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ז' בכסלו תשפ"ב11.11.2021 ,
לכבוד ג'רמי רגנשטיינר
רמ"ח מכרזים והתקשרויות
לג'רמי שלום,
הנידון :חברת  Truscont -בקשה לאישור כספק יחיד
פרויקט השו"ת הוקם לפני כ  40שנה באוניברסיטת בר אילן .הפרויקט הינו פרויקט מחקרי ייחודי ,ראשון בתחומו,
המהווה מערכת דיגיטלית לארון הספרים היהודי לדורותיו .הפרויקט מכיל אלפי ספרים ,מאות אלפי תשובות
מספרי שו"ת שונים ,וקרוב ל  600מילים שנכתבו לאורך  3000השנים האחרונות .הפרויקט פיתח מערכת אחזור
מיוחדת לשפה העברית ,המאפשר חיפוש מורפולוגי ראשון ויחיד בתחומו למאגר  -וכתוצאה מכך מאפשר הנגשה
של כתבי המסורת היהודית למשתמש בן זמננו.
לפיכך ,אני מבקש להגדיר את ספק הדיסקים , Trustcontכספק יחיד מהסיבות הבאות:
 .1אחת הדרישות הבסיסיות מפרויקט השו"ת הינה הגנה על התכנים (טקסטים) ע"מ שלא יועתקו  -או
לחילופין ישוכפלו דיסקים באופן לא חוקי .לצורך כך ב 10 -השנים האחרונות ,פרויקט השו"ת עובד עם
חברת טראסקונט לאספקת דיסקים עם שבב הגנה למניעת העתקות לא חוקיות.
 .2ההגנה הינה מיוחדת לפרויקט השו"ת שכן חלק גדול מלקוחות הפרויקט אינם מחוברים לרשת האינטרנט-
כך שבשונה מתכנת הגנה רגילות היה צורך לפתח מערכת מיוחדת עבור לקוחות השו"ת שיודעת להגן על
הנתונים – גם בזמן שהמשתמשים אינם מחוברים לרשת האינטרנט.
 .3העבודה השוטפת עם הספק הינה הכרחית כדי ליצר דיסקים חדשים להפצה ללקוחות.
 .4אנו נכנסים כעת למהלך פיתוחי של פלטפורמה אינטרנטית ,שבסופו של דבר יוריד באופן משמעותי את
הצורך בדיסק-און-קי .מדובר בטווח של שנה-שנתיים .מכיון שכך ,אין טעם להתחיל להתקשר עם חברות
נוספות ,על כל הבעיות הפוטנציאליות במהלך כזה.
 .5נותן השירות כבר מועסק כספק לצורך זה והוא ערוך ליתן את השירות ברציפות לשירותיו עד כה
ולהשלמתם ,לתקופה נוספת בת  12חודשים נוספים ,היינו עד  , 31.12.2022עם זכות ברירה לאוניברסיטה ל
 12חודשים נוספים ,במתכונת זהה ובתנאים זהים או אף מיטיבים לאוניברסיטה.
בברכה ובתודה
ד"ר אלכס טל
מנהל פרויקט השו"ת
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