
 
 

  
  

 

  עבור מנת"י  SIEM/SOCהזמנה להציע הצעות לאספקת שירותי 

  022/2021מס' הליך  

  לשאלות הבהרה שני מענה

  מסמך  מס'
סעיף 
  רלוונטי

  תשובה  שאלה

1.   

הזמנה 
להציע 
  הצעות

במענה לשאלות ההבהרה הגדרתם מחדש את תנאי הסף למציע   5.4
 -ו ITלקוחות ציבוריים בהם מתבצע ניטור  5לפיו עליו להציג 

OT. 

לאור שינוי תנאי הסף נבקש להבהיר כי המציע מבצע ניטור של 
IT  אצל חברות וגופים רבים בארץ ובעולם וכי הוא משתמש

  . OTבקבלן משנה כדי לבצע ניטור של 

על כן נודה לאישורכם לייחס את ניסיונו של קבלן המשנה למציע 
ולהציג את לקוחותיו של קבלן המשנה כדי לענות על דרישות 

  בסעיף. OTניטור ל ה

הצגת . הבקשה מקובלת
ניסיון של קבלן המשנה 
תיחשב לצורך עמידה 

  בתנאי סף.

2.   

ואילו השאלה  DRבנספח א הינה לאתר  4.12הדרישה בסעיף   4.12  נספח א
 . High Availabilityמתייחסת ל 

  ?HAאו  DRנודה להבהרתכם מה דורש הסעיף, האם אתר 

ולא על   DRמדובר על
HA. ה-DR  המדובר

 data centerבסעיף הינו 
משני של הספק אשר  

אמור לספק את השירות 
במידה ויש כשל באתר 

 הראשי.

  



 
 

  
  

 

3.   

      השיב המזמין תשובה שאינה מספקת מענה  84בתשובה
 מפורט לשאלת המציע. 

  ,לשאלת המציע, ולתשובת המזמין לו היתה ניתנת במלואה
שאלת השלכה מהותית על תמחור ההצעה ועל כן השאלה נ

 בשנית בצירוף הסבר: 
o  חלופות  3מן הסעיף נשוא השאלה עולות

 המצריכות את הבהרת המזמין. 
o  קיימת בארגון מערכת אבטחה ייעודית  -אופציה א

 – SIEMשאמורה לדווח למערכת ה  OTלמערכות 
  האם קיימת כן או לא?

o  יש צורך באינטגרציה ישירה בין  -אופציה ב
האם מכשירי  - SIEMמקורות המידע הללו לבין ה

?  האם Syslogsהרלוונטיים מפיקים   OT-ה
  כזה?  Device-ניתן לקבל דוגמה של לוג מ

o  המענה למכרז צריך לכלול מערכת  -אופציה ג
שתחובר מצד אחד למכשירים  OTניטור למכשירי 

אם כן  - SIEM-הרלוונטיים ומצד שני למערכת ה
נודה לפירוט לגבי המכשירים (למשל האם הם 

או תשתית מוכרת אחרת) על  SCADAמבוססי 
מנת לכלול במענה מערכת ניטור מתאימה.  מערכת 

בצורה ישירה.  OTלא מנטרת מכשירי  SIEM-ה
יש צורך במערכת מתווכת היודעת לנטר את 

המכשירים הנדרשים הן מבחינת אבט"מ והן 
נוספים לפי בחירת הלקוח. מבחינת פרמטרים 

נבקש להבין באילו מכשירים מדובר ואילו 
 . פרמטרים נדרש לנטר

  חלה חובת גילוי מוגברתלהווי ידוע כי על המזמין הציבורי 
 ביחס לנושאים שהם בליבת ההליך המכרזי, ראו למשל: 

o  רמ"י נהגה בחוסר תום לב בשלב המשא ומתן"
, הפרה את חובת הגילוי המוטלת עליהו

משפרסמה מידע שגוי ביחס לכמות החול הקיימת 
מובילי עטיה  41074-12-09באתרים " [ת"א (מרכז) 

 שבתאי בע"מ נ' רשות מקרקעי ישראל]
o " חובות הגילוי הן חלק בלתי נפרד מן השלב

הטרום חוזי, והן אף חלות ביתר שאת בהליך של 
מועצה מקומית הר  19-2642" [ע"א מכרז ציבורי

 יות דוד ויונתן בע"מ]אדר נ' מרכז קנ
חובת הגילוי החלה על הנתבעת מחייבת אותה "

להתייחס מפורשת לכל פרט מידע משמעותי, שיכול 
. הנתבעת הפרה חובת גילוי להשפיע על תוצאות המכרז

זו. ודוק, האחריות למצב שנוצר היא אחריות משותפת 
של הצדדים: אחריות הנתבעת בגין הפרת חובת הגילוי, 

התובעים בגין אי ביצוע הבדיקות  לצד אחריות
 7993-08-16המקדימות שנדרשו לעשות [עתמ (ת"א) 
  ת"א]-צבי יצחק אנגלנדר נ' רשות מקרקעי ישראל 

בארגון קיימות  -א 
ובהן  OTמערכות 

. HMIבקרים ומערכות 
נדגיש כי הארגון עתיד 

 OTלהטמיע מערכת 
IDS  אשר עתידה להיות

מקור הדיווח המרכזי 
 . OTלתחום ה 

כפי שהוסבר במענה  –ב 
לסעיף הקודם, הארגון 
מעוניין לרכז את 
מקורות הדיווח בתחום 

למערכת אחת  OTה 
)OT IDS ולא לבצע (

קישור ישיר של בקר או 
למערכת  HMIשרת 

האיסוף. לא ניתן לקבל 
  .Syslogדוגמא ל 

המענה לא אמור  -ג
 OT IDSלכלול מערכת 

או מערכת אחרת אשר 
יר תקושר באופן יש

  למערכות הבקרה.

  


