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19.08.2019 
 ( RFIמידע )קבלת לבקשה 

 

 Artificial Intelligence(VR) Virtual Reality &( AI) באמצעות מיוןמבחני  עבור
 

 "הבקשה"( –)להלן 

 

 כללי .1

 
 Virtual באמצעות מיוןמבחני  עבור מידע( מעוניינת לקבל "מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן    .1.1

Reality& Artificial Intelligence (והשירותים המוצרים" – להלן,)" בבקשה כמפורט. 

לדואר אלקטרוני סרבריני סרגיי  המצורף ולשלוח אל בקשהיש למלא על גבי טופס ה מידעאת ה .1.1

Serebrea_s@mac.org.il 02.09.2019לתאריך  עד. 

בהתאם אינו מבטל את זכותה של מכבי להמשך התקשרויות קודמות  פרסום הבקשה למידע .1.1

במסגרת בקשה זו על מנת לבטל  התייחסהבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע לשיקול דעתה 

ו/או לשנות ו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמים עימו, לרבות מימוש אופציות ככל 

 שהן קיימות.

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

 ו"מ או לבחור ספק כלשהו ו/או להתקשר עם מי מהפונים.לקיים מ

בהסכם  ו/או לא להתקשר מכרזמכבי שומרת לעצמה את הזכות לפרסם פנייה נוספת ו/או לפרסם  .1.1

 כלשהו עם מי מהפונים.

בקשה זו אינה בבחינת הזמנה להציע הצעות ואינה חלק מהליכי מכרז, לפיכך אין בה כדי ליצור  .1.1

יזה מבין המשיבים לה ואין מכבי מחויבת להתקשר עם מי מבין המשיבים מחויבות כלשהי כלפי א

כאמור ו/או לפרסם מכרז בנושא. הבקשה נועדה לקבלת מידע בלבד ובעקבותיה תשקול מכבי את 

 המשך פעולותיה בהתאם לשיקולים מקצועיים וענייניים.

ת תשובה לבקשה מכבי תהא רשאית לעשות שימוש בכל מידע )כולו או חלקו( שיימסר במסגר .1.1

 לקבלת מידע זו ולמוסר המידע לא תהיינה טענות בדבר זכויות יוצרים מכל מין וסוג שהם.

 במידה הצורך ולשיקול דעתה המקצועי של מכבי , המציע מתחייב לספק, ללא חיוב, מערכת לצורך .1.1

   .פיילוט ביצוע
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מעבר  תנאים ודרישות בעתיד, תהא מכבי רשאית לשנות או להוסיףרכש נוסף אם יתקיים הליך   .1.1

הכול לפי שיקול דעתה המקצועי הבלעדי ובהתאם לצרכיה כפי שיהיו  –פורט בבקשה זו ר לאש

 מעת לעת.

 , אור כללי של נשוא הבקשהית .1

 

 רקע .1.1

שלב , כשלב בתהליך AI&VRדים למשרות במכבי יבוצעו מבדקים באמצעות מכחלק ממיון מוע

בשלב  לספקתהליך זה אמור . ים במכוני מיון חיצונייםחני המיון המבוצעבמאת שלים י \חליף יזה 

וכן  קבלת החלטות נכונות יותר לבחירת המועמדים למשרות במכביצורך המיון מידע רב יותר ל

 . יכולת ניתוח תוך כדי ובדיעבד של איוש משרות ע"י עובדים

 קני מכבימבחני מיון מותאמי תפקיד בהתאם לצרכי הארגון במת על המערכת לאפשר קיום של

 (. כולל אינטגרציה בניתוח תוצאות משולב)במיון באופן מקצועי ע יסיול

לאחר ביצוע המבדקים נדרשת קבלת חוות דעת פרטנית לגבי כל מועמד וכן קבלת דוחות 

משרה, תחום, מחוז וכד'( לצורך  –המפלחים את התוצאות בהתאם לצרכי הארגון )לדוגמא 

  ובתחום.למשרה  מועמדיםכלל ההשוואה בין 

 

 : המפרט המבוקש   .1.1

 ולהתייחס לכל אחד מהסעיפים בטבלה להלן.  המערכתיש לתאר את תכונות 
( של מרכיבי המערכת הרלוונטיים, specificationsיש לצרף מסמכים מהיצרן לגבי המאפיינים )

 .תיאור המערכת, תמונתה ותכונותיה העיקריות
 

 המציע התייחסות דרישה/נושא 
מבחנים , מיוןסוגים שונים של מבחני ת תכלול המערכ  2.2.2

כישורים  קוגניטיביים הבוחנים פוטנציאל למידה כללי לצד

כן סימולציות המדמות מצבים ודילמות ו וסגנון עבודה

 יםמקצועי ניםשאלוהרלוונטי ו מעולם העבודה אמתיות

. כל תוצאות המבדקים )באמצעים פנימיים או חיצוניים(

 ן.המיו ישוקפו בסיכום

 

 

2.2.2 

 
מגובים להיות מבחני המיון הכלולים במערכת על 

מאחורי  התיאורטייוצג הרציונל  - תיאורטית ומחקרית

המבחנים השונים, וכן נתונים קיימים לגבי מהימנות 

 בתפקידותוקף הכלים לניבוי הצלחה 

 

 

2.2.2 
 

 מערכת על המבחנים להיות מוצגים באמצעות 
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מועשרת, המאפשרת  בטכנולוגיית מציאות מדומה/

העבודה  ימדידה של פרמטרים הנוגעים לדפוס

של המועמד, באמצעות איסוף וניתוח מידע וההתנהלות 

  מרחבי ו/או ערוצים נוספים.

המערכת תכלול סנסורים המאפשרים מדידה מהירה  2.2.2

, ומדויקת של התנהגות המועמד בעת ביצוע המבחן

על ידי המערכת תעבד ותנתח את המידע הנקלט 

הסנסורים, תוך שימוש בשיטות מתקדמות של ניתוח 

 נתונים, ותאפשר הפקת תובנות לגבי ביצועי המועמד.

 

 

/ התאמות במבחנים  המערכת תאפשר ביצוע שינויים 2.2.2

השונים, בהתאם לצרכים הספציפיים של התפקידים 

 השונים.

 

 

יות איסוף וניתוח הנתונים יבוצע תוך שימוש בטכנולוג 2.2.2

לשם ביצוע תהליך מדיד  data science-מעולם ה

המאפשר למידה מתמשכת והפקת משמעויות לשימוש 

לדוגמא: פילוח  -בארגון  ומשאבי אנושאנשי המיון 

מאפייני המועמדים לפי פרמטרים שונים, ניתוח מאפייני 

המתקבלים לתפקידים השונים, איסוף שוטף של נתוני 

 .מערכתכלולים במהימנות ותוקף של המבחנים ה

 

 

 2כלל הנתונים שייאספו ייאגרו במערכת ויישמרו למשך  2.2.2

 שנים לפחות.

 

 

המערכת תדע להתממשק בעתיד עם מערכות המידע  2.2.2

)בשלב הראשוני המערכת תעבוד באופן ארגוניות ה

  (.ארגוניתעצמאי ללא חיבור לרשת ה

 

 

רכת לגורמי הספק יאפשר ביצוע הדגמה של יכולות המע 2.2.2

 .ואשר יבחנו האם המערכת עונה על צרכי ארגוןהמיון ב

 

 תקפות לבחינת POC לשלב יידרש מתאים שיימצא ספק 2.2.22

 .היחידה במיוני המערכת

 

 

 

 , מכבי דרישת פ"ע תיקוף מחקרי לבצע יתחייב הספק 2.2.22
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 של אחרים נתונים מול אל מכבי נבחני בנתוני שימוש תוך

 ל"כנ תיקוף במחקרי מכבי עם פעולה לשתף או מכבי

 '.ג צד באמצעות או בעצמה מכבי י"ע שיערכו

 את ירכז אשר מכבי מול ארצי רפרנט ימנה הספק 2.2.22

 מבחינה במכבי הטיפול את וינהל מכבי מול העבודה

 .מקצועית

 

המערכת להיות עם ניסיון מוכח של יישום על הספק ו 

 .של לפחות שנה בארץ

 

 

 

 טחת מידע מפרט אב .1

 
 מידע כללי  .1

 (מענה המציע )לסמן  נושא

 האם המציע הנו "מוסד רפואי" .1

בחוזר  2האם הנך "מוסד רפואי" כהגדרתו בסעיף  .1.1
 ממוחשבות במערכות מידע על משרד הבריאות "הגנה

 :22.2.2222הבריאות" מתאריך:  במערכת

http://www.health.gov.il/hozer/mk03_2015.pdf 

לידיעתך, מוסד רפואי כנ"ל, חייב בהסמכה לתקן 
( ע"פ 22222+  22222אבטחת מידע בבריאות )

 בחוזר זה. 2האמור בסעיף 

     לא 

---------------------- 

     : כן 
בתיבה   סימון באמצעותציין 

המתאימה להלן איזה סוג מוסד 

 הנך רפואי

   בית חולים 

   קופת חולים 

   2-מ מרפאה בת למעלה  

 מטפלים.       

 
 

 (:ISO 22222או ו/ ISO 22222מידע )לתקן אבטחת  מוסמךה מציע .1

 הסמכתו תקפה.המעיד כי צילום תעודת/תעודות ההסמכה בעת הגשת הצעתו יצרף  .1.1

ולהודיע לממונה אבטחת המידע במכבי  יתחייב לשמר את הסמכתו במהלך תקופת ההסכם ובכל תקופת הארכה .1.1

 על אי הארכת הסמכתו או שהסמכתו נשללה ממנו.

 

 

http://www.health.gov.il/hozer/mk03_2015.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/mk03_2015.pdf
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 תאר את הנושאים הבאים: .1.1

 

 מענה המציע נושא

 סעיף שאיננו מזכה בניקוד  –תהליכי עבודה  .1

האם קיים אחראי אבטחת מידע? יש לציין שם מלא, מייל   .1.1
 וטלפון

 

וכללי אבטחת האם עובדי הספק הוחתמו על מסמכי סודיות  .1.1
 מידע?

 

נהלי אבטחת מידע מעודכנים וזמינים לעובדי האם קיימים  .1.1
 ?הספק

 

  טכנולוגיים םתאר את תהליכי העבודה מול מכבי בהיבטי .1.1

 

 

 

 

 שאלון המתייחס למערכות המחשוב של המציע:  .1.1

 מענה המציע )לסמן בעיגול( נושא

 מערכת ההפעלה במחשב  .1

אשר כי מערכת ההפעלה פועלת ברישיון מהיצרן, ברת  .1.1
 עדכון ותעודכן במהלך תקופת ההסכם ע"פ הנחיות יצרנה. 

 מאשר    /    לא מאשר

 ( במחשבי הספק AV)= Antivirusתוכנת  .1

המתעדכנת בצורה שוטפת  AVאשר כי מותקנת תוכנת  .1.1

 במערכות המציע

 מאשר    /    לא מאשר

 הפרדת סביבות לוגית  .1

מידע של מכבי  המאחסניםהשרתים או המחשבים אשר כי  .1.1
באופן ישיר לרשת האינטרנט ולרשתות חיצוניות  מחובריםלא 

  )בחיוג או בנל"ן(.

 מאשר    /    לא מאשר

אשר כי מידע המתקבל ממכבי/משמש את מכבי, מאוחסן   .1.1
 באופן שמופרד לוגית משאר לקוחות הספק

 מאשר    /    לא מאשר

 סעיף שאיננו מזכה בניקוד -במערכות ניידות  שמירת מידע .1

חל איסור לשמור מידע השייך למכבי במחשבים האישיים  .1.1
באופן מקומי או בהתקן נייד. נא אשר כי השירות המסופק 

 עומד בתנאי זה. 

 מאשר    /    לא מאשר / 

 אין שימוש במערכות ניידות

 תאם למצוין בתתי הסעיפים.מערכת/אפליקציית/שירות המציע סעיף המזכה בניקוד בה .1
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 מענה המציע )לסמן בעיגול( נושא

 הזדהות .1.1

אשר כי בגישה למידע נדרשת הזדהות )משתמש  .2.2.2
 ביומטרי( \OTP\וסיסמה

 מאשר     /     לא מאשר

אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת מורכבות  .2.2.2
 Microsoft complexסיסמא )לפחות שבעה תווים, 

password) 

 מאשר     /     לא מאשר 

ת אוכפת קביעת תאריך אשר כי מדיניות הסיסמאו .2.2.2
תפוגה לסיסמא ויכולת החלפה יזומה ע"י 

 יום( 22המשתמש עצמו. )כל 

 מאשר     /     לא מאשר 

אשר כי מדיניות הסיסמאות אוכפת נעילת משתמש  .2.2.2
 ניסיונות כושלים להתחברות 2לאחר 

 מאשר     /     לא מאשר 

 ניהול משתמשים והרשאות .1.1

שה לקבצים המכילים מידור פנימי בגי אשר כי קיים  .2.2.2
הגישה לקבצים אלה אשר כי מידע של מכבי. 

תתאפשר רק למי שעבודתם ותפקידם בחברה 
 .מחייבים זאת

 מאשר     /     לא מאשר

 

אשר כי ישנו תהליך ניהול משתמשים במערכת  .2.2.2
 )הוספה, שינוי תפקיד וגריעה(

 

 
 

 מאשר     /     לא מאשר

 לא רלוונטי )הסבר מדוע(

______________________ 

 אבטחת מידע בממשקים .1.1

 ?APIהאם השירות ניתן באמצעות חשיפת  .2.2.2

  2.2נא דלג לסעיף  -במקרה שסימנת "לא" 

נא ענה על השאלות  -במקרה שסימנת "כן" 
 הבאות:

 כן     /     לא

 API (API -האם קיים תיעוד מפורט ל .2.2.2
Documentation נא ספקו את התיעוד ) 

 רמאשר     /     לא מאש

 כן     /     לא ? Input validationהאם מבוצע  .2.2.2

 API (WAF ,API -נא תאר כיצד מוגן שירות ה .2.2.2
gateway Swagger ) 

 

 

______________________ 

 

______________________ 
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 מענה המציע )לסמן בעיגול( נושא

 חיווים ולוגים מול פעולות ואירועים במידע מכבי .1.1

 מאשר     /     לא מאשר אשר כי קיים לוג אירועים  .2.2.2

 לוונטי )הסבר מדוע(לא ר

______________________ 

 למכבי onlineאשר כי הלוג יועבר ב  .2.2.2
 מאשר     /     לא מאשר

 העברת מידע מסווג .1

 חסוי או חסוי"כ המסווג מכבי של מידע המכילים קבצים .1.1
 אל יועברו, מכבי  של המידע סיווג מדיניות פ"ע" ביותר

 .מוצפן באופן מכבי,-ומ אל ומהחברה

 /     לא מאשר    מאשר 

 גיבויים .1

 .מגובה כחלק מההתקשרותמכבי אשר כי מידע של  .1.1
 מאשר     /     לא מאשר

 גריטת ציוד מחשובי המכיל מידע של מכבי .1

אשר כי הוצאת דיסקים לצורך תיקון או לכל מטרה אחרת,  .1.1
מבוצעת רק לאחר מחיקת המידע של מכבי ופרמוט 

 הדיסק.

משרתי החברה או ממחשבים חל איסור על הוצאת דיסקים 
אישיים )למעט לגבי חברה או יחיד ללא רשת משתמשים( 

 .כשעליהם נמצאים קבצים המכילים מידע של מכבי

 מאשר     /     לא מאשר

 סקרים ומבדקי חדירה .1

אשר כי מבוצעים סקרי אבטחת מידע ע"פ תכנון שנתי/רב  .1.1
 שנתי והממצאים מטופלים תוך בקרה ניהולית.

 /     לא מאשרמאשר     

 סעיף שאיננו מזכה בניקוד  -שימוש בענן  .11

האם נעשה שימוש  בענן למטרת מתן השירות נשוא הסכם  .11.1
 2.2זה )כולו או מקצתו(. במקרה שכן יש לענות על סעיף 

 כן  /  לא
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 כולו, זה כםהס נשוא השירות מתן למטרת)יש לענות רק במידה ונעשה שימוש בענן שאלון ספק שירותי הענן  .1.1

 .המענה איננו מזכה בניקוד – (בחלקו או

 

 

 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 הכרחי לרשום מענה

 שימוש בשירותי ענן   .1

 רמת השימוש בענן: .2.2
 

 כל השירות מסופק בענן 

  חלק מהשירות מסופק

 בענן. פרט: 

__________________ 

__________________ 

 נן:הגדרה סוג השירות אשר יועבר לע .2.2
 
 ( תוכנה כשירות ענןSoftware as a Service - SaaS.) 

 פלטפורמה כשירות ענן(Platform as a Service - PaaS.) 

 תשתיות כשירות ענן(Infrastructure as a Service - IaaS.) 

 סמן סוג השירות

SaaS 
PaaS 
IaaS 

 :שם ומיקום השרתים .2.2
 

 .שם ספק שירות הענן 

 

 

 

 דינה/יבשת( שבהם יימצא מיקום שרתי השרות בענן )מ

 המידע של המטופלים.

 
 :שם ספק שירות הענן 

__________________ 

__________________ 
 :שם המדינה/יבשת 

__________________ 

__________________ 

 ארכיטקטורה .1

אשר כי הסביבה שהוקצתה לשירות על בסיס ההסכם  .2.2
 מופרדת מלקוחות אחרים של ספק שירות הענן.

 /     לא מאשר  מאשר   

 מאשר     /     לא מאשר אשר כי המידע הנשמר בענן בצורה מוצפנת. .2.2

 הסמכה לתקנים ובצוע מבדקים של ספק שירותי הענן .1

אבטחת מידע  ניתקאחד ממוסמך להענן אשר כי ספק  .2.2
 וציין לאלו מהם. 22222/  22222/  22222

 מאשר     /     לא מאשר

__________________ 

__________________ 
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 : הבקשהטופס  .1

 

                        _______________________________________ התאגיד המציע .2.2

   

 שם היצרן _____________________________________________    .2.2

 

 שם המערכת המוצעת ______________________________________ .2.2

 

 __________________________דגם המערכת __________________ .2.2

 

 __________________________________ותק הטכנולוגיה בארץ /בעולם .2.2

 

 ת_________________________________המוצע מערכתתקנים קיימים ל .2.2

 

 מידע רלוונטי נוסף _________________________________________ .2.2
 

 

 

 לקוחות מרכזיים: .1

 

ותק נשוא  ארץ לקוח

צל הבקשה א

 הלקוח

 טלפון איש קשר

     

     

     

 

 

 

 :ומדן כמויות א .1

 

 ?______________ת ותחילת עבודה זמן משוער נדרש לאספקת המערכ           

)לפי כמות מבחנים /כמות רה הזכות להציע כל מודל תמחור שהוא רואה לנכון לספק שמו

 עובדים /מערכת וכו'(

 וכד' (SaaS), עלות עפ"י שימוש Perptualלפרט את חלופות השימוש / רכש, כגון רכש 

 

 תאור הפריט
אומדן 

 לשנה

מוערך מחיר 

 למערכת
 מטבע

 Virtualבאמצעות  מיוןמערכת מבחני 

Reality& Artificial Intelligence 

 

1 
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 טכנולוגיה ותשתיות  .2.2

דל לפרט את הטכנולוגיה של המערכת והתשתיות הנדרשות להפעלת המערכת, הן במו

 , ככל שחלופות אלו ישימותSaaSאצל הלקוח והן במודל  OnPremהתקנה 

 

 : עלויות משוערות .2.2

 

 עפ"י ניסיונכם:ושלב לרבות לו"ז משוער ליישום לכל שלב ת למערכיש לציין את הערכת העלויות 

 ( רישוי המערכתSubscription Or Perpetual ) 

  התקנה 

  והתאמות למכבי פיתוח 

  תחזוקה 

 הדרכה 

 יות נוספות עלו 

  'עלויות חומרה וכו 

 

 

 

 הערות: .1

 

 .האומדן הינו הערכה בלבד. מכבי אינה מחויבת לכמות האומדן או לכמות כלשהיא 

 

 

 ה:בקשמסמכים שיש לצרף ל  .2.2

 

 איכות. ניתק 

 פרוספקטים. 

 .כל מידע רלבנטי אחר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


