
 
  -מכבי שירותי בריאות  -

 מערכת חיתום מרכזיתו PKIתשתית  בקשה להצעת מחיר לבניית

 SaaSאו במודל    SiteOnבתצורת 

 :כללי .1

עבור רכישה "מכבי"( מעוניינת לקבל הצעות מחיר  -מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1

התקנות  . הקמת התשתית תכלוללתעודות מאובטחות PKIתשתית  ותחזוקה של

CA רכיבי ,HSMמערכת רציה עם מערכות מכבי וג, הקמה, תיעוד מלא, ואינט

בכל הפתרון אשר יוצע ע"י ספק הפתרון יעמוד בבקשה.  ,  כמפורטלחיתום מרכזי

 וחתימה אלקטרוניים "מרשמיםשל משרד הבריאות:  107דרישות נוהל 

  רפואי". ובמוסד החולים בקופת אלקטרונית

. פתרון זה יכלול תהליכים SaaSבמתכונת מערכת חיתום  -אופציה ניתן להגיש גם כ

שירותי חיתום מרוחקים ו חיתום מאובטח, תעודהחיי מלאים לניהול מחזור 

  מחצרי ספק השירות.

   waizman_sh@mac.org.ilאת ההצעות יש לשלוח אל שרון ויצמן לדוא"ל:   .1.2

 .2015/419/עד לתאריך  

מכבי שומרת לה הזכות לנהל מו"מ עם הספק המוביל ולסכם את פרטי העסקה  .1.3

 בשילוב היצרן.

מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה  .1.4

 שהיא. 

ימים מקבלת הודעה  7ספקים עמם תתקשר מכבי, יחתמו על ההסכם לבקשה תוך  .1.5

על רצונה של מכבי להתקשר עמם.  מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק בלתי 

 פרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.נ

   ebhardt_z@mac.org.ilL    שאלות בנושאים טכנולוגיים יש להפנות לצחי לבארד .1.6

 

 :RFPתהליך בחינה של  .2

 :ההצעה תיבחן על בסיס הקריטריונים הבאים .2.1

עבור כל הדרישות המצורפות כולל פיננסיים הכוללים מחיר תנאים  - לותע .2.1.1

 במסמך זה.

וצוות  ,יכולת לספק חומרה, תוכנהגודל, יציבות כלכלית,  - הספק כחברה .2.1.2

 מומחים למתן השירותים המתוארים מסמך זה.

מבוסס של אלפי משתמשים בסדר גודל  PKIניסיון בהתקנת תשתיות  .2.1.3

 לקוחות בארץ. 3טכנולוגיות מיקרוסופט אצל לפחות 

גדולים הטמעה מוצלחת אצל לקוחות  -במערכת חיתום מרכזית  ניסיון .2.1.4

 בארץ.מוצר המתואר ההשירות ו הכוללת את  ,לפחות( משתמשים 1,000)

 מתן רמת איכות גבוה למוצר ושירותי החברה. - איכות .2.1.5

 קשרי ספק לקוח .2.1.6

mailto:waizman_sh@mac.org.il
mailto:Lebhardt_z@mac.org.il


2 

 
 
 
 

 2 

 חתימה על מרשמים( בנושא) תאור המצב הקיים .3

 
 רקע ותיאור כללי: 

הרופא עובד על מערכת התיק הרפואי )להלן: "קליקס"( ומפיק מרשמים באמצעות  -

 מערכת זו

 .המבוסס תעודה מאושרתמערך חיתום על מרשמים בקליקס כיום קיים  -

 נשמרת ע"ג כרטיס חכם. התעודה  -

ק כל שלבי זיהוי, הנפקה ומסירת הכרטיס החכם מנוהלים על פי דרישות חו -

לחתימה אלקטרונית  רשם גורמים מאשרים,חתימה האלקטרונית ותקנות ה

 קומסיין(.דה מאושרת )הונפקה ע"י גורם מאשר: באמצעות תעו

 

 תיאור תהליך החיתום של הרופא: 

 )דרך שרת טרמינל מרוחק(.קליקס את אפליקציית המריץ הרופא  -

 .כפתור חיתוםעל ולוחץ  ממלא מרשם במערכת קליקס -

מניח אצבעו על  הרופא  :הזדהות ביומטרית מול הכרטיס תנדרשלטובת החיתום,  -

 .קורא טביעת אצבע

  . (DLL) לנושא חיתום מספריה שנרכשה לפונקציית תקליקס קוראאפליקציית  -

  PDFעל מתבצע חיתום  -

 לשמירה ווידוא חתימה. הקובץ החתום מועבר לשרת קבצים -
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 :תכולת הבקשה .4

 תכולת הפרויקט כוללת שני מרכיבים עיקריים: 

בנות וחברות   לגורמי מכבי מאובטחות שתשמש את מכבי להנפקת תעודות PKIתשתית 

 בקבוצת מכבי.

חיתום מרכזית שתשמש את רופאי מכבי ורופאים חיצוניים לחיתום על מרשמים מערכת 

במערכת   PKI-דיגיטאליים.  הקשר בין המרכיבים הוא שימוש בתעודות תשתית ה

 .החיתום

 ל את המרכיבים הבאים:ולתכ PKI -ה תשתית .4.1

 .Root + HSMהתקנת שרת  .4.1.1

 רשתי. HSM  שישמשו להנפקת תעודות כולל  Subordinateהתקנת שרתי  .4.1.2

 . HTTP-ו LDAPלנקודות פרסום  CRLהקמת מערך הפצת  .4.1.3

 להנפקת תעודות מסוגים שונים. CAקינפוג  .4.1.4

 .OCSPהקמת תשתית  .4.1.5

 .כתיבת אפיון ונהלים לניהול התשתית .4.1.6

 

 Trustworthy System Supporting Server Signingפתרון חיתום מרכזי  .4.2

(TW4S)  יכלול: 

שירות  .HSMכדוגמת  מפתחות החיתוםחזור חיי מרכיב מאובטח לניהול  .4.2.1

 Trusted Signature Creationתוכנה  - מאובטח מרכזירשתי חיתום 

Module   ,ותומכת בחותמים מרוחקים לחיתום הרצה על שרת ברשת

תוך שימוש במפתחות חיתום הנשמרים באופן  ,מרחוק על מסמכים

כמינימום את תכלול התוכנה  .בלבד מאובטח וניתנים לשליטת בעל המפתח

 :הפונקציות הבאות

 .)באופן שיפורט בהמשך(זיהוי המשתמש  .4.2.1.1

( לאתחול מפתחות Signature Creation Data) SCD -אתחול ה .4.2.1.2

 .חתימה

 .חיתום דיגיטאלי .4.2.1.3

4.2.2. API לפיתוחים עתידיים. 

וכל רכיב נדרש  Cryptographic Service Providerהכוללת  Clientתוכנת  .4.2.3

 אחר לביצוע חיתום מרוחק.

 , ביטול, חידוש(.הנפקה) בתהליכי מחזור חיי תעודה דיגיטאלית תמיכה .4.2.4

 .DRPרכיב שני שיענה על דרישות  .4.2.5
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לחיתום מרכזי שימוקם אצל   SaaS  -כמרכזי פתרון חיתום   -אופציונאלי  .4.2.6

 הבריאות.   משרדשל  107את כל דרישות נוהל   הספק ויספק

 

 ארכיטקטורה .5

 PKI-ארכיטקטורת מערכת ה .5.1

 

 הנמצאים CA לשרתי תודיגיטלי תעודות הנפקת שרת - Root CA שרת .5.1.1

 נסמכים לצדדים הביטול דבר ופרסום תעודות ביטול, בהיררכיה תחתיו

(CRL .)שרת יכלול הפתרון Root CA היררכית תחילת את שיהווה, אחד 

 מאובטח תהליך במסגרת(, Self-Sign) עצמית ייחתם זה שרת. החתימות

 .כולו ובמערך( Root Certificate) שלו בתעודה אמון מתן שיאפשר

 דיגיטליות לתעודות בקשות על יחתום זה CA שרת - Issuing CA שרת .5.1.2

(CSR – Certificate Signing Request )מחשבים: כגון במכבי לישויות ,

 דיגיטלית תעודה השרת מנפיק בכך. ושירותים משתמשים, שונים התקנים

 -ה בו סדור בתהליך, מאובטח באופן תבוצעאף היא  זה שרת הקמת. לישות

Root CA הגדרות תבוצענהכמו כן, . השרת של התעודה על חותם 

 .בקרה ללא תעודות מהשרת להנפיק יהיה ניתן שלא כך מתאימות

ושרת  Issuing CA שרת ההקמהראשון של  בשלב תכלול התשתית

Machine CA. 
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5.1.3. HSM -  רכיב המשלב חומרה ותוכנה, המיועד לחילול ושמירה של מפתחות

באופן  CA -שרתי ההמפתחות הפרטיים של  חסנווהצפנה. ברכיב זה יא

 שיבטיח את אבטחתם ושלמותם.

 לשרת הישירה הגישה את למנוע יש, מידע אבטחת משיקולי - RA תחנת .5.1.4

 אליו Web Enrollment או RA המכונה proxy רכיב הוספת י"ע CA -ה

 הוא ורק, מאובטחת תהיה  RA -ה לשרת הגישה. לתעודות הבקשות יופנו

 .נוספות ופעולות תעודות בקשת ביצוע לצורך CA -ה לשרת לפנות יוכל

. מבוטלות תעודות של רשימות מפרסם CA שרת כל - CRL פרסום שרתי .5.1.5

 הפרסום נקודות. כגיבוי LDAP ושרתי  Web שרתי יהיו הפרסום נקודות

 בשרטוט. תעודה סטאטוס של בדיקה המבצע יישום לכל זמינות תהיינה

 .CRL -ה מנגנון להחלפת' ב לשלב כאופציה OCSP שרת מצוין

5.1.6. Repository - ה מערך-PKI שרתי על מסתמך LDAP  ,מנוהלות בהם 

 Issuing-ה שרתי. CRL ורשימות התשתית תעודות, Templates, הרשאות

CA  ב חברים יהיו-Domain ב שימוש ויעשו- Active Directory הקיים 

 .בארגון

5.1.7. Web Enrollment Services - Web Service תעודות להנפקת פונים אליו 

 בקמפוס CA -ל בקשות מעביר והוא HTTPS בפרוטוקול לרשת מחוץ

 .DCOM בפרוטוקול

5.1.8. Web Enrollment Policy Services -  שירות לקביעת מדיניות ההנפקה

 מחוץ לרשת.
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 :ארכיטקטורת שירות החיתום המרכזי .5.2

 

 / בית/ מרפאה.רטיתחנת רופא נמצאת במשרדו הפ .5.2.1

מערכת קליקס עובדת . התחנה מקושרת לשרת טרמינל מולו היא מזדהה .5.2.2

 Windowsמערכות הפעלה תחת  Cockpit -ו  CITRIXשרתי על 

/2012R2. 

 .ם על מרשם באמצעות קליקס מרכזיוחתמבקש לרופא  .5.2.3

 AD, סיסמת ADעולה מסך הזדהות בו מקיש הרופא שם משתמש  .5.2.4

 OTP -ה . מתבצע זיהוי רדיוס )קיים במכבי( לסיסמתOTPוסיסמת 

  .AD -ואחריה זיהוי ל

הספק ויתואר  פתחשי( DLL)בקשת החתימה מועברת מקליקס לממשק  .5.2.5

 בהמשך.

מפורטות במסמך זה. כמו כן השירות שירות החיתום המרכזי דרישות מ .5.2.6

 לכלול מספר שרתים ושירותים נפרדים או בהתקן יחיד.עשוי 

 .תחנות ניהול והנפקה ישמשו את המנפיקים וגופי התמיכה .5.2.7

. ניתן לעשות בו שימוש או להציע של מכבי CAבשרטוט מוצג שרת  .5.2.8

 .חלופות

 .Domain-ב  Userלכל הרופאים  .5.2.9
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 :לשרת החיתום PKI-הקשר בין תשתית ה .5.3

 .PKI-קשר בין תשתית החיתום לתשתית ה יכללוהפתרונות המוצעים 
 

 שיחתם על ידי   Subordinate CAתעודות החתימה יונפקו משרת  .5.3.1

שרת זה יכול להיות חלק ממערכת החיתום או שרת  .Root CA -ה

 מיקרוסופט שמהווה חלק מהתשתית.

באמצעות ממשק ניהול בשרת החיתום ייחולל צמד מפתחות  .5.3.1.1

בשם  CA -)פרטי וציבורי(  ובקשה לתעודה תישלח לשרת ה

 החותם.

5.3.1.2. CA יחתום על הבקשה ויחזיר תעודה. 

 .התעודה תותקן בשרת החיתום באופן אוטומטי .5.3.1.3

ימות תבעת חידוש תעודה תוגש בקשה אוטומטית משרת הח .5.3.1.4

 .)המשתמש יידרש לאשר את החידוש( CA -לשרת ה

הדגש הוא שניהול התעודות יבוצע באופן שקוף ע"י מערכת  .5.3.1.5

 החיתום.

 
 
 

 PKI-הקמת תשתית הבמסגרת שיוקם  CA -הפתרון יכול לכלול שימוש ב .5.3.2

 . Subordinate-למערכת החיתום שייחתם כ CAכבשרטוט או 

 מכבי.בכל אחד מהמקרים תעודת החתימה תהיה תחת היררכית  .5.3.3
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 משרת החיתום המרכזי  הדרישותמפרט טכני של  .6

 תשתיות  .6.1

 

 

 SaaS פצייתוא .6.2

 

 

 

 הערות חשיבות דרישה מס"ד

6.1.1.  

ניתן להציע פתרון חיתום מרכזי המתבסס על 
התקן הכולל בתוכו את כל המרכיבים הנדרשים 
למימוש הפתרון או חלוקת פונקציות בין שרתים 

 בין מספר שרתים

 לידיעה
 

6.1.2.  
קיים  Active Directoryהפתרון ישתלב בסביבת 

במכבי לטובת הגדרת הרשאות, קבוצות הנפקה 
 והזדהות

 חובה
יתאר את מערכת המציע 

 ההרשאות למוצר

6.1.3.  
בהמשך לסעיף קודם: הפתרון יכלול גם יכולת 
ניהול משתמשים והרשאות עצמאית ע"י שימוש 

 בבסיס נתונים.
   יתרון

6.1.4.  

 Root CAללת כוה PKIהפתרון ישתלב בסביבת 
במכבי. שיוקמו במסגרת מכרז זה    Issuing CA-ו

שינפיק את תעודות החיתום ייחתם תחת  CA-ה
 החדשה שתוקם במכבי.  PKI-ת היכיררהי

  חובה

6.1.5.  
CA  הנפקת תעודות החתימה לרופאים יכול

 CAלהיות חלק משרת החתימות או שרת 
 מהתשתית שתוקם. 

  חובה

  יתרון יתירות ברמת רשת וספק כוח  .6.1.6

6.1.7.  Rack mounted  באופן שניתן להתקנה בארונות
 ר השרתיםדתקשורת סטנדרטים בח

   יתרון

סנכרון זמן: יש לסנכרן את מערכת החיתום עם   .6.1.8
 מקור זמן סטנדרטי של מכבי

 חובה
 

6.1.9.  
Scalability - ש לתאר אפשרות להרחבת י

 Loadור ביצועים ושרידות למשל המערכת לשיפ

Balancing 

ניתן המציע יתאר האם  חובה
להרחיב לעוד שרתי הנפקה 

 כדי לשפר ביצועים

6.2.1.  
SaaS  6.1.5 -ו 6.1.4, 6.1.2לא נדרש לקיים סעיף 

 
 חובה

תישען על  SaaS-הזדהות ל
של   ADאותנטיקציה מול 

 מכבי

  חובה מכבי בלבדמשתמשי  השרת ישרת את   .6.2.2

6.2.3.  

השרת ימוקם בחדר מבוקר פיסית ולוגית בארון 

 ומנוטר.נעול 

 

  חובה
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 פיתוחים .6.3

 

 

 

 

 

 

 

  

 הערות חשיבות דרישה מס"ד

6.3.1 

ובנוסף  ADוסיסמת   Userזיהוי: משתמש יקיש 
 -.  המערכת תבדוק תחילה את הOTPשדה 
OTP ולאחר הצלחה את זיהוי ה- AD. 

 OTPנדרשת תמיכה מלאה בזיהוי מבוסס 
)המחולל במכשיר סלולארי או נשלח אליו( אותו 
מקיש המשתמש.  הטכנולוגיה הקיימת במכבי 

 שפועל כרדיוס Vascoמבוססת שרת 

 5.2.4ר'  חובה

6.3.2 DLL  :לידיעה שיספק את הממשק הבא 
 

6.3.2.1 

 sign(path, appearance)חתימה   תפונקציי            

 

הקליקס טוען את תכנית ההחתמה 
 ושולח : 

path = of file to sign [string] 

example: 

path = "C:\Documents and 

Settings\gal_sa\Local 

Settings\Temp\12300001.pdf" 

 

Appearance = signature appearance [string] 

Example: 

Appearance = "clicks_pr" 

 חהבהצל 0הפונקציה תחזיר קוד 

וקודים אחרים לכישלון )רשימה תועבר 
 בשלב האפיון(

 

  חובה

פונקציית ווידוא חתימה )הממשק יסופק              6.3.3
  חובה מאוחר יותר בשלב האפיון(
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 ביצועים .6.4

 

 אבטחת מידע .6.5

 

 

 

 הערות חשיבות דרישה מס"ד

חתימות  50המערכת המוצעת תתמוך במינימום   .6.4.1
 יהשניב

 חובה
 

  חובה חותמים בו זמנית 100יכולת חיתום של    .6.4.2

6.4.3.  
שניות  1.5זמן ביצוע חתימה אחת לא יעלה על 

)הזמן בתוך שרת  מרגע שמגיע לשרת החיתום
 החיתום(.

  חובה

 הערות חשיבות דרישה מס"ד

6.5.1.  

חוק הפתרון המוצע יספק מענה לדרישת 
שם נכתב כי  2001החתימה האלקטרונית 

אלקטרונית מאובטחת הופקה באמצעי חתימה 
הניתן לשליטתו הבלעדית של בעל אמצעי 

 החתימה

 חובה

הספק יוכיח כיצד שליטת בעל 
אמצעי החתימה מתקיימת 

שקורא כפי בהתקן מרכזי 
 .בכרטיס חכם

פתרון החיתום המרכזי יתמוך בבעלי תפקידים   .6.5.2
 לידיעה הבאים:

יש לתאר את מערכת הרשאות 
וכיצד ניתן תפקידי הניהול 

 לממש את הפירוט הבא

: אחראי על ניהול אבטחה קצין  .6.4.2.1
  חובה ומימוש מדיניות אבטחת המידע במוצר

6.4.2.2. 
: מורשה להתקין, לקנפג מנהל מערכת 

הרשאות  תולתחזק את המערכת, תוך הגבל
 לפרמטרי א"מ

  חובה

: פעילות שוטפת כגון מפעיל המערכת  .6.4.2.3
  חובה ושחזור המערכתגיבוי 

: מורשה לצפות מבקר המערכת  .6.4.2.4
  חובה בלוגים, ואירועים.

  חובה ניתן יהיה לשייך משתמשים לתפקידים הנ"ל  .6.5.3

המערכת תוודא שמשתמש שמוגדר כפקיד   .6.5.4
  יתרון אבטחה אינו מורשה כמבקר

המערכת תוודא שמשתמש שמוגדר כמנהל   .6.5.5
  יתרון פקיד אבטחה.המערכת אינו מורשה כמבקר או 

בשום מקרה לא יוכל בעל תפקיד ניהולי   .6.5.6
יש לפרט כיצד ממומשת דרישה  חובה במערכת לחתום בשם משתמש אחר

 זו

6.5.7.  
יש למסור דו"ח בדיקות של בודק חיצוני הכולל 
בדיקות אבטחת קוד, בדיקות פריצה ובדיקות 

 אבטחת התהליכים
  יתרון
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 הזדהות .6.6

 

 

 

 ותפעול  ניהול .6.7

 

  

 הערות חשיבות דרישה מס"ד

בעת ביצוע חתימה יתבקש המשתמש להציג נתוני   .6.6.1
 הזדהות

 חובה
 

  ידיעה :הבאות ההזדהותהפתרון המוצע יתמוך בשיטות   .6.6.2

 Activeשם משתמש וסיסמת  הזדהות .6.5.2.1

Directory מכבי של 
  חובה

 Vascoמבוסס טוקני  OTP הזדהות  .6.5.2.2
 במכבי םהקיימי

  חובה

6.5.2.3. 

ע"י תשתית  SMS -שישלח כ OTPזיהוי 
הקיימת במכבי או יחולל במכשיר סלולארי 
)באחריות מכבי(. התשתית כוללת התקן של 

ומנגנון משלוח הודעות   VASCOחברת 
SMS . 

  חובה

6.6.3.  
דרש ילאחר פרק זמן שיקבע כפרמטר ע"י מכבי י

זיהוי מחדש. באותו פרק זמן החיתום יתבצע על 
 בסיס הזיהוי האחרון.

  חובה

6.6.4.  
בזיהוי שיקבעו  תכישלונובמקרה של מספר 

כפרמטר, המערכת תמנע אפשרות זיהוי נוסף לפרק 
 זמן שיקבע כפרמטר

  חובה

  חובה Logoutזיהוי מחודש יידרש לאחר ביצוע   .6.6.5

 הערות חשיבות דרישה מס"ד

 לידיעה יסופקו מדריכי ניהול ותפעול למערכת שיכללו:  .6.7.1
 

 חובה וניהול התקנהמדריך  6.7.1.1
אבטחת  ,הוראות התקנה

, תקלות נפוצות המוצר
 ופתרונן.

  חובה מדריך שימוש 6.7.1.2
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 ניהול מפתחות .6.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הערות חשיבות דרישה מס"ד

6.8.1 
מפתחות חיתום משתמש יחוללו רק בהתקן ייצור 

 FIPS( אמצעי זה יעמוד בתקן HSMהחתימות )

140-2 level 3 

 חובה
 

6.8.2 

יתמוך באלגוריתמים אמצעי חילול המפתחות 
קריפטוגרפים ואורכי מפתחות המצוינים בהנחיית 

"עדכון  4/2010רשם הגורמים המאשרים מס' 
 אלגוריתמים ואורכי מפתחות"

ניתן למצוא הנחיה זו  חובה
 בלינק הבא:

http://index.justice.go

v.il/Units/ilita/LawInf

o/Hanchayot/Hanchay

otBetokef/Pages/Hanh

ayotCA.aspx 

מפתחות פרטיים ישמרו תמיד באופן מאובטח  6.8.3
 שיבטיח סודיות ומהימנות המפתחות

 חובה
 

6.8.4 

ניהול מחזור חיי מפתחות החותמים יבוצע 
באמצעות תוכנת ניהול שרת החתימות באופן 
אוטומטי , כך שלא תידרש רכישת מערכת ניהול 

 נוספת חיצונית

 חובה

 

גיבוי מפתחות פרטיים יתבצע באופן מאובטח  6.8.5
 שיבטיח סודיות ומהימנות המפתחות

 חובה
 

6.8.6 
מפתחות בקרה )זיהוי מנפיקים למשל( ותשתית 

 -למשל( ישמרו על גבי ה SSL)למימוש הצפנת 
HSM   

 יתרון
 

יש לאפשר חידוש מפתחות בקרה ותשתית  על  6.8.7
 בסיס תקופתי

 יתרון
 

http://index.justice.gov.il/Units/ilita/LawInfo/Hanchayot/HanchayotBetokef/Pages/HanhayotCA.aspx
http://index.justice.gov.il/Units/ilita/LawInfo/Hanchayot/HanchayotBetokef/Pages/HanhayotCA.aspx
http://index.justice.gov.il/Units/ilita/LawInfo/Hanchayot/HanchayotBetokef/Pages/HanhayotCA.aspx
http://index.justice.gov.il/Units/ilita/LawInfo/Hanchayot/HanchayotBetokef/Pages/HanhayotCA.aspx
http://index.justice.gov.il/Units/ilita/LawInfo/Hanchayot/HanchayotBetokef/Pages/HanhayotCA.aspx
http://index.justice.gov.il/Units/ilita/LawInfo/Hanchayot/HanchayotBetokef/Pages/HanhayotCA.aspx
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 ניטור .6.9

 
 (SaaS אופציית)תוספות ל

 

 

 

 

 הערות חשיבות דרישה מס"ד

 חובה האירועים הבאים:יש לכתוב ללוג את   .6.9.1

 

אירועי ניהול מפתחות )לפחות חילול,  .6.9.1.1
 מחיקה, פגי תוקף(

 חובה
 

 חיתום מוצלח שיכלול זהות החותם .6.9.1.2
 חובה

 

 Audit-הדלקה וכיבוי של מנגנון ה .6.9.1.3
 יתרון

 

 Auditשינוי פרמטרי  .6.9.1.4
 יתרון

 

 מפני שינוי ומחיקה Audit-יש להגן על מנגנון ה  .6.9.2
 יתרון

 

6.9.3.  
ושעה, סוג האירוע,  תאריךיכלול:  Auditפריט 

, הצלחה / )שם משתמש( אחראי על הפעולה
   תוכן הפעולה , כישלון

  חובה

  חובה פורמט נתוני הביקורת יהיה קריא  .6.9.4

6.9.5.  
ינוהל לוג אחד למערכת כולל תתי המערכות 

של השרת או  במקרה של  EventLog-וירשם ל
 Syslogפרוטוקול  ךייתמ(  deviceהתקן )

 יש לפרט מבנה לוג יתרון

6.9.6.  

בעת קרות  Warningsהמערכת תפיק התראות 
אירועי אבטחת מידע כגון: חיתום מחוץ לשעות 
פעילות שיוגדרו, חיתום בקצב גבוה מידי, פתיחת 

 יחיד מאותו משתמש  Session -יותר מ

  יתרון

  חובה (Trap) 3בגרסה  SNMPתמיכה בפרוטוקול   .6.9.7

6.9.8.  
תינתן למכבי יכולת הפקת דו"חות ישירה 
ועצמאית לגבי חתימות  שבוצעו בהצלחה וכאלה 

 שנכשל
  חובה

6.9.9.  

יהיה חשוף בפני אחראי  Audit -כל נתוני ה

 המערכת המכבי תוך שימוש בדפדפן.

 

  חובה

6.9.10.  
 למכבי mail -יישלחו ב 6.8.6כל התראות סעיף 

 
  חובה
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 ושרידותגיבוי  .6.10

 

 
 (SaaS אופצייתתוספות ל)

 

 תקנים ורגולציות .6.11

 

 

 

 

 

  

 הערות חשיבות דרישה מס"ד

גיבוי פרמטרי אבטחה ומפתחות המערכת יהיה   .6.10.1
 מוצפן וחתום

 חובה
 

ינתן מנגנון שחזור שישחזר את מצב המערכת י  .6.10.2
  חובה  לנקודת הגיבוי

6.10.3.  Availability Clusters High -  יכולת מובנית
 .Active/Standbyלזמינות גבוהה במודל 

 חובה
יתרון למודל נוסף 

Active/Active 

 99.999%יש לדרוש זמינות של  SaaSבאופציית   .6.10.4
 שעות נפילה בשנה 9 -זמינות בשנה שזה אומר כ

  חובה

 הערות חשיבות דרישה מס"ד

6.11.1.  

שירות החיתום המרכזי יתמוך  -חיתום מאובטח 
בכל סעיפי מסמך "תקנות חתימה אלקטרונית 
)חתימה אלקטרונית מאובטחת, מערכות חומרה 

  2001-ותוכנה ובדיקת בקשות( התשס"א

יש לספק חוות דעת  חובה
 משפטית התומכת בדרישה

6.11.2.  
)על נספחיו( של  107עמידה בכל דרישות נוהל 

 וחתימה אלקטרוניים "מרשמים -משרד הבריאות 

 רפואי". ובמוסד החולים בקופת אלקטרונית
 חובה

דרישה זו מהווה דרישת 
סף. בפרק תהליכים 

נתמכים יפרט המשיב כיצד 
ממומשים תהליכי הנפקה 

 במערכת

6.11.3.  
 עמידה בדרישות תקן אירופאי 

 CEN/prEN 419241-1:2014 
 יתרון

במענה יש להציג עמידה 
 בתקן. 6בסעיפי פרק 

במידה והייתה התייחסות 
בסעיפים הקודמים יש רק 

 להפנות לסעיף המתאים

 חובה FIPS 140-2 level 3עמידה בתקן   .6.11.4
יש לצרף תעודה ולפרט 

לאלו רכיבים ובאיזו תצורת 
 מערכת ניתן התקן
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 תהליכים נתמכים .6.12

 

 
 
 (SaaS אופצייתתוספת ל)

 הערות חשיבות דרישה מס"ד

6.12.1.  
, 107בנוהל  3.1.4: סעיף תהליך רישום וזיהוי

כיצד המערכת מגבילה את כמות התעודות 
 למשתמש לתעודה יחידה

  חובה

6.12.2.  
,  107בנוהל  3.2.5סעיף  אחריות והוראות כלליות

נדרש סימון בתעודת החתימה שהיא מותקנת ע"ג 
 שרת.

 יתרון
 

6.12.3.  
. יש PKI: במידה והמוצר כולל תשתית הנפקה

 107לנוהל  3.6.1לפרט עמידה בדרישות סעיף 
 '.נספח א

  יתרון

6.12.4.  
 PKI: ניתן להנפיק תעודה מתשתית הנפקה

-3.6.4פנימית של מכבי באופן המתואר בסעיף 
 נספח א' 107של נוהל  3.6.5

 חובה

את  יתאר בפירוט המציע
תהליך ההנפקה של 

. תעודת חתימה לרופא
בשתי שיטות: תוך 

 PKIשימוש בתשתית 
שתוקם במכבי, תוך 

 PKIשימוש בתשתית 
כולל  המגיע עם המוצר

 צילומי מסך.

יש לתמוך בשיטות הנפקה אוטומטיות הנפקה:   .6.12.5
 חובה העונות על הדרישות.

במקרה זה יש לתאר 
כיצד ניתן להנפיק 

לקבוצת רופאים תעודות 
באופן שידמה הנפקת 

  אצווה של כרטיסים עם 

 PIN  אקראי. רק הרופא
יוכל לאחר זיהוי לאקטב 

 את אמצעי החתימה.

תמיכה בחידוש מרוחק אוטומטי  הנפקה מחדש:  .6.12.6
 חובה תוך התבססות על התעודה התקפה הקיימת

יש לתאר תהליך בו 
תעודות מתחדשות על 
בסיס הקיימות עם או 

 ללא התערבות המשתמש

מוצר החיתום המרכזי ינהל את ניהול תעודות:   .6.12.7
  יתרון התעודות מבחינת התראה על פגי תוקף

6.12.8.  
 הרופאים פריסת פי על במכבי תהיה ההנפקה
 .במחוזות

 
 חובה

נותן השירות יאסוף 
כתובות מייל בזמן 

 הרישום.

6.12.9.  

שליחת הודעה לרופא  –מחדש מרחוק  הנפקה
טרם פג תוקף תעודתו, ביצוע הנפקה על בסיס 

הרופא כחלק ממסך ההזדהות. התעודה הקיימת 
 .הנפקה את רשיאשר נתוניו ויא

 
 

 חובה

תהליך שליחת  לפרט את
הכי נוח ההודעה לרופא )

לשלוח מייל עם לינק 
ומשם להתחיל תהליך 

 הנפקה מחדש.(
הזיהוי יהיה במערכות 

מכבי תחילה ואז יועברו 
Credentials  מוצפנים
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 שונות .6.13

 

 

לשרת חיצוני, ואז הספק 
חייב לבצע זיהוי נוסף. 

 מדויק Workflowתכנון 
עם ספק  יתבצעיותר 

 .שיבחר המוצר

 התראות כולל הספק על הניהול אחריותניהול:   .6.12.10
  חובה לחידוש

 הערות חשיבות דרישה מס"ד

יכולת חתימה על הקבצים מהסוגים הרשומים   .6.13.1
  ידיעה מטה:

6.13.1.1. PDF  תואם(Adobe) חובה 
 

6.13.1.2. 
Microsoft Office 

  יתרון

6.13.1.3. 
TIFF  באמצעותplugin יתרון 

 

6.13.1.4. 
HTML יתרון 

 

6.13.1.5. 
XML יתרון 

 

6.13.1.6. 
 יתרון Outlookדואר אלקטרוני 

 

6.13.1.7. 
Share Point יתרון 

 

6.13.2.  
שיאפשר למפתחי מכבי  APIלמוצר יהיה 

להתממשק בעתיד למערכות ויישומים נוספים 
 -לשם ביצוע חתימות. הממשק יתמוך ב

 לידיעה

 

6.13.2.1. 
 חובה #net C.שפות תכנות         

 

6.13.2.2. 
         Java,  VB , C\C++ יתרון 

 

6.13.2.3. 
 יתרון Web Serviceממשק         

 

6.13.2.4. 

המשיב יתאר כל תוכנה  חובה  Clientתוכנת 
הנדרשת להתקנה בצד 

למימוש  Client-ה
 הפתרון

6.13.2.5. 
 107מבנה התעודה: יש להציג עמידה בדרישת נוהל 

 2.1.7נספח ב סעיף 
 חובה
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 PKI-מפרט טכני של תשתית ה .7

 SaaSלא רלוונטי לפתרון  - תשתיות  .7.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. HSM –( לא רלוונטי לפתרוןSaaS) 

 הערות חשיבות דרישה מס"ד

 Active Directoryהפתרון ישתלב בסביבת   .7.1.1
 קיים במכבי לטובת הגדרת הרשאות, והזדהות

  חובה

7.1.2.  
שיתבסס  Root CAהפתרון יכלול הקמת שרת 

ביט  4096, מפתחות  2012R2על שרת 
 .SHA256ואלגוריתם חיתום 

  חובה

7.1.3.  
 Subordinate CAsהפתרון יכלול הקמת שרתי 

 4096, מפתחות  2012R2שיתבסס ועל שרת 
 .SHA256ביט ואלגוריתם חיתום 

 חובה

בשלב הראשון יוקמו שרת 
לתעודות מכונות ושרת לתעודות 
אנשים. יש לתכנן תשתית שתוכל 

 בשלב הבאלהתרחב לעוד שרתים 

7.1.4.  Scalability -  יש לתאר אפשרות להרחבת
 המערכת לשיפור ביצועים ושרידות 

 חובה
 

7.1.5.  

 HSMישמרו ע"ג חומרת  CAמפתחות שרתי 
 2-ו Offline-לשכבת ה HSM.  ידרש 7.2ראה 

HSMs רשתיים לשכבת ה-Online  אחד
 שישמש כגיבוי חם

 חובה

 

7.1.6.  
CRLנקודת פרסום :HTTP,  לשרתיIIS 

שיסופקו ע"י מכבי. הספק יתכנן נקודות פרסום 
 LDAP -ום שנייה לסעם יצירות. נקודת פר

 חובה

 

שרת פרוקסי: יותקן שרת שישמש חוצץ בין   .7.1.7
   Port 443-. גישה אליו בCA -המנפיק ל

 חובה
 

7.1.8.  
-ו Web Enrollment Servicesיותקן שרת 

policy  אליה יתחברו מסביבות מנותקות ברמת
AD להנפקת תעודות 

 חובה
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 (SaaSלא רלוונטי לפתרון ) אבטחת מידע .7.3

 

 הערות חשיבות דרישה מס"ד

 יש לספק תעודה  חובה FIPS 140-2 Level 3עמידה בתקן   .7.2.1

7.2.2.  
 4096תתאפשר תמיכה במפתחות באורכים עד 

 ביט
 

  חובה

  חובה תהיה מוצפנת HSM -כל התקשורת עם ה  .7.2.3

 Factor 2זיהוי בעלי תפקידים בשיטת    .7.2.4
 

 חובה
. האם factors 2-יש לפרט מהם ה

-מצריך נוכחות פיזית ליד ה
HSM? 

  יתרון משתמשים M of Nתמיכה בפעולות להן נדרש   .7.2.5

7.2.6.  
 -של כל הפעולות המבוצעות ב  Auditingיכולת
HSM  ואפשרות קישור למערכות שו"ב

 חיצוניות.
  חובה

  חובה HSM-מפתח פרטי  מה מניעת יכולת העתקת  .7.2.7

7.2.8.  

 – Role Base Access Control -תמיכה ב
RBAC ל- HSM  לבעלי התפקידים השונים

בארגון.  הדרישה שתהיה תמיכה בביזור 
 -סמכויות כך שלא ניתן יהיה לתפעל את ה

HSM  ברמה של חתימה על שרתים ע"י בעל
 תפקיד יחיד

  חובה

7.2.9.  
  -תפעול הלופשוט  יאינטואיטיבממשק ניהול 

HSM 
 

  יתרון

7.2.10.  
,  CAPICOMים כגון טנדרשת תמיכה בסטנדר

PKCS#11 
 

  חובה

7.2.11.  
נדרשת יכולת גיבוי מלא של פרמטרי ההתקנה 

 בצורה מוצפנת HSM -והתוכן השמור ב
 

  חובה

7.2.12.  
 לתכניתניםנדרש ממשק  – APIממשקי תוכנה

מיישומים  HSM -שיאפשר שילוב פעולות ה
 המפותחים במכבי

  חובה

7.2.13.  
נדרשת תמיכה ותאימות לגרסאות מערכות 

 הפעלה של מיקרוסופט.
 

  חובה

7.2.14.  
וכן   Failoverנדרשת יכולת שרידות  –שרידות 

High Availability    למימושDRP. 
 

 חובה
יש לפרט את יכולות השרידות של 

 .Failover-ל SLAהמוצר + ציון 

 SNMP V3בפרוטוקול  יטוריכולת נ  .7.2.15
 

  חובה
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 SaaSלא רלוונטי לפתרון  – ניטור .7.4

 

 

 

 

 SaaSלא רלוונטי לפתרון  – גיבוי ושרידות .7.5

 

 הערות חשיבות דרישה מס"ד

  עהיליד Offlineיהיה במצב  Root CAשרת   .7.3.1

  עהיליד VLANSיופרדו באמצעות שרתי הנפקה   .7.3.2

 לידיעה ברשת פרטית  HSMיש להפריד   .7.3.3

בתלות בארכיטקטורה שתיבחר, 
אם תהיה הפרדת רשתות, יהיה 

צורך בממשק רשת נוסף עבור כל 
CA .ותחנת ניהול בסגמנט חדש 

שיתאימו לאורך מפתח  CAקביעת פרמטרי   .7.3.4
4096 

  עהיליד

  חובה 2048תח תעודות קצה יהיה פמאורך   .7.3.5

יש לתכנן פרמטרי תשתית לתמיכה בתעודות   .7.3.6
  חובה שנים 6קצה של עד 

7.3.7.  
שכולל  Key Ceremonyיש לכלול בפתרון נוהל 

גם את אופן הפרדת הרכיבים של שמירת 
 הסודות השונים בין כפסות שונות

  חובה

 הערות חשיבות דרישה מס"ד

יש לשלב את הפתרון עם מערכות הניטור   .7.4.1
 .HP BSM, המרכזיות של מכבי

 יסופקו פרטים בשלב האפיון חובה

7.4.2.  

HSM - שלהלן כמינימום ת ויפעילוהר וטינ
נפילה והעלאה פעולות ייצור מפתחות, : נדרש

 קריאהזיהוי,  תכישלונוהתחברות משתמש, 
, שינוי Tamperומחיקת לוג, ניסיון 

  קונפיגורציה

 חובה
על הספק לתאר יכולות ניטור 

 יתרון -נוספות של המערכת 

7.4.3.  CRL חובה לא פורסם  

7.4.4.  CRL חובה אינו תקף או לא נמצא בנקודת הפרסום  

של  םומחצית חיישל תעודות תוקף  ותפגניטור   .7.4.5
 CAשרתי בתעודות כל ה

  חובה

ספק הפתרון רשאי להציע מוצר  יתרון ניטור והתרעה על פגי תוקף תעודות קצה  .7.4.6
 מדף דרך צד ג'.
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 SaaSלא רלוונטי לפתרון  – ונהלים תהליכים .7.6

 

 הערות חשיבות דרישה מס"ד

7.5.1.  
שיכלול פריטי מידע שיש יש לכתוב נוהל גיבוי 

לגבות כדי לבצע שחזור של תשתית לאחר 
 נפילה

  חובה

  חובה באופן מלא ונגיש יהיה זמין CRL -שירות   .7.5.2

 24ניתן לשקם תוך   subordinate CAשירותי   .7.5.3
 שעות

  חובה

ניתן לשקם   subordinate Root CAשירותי   .7.5.4
 יום 14תוך 

  חובה

7.5.5.  
HSM –  הספק יוכיח שיש ברשותו מכשירים

 זהים או בעלי יכולות משופרות, חלופיים
 למקרה של צורך בהחלפת מכשיר

  חובה
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 הערות חשיבות דרישה מס"ד

    כתבו הנהלים הבאיםיי  .7.6.1

 ס חילול מפתחותקט  .7.6.2
 חובה

 

  חובה נוהל גיבוי שחזור  .7.6.3

, שרתים  PKI-נוהל אבטחת תשתית ה  .7.6.4
 ומפתחות

  חובה

  חובה נוהל הנפקת תעודות  .7.6.5

    ייכתבו ההוראות הטכניות הבאות  .7.6.6

   Root  CAהקמת שרת  .7.6.7
 Subordinate CA -ו

  חובה

  חובה HSMהקמת וקינפוג   .7.6.8

  חובה Offline CRLהפצת   .7.6.9

  חובה גיבוי שחזור  .7.6.10

    ייכתבו המסמכים הבאים  .7.6.11

  חובה אפיון טכני מפורט  .7.6.12

  חובה מסמך התאוששות מאסון  .7.6.13

   יתמכו ויתוארו התהליכים הבאים  .7.6.14

  חובה SSLתהליך הנפקת תעודת   .7.6.15

-ב SSLתהליך הנפקת תעודת   .7.6.16
extranet 

  חובה
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 :דרישות הטמעה ואינטגרציה .8

הינו מסוג   ,הטמעת מערכת חיתום מרכזית במכביו PKIהקמת תשתית פרויקט  .8.1

Turn Key Project העונה על כל דרישות מפרט זה פתרוןיספק  ,שיבחר המציע, בו, 

 בסביבת ייצור , התקנהולאחר בדיקות קבלהבמכבי  Testיבת בה בסכולל התקנ

 . Vascoקליקס,  ADואינטגרציה עם מערכות קיימות, 

 ש.ימסרו מסמכי תיעוד כנדר .8.2

 יםוליווי (במכבי צוותים הטכניים המתחזקיםאנשי מכבי )לתינתן הדרכה ל .8.3

 בתקופת הטמעת המערכת.

 ההטמעה תתבצע באופן מדורג תוך מינימום זמן השבתה. .8.4

תתבצע החל  הפעלת המערכות בסביבת הייצור, אשר דורשת השבתת המערכות, .8.5

 .23:00מהשעה 

לנציגי מערכות מידע של מכבי, יש  (Administrator)הדרכה ברמת מנהל מערכת  .8.6

צורך במדריך ברמת מומחה בעל ניסיון רב בהטמעת המוצר, ההדרכה תינתן לצוות 

 אבטחת מידע של מכבי, תוכן ההדרכה יאושר ביחד עם מכבי. 

 אספקת תיעוד מלא למערכת. .8.7

שיכיל את כלל השלבים המוצעים. על הספק לפרט  (GANTTגאנט )על הספק לצרף  .8.8

בתוכנית העבודה את הפעילויות התלויות בספק ואת הפעילויות הנוספות שידרשו 

לכלול גם אישורי מסמכים, סקרים  טנגאהממכבי )כדוגמת פעולות הכנה וכו'(.  על 

 פגישות סטאטוס וכו.

 יוליבתחילת ופאים חיתום לריקט והתחלת הנפקת תעודות ויש לתכנן  סיום הפר .8.9

2015. 

 

 דרישות פיתוח: .9

 מספר דרישות שייתכן שיהיה צורך לפתח ולשלב במוצר. 6-7בסעיף  .9.1

ויהיה כפוף לסקר סיכונים  פיתוח מאובטח של מכבי מתודולוגיתפיתוח יבוצע על פי  .9.2

 ומבדקי חדירה.

 בסיום הפיתוח יוצגו דו"חות בדיקות קוד וחדירה ע"י גוף חיצוני בלתי תלוי .9.3

 הפיתוח יכלול תיעוד מלא: אפיון טכני מפורט ותיק תכנות .9.4

 :מסירת קוד מקור .9.5

 ,הפרויקטבמועד סיום מבדקי הקבלה של כל רכיב מרכיבי מערכות  .9.5.1

ימסור הספק למכבי את קוד המקור המתאים והמעודכן של הרכיב 

 שפותח, לרבות כל התיעוד הרלוונטי לקוד המקור. 

בכל מסירה כאמור, ימסור הספק סט שלם של תכניות המקור של  .9.5.2

בכללותן, כפי שיהיו לאחר העדכון הרלוונטי, על גבי  הפרויקטמערכות 
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מדיה מגנטית ו/או אופטית וכן במסמך כתוב. קודי המקור יהיו קריאים 

ויכילו הערות והסברים באופן שתכניתן סביר יוכל לעשות בהן שימוש 

 מקצועי.

 

 תחזוקה ותמיכה: דרישות .10

 הכלולה בהצעה זו, לתקופת תחזוקה הכלולים בהצעה זומיכה לכלל המוצרים ת .10.1

 .מיום האספקה בפועל

, ומעלה Microsoft Windows 7  – ומערכות הפעלה  תמיכה בכלל סוגי השרתים .10.2

Windows Server 2012R2 ומעלה ,  MS-SQL2014 ,, Citrix, Cockpit  

עדכונים קבלת תמיכה בגרסאות העתידיות של מערכות הפעלה ושרתים, לרבות 

 .השדרוגיםותמיכה בהתקנת   ושדרוגי גרסאות שוטפות

תמיכה עתידית באפליקציות מכבי אשר נשענות על פתרון החיתום)דוגמת  .10.3

 קליקס(.

בסעיף  הפירוטחת קריאות במרכז התמיכה של היצרן, לפי קבלת תמיכה ופתי .10.4

SLA. 

 וסיוע בהפעלת המערכת.תמיכה  .10.5

 

 מהספק: (SLA)זמן תגובה נדרש  .11

זמן ישראל, לכל היותר בשעות עבודה מיכה טלפונית לפי ת  - לתקלות רגילות .11.1

NBD 

 מידה והבעיה לא נפתרת תהיה אפשרות לנציג מכבי להעלות את רמת החומרה.ב .11.2

של מכבי שרותי  יםשירותות או תקלות הפוגעות באופן מהותי בלתקלות משבית .11.3

בכל שעות  שעות 4עד של בריאות, כהגדרת מכבי שרותי בריאות, נדרש זמן תגובה 

יש להציג צוות בישראל שמסוגל להגיע לאתר  (.7*24היממה, שבעה ימים בשבוע )

  מכבי בבעיה מסוג זה.

על הספק להחזיק מלאי המיועד באופן בלעדי למקרים בהם תידרש החלפה של  .11.4

תקלה משביתה )או כזו הפוגעת באופן מהותי בשירות המסופק ע"י הציוד, עקב 

יש להציג מסמכי  (. SLA-ל בכפוףהמוצר(, אשר לא ניתן לפתור באופן מיידי )

 .זיהוי )מספר סידורי והוכחת רכישה( של ההתקן החלופי
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 :הפתרון דרישת מספק .12

 על הספק להיות בעל הסמכה של יצרן המערכת להתקנה, הטמעה ותחזוקה של   .12.1

 . HSM-הי הפתרון כולל רכיב 

  יכולת על הספק להוכיח קיום קשרי עבודה עם יצרן המערכת )פתיחת תקלות,  .12.2

 שינויים, עדכונים וכד'(.

לפחות  התקנות   3של המוצר המוצע, על ניסיון בהתקנה על הספק להיות ב .12.3

 1000) בישראל בארגונים גדולים ומורכבים)תצורה דומה לדרישות מפרט זה( 

 .חותמים סדר גודל דומה שלהמשרתות  משתמשי קצה לפחות(

 יש להעביר שמות ממליצים ופרטי התקשרות עם ממליצים כאמור.

יש לציין את כוח האדם המוצע לפרויקט זה ולפרט את ניסיונו בהתקנה  .12.4

 .חיתום מרכזיתשל מערכת ואינטגרציה  

כאמור   11בסעיף  הנדרש SLA -יש לפרט את היערכות הספק להתמודדות עם ה .12.5

 .לעיל

 

 :מחיר ותנאי תשלום .13

 בש"ח או בדולר ארה"ב.ההצעה  .13.1

 המחירים אינם כוללים מע"מ. .13.2

 מיום הוצאת החשבונית. 66 תנאי התשלום הינם שוטף + .13.3

 ימים. 90 -תוקף ההצעה .13.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 
 
 
 

 25 

 

 להקמת מערכת חיתום מרכזית טופס ההצעה .14

 :מערכת החיתום .14.1

 

 :תחזוקת מערכת החיתום .14.2

 

 

 

 

מחיר   כמות  פריט

 יחידה

מחיר 

 כולל

 מטבע

עבור סביבת הייצור, כולל התקנה,  תעלות מערכת חיתום מרכזי

אינטגרציה, הפעלה, הטמעה, הדרכה, רישוי, ותמיכה במערכת 

כאמור בסעיפי הבקשה. כולל אחריות ותחזוקה לשנה בתנאי 

SLA  6.12עד  6.3 -ו 6.1כמפורט בבקשה סעיפים 

1    

    HA 1אופציה: מכונת מערכת חיתום מרכזית נוספת למימוש 

 Vasco אפליקצית  ( OTPעלות פיתוח ממשק זיהוי באמצעות 

DigiPass ,SMS ו- Token ) 6.2כמתואר בסעיף 

1    

( לחיתום ובדיקת חיתום DLL) עלות פיתוח ספריית תוכנה

 6.2ממשק לקליקס כמתואר בסעיף  שיהווה

1    

    3000 רישיון בודד לתחנת חותם 

    1 עלות הרחבת רישוי לתחנת חותם )עלות יחידה(

 מחיר כמות פריט

 לשנה

 מטבע

בסביבת הייצור,  תערכת חיתום מרכזימלתחזוקה שנתית אחריות ועלות 

 SLAבתום תקופת אחריות והתחזוקה הראשונית, עפ"י המפורט בתנאי 

 .11עד  10כמפורט בבקשה סעיפים 

כמפורט  המשתמשים שיונותיור שבוצעו וההתאמות הפיתוחים כל כולל

 14.1בסעיף 

 1   

 ,בבקשה כמפורט SLA -ה בתנאי ,ותחזוקה אחריות :אופציה

 שניה לשנה תחזוקה בגין התשלום כי יודגש שנים. 3 -ל מראש בהזמנה

 בגין תחזוקה תשלום )כלומר  הקלנדרית השירות מתן בשנת יבוצע ושלישית

 .(6201 -ב ישולם 6201

 אחת( חיתום )למערכת

3   
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 PKIתשתית  תטופס ההצעה להקמ .15

 :HSMרכיבי  .15.1

 :והדרכה  מעה, הטהקמהעלות עבודת  מרכיבי סך .15.2

 

 : PKI-תחזוקת תשתית ה .15.3

 

 

 

 

 מטבע מחיר כמות פריט

HSM  7.2 סעיף דרישות עפ"י ( עבור ROOT CA) 1   

HSM  7.2 סעיף דרישות עפ"י ( עבור ISSUING CA) 2   

  לשעה עלות )שעות(  זמן פריט

 בפרק הנדרש )עפ"י המערכות של אינטגרציהו הקמה

 הפתרון כל של מלא יישום לבצע הספק באחריות . 7

 הנדרשים הרכיבים כל אספקת לרבות לקצה מקצה

 נדרשות אפליקציות כגון הפרויקט של מלא ליישום

 כל , ושרתים( מיקרוסופט של CA-ה )למעט

 הדרישות. וכל המודולים

  

 (8.5 לדרישה )בהתאם הדרכה
  

 (7.6 בסעיף לדרישה )בהתאם תיעוד
  

 (7.6 בסעיף לדרישה בהתאם) נהלים כתיבת
  

 מחיר כמות פריט

 לשנה

 מטבע

)כולל כל המרכיבים, ובכלל זה  PKI -עלות תחזוקה שנתית לתשתית ה

בסביבת הייצור, בתום תקופת אחריות והתחזוקה ( HSMs -שלושת ה

עד  10סעיפים ב, בבקשהכמפורט  SLAהראשונית, עפ"י המפורט בתנאי 

11. 

1 

  

כמפורט  SLA -שנות אחריות ותחזוקה, בתנאי ה 3: עלות אופציה

 בבקשה.

יודגש כי התשלום בגין תחזוקה לשנה שניה ושלישית יבוצעו בשנת מתן 

 .(2015 -ישולם ב 2015השירות הקלנדרית  )כלומר תשלום תחזוקה בגין 

3 
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  לעבודות נוספות מעבר לתכולת הבקשה Professional Servicesעלויות אופציה:  .15.4

 

 

בקשה , כולל כל הנדרש עפ"י SaaSבמודל של חתימות מאובטחות מימוש  עלות  .15.5

 107זו, בפרט לעמידה בנוהל 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  לשעה עלות   זמן פריט

  שעה PKI  1 תשתית מהנדס

 מכבי מערכות בין חדשים ממשקים לכתיבת – מתכנת

  המוצעת החיתום למערכת
  שעה 1

 להוספת PROFESSIONAL SERVICES עבודה שעת עלות

   / CA התקנות ,PKI תשתיות מומחה  , שירותים

HSM/ וכד' המערכות של שוטף תפעול ,חיתום מערכת 

  שעה 1

 מטבע מחיר   כמות פריט

   3000 מאובטחת חתימה עלות
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  E-CEN/prEN 419241 1:2014לתקן מונחים רלוונטיים  .1

1.1. AdES  Advanced Electronic Signature or Advanced Electronic Seal  

1.2. CC  Common Criteria, ISO/IEC 15408, Evaluation criteria for IT security  

1.3. CEN  Comité Européen de Normalisation (European Committee for 

Standardization)  

1.4. CEN/ISSS  CEN Information Society Standardization System  

1.5. HSM  Hardware Security Module  

1.6. ISO/IEC  International Organization for Standardization / International 

Electrotechnical Commission  

1.7. ISSS  Information Society Standardization System  

1.8. LoA  Level of Assurance  

1.9. PIN  Personal Identification Number  

1.10. QC  Qualified Certificate (for electronic signature or for electronic seal)  

1.11. QES  Qualified Electronic Signature or Qualified Electronic Seal  

1.12. QSCD  Qualified (electronic) Signature Creation Device or Seal Creation Device  

1.13. rSCDev  Remote (electronic) Signature Creation Device or Seal Creation Device  

1.14. SAD  Signer's Activation Data  

1.15. SCA  Signature Creation Application or Seal Creation Application  

1.16. SCC  Sole Control Component  

1.17. SCD  (electronic) Signature Creation Data or Seal Creation Data  

1.18. SCDev  (electronic) Signature Creation Device or Seal Creation Device  

1.19. SCDid  SCD Identifier  

1.20. SD  Signers’ Document  

1.21. SDO  Signed Data Object  

1.22. SGSP  Signature Generation Service Provider or Seal Generation Service Provider  

1.23. TSCM  Trustworthy Signature Creation Module or Trustworthy Seal Creation 

Module  

1.24. TSP  Trust Service Provider  

1.25. TW4S  Trustworthy System Supporting Server Signing  
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 תאריך : ________

 הסכם

 

 

 -בין מכבי שרותי בריאות, להלן מכבי לבין ____________ח.פ. __________ )להלן

ותשתית  פתרון חיתום דיגיטלי, מבוסס שרת חיתום מרכזי והטמעת (. לאספקת"הספק"

PKI (."המוצרים והשירותים" –)להלן מלאה 
 

 

 

 תקופת ההסכם .1

תקופת הסכם זה יעמוד בתוקף החל מיום _________ועד יום _________]להלן: " 1.1

 "[.ההסכם

תקופות  נוספות בנות  3 –למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ב  1.2

שנה כל אחת, בתנאים זהים או מיטיבים עם מכבי )תנאים מיטיבים בכפוף להסכמת 

 הספק(. 

על אף האמור לעיל, מכבי תהא רשאית להביא הסכם זה לידי סיום, בכל שלב ומכל  1.3

יום מראש. במקרה זה תשלם מכבי  30ידי משלוח הודעה בכתב -סיבה שהיא, וזאת על

מים שהתחייבה לשלם עד למועד שבו הופסקה ההתקשרות, או לחברה את הסכו

החברה תחזיר למכבי את הסכומים ששולמו עבור התקופה שלאחר מועד הפסקת 

 ההתקשרות.

 

 תמורה .2

רשימת המוצרים והשירותים המסופקים על ידי החברה למכבי ומחיריהם יהיו  2.1

 להסכם זה. כנספח א'כמפורט בהצעת הספק המצ"ב 

בבקשה של החשב הכללי לאספקת נשוא ההסכם במהלך תקופת  היה והספק יזכה 2.2

ההתקשרות עם מכבי , תעמוד למכבי הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתקשר עם 

הספק הזוכה, על בסיס המחירים בהם זכה בחשב הכללי, מתחילת התקשרותו עם 

 .החשב הכללי ועד סיום ההתקשרות עם החשב הכללי

 

 תנאי תשלום .3

יום מיום הוצאת  66התמורה תשולם כנגד חשבונית מס בתנאי תשלום של שוטף +  3.1

 .החשבונית ואישור קבלת המערכת ע"י מנהל מחלקת תשתיות מחשוב במכבי

ים )אכיפת ניהול חשבונות( ישור עפ"י חוק עסקאות גופים צבוראהספק יציג בפני מכבי  3.2

פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ או המעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י  1976 –תשל"ו 

פטור מניהול זה, על כי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו וכן נוהג לדווח על 

 עסקאותיו למע"מ בהתאם לחוק.
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 הזמנה ואספקת המוצרים .4

הזמנת הציוד והשירות תבוצע באמצעות הזמנה ממוחשבת חתומה ומאושרת. הספק  4.1

על תעודת המשלוח. תעודת משלוח חתומה  יחתים את מקבל הציוד והשרות במכבי

 תהווה אישור לקבלת הציוד והשרות על ידי המקבל.

 המחיר הנקוב בנספח א' כולל עלויות הובלה, אספקה והתקנה באתרי מכבי. 4.2

  

 שרותי תמיכה ואחזקה  .5

שירותי התמיכה והתחזוקה יינתנו בשרות טלפוני ו/או באמצעות תקשורת מחשבים  5.1

תאם לאופי הפניה ותוך הפעלת שיקול דעת מקצועי של הספק ו/או באתר מכבי, בה

בשיתוף מכבי, ויכללו טיפול תמיכה ופתרון תקלות, טיפול בבאגים, אספקה והתקנה 

 של גרסאות ומהדורות חדשות של התוכנה, ללא תשלום נוסף.

 –)להלן בשעות העבודה בזמן ישראל. בימים א' עד ה',  יינתנושירותי התחזוקה  5.2

(, הספק יעמיד מוקד טלפוני מאויש לקבלת קריאות שרות משך העבודה""שעות 

 שעות העבודה.

 NBDלכל היותר  אות שירות הינו עד יום עבודה אחד,זמני התגובה לקרי 5.2.1

שירות התחזוקה כולל עבודה רצופה עד לתיקון מלא של התקלה. הספק יעשה  5.2.2

הצורך, יספק  כמיטב יכולתו כדי לתקן את התקלה במהירות האפשרית, ובמידת

 פתרונות ביניים עד לתיקון התקלה באופן סופי ומוחלט.

במקרה של כשל המפריע לתפקוד שוטף של מערכות בארגון, יתבצעו פעולות מיידיות  5.2.3

 ורצופות להשבת המערכת לתפקוד מלא ותקין.

 במידה והבעיה לא נפתרת תהיה אפשרות לנציג מכבי להעלות את רמת החומרה

ו תקלות הפוגעות באופן מהותי בשירותים של מכבי שרותי לתקלות משביתות א 5.2.4

שעות בכל שעות  4בריאות, כהגדרת מכבי שרותי בריאות, נדרש זמן תגובה של 

 (. 7*24היממה, שבעה ימים בשבוע )

 

 זכויות קנין רוחני .6

מצהיר כי הוא בעל הזכויות לשיווק ו/או הפצת המוצרים וכי אין כל מניעה  הספק 6.1

חוקית או אחרת המונעת ממנו לספק בכל דרך את המוצרים למכבי וכי אין באספקת 

המוצרים משום הפרת פטנט ו/או פגיעה כלשהי בזכויות של חברה ו/או גוף לרבות 

 אדם אחר כלשהו. 

הו בגין הפרת זכויות וטענות של צד שלישי ידי גורם כלש-היה ותתבע מכבי על 6.2

לשפות לאלתר את מכבי בגין כל הוצאה שתיגרם לחברה  הספקבמוצרים, מתחייב 

 כתוצאה מתביעה שכזו.
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 מועסקי הספק

הספק מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת המוצרים  6.3

ולא יחשבו כעובדיה או והשירותים למכבי ייחשבו לכל צורך כעובדיו או שלוחיו 

שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו על ידו באופן בלעדי, על חשבונו הוא 

 בלבד, ועליו תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.

 ,גופני נזק ,מוות מטעמו בגין שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא הספק 6.4

 מנזק או מתאונה כתוצאה ,בעקיפין ובין במישרין בין ,להם לרכוש שייגרם נזק  או

 שאירע בעת אספקת המוצרים ו/או מתן שרות למכבי.

מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם  הספק 6.5

יקבע על ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או העובדתי שונים מהמוצהר 

  בהוראות פרק זה.

 

 אנשי קשר .7

 מכבי ממנה בזאת את אבירם אגמון  להיות איש הקשר הישיר עם הספק. 7.1

 הספק ממנה בזאת את ____________ להיות איש הקשר הישיר עם מכבי. 7.2

 

 הסבת הסכם .8

הספק איננו רשאי למסור, או להעביר לאחר, את זכויותיו על פי ההסכם, או את החובות 

 מראש ובכתב של מכבי.הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור 

 

 אחריות .9

לבדו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או הפסד, לגוף ו/או לרכוש,  הספק 9.1

לרבות נזק תוצאתי מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, שיגרמו למכבי ו/או למי מטעמה 

ו/או למבוטחיה ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או בקשר עם ייצור ו/או אספקת 

   מתן השירותים, כמפורט ומוגדר בהסכם זה. המוצרים ו/או 

מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה  הספק 9.2

הראשונה של מי מהן, בגין כל נזק ו/או הוצאה, )לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין 

תביעה שתוגש כנגד מי מהם(, שייגרמו להן כתוצאה מאירוע שהינו באחריותו של 

 /או מי מטעמו ו/או בשמו, על פי הסכם זה או על פי כל דין.ו הספק

 

 , שמירת סודיות ואבטחת מידע פרסום .10

הזוכה מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל  10.1

ידיעה בקשר עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או במהלך 

, לפני תחילתה או תקשרותמתן השירות, תוך תקופת ההאו אגב ביצוע ההסכם או 

 לאחר סיומה.
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 118הזוכה מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  10.2

 .1977-לחוק העונשין, התשל"ז

 המסחר בסימני לרבות, מכבי של בשמה שימוש/או ו זה להסכם בקשר פרסום כל 10.3

 .מכבי של ובכתב מראש אישורה לקבלת כפופים, שלה

 :לסודיות דרישות 10.4

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס לכל  לשמור 10.4.1

מידע על ושל מכבי, עובדיה, מבוטחיה, שיטות עבודתה, נתוניה הכספיים, מידע על 

וכיו"ב נתונים, אשר  ספקיה, מידע רפואי, מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע פיננסי

פי האמור במסמכי הסכם זה -יגיעו לידיעתו במסגרת ביצוע התחייבויות הזוכה על

 "(.המידע)להלן: "

 אם אלא, שהוא זמן ובכל שהיא דרך בכל המידע של גילוי/או ו פרסום כל למנוע 10.4.2

 .שניתן לאישור ובהתאם מכבי מאת, בכתב, בנפרד נושא לכל, ספציפי אישור קיבל

את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך  לעשות 10.4.3

ורק לעובדי הזוכה המורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי הזוכה, נותני שירותים 

פי ההסכם יחתמו על -והמועסקים על ידו ומטעמו לצורך ביצוע התחייבויותיו על

, בנוסח המחייב אותם כתב התחייבות אישי לשמירת סודיות כלפי הזוכה )בכל עת(

לעמוד בהתחייבויות הזוכה לשמירת סודיות המפורטות בהסכם זה, וכן כלפי מכבי 

 ידי מכבי(. -)בהתאם לדרישה מפורשת ולנוסח שיומצא על

-על האמור למילוי מכבי כלפי אחראי יהא הזוכה כי, ספק הסר למען, בזאת מובהר

 .עבורו או מטעמו הפועלים/או ו עובדיוידי 

 :על תחול לא לעיל המפורטת הסודיות שמירת חובת 10.4.4

 טרם מטעמו השירות נותני/או ו עובדיו בידי/או ו הזוכה בידי שהיה מידע 10.4.4.1

 ;סודיות לשמירת התחייבות הפרת עקב שלא זה בהסכם ההתקשרות

 ;סודיות לשמירת התחייבות הפרת עקב שלא עצמאי באופן' ג מצד שנתקבל מידע 10.4.4.2

 .הזוכה של לסודיות התחייבות הפרת בגין שלא הכלל נחלת הפך או שהוא מידע 10.4.4.3

פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת, ובלבד -פי דין או על-שחובה לגלותו על מידע 10.4.4.4

 צו כאמור, ואפשר לה להתגונן מפניו.שהזוכה הודיע למכבי ללא דיחוי אודות 

 לא הזוכה וכי, מכבי של הבלעדית בבעלותה הוא המידע שכל מסכים והוא לו ידוע כי 10.4.5

 .ההסכם ביצוע לצורך שאינו שימוש כל בו לעשות רשאי יהא

 לגביו קיימת אשר מידע לרבות, ביותר רגיש למידע גם ייחשף והוא שייתכן לו ידוע כי 10.4.6

 עליו לשמור שלישיים צדדים כלפי מכבי של משתמעת או מפורשת התחייבות

 לגרום עלול ההסכם ביצוע לצורך שלא בו שימוש או לאחרים גילויו ואשר, בסודיות

 הזוכה וכי, בסודיות המידע לשמירת התחייבות ולהפרת והפסדים נזקים למכבי

 .מכבי של מנכסיה חלק הינו שהמידע לכך מודע
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 מודע והוא, הסודיות שמירת חובת את הקובעות הדין הוראות לו ידועות כי 10.4.7

 צפוי הוא להן( ההסכם הפרת בגין לצעדים)בנוסף  והפליליות האזרחיות לסנקציות

 חוק הוראות( רק לא)אך  לרבות, אלו הוראות יפר מטעמו מי מעובדיו מי או הוא אם

 וכל, 1996-"והתשנ, החולה זכויות חוק, ותקנותיו 1981-"אהתשמ, הפרטיות הגנת

 .נוסף רלבנטי דין

 

 :מידע אבטחת דרישות 10.5

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

 בהתאם לעת מעת שיעודכנו וכפי במכרז המצויות מידע אבטחת דרישות בכל לעמוד 10.5.1

 .המכרז לנושא הרלוונטיות רגולטוריות לדרישות

 כולל מידע אבטחת סיכוני מבדק לבצע רשאית תהא מכבי ,ההטמעה משלב כחלק 10.5.2

 חדירה ומבדק ,ברשת ,ביישום מידע אבטחת סיכוני בחינת( ל מוגבל לא אך)

 המטרפדים האבטחה בסיכוני לטפל מתחייב הזוכה .וחיצוניים פנימיים ממשקים

 .ורגולציה תקן, חוק בדרישות מכבי עמידת

 בחצריו) הזוכה אצל לערוך, לפחות ימים 3 של בהודעה עת בכל, רשאית תהא מכבי 10.5.3

 סודיות שמירת, מידע אבטחת נושאי בכל ובקרות ביקורת(, מרחוק בהתקשרות או/ו

 לגרוע ומבלי, זה בהסכם האמור פי-על הזוכה התחייבויות לביצוע הנוגעים ופרטיות

, לוגיים או/ו אלקטרוניים או/ו פיזיים אמצעים על ביקורות האמור מכלליות

 מתחייב הזוכה. ב"וכיו( מבוקרים חדירה מבדקי) חוסן בדיקות, עובדים מהימנות

 .הממצא של החומרה לרמת המותאם זמנים בלוח שיימצאו הליקויים את לתקן

 

סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו 
 יסודית של ההסכם.

 

 

 שונות .11

הצדדים מצהירים בזאת, כי הסכם זה ממצה את כל הנושאים, ההתחייבויות  11.1

והסכומים שהיו פתוחים בין מכבי לבין הספק, עובר למועד חתימת ההסכם, וכי לא 

תהיה להם כל טענה או דרישה לתשלום נוסף בגין התקופה הקודמת להסכם זה. 

ן שסופקו על ידה מוסכם כי היתרה של מכבי בספרי החברה עבור שירותים וטובי

 .₪ 0עומדת על  31.12.2013למכבי במישרין ובעקיפין עד תאריך 

: אסותא מרכזיים רפואיים לרבות, אך לא רקלכל התאגידים/חברות בקבוצת מכבי,  11.2

 קאר-מכבי טבעי, מכביו קרן מכביעמותת , בע"מ , מכבידנטבית בלב בע"מבע"מ, 

שמורה הזכות  אתה מכבי יזמות וכד'מכבי מגן, אגודת אחזקות בע"מ,  מכבי, בע"מ

בהסכם ההסכם הקבועים תנאי , ושאר על פי המחירים את המוצרים מהספקלרכוש 

 זה. 
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הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, ולה בלבד, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי  11.3

שהספק עשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, מכל סכום 

 .ספק ממכבישיגיע ל

כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר רשום  .להלןכתובות הצדדים הן כמפורט  11.4

על ידי צד למשנהו על פי הכתובת כמפורט לעיל, תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד 

בעת המסירה  -ימים מיום המשלוח, ובמקרה בו נמסרה ביד  3אליו נשלחה תוך 

 .בפועל

 68125תל אביב,  27ד רח' המר –מכבי שירותי בריאות 

      רח'  -       הספק

 

 כתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים: 11.5

         מכבי:

     

          הספק:
 

הספק מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו על ידי מכבי לספק את  11.6

הציוד / שרות אינה הרשאה בלעדית, וכי מכבי תהא רשאית, בכל עת, להתיר גם 

 לאחרים להפעיל ולקיים שירות דומה ו/או מקביל עבור מכבי.

 

 לראיה באו הצדדים על החתום : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               _______________                                     _______________ 
   הספק                מכבי שרותי בריאות                                                    

 
      שם מלא של החותם:      

  
   חותמת: 
    

 


