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10.02.2022 

( עבור סביבת למידה RFIבקשה לקבלת מידע  )

 אימרסיבית

 ,לכל מאן דבעי

 אף לשון נקבה במשמע, וכן להיפך. –יה זו בלשון זכר ילמען הסדר הטוב, האמור בפנ

מכללת סמינר הקיבוצים מבקשת לקבל מידע מתאגידים/גופים בעלי ידע וניסיון המתמחים 

הקמה ותחזוקה של סביבת למידה אינטראקטיבית חושית עוטפת עבור  בפתרונות מולטימדיה

 )אימרסיבית(.

 יפני( ה זו הינה בקשה לקבלת מידעRFI ואין בה כדי לחייב את המכללה לפרסם מכרז )

 ו/או לבצע התקשרות בנושא הפנייה. 

  אין בפנייה משום התחייבות של המכללה להמשיך בתהליך זה, בכל דרך שהיא, והיא

 ה מכרז או הזמנה להציע הצעות ואיננה מהווה הקמת מאגר ספקים.איננה מהוו

  אין לראות בפנייה זו לקבלת מידע, במסמכים שיוגשו בעקבותיה ו/או במגעים כלשהם

שיתקיימו בעקבותיה, הליך משא ומתן, הליך מכרז או הליך היוצר מחויבות כלשהי 

 שא הפנייה.כלפי משיב לפנייה או כלפי צד ג' כלשהו, או התקשרות בנו

  המכללה תהיה רשאית לערוך מכרז, הליך נוסף או אחר ו/או כל סוג של התקשרות

 בעניין נשוא הפניה, כפי שתראה לנכון ובכפוף להוראות כל דין.

  כל ההוצאות הכרוכות בהגשת המידע יחולו על מוסר המידע בלבד ומוסר המידע לא

 לפנייה. יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי בגין הגשת המענה

 .המכללה רשאית להזמין משיבים להצגת המענה שניתן על ידם 

  המכללה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע שיתקבל מהמשתתפים לפי שיקול

דעתה, לרבות שילובו ופרסומו במסגרת הליך התקשרות ו/או כל הליך אחר, ככל 

 שיינקט, או ככל שיוחלט. 

 טענה בעניין סוד מסחרי, עסקי או  בהשתתפותם, מוותרים המשתתפים מראש על כל

אחר. ככל שמגיש המידע מתנגד לעשיית שימוש במידע לצרכי המכללה עליו לציין זאת 

 במפורש בהצעתו, תוך שהוא מציין במפורש באיזה מחלקי הצעתו אין לעשות שימוש.

  למען הסר ספק, נתונים כספיים / פרטי מחיר, ככל שיימסרו במסגרת המענה, לא

 צד ג', זולת נציגי המכללה, ככל שהדבר יידרש לבחינת המענה.יועברו ל

  העברת המידע איננה מעניקה למוסר המידע כל זכות כלפי המכללה ואינה מטילה על

 המכללה כל חובה.

 הגשת המידע כשלעצמה לא תפסול מציע מלהשתתף במכרז, אם -הגשת או אי

 יפורסם.
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ע, אליה יש להפנות את כל הבירורים אשת הקשר מטעם המכללה בקשר לבקשה לקבלת מיד

 .Tsipi.Edri@smkb.ac.ilוהשאלות, היא גב' ציפי אדרי, 

 :לוחות זמנים

 מועד פעילות

 10/02/2022 פרסום הבקשה

 13:00שעה העד  28/2/2022 יהימועד אחרון להגשת מענה לפנ

 

 רקע .1

אגף מערכות מידע )להלן: "האגף"( במכללת סמינר הקיבוצים )להלן: "המכללה"(, פונה 

בזאת בבקשה לקבלת מידע מספקים שמתמחים בפתרונות מולטימדיה. המטרה היא 

לסייע בגיבוש תפיסת הפתרון עבור הקמה ותחזוקה של סביבת למידה אינטראקטיבית 

כנולוגיות כמו חיישני תנועה ומגע, חושית עוטפת )אימרסיבית( שבה נעשה שימוש בט

הולוגרמות, הקרנות תלת מימד, וידיאו, סאונד, טקסט ועוד כדי לעורר עניין ואינטראקציה 

 עם התכנים המוקרנים כחלק מההכשרה של סטודנטים להוראה וחינוך. 

מידע זה נועד לשמש את אגף המחשוב של מכללת סמינר הקיבוצים לצורך גיבוש הדרישות 

 למוצר/ים ושירות/ים שיספקו מענה.

 סטודנטים, מרצים והסגל המנהלי והאקדמי. :קהל יעד 1.1

 דרישות מהמוצר .2

 כללי .2.1

 אופן המימוש רוטיפ
הסבר לאופן 

 המימוש

התקנת מערכת שתאפשר  .2.1.1
מרחב למידה אימרסיבי הכולל 

משטחי פעילות  4
     אינטראקטיביים מסונכרנים.

שימוש בחיישנים המאפשרים  .2.1.2
אינטראקציה עם התכנים 

על ידי תנועה  –המוקרנים 
   ומגע.

שילוב מגוון של חושים כגון:  .2.1.3
,סאונד  360וידיאו, וידאו 

   וטקסט ללמידה רב חושית.
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 תוכן וממשק משתמש .2.2

 אופן המימוש רוטיפ
הסבר לאופן 

 המימוש

תפעול מערכת נוח ופשוט,  .2.2.1
רצוי שימוש במחשב יחיד 

     לתיאום ותפעול.

ערכת תוכן המסופקת עם  .2.2.2
סביבות  אימרסיביות מובנות 
וממשק פתוח ליצירה ועריכת 
תוכן חדש על ידי המרצים, 

   הסטודנטים והצוות.

הפלטפורמה, התבניות  .2.2.3
וחומרי הלמידה ימצאו בענן 

   ויסתנכרנו ממקורות שונים.

 

 תחזוקה ושירות .2.3

 אופן המימוש רוטיפ
הסבר לאופן 

 המימוש

המערכת תמיכה ותחזוקת  .2.3.1
שנים ואפשרות  3לתקופה של 

     שנים נוספות. 3 -הארכה ל

תמיכה בתקלות, נדרש פירוט  .2.3.2
SLA).)   

 

 תשתיות  .3

 כולל אפיון תשתית. –יש לפרט את תצורת ההתקנה של הציוד והפתרונות המוצעים 

 RFI-מענה ל .4

 המענה יכלול את הנושאים הבאים:

 המוצר. דרישות 2יש למלא את הטבלה המצורפת בסעיף  .4.1

יש למלא התייחסות עבור כל דרישה, יש לפרט את רמת המענה, אופן המימוש  .4.2

 ופרטים נוספים, בטור ההסבר לאופן המימוש יש לצרף הבהרות להסברים לנושא.

 הערכת הזמן להקמת המערכת. .4.3

 אומדן כספי למימוש הדרישות שמתוארות במסמך. .4.4

 עמודים. 15ככל הניתן, אורך המענה לא יעלה על  .4.5

 כללי .5
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מכללת סמינר הקיבוצים רשאית לבקש הבהרות, השלמות או מידע נוסף מכל מי  .5.1

 שנענה לבקשה זו או מגופים אחרים, והכל כפי שיראה לנכון.

המכללה תהיה רשאית לקיים מפגש פיזי או וירטואלי עם המשיבים לפניה זו. במקרה  .5.2

 זה תימסר הודעה למשיב.


