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לכבוד
ועדת המכרזים 

שלום רב,

הנדון: התקשרויות עם ספקים יחידים  לשנ"ע תשפ"ב – תשפ"ג 
פניה לועדת מכרזים

לאחר ברור שנערך ע"י אגף תקשוב, נמצא כי בתחומי ההתקשרות המפורטים בטבלה המצ"ב  .1

נותני השרותים המצוינים בטבלה לצד כל תחום התקשרות, הינם היחידים המסוגלים לפי מצב 

הדברים בפועל ו/או לפי דין, ליתן את השרותים באותו תחום.

מבקש את אישור הועדה לפרסום כוונה להתקשר עם נותני השרותים המצוינים כספקים יחידים  .2
לתחומים הנקובים לצד כל אחד מהם, ובכפוף לקיום הפומביות הקבועה בתקנות ובהעדר 

מציאת ספקים נוספים – אישורם כספקים יחידים.

בקשה זו כוללת טבלה ובה רשימה חלקית של הגופים בעניינם מתבקשת הועדה לפרסם כוונה  .3
להתקשר, ולאשר את ההתקשרות, עם ספק יחיד לצרכי אגף התקשוב. 

בברכה,

עשהאל מובשוביץ
סמנכ"ל תקשוב 
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2021-25429 

 
 

 30.9.2023 – 30.9.2021 חוזי שירות תשפ"ב -  תשפ"ג
לחדש /להוסיף /לבטל    

 

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

)₪ כולל לשנה 
  (17%מע"מ בשיעור 

סטייה מותרת: עד  )
 ₪ או   2,500

מהסך הנקוב,   2%
 הנמוך מביניהם( 

 חוו"ד מקצועית 

רישוי שנתי ותחזוקה    .1
)שירותי   למערכת אשראית
 סליקה באשראי( 

יצרן המערכת, בעל הקניין הרוחני בה. לפיכך, מי שלפי זכויות מכח הדין ו/או   אש"ח  150 00512656125 קרדיט גארד בע"מ 
 לפי מצב הדברים בפועל, היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות.

תחזוקת אפליקציה סלולרית    .2
 למערכת מינהל סטודנטים

 00514140003 מוביטי בע"מ

 

בעל הקניין הרוחני בה. לפיכך, מי שלפי זכויות מכח הדין ו/או  יצרן התוכנה, אש"ח 130
לפי מצב הדברים בפועל, היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות. 

 אפליקציה המשולבת במערכת מינהל הסטודנטים.

רישוי, תמיכה שוטפת,    .3
  –שדרוגי גרסאות, תשתיות 

 תוכנות אורקל 

 אורקל ישראל בע"מ
 

00512200502 

 

יצרן התשתיות והתוכנה, בעל הקניין הרוחני בהן. לפיכך, מי שלפי זכויות מכח  אש"ח  950
 הדין ו/או לפי מצב הדברים בפועל, היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות. 

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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תחזוקת שרת חיתום    .4
)חתימה אלקטרונית( 

 למערכת מינהל הסטודנטים

יצרן התשתית והתוכנה, בעל הקניין הרוחני בהן. לפיכך, מי שלפי זכויות מכח הדין  אש"ח  85 00512961293 בע"מ  קומסיין
 ו/או לפי מצב הדברים בפועל, היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות.  

 שרת הממוקם באוניברסיטה והמשולבת בפעילות מערכת מינהל הסטודנטים. 

5.  
 

רישוי, תמיכה ושדרוגי  
 . SPSSתוכנות  –גרסאות 

 

 

מערכות  11ג'יניוס 
 בע"מ

הנציג המורשה והבלעדי בישראל לרישוי ותמיכה של התוכנה. לפיכך, לפי מצב  אש"ח  116 511315368
הדברים בפועל, היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות.  קבלנו אישור 

 עדכני המיצרן שזה הספק היחידי  

 טטיסטיקה תוכנות ס

6.  
 

תמיכה ותחזוקה של מערכת  
MOODLE   מערכת למידה(

 מתוקשבת לסטודנטים(

 00514061001 אופנאפ בע"מ  

 

המפתחת והמטמיעה של ממשק המודל באוניברסיטה. לפיכך, לפי מצב  אש"ח  120
הדברים בפועל, היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות.  החברה היא זו 

האוניברסיטאות בארץ ולכן היא היחידה שנותנת מענה לצורכי שעובדת מול כל 
 האוניברסיטה 

 

 InSourceתחזוקה ופיתוח   .7
אתר האינטרנט של  

 האוניברסיטה 

מפתח אתר האינטרנט של האוניברסיטה, בעל מנוע התוכן של האתר ובעל קוד   אש"ח  45 00306147562 לבטל  -פנטיקון  
המקור. לפיכך, מי שלפי זכויות מכח הדין ו/או לפי מצב הדברים בפועל, היחיד  

 המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות.  

ושירות  תחזוקה   .8
 USER1st -  לתכנת

התאמות נגישות לפי דין של  
אתרי אינטרנט של 

האוניברסיטה לבעלי  
 .מוגבלות

טלדור מערכות  
(  1986מחשבים )

 לבטל  - בע"מ

הדין ו/או לפי    מפתח התכנה, בעל הקניין הרוחני בה. לפיכך, מי שלפי זכויות מכח אש"ח  150 52003971000
 מצב הדברים בפועל, היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות.  
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  –רישוי, שדרוגי גרסאות   .9
 SASתוכנת 

הערה: האגף כבר לא רוכש/מוכר. 
 האישר יספק משתמשים בקמפוס 

מ.י.ה מחשבים  
 בע"מ

00510860380 

 

מצב הדברים הנציג המורשה והבלעדי בישראל לרישוי התוכנה. לפיכך, לפי  אש"ח  87
בפועל, היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות.  קבלנו אישור ספק יחיד  

 עדכני מהיצרן 

 תוכנה סטטיסטית

רישוי, תמיכה שוטפת,    .10
 –פיתוח, שדרוגי גרסאות 

 Management IDמערכת 

פרולינק ניהול  
 לבטל - זהויות בע"מ

מפתח המערכת בעל קוד המקור. לפיכך, מי שלפי זכויות מכח הדין ו/או לפי   אש"ח  500 00512313768
  מצב הדברים בפועל, היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות

 פרויקט ניהול זהויות שפותח ומפותח עבור האוניברסיטה.  

רישוי, תמיכה שוטפת,    .11
 –פיתוח, שדרוגי גרסאות 

 ID Managementמערכת 

מפתח המערכת בעל קוד המקור. לפיכך, מי שלפי זכויות מכח הדין ו/או לפי   אש"ח  500 00512175738 מחשבים אי די פי 
  מצב הדברים בפועל, היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות

 ומפותח עבור האוניברסיטה.פרויקט ניהול זהויות שפותח 

רישוי, תמיכה שוטפת,    .12
תוכנות   –שדרוגי גרסאות 

ORIGIN 

תשתית ייעוץ מדעי  
 בע"מ

הנציג המורשה והבלעדי בישראל לרישוי ותמיכה של התוכנה. לפיכך, לפי מצב   אש"ח  22 513215814
הדברים בפועל, היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות.  קיבלנו אישור ספק  

 יחיד עדכני מיצרן המערכת 

רישוי, תמיכה שוטפת,    .13
תוכנות   –שדרוגי גרסאות 

LABVIEW 

 נשיונל
 אינסטרומנטס

 לבטל -בע"מ  ישראל

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

 תוכנה המשמשת חוקרים בהנדסה ובפקולטות נוספות. 

רישוי, תמיכה שוטפת,    .14
מערכת   –שדרוגי גרסאות 

תוצרת   LINUXהפעלה 
RedHat 

מטריקס אי.טי.  
 מוצרי תוכנה בע"מ 

הנציג המורשה והבלעדי בישראל לרישוי ותמיכה של התוכנה. לפיכך, לפי מצב   אש"ח  50 00511072399
 הדברים בפועל, היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות.   
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רישוי, תמיכה שוטפת,    .15
תוכנת   –שדרוגי גרסאות 

 יבואון 

 

 056090939 לבטל  -רפי טוביה  

 
מפתח המערכת. לפיכך, מי שלפי זכויות מכח הדין ו/או לפי מצב הדברים  אש"ח  45

 בפועל, היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות. 

( המוטמעת ERPנט' )-המערכת מקושרת באופן הדוק למערכת ה'בר
 באוניברסיטה.

קונסיסט     PrintBosתחזוקת מערכת   .16
 -טכנולוגיות בע"מ 

 לבטל

בישראל. הנציג   PrintBosקונסיסט טכנולוגיות בע"מ רכשה את פעילות אש"ח  70 512748658
המורשה והבלעדי. לפיכך, לפי מצב הדברים בפועל, היחיד המסוגל לבצע את 

 נושא ההתקשרות.   

דפסות מיוחדות )כדוגמת צ'קים / שוברים( דרך המערכות מערכת לשילוב ה
 work flowהמרכזיות של האוניברסיטה וניהול תהליכי 

רישוי, תמיכה שוטפת,    .17
תוכנת   –שדרוגי גרסאות 

 מטאור 

מטאור פלוס  
למערכות מידע 

 בע"מ

מפתח המערכת. לפיכך, מי שלפי זכויות מכח הדין ו/או לפי מצב הדברים בפועל,   אש"ח  25 513290155
 כל  למערכת  המטבעות שעריהיחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות.העברת  

 (.ERP' )נט-בר' למערכת  בטבורה  שמחוברת  מערכת .יום

חומרה   –שדרוג ושירות   .18
קיימת מערכות אחסון וגיבוי  

   Netappמתוצרת 

 

 אש"ח  140 512943887 מ"בע אנקור ווי
הנציג המורשה והבלעדי בישראל. לפיכך, לפי מצב הדברים בפועל, היחיד 

 אנקור תשתיות מיזוג חברת המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות. בעקבות

 מ. "בע ווי אנקור תוך אל  לשירות זה,  כספק יחיד מ, שאושרה בעבר "מחשוב בע

 מערכות אחסון וגיבוי המותקנות באוניברסיטה.

   –מכירה התקנה ותחזוקה   .19
 Hitachiמקרנים תוצרת 

כיוונים אמדור 
ות מערכות וטכנולוגי

 לבטל  -בע"מ 

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

http://havarot.justice.gov.il/CompaniesDetails.aspx?id=512748658
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20.  Infoblox הספק הינו האינטגרטור היחידי בארץ המוסמך לעבוד עם המוצר  אש"ח   150 00513823047 להוסיף - אואזיס 

  BIפיתוח מערכת   .21
 )זכו במכרז(

 - אקסלנדו בע"מ
 להוסיף

,  ופיתח את הלוגיקות  והדשבורדס  BIהספק הקים את התשתית לכל מערכת ה   אש"ח   400 514975473
 של המערכת, ולכן רק הוא יכול לתחזק ולתת תמיכה למערכת 

פיתוח פורטל ומערכת   .22
 טפסים דיגיטלית 

 )זכו במכרז(

אלעד מערכות  
  -תוכנה בע"מ 

 להוסיף

הספק הקים את תשתית הפורטל האקדמי מנהלי ומוביל את מהפכת הדיגיטציה   אש"ח   500 510929177
 של הטפסים באוניברסיטה

 פיתוח אתר האוניברסיטה  .23
 )זכו במכרז(

 -דופיניטי בע"מ  
 להוסיף

הספק פיתח את אתר האוניברסיטה  ומכיר את הקוד ולכן רק הוא יכול  להמשיך  אש"ח   950 515982007
 ולתחזק את המערכת. 

 
 

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

 
 

 
 
 

 
 

 
 


