
 

 
 

 -מכבי שירותי בריאות  -
 

מבית  FW החלפה של רכיביבנושא  (RFIלקבלת מידע )מתוקנת בקשה 
PointCheck הבקשה"(-)להלן" 

 

 :כללי .1

  ,החלפהרכש, מידע בנושא ( מעוניינת לקבל "מכבי" -מכבי שירותי בריאות )להלן   .1.1

( , "המוצרים והשירותים" -)להלן CheckPoint,התקנה ותחזוקה של מוצרי 
 בבקשה.  כמפורט

ואל   waizman_sh@mac.org.il: יש לשלוח אל שרון ויצמן לדוא"למידע את ה  .1.1

 . 0102/1/11 עד לתאריך ,  lebhardt_z@mac.org.ilצחי לבארד לדוא"ל: 

פרסום הבקשה למידע אינו מבטל את זכותה של מכבי להמשך התקשרויות קודמות  .1.1
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע התייחס במסגרת 

ו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים בקשה זו על מנת לבטל ו/או לשנות 
 קודמים עימו, לרבות מימוש אופציות ככל שהן קיימות.

 
מובהר בזאת כי מטרת הפרסום הינה קבלת מידע ואין לראות בכך כל התחייבות  .1.1

 מצידה של מכבי לקיים מו"מ או לבחור ספק כלשהו ו/או להתקשר עם מי מהפונים.

סם פנייה נוספת ו/או לפרסם בקשה להצעות מכבי שומרת לעצמה את הזכות לפר

 מחיר ו/או לא להתקשר בהסכם כלשהו עם מי מהפונים.

כחלק מבדיקת ההצעות, מכבי שומרת את הזכות לבקש מהמציעים לבצע בדיקת  .1.1

( במערכת המחשוב של מכבי, לשימוש POCישימות למערכת המוצעת על ידם )

 חשבון המציע.  מוגבל בזמן, ועל
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 המבוקש:המפרט  .2

ברכיבים מקבילים בהתאם הקיימים במכבי ,  CheckPointהחלפה של מוצרי  .1.1
 למפרט בטבלה שלהלן:

 

Price Throughput  )'מילון מונחים מצ"ב נספח א(Modules Product QTY 
 1Gbps FW, IA Security Gateway 1 
 1Gbps FW, IA, VPN, IPS, APCL  Security Gateway 1 
 1Gbps FW, VPN, IPS Security Gateway 1 
 1Gbps FW, VPN, IA, ADNC, MOB, IPS, APCL Security Gateway - MOMA 2 
 1Gbps FW, VPN, IA, IPS, AV, ASPM, APCL, URLF Security Gateway 1 
 1Gbps FW, IA, VPN, IPS, ASPM, Email Security, URLF, 

AV, APCL 
Security Gateway 1 

 1Gbps VE on Virtual System Virtual Security Gateway 8 
 1Gbps Enterprise Center for an unlimited number of IP 

addresses, NPM, EPM, LOGS 
Security Management - ONLINE 1 

 1Gbps  
VPN  (100 users), unlimited IP addresses,  NPM, 

EPM, LOGS 

Security Management – PORTAL 

DOC 
1 

 1Gbps NPM, EPM, LOGS, PRVS (up to 5 gateways) Security Management - MOMA 1 
 1Gbps Management: CPSB (incl SG203 & SM1003) Security Gateway+ MGMT  1 
 1Gbps FW, VPN, IPS HA Cluster  (2 nodes) - MAC 1 
 1Gbps FW, IA, VPN, IPS, APCL HA Cluster (2 nodes) - UA 1 
 1Gbps FW, IA, VPN, IPS, ACCL, AV, URLF, ASPM, APCL HA Cluster (2 nodes) – INET + OL 2 
 1Gbps FW, IA, VPN HA Cluster (2 nodes) - EXT 1 

 *** כאשר כלל המודולים פעילים 1Gbpsשל  Throughput -הפתרון נדרש לעמוד ב*** 
 
 
 

 1.1ה בסעיף פירוט התכולע"פ , של כל המערכות ואינטגרציהעלות התקנה  .1.1
 

 מחיר פעילות נדרשת

 התקנה, הפעלה ואינטגרציה 

  23תתבצע החל מהשעה ההתקנה בפועל פעילות כל:// 
  

 
 
 

  1.1 -1.1 -עלות תחזוקה ורישוי בהתאם לתנאים האמורים בסעיפים   .1.1
 

 רישוי ותחזוקה 
 
 

 עלות

 -עלות תחזוקה ורישוי  
 שנה ראשונה

 –עלות תחזוקה ורישוי שנתי 
 שנה שנייה

שנה  –עלות תחזוקה ורישוי שנתי 
 שלישית
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 :על הצעת המחיר לכלול  .3

 .תיאור מודל התמחור .1.1

במוצרים תחזוקה ותמיכה הטמעה, הדרכה, התקנה, רישוי, אספקת המוצרים,  .1.1

 בבקשהכמפורט 

 

 :ואינטגרציהדרישות הטמעה  ./

 :אינטגרציה והפעלה אשר כוללפרויקט התקנה,  .1.1

של כלל הפעילות , בדגש לאופן ביצוע ההמרה של מדיניות הנוכחית  מלאתכנון  .1.1.1
 לפלטפורמה המוצעת.

 .החדשות והפעלת המערכותהתקנת  .1.1.1

אינטגרציה והגדרת המכונות כנדרש על מנת להפעילן בתצורה יציבה בסביבת  .1.1.1

Production תשתיות אבטחת מידע ת צוות ובהתאם לנהלי מכבי ולהנחיו
 במכבי.

 ערכותאל המהקיימות  Check Pointמערכות מהוהתצורה  Policy -ההעברת  .1.1.1
 .החדשות

 .המערכות החדשותתקינות ת ובדיק  .1.1.1

בסביבת הייצור במקום המערכות הפעלת המערכות החדשות באופן הדרגתי  .1.1.4
 .הקיימות

תוך מינימום  העברת לייצור של המערכות החדשות תתבצע באופן הדרגתי,  .1.1.4
 .זמן השבתה

 .:::11תתבצע החל מהשעה  ,עילות אשר דורשת השבתהפ  .1.1.4

, יופעלו באופן הדרגתי כאשר בכל רגע (HA)מערכות אשר מותקנות ביתרות 

Node אחד יהיה פעיל 

 .נציגי מערכות מידע של מכבי 1 -ל (Administrator)הדרכה ברמת מנהל מערכת  .1.1

 .אספקת תיעוד מלא למערכת .1.1

 

 :דרישות תחזוקה ותמיכה .5

 של שנה מיום האספקהלתקופת תחזוקה , מיכה לכלל המוצרים כמפורט במפרטת .1.1

 .גרסאות שוטפות ם ושדרוגיעדכוניקבלת  .1.1

 .קבלת תמיכה ופתיחת קריאות במרכז התמיכה של היצרן .1.1

 .תמיכה וסיוע בהפעלת המערכת .1.1

 : מהספק (SLA)זמן תגובה נדרש  .1.1

 

 NBDלתקלות רגילות:  .1.1.1

 

משביתות או תקלות הפוגעות באופן מהותי במהות השירות של מכבי לתקלות  .1.1.1
 1שרותי בריאות, והכל כהגדרת מכבי שרותי בריאות, נדרש זמן תגובה של 

 (.4*11שעות בכל שעות היממה, שבעה ימים בשבוע )

על הספק להחזיק מלאי המיועד באופן בלעדי למקרים בהם תידרש החלפה של  .1.1.1
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 ן מהותי בשירות המסופק ע"יאו כזו הפוגעת באופ, עקב תקלה משביתה הציוד

  אשר לא ניתן לפתור באופן מיידי., המוצר

 
 

 :דרישת מהספק .6
 

  על הספק להיות בעל הסמכה של יצרן המערכת להתקנה, הטמעה ותחזוקה של   .4.1
 המוצר אשר הוא מציע. 
 

 יכולת פתיחת תקלות, על הספק להוכיח קיום קשרי עבודה עם יצרן המערכת )  .4.1
 שינויים, עדכונים וכד'(. 
 

וצר אשר הוא מציע, ולהוכיח נסיון על הספק להיות בעל ניסיון בהתקנה ותמיכה במ .4.1
משתמשי  :::,:1לפחות  משרתותה ,בארגונים גדולים ומורכביםביצועי בהתקנות 

 . קצה

 

 .לעיל יש להעביר שמות ממליצים ופרטי התקשרות עם ממליצים כאמור .4.1

 

 ח האדם המוצע לפרויקט זה ולפרט את ניסיונו בהתקנה ואינטגרציה ויש לציין את כ .4.1
 . המוצר המוצעשל 

 

 הנדרש. SLA -יש לפרט את היערכות הספק להתמודדות עם ה .4.4
 

 ( בגרטנר.TOP 4הפתרון המוצע צריך להופיע כמוצר מוביל ) .4.4
 

 

 הערות: .1

 .המחירים אינם כוללים מע"מ 

  + החשבונית.מיום הוצאת  44תנאי התשלום הינם שוטף 

 ימים :0 -תוקף ההצעה. 

 
 
 
 

 lebhardt_z@mac.org.ilבשאלות מקצועיות ניתן לפנות לצחי לבארד 
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 Modules Checkpoint  -מילון מונחים  – 'נספח א

 

FW - Firewall 

IA – Identity Awareness 

VPN – Virtual Private Network 

IPS – Intrusion Prevention System 

APCL – Application Control 

AV - Antivirus 

URLF – URL Filtering 

ASPM – Anti-Span 

ADNC - Advanced Networking & Clustering 

MOB – Mobile Access 

NPM – Network Policy Management 

EPM – Endpoint Policy Management 

LOGS – Log Analysis 
 

 


