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בנושא ערכות ריאגנטים )קיטים( להכנת ספריות ותוכנת ( RFIלמידע )בקשה 
 בתחום הגנטיקה  NGSאנליזה לביצוע בדיקות בשיטת 

 ("הבקשה" –)להלן 
 

 כללי .1

בנושא ערכות ריאגנטים  מידע בנושא"מכבי"( מעוניינת לקבל  –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1

 –להלן )בתחום הגנטיקה   NGSוע בדיקות בשיטת )קיטים( להכנת ספריות ותוכנת אנליזה לביצ

 "(, כמפורט בבקשה.השירותים/או המוצרים ו"

 לדואר אלקטרוניבקי כיר המצורף ולשלוח אל  בקשהיש למלא על גבי טופס ה מידעאת ה .1.1

kir_beki@mac.org.il   11.11.1111לתאריך עד. 

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

במסגרת בקשה זו על מנת לבטל  התייחסלשיקול דעתה הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע 

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

 שהן קיימות.

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

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

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

 ו/או לא להתקשר בהסכם כלשהו עם מי מהפונים.

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

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

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

 המשך פעולותיה בהתאם לשיקולים מקצועיים וענייניים.

 ררז בעתיד, תהא מכבי רשאית לשנות או להוסיף תנאים ודרישות מעבר לאשאם יתקיים הליך מכ .1.1

 הכול לפי שיקול דעתה המקצועי הבלעדי ובהתאם לצרכיה כפי שיהיו מעת לעת. –פורט בבקשה זו 

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

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

 

 



 

 מחלקת רכש ציוד וחומרים                                   

 

 

2 

 

 : אור כללי של נשוא הבקשהית .1

רצף גנים ו/או המיועדים להכנת ספריות ותוכנת אנליזה לביצוע בדיקות  )קיטים( ריאגנטיםערכות יש להציע 

.  MiSeqמסוג  Illuminaבמכשיר הקיים במעבדה מתוצרת NGS (next generation sequencing )בשיטת פאנלים 

 להגיש הצעה חלקית )רק לחלק מהגנים המופיעים בטבלה(. ניתן בנספח א'הגנים מפורטים בטבלה 

  .םכן, אם הקיטים המוצעים מכילים גנים נוספים, יש לפרט-כמו

 ניתן להציע פאנלים אונקוגנטיים ופאנלים לסינדרומים )לא אונקוגנטיים(.

 

 המציעמענה  דרישת מכבי #

 ים אנליטיים ומידע כלליביצוע 1

יש לפרט את הקיטים המוצעים ואת הגנים הנבדקים בקיטים  1.1

 אלו, לרבות הכיסוי של כל גן בספריה המוצעת.

 

 

 

 

 האם לרבות, יש לפרט את שיטת הבדיקה )כולל פרוטוקול( 1.1

 הכיוונים. יש להתייחס גם לכמות ה משני קריאה מבוצעת

reads. 

 

 

 

 

כמות הדגימות פר קיט הכנת ספריה ופר הרצה  יש לפרט את 1.1

)כמות הנבדקים המינימלי והמקסימלי בהרצה אחת, על פי 

 .כמות הגנים הנבדקים(

 

 

 

 

יש לפרט את משך זמן העבודה הנדרש לביצוע בדיקה, לרבות  1.1

הכנת שלבי  –הנדרש, זמן לכל שלב )לדוגמא  "hands on"ה 

 ספריה, הרצה(.

 

 

 

 

מהן נקודות העצירה האפשריות במהלך הפרוטוקול יש לפרט  1.1

 אים יש לשמור את תוצר התהליך. נובאילו ת

 

 

 

 

יש לפרט את איכות וכמות הדנ"א הנדרש, לרבות שיטת הפקה  1.1

 .מומלצת והאם מותאם להפקות בשיטות שונות

 

 

 

 

את החומרים הנלווים הדרושים להכנת הספריה יש לפרט  1.1

רבות תנאי השמירה שלהם ותוקף. ואת בערכות המוצעות, ל

 –הציוד הנלווה הנדרש, לרבות תשתיות נחוצות )לדוגמא 

 מנדפים(. 

 

 

 

 

מהו הציוד הנלווה הנדרש, לרבות תשתיות נחוצות יש לפרט  1.1

 מנדפים(. –)לדוגמא 

 

 

 

 

יש לפרט האם הערכות המוצעות מותאמות גם לעבודה  1.1

 .במערכת אוטומטית
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יש לפרט כיצד הקיט  –קרים בהם קיימים פסאודוגנים במ 1.11

 המוצע מפריד בין הפסאודוגן לבין הגן הנבדק. 

 

 

 

 

יש להתייחס לאפשרות של ביצוע הרצה משותפת של ספריות  1.11

 .בו זמנית, והמגבלות בהקשר זהשונות 

 

 

 

 

יש לפרט את הניסיון הקליני והמקצועי המוכח של הספק  1.11

ות במעבדות גנטיות אחרות )לא מעבדות בהעמדת הבדיק

 פתולוגיות(.

 

 

 

 

יש לפרט את רשימת המעבדות הגנטיות בארץ )לא מעבדות  1.11

פתולוגיות( העובדות עם הערכות המוצעות וכמה זמן הן 

 .יש לספק פרטי התקשרות עם מעבדות אלו .עובדות איתם

 

 

 

 

)אמ"ר,  יש לפרט אילו אישורים קיימים לקיטים המוצעים 1.11

CE/IVD ,FDA.ולהציגם אם קיימים ,) 

 

 

 

 

  .של כל החומרים שבשימוש MSDSיש לצרף  1.11

על המציע יהיה לספק הריאגנטים וציוד נלווה דרוש לצרכי  1.11

ביצוע אבלואציה, ולמען הסר ספק, כל עלויות האבלואציה יחולו 

דגימות באבלואציה, לכל הפחות,  111על המציע. ייבדקו 

 .ות באיכותה ובהצלחתהכתל

 

 תוכנת אנליזה ומחשוב 1

תוכנת האנליזה המוצעת, יכולותיה,  שם וגירסתיש לפרט את   1.1

יתרונותיה ומגבלותיה, כיצד מוצגות התוצאות, לרבות הזמן 

הממוצע לאנליזה לבדיקה. בנוסף, יש לפרט האם הקיט מוגבל 

רלוונטיות. מיהן התוכנות ה –לתוכנת אנליזה ספציפית, ואם לא 

 .יש לצרף דוגמאות להצגת התוצאות

 

(. reportיש לפרט האם התוכנה מאפשרת יצירת מכתב מסכם ) 1.1

 יש לפרט: 

אילו נתונים מוצגים במכתב מסכם זה והאם ניתן לבחור מי  .א

 .מהם יוצג בדו"ח

 האם מכתב מסכם זה ניתן לעריכה על פי צרכי המעבדה. .ב

 ג בשפה העברית?האם המכתב המסכם יכול להיות מוצ .ג

 

  .יש לפרט לאילו מאגרי מידע יש גישה מתוך תוכנת האנליזה 1.1

 

 

 

פנימי, והאם  databaseיש לפרט האם תוכנת האנליזה כוללת  1.1

היא בעלת יכולת להצגת היסטוריה של שינויים, לרבות חיפוש 

 .שינויים שנמצאו
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צאות יש לפרט האם לתוכנה יש יכולת למסך חלק מהתו 1.1

 –)במקרים שהנבדק אינו מבצע את כל הגנים בפאנל(. אם כן 

יש לפרט באיזה שלב מבוצע המיסוך והאם ניתן לפתוח אותו 

 .בשלב מאוחר יותר

 

יש לפרט אם התוכנה בעלת יכולת להציג את שלבי העבודה  1.1

של האנליזה )למשל אם טכנאי/מנהל עבר רק על חלק 

 (.מהדגימות בהרצה ולא על כולם

 

 

 

 

יש לפרט על איזו מערכת הפעלה עובדת התוכנה )כולל גרסה(  1.1

 והאם מערכת ההפעלה נתמכת ע"י היצרן.

 

 

 

 

יש לפרט האם קיימת אפשרות לתקשורת דו כיוונית ישירה  1.1

בה מנוהלים  LIS (Lab Information  System -ותקינה עם ה

כתבי תיקי הנבדקים, תהליכי העבודה המעבדתיים, יצירת מ

 התקשורת כוללת : (התשובה וכיוב'

קבלת רשימות עבודה , דיווח תוצאות נבדקים , דוחות של 

 תוצאות ודוחות מסוגים אחרים, בקרים וכיוב'.

 -היש לפרט את אופן ההתממשקות של המערכת עם מערכת 

LIS. 

 

  .SCCמסוג   LISיש לפרט האם קיים דרייבר לתקשורת עם  1.1

 

 

ת תצורת המחשוב המסופקת עם המערכת: יש לפרט א 1.11

שרתים, עמדות קצה, מעבד, זכרון, אחסון, תוכנה בסיסית 

 גרסאות ומערכות הפעלה.

יש לפרט את ההכנות התשתיתיות הנדרשות להתקנת הציוד 

 במידת הנדרש(. LATENCY)כולל דרישות קווי תקשורת ו 

יש לפרט האם ניתן להתקין את השרת במרוחק מהמכשיר ? 

 חדר השרתים של המתקן()ב

מכבי  –הבהרה: במידה ומסופקים שרתים במסגרת הפתרון 

 " )"פיצה"( בלבד.Uתאפשר התקנת שרתים בתקן "

 

 יש לפרט האם תוכנת האנליזה דורשת שימוש בענן. 1.11

נדרש כי גיבוי המידע יבוצע  –במידה ונעשה שימוש בענן 

 באתר המקומי )אתר מכבי(. 

 גיבוי המידע  כולל דרישות אחסון ת שמירת/יש לפרט את מדיניו

 

יש לפרט האם קיימת מגבלה של כמות הנתונים היכולים  1.11

 להישמר לאורך זמן בענן ו/או במחשבים ו/או בשרת המוצעים .

יש לפרט מהו המענה לשמירת המידע הרלוונטי )קבצי הרצה, 

קבצי האנליזה וכיוב'( לצורך שימוש עתידי במידע )שמירת 

 ידע צריכה להיעשות לתקופה של דור(. המ

אופן ו הספק יפרט את כל סוגי המידע הנחוצים לשמירה

 .השמירה

במידה ונדרש שטח אחסון במכבי יפרט הספק מה הם היקפי 

 האחסון הנדרשים לטובת הנושא
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האם תוכנת המכשיר דורשת שימוש בשרת, במידה וכן מה  1.11

ין את השרת תצורת השרת שמסופקת והאם ניתן להתק

יש לפרט  –במרוחק מהמכשיר ? )בחדר השרתים של המתקן( 

 DBגרסת מ"ה שרת, גרסת וסוג תוכנת ה 

 

  יש לפרט את אופן קישור כלל מרכיבי המערכת לשרת 1.11

 

 

 

יש לפרט האם קיימת מגבלה של מספר עמדות עבודה/  1.11

 ולעבוד בו זמנית /לתוכנהמחשבים היכולים להתחבר לשרת

 כן מהי המגבלה. ואם

 

 

 

 

יש לפרט עבודות תחזוקה ועדכוני תוכנה /חומרה של  השרתים  1.11

 והמחשבים, תוך התייחסות לתכיפות וזמן השבתת המערכת.

של התוכנה )תדירות  יש לפרט את תצורת עדכוני הגרסאות

העדכונים, מהות העדכון, אחריות לביצוע העדכון, אבלואציה 

של העדכון וכד'(. הספק יתייחס בתשובתו לאופן בו מושפעות 

 תוצאות מהרצות קודמות מהעדכון.

 

יש לפרט מהו המענה לשמירת המידע הרלוונטי )קבצי הרצה,  1.11

מידע )שמירת קבצי האנליזה וכיוב'( לצורך שימוש עתידי ב

המידע צריכה להיעשות לתקופה של דור(. הספק יפרט את כל 

סוגי המידע הנחוצים לשמירה, אופן השמירה ובמידה ונדרש 

שטח אחסון במכבי יפרט הספק מה הם היקפי האחסון 

 הנדרשים לטובת הנושא

 

יש לפרט האם נדרשות פעולות תחזוקה תקופתית או שוטפת  1.11

  ל המערכת והמכשיר ואופן הביצועלצורך שמירת מידע ש

)והאם יש דרישה להתחברות מרחוק לצורך כך(. יש לפרט את 

 התכיפות ומשך זמן השבתת המערכת במהלך פעולות אלו.

 

יש לתאר את  -במידה ולתוכנה יש קליינט להתקנה/ להרצה  1.11

מפרט עמדות העבודה )תצורת מחשב, מעבד, זכרון, אחסון, 

"ה, תוכנות בסיסיות גודל צג( הנדרשים כולל סוג וגרסת מ

 לעבודה עם הקליינט

 

 יש לפרט מה הן יכולות הניהול של התוכנה: 1.11

בעלת יכולת ניהול, התראה ותיעוד של פעולות התחזוקה  

(Maintenance log?) 

 תיעוד ושמירה של תקלות ואירועים?התוכנה מבצעת 

 

 . וכו',  הספק יתאר אפשרות הדפסת דוחות, גרפים 1.11

יש לפרט יכולת הפקת דוחות סטטיסטיים לתוצאות בדיקות 

לאורך זמן ולתאר את הפרמטרים הכלולים בדו"ח )כגון פרטי 

 נבדק, מקור הדגימה, וכד'(.
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 טבלת גנים הנדרשים נספח א':
 

 הערות שם הגן

BRCA1+BRCA2  

APC+MUTYH  

MLH1, PMS2, MSH2, MSH6  

ATP7B  

PTEN  

TP53  

CFTR  

CPT2  

TSC1+TSC2  

PKD1+PKD2  

STK11  

RET  

MEN1  

SLC2A1  

TYR  

ALPORT Syndrome genes – COL4A3 ,

COL4A4 ,COL4A5 

 

FBN1  

MECP2  

NF1+SPRED1  

RB1  
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 1נספח א'

 - מפרט אבטחת מידע 

 ההצעההגשת הכרחי מענה לכל הסעיפים לשלב  –חובה למלא 

 

 מידע כללי

/  מאשר דרישה נושא #

 מאשר לא

 פירוט

עמידה בתקן  1

 אבטחת מידע

המציע מאשר כי הוא עומד 

בדרישות תקן אבטחת מידע 

ISO27001  ו/אוISO27799. 

נא לצרף בעת הגשת ההצעה צילום תעודות  כן/לא

הסמכה המעידה כי ההסמכה בתוקף. המציע 

לשמר את הסמכתו במהלך תקופת מתחייב 

למנהל ה ולהודיע ההסכם ובכל תקופת הארכ

על אי הארכת הסמכתו אבטחת המידע בארגון 

 או שהסמכתו נשללה ממנו.
אחראי  1

 אבטחת מידע

האם קיים אחראי אבטחת 

מידע? נא לציין פרטים 

 בעמודת הפירוט.

 : ___________________מלא שם כן/לא

שמירת מידע  1

 עסקי

מעבד האם מציע המערכת  

מידע שמתקבל על או משדר 

 מערכותהמפרט ב בסיס

שלו? במקרה  המחשוב

 לפרטשהתשובה היא כן יש 

 את סוג המידע

 נא לפרט: כן/לא

 שימוש בשירותי ענן

 באם התכנה מותקנת בענן נא לענות על הסעיפים הבאים

רמת השירות בענן: נא לסמן  מידע כללי 8

בעמודת הפירוט האם 

השירות מסופק במלואו או 

 בחלקו בשירותי ענן.

 ירות מסופק בענןכל הש .1 -

חלק מהשירות מסופק בענן. נא לפרט  .1

איזה חלק: 

____________________________

____________________ 

סמן בעמודת הפירוט את  מידע כללי 11

סוג השירות אשר יועבר 

 לענן.

 

- SaaS 

PaaS 

LasS 

נא לציין את פרטי הספק  מידע כללי 11

ופרטי המיקום שבהם קיים 

ל על בסיס מידע שמתקב

 המפרט.

שם ספק שירות הענן:  .1 

______________________ 

שם מדינה/יבשת:  .1

______________________ 
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 מידע על תכנת האנליזה

 תשמוקציאשר כי הסביבה  ארכיטקטורה 11

 ,לשירות על בסיס המפרט

מלקוחות אחרים  מופרדת

 .של ספק שירות הענן

 לא נדרש לפרט כן/לא

אשר כי המידע שמתקבל על  ארכיטקטורה 11

יס המפרט נשמר בענן בס

 באופן מוצפן.

 לא נדרש לפרט כן/לא

הסמכה  11

לתקנים 

וביצוע 

 מבדקים 

אשר כי ספק הענן מוסמך 

לאחד מתקני אבטחת מידע 

11111  /11111  /11111 

 וציין לאלו מהם.

נא לצרף תעודות במקרה 

 שיש.

 : לציין כן/לא

/  מאשר דרישה נושא #

 רמאש לא

 פירוט

המחשוב המאחסנות מידע שיתקבל על בסיס המפרט/ תשתיות המחשוב עליהם  הגנה על תשתיות 

 מותקנת התכנה 

מערכת  11

ההפעלה 

 והמחשוב

אשר כי מערכת ההפעלה 

, פועלת ברישיון מהיצרן

ותעודכן במהלך תקופת 

 .ההסכם ע"פ הנחיות יצרנה

 לא נדרש לפרט כן / לא 

-Antiתכנת  11

Virus 

מחשבי ב

 הספק

 AVאשר כי מותקנת תוכנת 

המתעדכנת בצורה שוטפת 

 במערכות המציע.

 לא נדרש לפרט כן / לא

הפרדת  11

 סביבה לוגית

 או השרתים כי אשר

 מידע המאחסנים המחשבים

 ישיר באופן מחוברים לא

 ולרשתות האינטרנט לרשת

 (.ן"בנל או בחיוג) חיצוניות

 לא נדרש לפרט כן / לא

הפרדת  18

 יבה לוגיתסב

אשר כי מידע שמתקבל על, 

מאוחסן באופן שמופרד 

לוגית ממידע של שאר 

 הלקוחות.

 לא נדרש לפרט כן / לא
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 הגנה על תכנת האנליזה ועל אפליקציות שמאחסנות מידע שמתקבל על בסיס המפרט

אשר כי בגישה למידע  הזדהות 11

נדרשת הזדהות )משתמש 

 .(/ ביומטריOTPוסיסמה/ 

 א נדרש לפרטל כן / לא

קיימת מדיניות אשר כי  הזדהות 11

סיסמאות על פי המוגדר 

 בעמודת הפירוט.

 באופן מצטבר: כן / לא
 1קיימת מורכבות סיסמה )לפחות  .1

 Microsoft complexתווים, 

password) 

קיים תאריך תפוגה לסיסמה ויכולת  .1

 11החלפה יזומה ע"י המשתמש כל 

 יום

 1קיימת נעילת משתמש לאחר  .1

 סיונות כושלים להתחברותני

ניהול  11

משתמשים 

 והרשאות

אשר כי קיים  מידור פנימי 

בגישה לקבצים המכילים 

שמתקבל על בסיס מידע 

. אשר כי הגישה המפרט

לקבצים אלה תתאפשר רק 

 זאת.מחייב תפקידם שלמי 

 לא נדרש לפרט כן / לא

ניהול  11

משתמשים 

 והרשאות

אשר כי ישנו תהליך ניהול 

ם במערכת משתמשי

)הוספה, שינוי תפקיד 

 וגריעה(.

 לא נדרש לפרט כן / לא

אבטחת מידע  11

 בממשקים

האם השירות ניתן באמצעות 

? אם כן, אשר כי  APIחשיפת 

? API -קיים תיעוד מפורט ל

(API Documentation) 

 .API Documentation -יש לצרף את ה כן / לא

 

אבטחת מידע  11

 בממשקים

ן באמצעות האם השירות נית

 ? אם כן, אשר כיAPIחשיפת 

 .Input validationמבוצע 

 .לא נדרש לפרט כן / לא

אבטחת מידע  11

 בממשקים

האם השירות ניתן באמצעות 

API ,נא תאר כיצד ? אם כן

 ,API (WAF -מוגן שירות ה

API gateway Swagger). 

 נא לפרט את תיאור ההגנה על השירות כן / לא

 לא נדרש לפרט כן / לא .שר כי קיים לוג אירועיםא  חיווים ולוגים 11

 שמירה על סודיות, שלמות וזמינות המידע שמתקבל על בסיס המפרט
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העברת מידע  11

 מסווג

קבצים המכילים אשר כי 

המסווג כ"חסוי" או  מידע

"חסוי ביותר" שמתקבל על 

בסיס המפרט, נשלחים 

 באופן מוצפן.

 1להגדרת הסיווג ראה סעיף 

 ר משרד הבריאות:בחוז

https://www.health.gov.il

/hozer/mk12_2015.pdf 

 לא נדרש לפרט כן / לא

מתקבל על אשר כי מידע ש גיבויים 18

מגובה כחלק בסיס המפרט 

 .מההתקשרות

 לא נדרש לפרט כן / לא

גריטת ציוד  11

 מחשובי

שר כי הוצאת דיסקים א

לצורך תיקון או לכל מטרה 

אחרת, מבוצעת רק לאחר 

שהתקבל על מחיקת המידע 

ופרמוט  בסיס המפרט

 .הדיסק

 לא נדרש לפרט כן / לא

סקרים  11

ומבדקי 

 חדירה

אשר כי מבוצעים סקרי 

אבטחת מידע ע"פ תכנון 

 ם.והממצאים מטופלי שנתי

 לא נדרש לפרט כן / לא

https://www.health.gov.il/hozer/mk12_2015.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk12_2015.pdf
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 : (ב'מהווה את נספח טופס ההצעה )

 

                                                                                 התאגיד המציע:  .1.1

 

                                                                                           __יצרן:  .1.1

 

 ____________.שם המוצר: _____________________________ .1.1

 

 ארץ ייצור: ___________________________________________  .1.1

 

 לקוחות מרכזיים למערכת : .1.1

 

 

ותק במכירת  חברה

/  הריאגנטים

 תוכנת האנליזה

 טלפון איש קשר

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 אין למלא בכתב יד -מחיר  .1.1
 ים :המציע יגיש הערכת מחיר לקיטים המוצעים על ידו עפ"י תכולת הגנ

 

רשימת  שם הערכה

הגנים 

בערכה 

 המוצעת 

הערכת מחיר 

  לערכה 

 הערות מטבע

     

     

     

     

     

     

     

 

שם תוכנת 

 האנליזה המוצעת 

הערכות 

אליהן 

מתחברת 

תוכנת 

 האנליזה

 הערות מטבע  הערכת מחיר

     תוכנת אנליזה 
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   ____________תקופת ההיערכות הנדרשת ע"י הספק:  .1.1

 

 הערות .1.8

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

  המחירים אינם כוללים מע"מ 

 ספרות אחרי הנקודה. 1-אין להציע מחיר עם יותר מ 

 י/ליש"ט/דולר קנדי/דולר אוסטרליניתן להציע הצעות בש"ח/$ ארה"ב/אירו/ין/ פרנק שוויצר. 

 מסמך שיכול לשמש לעזר בנושא  יש לצרף כל 

  ימים. 11תוקף ההצעה 
 


