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 חוזי שירות
 (30/9/2017-30/9/2019) טתשע" – חתשע" -המרכז לתקשוב ומידע 

 
 

הערכת שווי  ח"פ / ת"ז עוסק/ תאגיד נושא ההתקשרות 
ההתקשרות 

  שנהל
 ע"ממכולל )₪ 

 (17%בשיעור 

 )סטייה מותרת: 
 או  ₪ 2,500עד 

מהסך  2%
הנקוב, הנמוך 

 מביניהם(

 חוו"ד מקצועית

רכת רישוי שנתי ותחזוקה למע  .1
 אשראית )שירותי סליקה באשראי(

קרדיט גארד 
 בע"מ

יצרן המערכת, בעל הקניין הרוחני בה. לפיכך, מי  אש"ח 100 00512656125
שלפי זכויות מכח הדין ו/או לפי מצב הדברים בפועל, 

 היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות.

רישוי, תמיכה שוטפת  –"חילן"   .2
 לן נטושדרוגי גרסה כולל תמיכה בחי

 חילן בע"מ
 

00520039942 

 

יצרן המערכת, בעל הקניין הרוחני בה. לפיכך, מי  אש"ח 350
שלפי זכויות מכח הדין ו/או לפי מצב הדברים בפועל, 

 היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות.

מערכת המטפלת בתחום המשכורות והנוכחות של 
. מערכת MFהאוניברסיטה ויושבת על תשתית 

וניברסיטה עד להפסקת השימוש בה המוטמעת בא
ומעבר למתכונת לשכת שירות )אישור פטור מחודש 

1/2015.) 
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רישוי, תמיכה שוטפת ושדרוגי   .3
תוכנות שונות של י.ב.מ  –גרסה 

(IBM) 

 

י.ב.מ ישראל 
 בע"מ

00510067333 

 

מפתח התכנה, בעל הקניין הרוחני בה. לפיכך, מי  אש"ח 290
לפי מצב הדברים בפועל, שלפי זכויות מכח הדין ו/או 

 היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות. 

מגוון תוכנות של חברת י.ב.מ, שמתוחזקות בלעדית 
, NOTES ,WEBSPHERE –לדוגמא ) על ידי החברה עצמה.

WEBSEAL להפסקת שימוש בתשתית עד . (ואחרותMF. 

רישוי, תמיכה שוטפת, שדרוגי   .4
 QCO TOADתוכנת  –גרסאות 

 DELL SOFTWAREתוצרת 

איי.סי.אס 
 קווסט בע"מ

הנציג המורשה והבלעדי בישראל לרישוי ותמיכה של  אש"ח 19 00512060716
התוכנה. לפיכך, לפי מצב הדברים בפועל, היחיד 

 המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות.  

 .oracle dbaמשמשת כמערכת שו"ב למוצרי 

רישוי, תמיכה שוטפת ושדרוגי   .5
  basketמערכת  – גרסה

יעל תכנה 
 ומערכות בע"מ

מפתח התכנה ויצרן המערכת, בעל הקניין הרוחני בה.  אש"ח 15 00510378771
לפיכך, מי שלפי זכויות מכח הדין ו/או לפי מצב 
הדברים בפועל, היחיד המסוגל לבצע את נושא 

 ההתקשרות. 

 נט. -מדובר במערכת לשמירה על תצורת מערכת בר

יים שירות לקו מדפסות מיינפר  .6
 INFOPRINTתוצרת

תים נטקום 
 בע"מ

בעקבות מכירת עסקי אינפופרינט בישראל לידי מלם  אש"ח 250 511489429
תים, כולל הצוות הטכני, ציוד ומלאי חלקי החילוף, 

ועסקת ההסבה מאת מלם תים אל תים נטקום 
. לפיכך, מי שלפי זכויות מכח הדין 2013מחודש יולי 

היחיד המסוגל לבצע  ו/או לפי מצב הדברים בפועל,
 את נושא ההתקשרות.

 .MFעד להפסקת שימוש בתשתית 
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תחזוקת אפליקציה סלולרית   .7
 למערכת מינהל סטודנטים

 00514140003 מוביטי בע"מ

 

יצרן התוכנה, בעל הקניין הרוחני בה. לפיכך, מי שלפי  אש"ח 70
זכויות מכח הדין ו/או לפי מצב הדברים בפועל, היחיד 

 המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות. 

 אפליקציה המשולבת במערכת מינהל הסטודנטים.

רישוי, תמיכה שוטפת, שדרוגי   .8
 תוכנות אורקל –גרסאות, תשתיות 

אורקל ישראל 
 בע"מ

 

00512200502 

 

יצרן התשתיות והתוכנה, בעל הקניין הרוחני בהן.  אש"ח 700
לפיכך, מי שלפי זכויות מכח הדין ו/או לפי מצב 
הדברים בפועל, היחיד המסוגל לבצע את נושא 

 ההתקשרות.

תחזוקת שרת חיתום )חתימה   .9
אלקטרונית( למערכת מינהל 

 הסטודנטים

רן התשתית והתוכנה, בעל הקניין הרוחני בהן. יצ אש"ח 25 00512961293 בע"מ קומסיין
לפיכך, מי שלפי זכויות מכח הדין ו/או לפי מצב 
הדברים בפועל, היחיד המסוגל לבצע את נושא 

 ההתקשרות. 

שרת הממוקם באוניברסיטה והמשולבת בפעילות 
 מערכת מינהל הסטודנטים.

רישוי, תמיכה שוטפת, שדרוגי   .10
 ACF2תוכנת  –גרסאות 

סופטוור סי איי 
 ישראל בע"מ

הנציג המורשה והבלעדי בישראל לרישוי ותמיכה של  אש"ח 55 00512762584
התוכנה. לפיכך, לפי מצב הדברים בפועל, היחיד 

 המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות.  

. CAמערכת לאימות גישה מאובטחת של חברת 
עד להפסקת שימוש בתשתית  MF.מיושם במחשב 

MF. 

https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwiewseR98bUAhVOLlAKHW9yDwsQFgg-MAU&url=http%3A%2F%2F441il.com%2Flistco_res%2F%25D7%259E%25D7%2595%25D7%2591%25D7%2599%25D7%2598%25D7%2599%2B%25D7%2591%25D7%25A2%2522%25D7%259E%2FMOBITTI%2BLTD%2F%25D7%2597%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%25AA%2B%25D7%259E%25D7%2595%25D7%25A9%25D7%2591%2B%2B40691%2B18%2F514140003.html&usg=AFQjCNHcwlLRnMgZShTqSmAAm0imPrFPxw&sig2=LUkBe98v7fzOCRnd-I-iLw
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11.  FDR  
FAST DUMP RESTORE 

 MVSעבור 

הנציג המורשה והבלעדי בישראל לרישוי ותמיכה של  אש"ח 21 00520040122 נס א.ט. בע"מ
(. לפיכך, Inovationהתוכנה )גיבוי ושיחזור של חברת 

לפי מצב הדברים בפועל, היחיד המסוגל לבצע את 
 נושא ההתקשרות. 

רישוי, תמיכה שוטפת, שדרוגי   .12
 Syncsort forתוכנת  –גרסאות 

Z/OS 

הנציג המורשה והבלעדי בישראל לרישוי ותמיכה של  אש"ח 57 00520040122 נס א.ט. בע"מ
התוכנה. לפיכך, לפי מצב הדברים בפועל, היחיד 

 המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות.  

עד להפסקת שימוש . MFתוכנת מיון למחשב 
 .MFבתשתית 

13.  
 

 –רישוי, תמיכה ושדרוגי גרסאות 
 .SPSSתוכנות 

 

 

 11ג'יניוס 
 מערכות בע"מ

הנציג המורשה והבלעדי בישראל לרישוי ותמיכה של  אש"ח 116 511315368
התוכנה. לפיכך, לפי מצב הדברים בפועל, היחיד 

  המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות.  

 תוכנות סטטיסטיקה

14.  
 

תמיכה ותחזוקה של מערכת 
MOODLE  מערכת למידה(

 מתוקשבת לסטודנטים(

 00514061001 בע"מאופנאפ  

 

המפתחת והמטמיעה של ממשק המודל  אש"ח 70
באוניברסיטה. לפיכך, לפי מצב הדברים בפועל, היחיד 

החברה היא זו המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות.  
שעובדת מול כל האוניברסיטאות בארץ ולכן היא 

 .היחידה שנותנת מענה לצורכי האוניברסיטה

ר את InSourceתחזוקה ופיתוח   .15
 האינטרנט של האוניברסיטה

מפתח אתר האינטרנט של האוניברסיטה, בעל מנוע  אש"ח 45 00306147562 פנטיקון
התוכן של האתר ובעל קוד המקור. לפיכך, מי שלפי 

זכויות מכח הדין ו/או לפי מצב הדברים בפועל, היחיד 
 המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות. 
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 - USER1st ושירות לתכנתתחזוקה   .16
התאמות נגישות לפי דין של אתרי 
אינטרנט של האוניברסיטה לבעלי 

 .מוגבלות

טלדור מערכות 
מחשבים 

 ( בע"מ1986)

מפתח התכנה, בעל הקניין הרוחני בה. לפיכך, מי  אש"ח 150 52003971000
שלפי זכויות מכח הדין ו/או לפי מצב הדברים בפועל, 

 היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות. 

י, תמיכה שוטפת, שדרוגי רישו  .17
 Net-Passתוכנת  –גרסאות 

ב.י.ס. מערכות 
תוכנה 

מתקדמות 
 בע"מ

מפתח התכנה, בעל הקניין הרוחני בה. לפיכך, מי  אש"ח 59 00512555541
שלפי זכויות מכח הדין ו/או לפי מצב הדברים בפועל, 

 היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות. 

עם כמה יישומים תוכנה ייחודית לעבודה רצופה 
עד להפסקת שימוש בתשתית  .MFפתוחים על מחשב 

MF. 

תוכנת  –רישוי, שדרוגי גרסאות   .18
SAS 

מ.י.ה מחשבים 
 בע"מ

00510860380 

 

הנציג המורשה והבלעדי בישראל לרישוי התוכנה.  אש"ח 87
לפיכך, לפי מצב הדברים בפועל, היחיד המסוגל לבצע 

 את נושא ההתקשרות.  

 טיתתוכנה סטטיס

פיתוח, רישוי, תמיכה שוטפת,   .19
 IDמערכת  –שדרוגי גרסאות 

Management 

פרולינק ניהול 
 זהויות בע"מ

פתח המערכת בעל קוד המקור. לפיכך, מי שלפי מ אש"ח 150 00512313768
זכויות מכח הדין ו/או לפי מצב הדברים בפועל, היחיד 

  המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות

שפותח ומפותח עבור  פרויקט ניהול זהויות
 האוניברסיטה. 

רישוי, תמיכה שוטפת, שדרוגי   .20
 ORIGINתוכנות  –גרסאות 

תשתית ייעוץ 
 מדעי בע"מ

הנציג המורשה והבלעדי בישראל לרישוי ותמיכה של  אש"ח 22 513215814
התוכנה. לפיכך, לפי מצב הדברים בפועל, היחיד 

  המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות.  
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מיכה שוטפת, שדרוגי רישוי, ת  .21
 LABVIEWתוכנות  –גרסאות 

 נשיונל
 אינסטרומנטס

 בע"מ ישראל

מפתח המערכת בעל קוד המקור. לפיכך, מי שלפי  אש"ח 30 00512044488
זכויות מכח הדין ו/או לפי מצב הדברים בפועל, היחיד 

  המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות

תוכנה המשמשת חוקרים בהנדסה ובפקולטות 
 ת.נוספו

רישוי, תמיכה שוטפת, שדרוגי   .22
 LINUXמערכת הפעלה  –גרסאות 

 RedHatתוצרת 

מטריקס אי.טי. 
מוצרי תוכנה 

 בע"מ

הנציג המורשה והבלעדי בישראל לרישוי ותמיכה של  אש"ח 50 00511072399
התוכנה. לפיכך, לפי מצב הדברים בפועל, היחיד 

 המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות.  

אינפוגרף מוצרי  כררכש תלושי ש  .23
( 1991נייר )

 בע"מ

בעלי הקניין הרוחני בגלופה למתן השירותים  אש"ח 60 00511582264
לאוניברסיטה. לתקופת הביניים עד להשלמת מעבר 

 לשירותי חילן במתכונת לשכת שירות.

רישוי, תמיכה שוטפת, שדרוגי   .24
 תוכנת יבואון –גרסאות 

 056090939 רפי טוביה

 
המערכת. לפיכך, מי שלפי זכויות מכח הדין מפתח  אש"ח 45

ו/או לפי מצב הדברים בפועל, היחיד המסוגל לבצע 
 את נושא ההתקשרות.

 'נט-ברמערכת ה'לבאופן הדוק המערכת מקושרת 
(ERPהמוטמע )באוניברסיטה ת. 

קונסיסט    PrintBosתחזוקת מערכת   .25
טכנולוגיות 

 בע"מ

 קונסיסט טכנולוגיות בע"מ רכשה את פעילות אש"ח 54 512748658

PrintBos  .הנציג המורשה והבלעדי. לפיכך, בישראל
לפי מצב הדברים בפועל, היחיד המסוגל לבצע את 

 נושא ההתקשרות.  

מערכת לשילוב הדפסות מיוחדות )כדוגמת צ'קים / 
 ים( דרך המערכות המרכזיות של האוניברסיטהשובר

http://havarot.justice.gov.il/CompaniesDetails.aspx?id=512748658
http://havarot.justice.gov.il/CompaniesDetails.aspx?id=512748658
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רישוי, תמיכה שוטפת, שדרוגי   .26
 תוכנת מטאור –גרסאות 

מטאור פלוס 
למערכות מידע 

 בע"מ

מפתח המערכת. לפיכך, מי שלפי זכויות מכח הדין  אש"ח 15 513290155
ו/או לפי מצב הדברים בפועל, היחיד המסוגל לבצע 

 את נושא ההתקשרות.

 מערכת .יום כל למערכת מטבעותה שעריהעברת 

 (.ERP' )נט-בר' למערכת בטבורה שמחוברת

חומרה קיימת  –שדרוג ושירות   .27
מערכות אחסון וגיבוי מתוצרת 

Netapp  

 

 אש"ח 65 512943887 מ"בע אנקור ווי
הנציג המורשה והבלעדי בישראל. לפיכך, לפי מצב 

המסוגל לבצע את נושא  הדברים בפועל, היחיד
 אנקור תשתיות מיזוג חברת בעקבות ההתקשרות.

 לשירות זה,  כספק יחיד מ, שאושרה בעבר"מחשוב בע

 מ."בע ווי אנקור תוך אל

 מערכות אחסון וגיבוי המותקנות באוניברסיטה.

 חומרה קיימת  –שירות   .28
 המיינפריים  מחשבל סוןחא מערכת

   מתוצרת היטאצ'י

היטאצ'י דאטה 
סיסטמס 

 ישראל בע"מ

הנציג המורשה והבלעדי בישראל. לפיכך, לפי מצב  אש"ח 70 00511468845
הדברים בפועל, היחיד המסוגל לבצע את נושא 

 ההתקשרות.  

  –מכירה התקנה ותחזוקה   .29
 Hitachi ם תוצרתמקרני

כיוונים אמדור 
מערכות 
ות וטכנולוגי
 בע"מ

הנציג המורשה והבלעדי בישראל למקרנים. לפיכך,  אש"ח 75 511654311
ב הדברים בפועל, היחיד המסוגל לבצע את לפי מצ

 נושא ההתקשרות. 

  –מכירה התקנה ותחזוקה   .30
 SGIמוצרי 

תי אן אן 
 טלקום בעמ

הנציג המורשה והבלעדי בישראל. לפיכך, לפי מצב  אש"ח 100 510591910
ם בפועל, היחיד המסוגל לבצע את נושא הדברי

 ההתקשרות.

 
 

 
 מתחייבת להזמין שירותים בסכומים אלו, אם בכלל. אינהכל הסכומים הינם מוערכים. האוניברסיטה 
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