
 

 לרכישת טובין, עבודות ושירותים חוץ/הנדון: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

 29/7/2020תאריך פרסום ההודעה: 

 
 , 2010-התש"ע ,( לתקנות חוק חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(18)3בהתאם לתקנה 

 דור טכנולוגיות יחיד:להתקשר עם ספק בכוונת האוניברסיטה 

ש רישוי למוצר אבטחת מידע הכולל תמיכה ושדרוג  של המערך הקיים. הרישוי ודיח מהות ההתקשרות:

  של חברת "פורסקאוט".( הקיימת כבר באתר האוניברסיטה NACמיועד למערכת ייעודית )מערכת 

 שנים + אופציה להארכה לשנתיים נוספות. 3 תקופת ההתקשרות:

 

 ולהודיע על כך אדם הסבור כי קיים ספק ישראלי נוסף המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות 

 .17:00 בשעה 13.8.2020 ליוםימים ממועד פרסום ההודעה ועד  10בתוך 

 

 שבלינק כאןכתב בלבד, באמצעות הדוא"ל לכתובת פניות כאמור יש להעביר ב
 

 03-6407255הפקס: באמצעות או 
 

 :לצרף  לכל פניה יש
 .הפונה של התקשרות ופרטי מען ,שם .1
 .המוצע הספק של ופרטי התקשרות מען ,שם .2
 . המוצע הספק של ההתאגדות סטטוס .3
 של הספק המוצע ונשוא ההתקשרות.פירוט בדבר ניסיונו  .4

 
 איזה חסרה תהיה אשר פנייה או/ו האחרון המועד לאחר במען האוניברסיטה תתקבל אשר פנייה

  .ועדת המכרזים ידי על תיבחן לא לעיל, מהפרטים הנקובים

  מצ"ב חוות דעת הגורם המקצועי.
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 29/7/2020תאריך: 

 לכבוד, 
 ועדת המכרזים, 

 אוניברסיטת תל אביב

 

 חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/חוץהנדון: 

( לתקנות חובת המכרזים 18) 3אנו מבקשים לאשר התקשרות עם ספק יחיד בהתבסס על תקנה 

 2010-)התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, תש"ע

ש רישוי למוצר אבטחת מידע הכולל תמיכה ושדרוג  של המערך הקיים. ודיח: מהות ההתקשרות

של חברת ( הקיימת כבר באתר האוניברסיטה NACהרישוי מיועד למערכת ייעודית )מערכת 

  "פורסקאוט".

 .דור טכנולוגיות שם ספק:

 שנים + אופציה להארכה לשנתיים נוספות.  3 תקופת ההתקשרות:

 יחיד/חוץ:הנימוקים לספק 

בכוונת אוניברסיטת תל אביב לחדש רישוי למוצר אבטחת מידע הכולל תמיכה ושדרוג   .א

כבר באתר  הקיימת( NACשל המערך הקיים. הרישוי מיועד למערכת ייעודית )מערכת 

 של חברת "פורסקאוט".האוניברסיטה 

 פעילות זו מתכננת האוניברסיטה לרכוש:במסגרת  .ב

 בתהליך ההתקנה והתחזוקה השוטפת.  תמיכה (1

 ומודולים שיספקו מעטפת הגנה רחבה יותר.נוספים  ForeScoutרישיונות  רכש (2

 המערך הנוספת בכל אתרי האוניברסיטה.שירות תחזוקה ותמיכה לתשתית  (3

 שנים עם אופציית הארכה לשנתיים נוספות. 3המבוקשת היא לתקופה של  ההתקשרות  .ג

 

 :פק יחידלהתקשרות עם מוצר חברת פורסקאוט כסהטיעונים המצטברים להלן יפורטו  .2

 הרכש מהווה הרחבה של מוצר הקיים כבר כיום באוניברסיטה.  .א

לרבות תמיכה בכל רכיבי התקשורת ויחידות הקצה  ForeScoutהטמעה של המוצר  .ב

 באוניברסיטה, מתאפשרת ללא צורך ביצוע התקנות והגדרות בציודי קצה, לרבות רכיבי

 .התקשורת הקיימים באוניברסיטה כיום

 802.1xאיפה שנדרש וניתן, ואכיפה ללא  802.1xיכולת לקיים מדיניות אכיפה עם  .ג

 במקומות בהם הדבר לא מתאפשר או שהדבר אינו נדרש.

 קלסיפיקציה וזיהוי שיכללו : .ד



 רשימה מובנית לקלסיפיקציה למיפוי הציודים בארגון, ללא צורך בהגדרה ידנית(1

 וללא התערבות ידנית עבור ציוד קצה. Agentרכיבים ללא  זיהוי(2

יכולות שרידות מובנות במערכת עבור המשכיות ורציפות פעולה של מערכות ומשתמשי  .ה

 האוניברסיטה.

 הימצאות מאגר מידע עבור רכיבי הרשת: .ו

של מצאי ארגוני, כחלק  יכולת לאגור מידע לאורך זמן ולשמש כמאגר נתונים(1

 מהמוצר.

 (.Geo-Locationווירטואליים, כולל )רשת פיסיים רכיבי  של Inventoryיצירת (2

טוקולים על ובפרוחשיפות קיימות איומים אפשריים התרעות מהיצרן לגבי קבלת (3

 .מוצרי הרשת

 על יחידות הקצה. Agent, ללא התקנת  MAC SPOOFINGהגנה מפני .ז

 רכיבים ברשת.התנהגות חשודה של ומובנה לזיהוי אנומליות ברשת  Anomaly detection .ח

 ציבוריים, כגון סגמנטציה וניראות. Cloudיכולת עבודה של המערכת מול שירותי  .ט

 .Open Integration Moduleיכולות התממשקות למערכות ייעודיות של הארגון על בסיס  .י

של הארגון על בסיס אותה מערכת לאספקת הגנה  OTיכולת מתן מענה לתשתיות ה  .יא

 תשתית האוניברסיטה. "שלמה" על

לעבודות  פק יחידכס "דור טכנולוגיות"להתקשרות עם חברת הטיעונים המצטברים יפורטו להלן  .3

 :האינטגרציה ככל הידוע לנו

 –בהסמכת גולד  המחזיקהינה חברת האינטגרציה היחידה אשר  "דור טכנולוגיות" .א

, הנדרשת למערך רמת ההסמכה הגבוהה ביותר של פורסקאוט בישראל

 .האוניברסיטה בשל מורכבות הפרויקט בו מדובר

על ידי  Tier1חברת "דור טכנולוגיות" הינה החברה היחידה בישראל המוכרת כ  .ב

 הנהלת פורסקאוט העולמית.

, OT ו  ITסיון ברשתות י"דור טכנולוגיות" היא החברה היחידה בעלת התמחות ונ .ג

 .FSDA,FSCA,FSCEאישור יצרן ברמת בעלת הסמכות ב

פרויקטים ו סיון בארגוניםינהינה החברה היחידה בעלת "דור טכנולוגיות"  חברת .ד

הדומים  פורטים 100,000דיוויסים ומעל ל  40,000של מעל גדולים ומורכבים 

 במורכבותם למורכבות הפרויקט הנדרש כאן

 

 בברכה,

 גל יצחק

 , אגף למחשוב וטכנולוגיות מידע. CISOמנהלת תחום אבטחת מידע וסייבר, 
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