 
 נתוני הארגון.

 מה נפח התעבורה הרשתית ? -

Troughput – 4gb אין שינוי 

ולא  Inlineהאם הוספת רכיב פרללי  רישתי שאינו  .א 41נספח ד' סעיף   .83
 מתערב ברשת התקשורת הארגונית מהווה יתרון?

 האם עבודה ללא רכיבי רשת כלל מהווה יתרון ? .ב

 הנ"ל בכפוףא. לא בהכרח, 
 ארכיטקטורהל

 הלא ברורהשאלה/בקשה ב. 

 אין שינוי

 Geoהמערכת תספק ממשק ניהול אחיד על בסיס  47נספח ד' סעיף   .84
Location 

מה הכוונה המערכת תספק ממשק ניהול אחיד על 
 ?Geo Locationבסיס 

כלומר, לא משנה המיקום 
הגיאוגרפי של התחנות והשרתים, 

 one focal –הניהול יתבצע מ 
point. 

 אין שינוי

 נספח ד'   .85
 29סעיף 

המערכות, נבקש הסעיף דורש מערכת ניהול אחת לשתי 
לאפשר הגשת שתי מערכות ניהול נפרדות )מערכת 

 ניהול עבור כל מערכת נדרשת(.

זו  הבקשה נדחית. לא מקובל,
 .דרישת סף

 אין שינוי



 

 

 

 

התקבל/נדחה/אין שינוי/לא  תשובה שאלה פרק/סעיף/נספח מס"ד
 רלוונטי

האם נדרש לספק באותו ממשק גם פתרון של  נספח ד'  .86
Deception במסגרת יכולות ה-XDR? 

 אין שינוי כן

האם נדרש לספק באותו ממשק גם פתרון של  נספח ד'  .87
Honeypot במסגרת יכולות ה-XDR? 

 אין שינוי לא בהכרח

האם נדרש לספק באותו ממשק שכבת הגנה נוספת  22נספח ד' סעיף   .88
 ?Networkכנגד מתקפות 

 אין שינוי לא, מדובר באיתור וניטור

ת נוספהאם נדרש לספק באותו ממשק שכבת הגנה  14נספח ד' סעיף   .89
 של משתמשים ברשת? כנגד פעילויות חשודות וזדוניות

לזיהוי חריגות  BAלא, מדובר על 
 בהתנהלות ברשת.

 אין שינוי

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 בברכה,
 

 ענבל חברה לביטוח בע"מ                                          


