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 הודעה על התקשרות בפטור ממכרז

תקשרויות של מוסד להשכלה ה)  )א( לתקנות חובת המכרזים4בהתאם לתקנה 

 2010-תש"עגבוהה(, 

בזאת הודעה, שלפיה בכוונת מכללה אקדמית הדסה ע"ר )להלן: נמסרת 

)להלן:  Zoom Video Communications, Inc.עם חברת  להתקשר"( מכללהה"

  "(.השירותים)" מקוונים םשיעורי, למתן שירותי "(הספק"

ב, שלפיה הספק הינו הגורם היחיד הגורם המקצועי במכללה חיווה דעתו בכת

 .מסוגל ומוכן לספק את השירותיםאשר 

 .כנספח א'חוות הדעת מצורפת להודעה זו 

את השירותים האמורים, רשאי  כל אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל ליתן

באמצעות  למר אסף מלקוש,ירושלים(,  37רחוב הנביאים )למכללה לפנות 

כי קיים ספק אחר  וולהודיע ל 13/9/2020 עד ליום asafm@hac.ac.ilהדוא"ל: 

 המסוגל לבצע את ההתקשרות.

mailto:asafm@hac.ac.il
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 אונליין

 ועיתהמקצ חוות הדעת -אנספח 
 מקוונים םשיעורישירות יחיד לבקשה לאישור חברת זום העולמית כספק 

כאשר  מקווניםבסמסטר ב תש"פ, עם פרוץ מגפת הקורונה, נאלצה המכללה לעבור מלימודים פרונטליים ללימודים 

המכללה נערכה מידית לנושא והפעילה את הלמידה מרחוק בעזרת מערכת  הסטודנטים והמרצים נמצאים בבתיהם.

Google Meet שמספקת מהמערכת לאקדמיה מכללה חינם כחלק תקופת ביניים ליתנה לנשGoogle. 

יותר ומתאימה יותר להעברת  המשק וכל העולם, רובו ככולו, עבר להשתמש  בתוכנת זום שמכילה פונקציונאליות רבה

, כך שנוצר מאגר ידע רחב וניסיון רב בשימוש בתוכנת זום. גם נשאלנו פעמים רבות על ידי הוועד ניםומקושיעורים 

וגם לחץ קיים מצד המרצים לשימוש בזום מאחר שמכילה פונקציונאליות שיותר  המנהל מדוע איינו משתמשים בזום

מכילה פונקציונאליות נמוכה מאשר מערכת הזום,  Google Meetשתוכנת  למרות מתאימה להעברת השיעורים.

על מנת לחסוך את העלות ומתוך ציפייה שלא התממשה שמדובר   Google Meetבתוכנת בסמסטר ב המכללה בחרה 

 בטווח קצר עד לסיום המגפה. 

 :הפונקציות הנ"ל לכ שמכילה את Zoomלעומת  WEBEXו  Google Meetדוגמאות לפונקציונאליות חסרה ב 

 בהדרכה, האינטראקציה מול הסטודנטים חיונית ולכן חשוב  – חוסר יכולת לראות את כל המשתתפים

 לראות את כולם )הצבעה, שאלות וכדומה(

 בזום קיים לוח לכתיבה וציור ושיתוף עם סטודנטים,  –ולשתף לוח עם הסטודנטים  אין אפשרות להצגת לוח

 יים ללא לוחלא ניתן ללמד שיעורים מדע

 הוא לא יכול לראות מה הוא מציג. בזום המערכת מציגה את המסך נכון. –למרצה  התמונה של הלוח הפוכה 

 אי אפשר לנהל שיעור שבו כל סטודנט נכנס ומפריע  -שליטה מלאה במיקרופונים ומצלמות של המשתתפים

בשיעור, מכבה ומדליק מיקרופון, מדבר מתי שהוא רוצה ובכך מפריע למהלך השיעור. בזום, הכל בשליטה 

 אבסולוטית של המרצה.

  אחת התכונות החשובות ביותר בהדרכה, חלוקה של הכיתה  -חלוקה לחדרים לעבודה בקבוצותלא קימת

 לעבודה שיתופית. בזום זה מובנה והמרצים מאוד רוצים זאת למספר קבוצות

  השתלבות מלאה בתוך ה לא קיימתMOODLE  שזאת מערכת הלמידה של הסטודנטים. בזום יש פלאגאין

 שמאפשר להגדיר בקלות מפגש זמין לסטודנטים.

  בWEBEXE בכונן מקומי  בזום זה פורמט תקני, נשמר , ההקלטה יוצאת בפורמט לא תקני ולא ניתן לשתף

 ומועלה לענן לשיתוף.

 כל מי שעובד היום אונליין, מילדים קטנים ועד לסבים וסבתות, עובדים עם זום ולכן ההטמעה  -ידע

לסטודנטים היא קלה מאוד בזום )יש את מי לשאול( וקשה באמצעים אחרים )ראה חברי הוועד המנהל שכל 

 ישיבה מתקשים להיכנס ולעבוד(

כאשר מדובר בתשלום  ZOOMללא כדאית מול ה  WEBEX ו  GOOGLE MEETופכות את ה כל התכונות הנ"ל ה

זולה בהרבה מהחלופות )ברגע שגוגל  ZOOM בצעתי בדיקה גם של עלויות ובהשוואת עלות/תועלת,  עבור השירות.

ערים לפיכך, לאור הפ, ZOOMכך שאבקש את אישור הוועדה לרכוש את השירות מחברת , מתחילה לגבות תשלום(

 במחיר לטובת זום והפונקציונאליות העדיפה, אבקש לאשר את זום כספק יחיד.

 משה קליג, בברכה
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