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 בדיקות סקר מצולמות

 2021-023הליך מס' 
 

 כללי . 1

 -"צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים" פועל במסגרת העמותה לתכנון, פיתוח ושימור אורבני 

 ירושלים ע.ר. )להלן: "הצוות"(. 

הצוות מנהל ומקדם מגוון פרויקטים תחבורתיים בעיר ירושלים ובמטרופולין ובראשם ההקמה 

אשר פרויקט הדגל והתכנון של מערכת הסעת המונים ורשת התחבורה הציבורית הנלווית לה, כ

אותו מנהל ומקדם הצוות מטעם המגזר הציבורי הינו תכנון והקמה של הקווים המסילתיים של 

 הרכבת הקלה בירושלים. 

על פעילות הזכיין המפעיל הצוות פרויקט הרכבת הקלה בעיר ירושלים, מפקח  כחלק מקידום

ומקדם את רשת התחבורה בירושלים. במסגרת פעילותו בפיקוח ובקרה על הפעלת הרכבת הקלה, 

הצוות מעוניין להשתמש בטכנולוגיות בקרה אלקטרונית אשר יאפשרו לנטר את תנועת הרכבות 

 של הנסיעות בשטח.בפועל הקלות בעיר ולבחון את רמת הביצוע 

וות תכנית אב לתחבורה ירושלים מעוניין לקבל הצעות ליישום מערכת בקרה במסגרת הליך זה, צ

בדק הטכנולוגיה יבמהלכו ת POC (Proof of Concept)ביצוע הליך אשר יכלול אלקטרונית, 

 המוצעת.

 

 הגדרות  .2

העמותה לתכנון, פיתוח ושימור ירושלים,  צוות תכנית אב לתחבורה  -המזמין  

 .אורבני ירושלים

מי שימונה מעת לעת על ידי המזמין לנהל ולפקח על ביצוע ומתן   -המזמין  נציג 

ה זו ו/או כל אדם אשר יוסמך ע"י המזמין הזמנהשירותים המפורטים ב

 בכתב לתפקיד זה.

המציע יהיה . ובין אם לאוהצעתו מי שהגיש הצעה, בין אם נתקבלה   -המציע  

 האישיות המשפטית אשר בשמה הוגשה ההצעה.
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מי מבין המציעים שהצעתו תבחר על ידי המזמין   -ה  הזוכ

צוע השירותים המפורטים עמו הסכם לבי םוייחת

 בהזמנה זו.

השירותים יבוצעו על ידי הזוכה במכרז ועל פי תנאי המכרז והוראות   -ההסכם 

ההסכם המצורף לתנאי המכרז, על נספחיו, שייחתם בין תוכנית אב 

הזוכה. מובהר כי תוכנית אב לתחבורה לתחבורה ירושלים לבין הספק 

 ירושלים לא תהיה מחויבת להזמין מהספק מינימום כלשהו של שירותים.

POC-  להציב  מציע. שלב בהליך המכרזי אשר במסגרתו יתבקש ההוכחת יכולת

מצלמה בתחנה נבחרת לאורך הקו ולהפעיל את המערכות שלו ע"מ 

 להדגים את ביצועי המערכת בשטח.

 

 הנדרשים השירותים .3

צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים אחראי על בקרת התפעול של זכיין הרכבת הקלה 

בירושלים. במסגרת הבקרה נבחנת עמידתו של הזכיין בלוחות הזמנים של הרכבות באמצעות 

 צילום יציאת הרכבת במספר תחנות במהלך המסלול.

זיהוי הרכבת מבוצע ע"י זיהוי מספר הקרון אשר מוטבע בצד/חזית הקרון.)תמונה של הקרון 

 להזמנה זו( ח'ניתן לראות בנספח 

מורכב ממצלמות אשר יוצבו במספר תחנות לאורך הקו, ואשר ההצוות מעוניין בפתרון 

לתות , יזהו פתיחת דבמסגרתו המצלמות יצלמו את תנועת הרכבות, יזהו את מספר הקרון

 וזמן עזיבתו את התחנה  וזמן הגעת מספר הקרון, וישלחו קובץ מידע הכולל את וסגירתם

)מדובר ברכבות אשר עוצרות בתחנה ולא ברכבות אשר חולפות המידע לגבי הדלתות לרבות 

 .בתחנה מבלי לעצור בה(

 

 :דרישות המערכתפירוט 

הכרוכות  העלויות נתן כשירות חודשי אשר יגלם בתוכו את כליהפתרון המוצע י .3.1

 בהקמת ותחזוקת מערכת הבקרה ובכללם:

התקנה תפעול כל פעולה הנחוצה לצורך חומרה, תוכנה, התקנה, תקשורת, ביטוח ו .3.2

 .ותחזוקה של המערכת

 .99% -לא תפחת מהמערכת רמת זמינות של  .3.3

הן בצילום יום והן בצילום  95% -רמת דיוק הנתונים של המערכת לא תפחת מ .3.4

 וכו'., רוחות חזקות , שרבגשם ם ובכללם אויר קיצוני ימזג תנאיבלילה, לרבות 

  .מהתחנה רכבתה יציאתתן אינדיקציה על יהמערכת ת ,במצב של ערפל

אשר תבדוק את עמידת המערכת  ,על המערכת בקרהבדיקות  מעת לעת יבצע צוותה .3.5
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. ככל ויתגלה פער לפיו רמת דיוק 95%של  רמת דיוק הנתוניםב

 צוותהזוכה לספק ל שיידרהנתונים אינה עומדת בסטנדרט הנדרש, 

אשר יבוצע באמצעות פיענוח עבור התקופה בה התגלה הפער  חדשפענוח דו"ח 

אנושי. למען הסר ספק, הזוכה לא יהיה זכאי לקבל תשלום כלשהו עבור ביצוע 

 הפענוח האמור. 

 מערכת דיאגנוסטיקה פנימית אשר תייצר הודעה באמצעים המערכת תכלול .3.6

בו המערכת נמצאת במצב כשל ותתריע בכל מקרה מקובלים )מסרון, דוא"ל וכו'( 

 .וחוסר תפקוד תקין

כת הקלטה אשר תאגור את נתוני המצלמות ואת נתוני המערכת תכלול מער .3.7

 .לפחות חודשים 12לפרק זמן של  . חומרים אלו ישמרו בשרתי הזוכההאנליטיקה

יום, תחנה, מספר לחלוקה לקריטריונים של  בהתאםהמערכת תייצא נתוני אקסל  .3.8

דקות שעות, הרכבת, שעת הגעת הרכבת ושעת יציאת הרכבת מהתחנה בדיוק של 

 ת בתדירות יומית.קובץ האקסל יופק אוטומטיושניות. 

 המערכת והמצלמות יהיו מכוונים לפי השעון העולמי. .3.9

של   real-timeשל המערכת ולנתוני  Back Office -ישה למערכת התהיה ג צוותל .3.10

 המצלמות והוא יוכל לבצע בה את הפעולות הבאות:

 צפייה במצלמות בזמן אמת. 

 צפייה בהקלטות מהמצלמות, כולל ניווט מהיר להקלטות לפי ימים ושעות. 

 צפייה בנתוני האנליטיקה.  

  פירוט בהתאם ליצוא נתוני האנליטיקה כקובץ אקסל וגישה לנתוני אקסל

 .לעיל 3.8המצויין בסעיף 

  המערכת תאפשר יצוא של הקלטות וידאו בפורמט מקובל(mpeg, avi etc). 

 
 :POC -שלב ה .3.11

, כחלק םייחודיצרכים  הינםלאור העובדה שהצרכים המוגדרים במכרז זה  1

 המציעיםיתבקשו זה, . במהלך שלב POCמההליך המכרזי יתבצע הליך של 

להלן( להתקין  6שיעברו את השלב הראשון בהליך הניקוד )ר' פירוט בסעיף 

ולהפעיל את המערכת. בסיום  ,מצלמה בתחנת הרכבת הקלה בתחנה המרכזית

את נתוני האנליטיקה  המציעים ויעביר ,POC-תקופה הקבועה לביצוע הה

ילומים. עם קבלת כל הנתונים הצוות יבצע גישה למאגר הווידאו של הצ וויספק

הערכה של איכות נתוני האנליטיקה על בסיס ניתוח אנושי של הצילומים 

ניקוד  והשוואה בין הניתוח האנושי לבין נתוני האנליטיקה האלקטרונית.

ייעשה בהתאם לפרמטרים וסטנדרטים שייקבעו על ידי גורמי  POCתוצאות ה

 המקצוע מטעם הצוות. 

אספקת השירות בהתאם לרמה הנדרשת  עקב אירמת השירות וכן מנגנון קנסות  .3.12
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 קבועים בהסכם ההתקשרות. 

 

 

 והיקפהתקופת ההתקשרות  .4

 שנים או עד תום המסגרת הכספית, לפי המוקדם. 5משך ההתקשרות יהיה לכל היותר  .4.1

וללוח  צוותלהשתנות בהתאם לצרכי ה יםתקופת ההתקשרות והיקפה עשויעוד יובהר, כי  .4.2

 יום. 30הזמנים שלו בהודעה מוקדמת של 

 

 תנאי סף .5

 על המציע לעמוד בתנאי הסף הבאים: 

 תנאי סף מנהליים: .5.1

 תאגיד רשום כחוק בישראל או עוסק מורשה. הינו המציע .5.1.1

למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות   .5.1.2

"(, דהיינו: אישור מפקיד החוק)להלן בסעיף זה: " 1976 –ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

 מורשה )כמשמעו בחוק( או מרואה חשבון או יועץ מס כי המציע:

מנהל או פטור מלנהל את פנקסי החשבונות והרשומים שעליו לנהל על פי פקודת מס  -

 מס ערך מוסף.  חוקהכנסה ולפי 

עסקאות שמוטל עליהן מע"מ  השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ עלנוהג לדווח לפקיד  -

 לפי חוק מס ערך מוסף.

 4עבור  , שבוצעוהתקנות 10 לפחות לה יש אשר מבצעית מערכת להיות המוצעת המערכתעל  .5.2

 שנה של ניסיון עם outdoor בסביבת אנליטיקה ביצוע כולל מצלמות: הכוללים, לקוחות שונים

התקנות עבור  10, אין צורך כי המציע ביצע למען הסר ספק .מפענחת מצלמה כל עבור לפחות

 לקוחות שונים. 4התקנות לפחות עבור  10כל לקוח בנפרד, אלא נדרש להוכיח כי המציע ביצע 

במהלך  בתנועה עצמים על אנליטיקה ביצוע  כללו אשר בפרויקטים הופעלה המוצעת המערכת .5.3

 שנים האחרונות.  5 –ה 

 .אינה דורשת פיתוח נוסף לשם מתן השירות המוצעת המערכת .5.4

 

 קריטריונים לבחירת ההצעה  .6

 מכרז דו שלבי.כ יערךהמכרז 

נק'  30המוצעת, מציע אשר יקבל לפחות  מערכתוה מציעהשלב הראשון יכלול ניקוד של ה

במידה ולאחר השלב הראשון יהיו  הכלול בשלב השני.   POC -בשלב זה יוזמן לבצע את ה

החברות בעלות הניקוד הגבוה  3נק', יבחרו  30 -חברות אשר להן ניקוד הגבוה מ 3 -יותר מ
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  .POC -ביותר לעבור לשלב ה

 יבוצע ניקוד של שלב זה ולאחריו יוכרז הזוכה. POC -לאחר ביצוע שלב ה

 :להלן ניקוד ההצעות ייעשה בהתאם לקריטריונים המפורטים
 
 

 שלב א'
 

 :נקודות בהתאם לחלוקה שלהלן 60"כ סה -ניקוד איכותי

יובהר כי בכל מקום בו לא נכלל פירוט לגבי אופן חישוב הניקוד, הניקוד יתבצע באופן יחסי בין  

 המציעים.

 
 ניקוד תיאור 

 נק' 5 מהמציע כללית התרשמות . 6.1

 נק' 5 המערכת המוצעתמהתרשמות  . 6.2

6.3 
 פרויקטיםהמערכת המוצעת במסגרת בהתקנות ניסיון 

 .תחבורתיים
 נק' 5

6.4. 

יקטים בסביבת התקנות של המערכת המוצעת בפרו
OUTDOOR   אנליטיקת וידאובהם מבוצעת. 

 .נק' 20של  לסךנק' ועד  2 עד יינתנועבור כל פרויקט 

 נק' 20

6.5. 

התקנות של המערכת המוצעת בפרויקטים בסביבת 
OUTDOOR   וידאו על עצמים בתנועה תאנליטיקבהם מבוצעת .

 נק'. 25נק' ועד לסך של  5 עד יינתנועבור כל פרויקט 

יקבלו לא . 6.4עבור סעיף שהוצגו עבור הוכחת ניסיון פרויקטים 
 קריטריון זה.ניקוד נוסף עבור 

 נק' 25

 נקודות 60 סה"כ

   

   שלב ב'

 שלהלן:בהתאם לחלוקה  ותנקוד 10 סה"כ– POCניקוד 

 ניקוד תיאור 

1 

 רמת דיוק של המערכת.בדיקת 

נתוני האנליטיקה בהשוואה בדיקת בדק באמצעות ירמת הדיוק ת
לבדיקה פרטנית אנושית. הניקוד של סעיף זה יהיה יחסי בין 
המערכות השונות, כאשר המערכת בעלת רמת הדיוק הגבוהה 

באופן ולאחריה ידורגו המערכות מהניקוד  100%ביותר תקבל 
 .יחסי

10 

 
יובילו לפסילת ההצעה , 95% -יעלו רמת דיוק הנמוכה מ אשר ממצאי בדיקת דיוק מערכת

  המערכת.של מציע 
 



 23-2021הליך מס' 

 

מעבר למציעים נוספים לפנות  POC-יהיה רשאי במסגרת הליך ה צוותה
את הניקוד הגבוה בשלב א' בהתאם לשיקול  המציעים שהצעתם קבלהלשלושת 

 דעתו הבלעדי. 
 

 .₪ 7,500סכום של  POCשעברו לשלב ביצוע הלמציעים  צוותביצוע שלב זה ישלם העבור 
לא ישלם עבור הוצאות נוספות  צוותו לכיסוי כלל הוצאות הכרוכות בביצוע שלב זה. הז

. ככל שיהיו הוצאות נספות, המציע יישא בכל POCהחורגות מהסכום האמור עבור ביצוע ה
 עלות נוספת החורגת מהסכום האמור.

 
 שלב ג'

 :בהתאם לחלוקה שלהלן ודותנק 30 סה"כ – הצעת מחיר

עבור  ניקודסה"כ  מחיר יחידה מוצע כמות משוערת  רכיב

 הסעיף

את התמורה  חודשים  60 מצלמות  4
המבוקשת יש למלא 

ההצעה –בנספח ב' 
הכספית ולהגיש 
 במעטפה נפרדת.

18 

 8 - כל מצלמה נוספת

 4  שינוי מיקום מצלמה

 

 הכספית תמורהה .7

 .זו בהתאם לנספח ב' להזמנה לכל רכיבהמציעים יידרשו לציין את התמורה המבוקשת על ידם  .7.1

 צעה הזוכה. הב הוצעההתמורה תשולם בהתאם להצעה הכספית ש .7.2

 חשבונות: .7.3

 .2021 יליוחודש מדד: מדד המחירים לצרכן של  .7.3.1

 לתמורה יתווסף מע"מ כחוק. .7.3.2

 הצוות.מיום אישור החשבון על ידי  60התמורה תשולם במועד שוטף + .7.3.3

מובהר כי התמורה המוצעת על ידי המציע היא סופית וכוללת את כל הוצאות המציע  .7.3.4

הזוכה לא יהיה זכאי  ישירות ועקיפות כולל שכר, הוצאות משרדיות, נסיעות, חניה וכד'.

 .ות כמובא בהצעתומתן השירלהחזר הוצאות כלשהן מעבר לתשלום בעבור 

בידי הצוות אומדן לעלות של המצלמה והרכיבים הנלווים. הצוות יהיה רשאי לפסול הצעה  .7.3.5

 . כאמור, וזו על פי שיקול דעתו הבלעדי אומדןלמעל או מתחת  25%החורגת ב

 

 המסמכים שיש לצרף להצעה .8

 את המסמכים הבאים:באופן מפורט בהצעתו יכלול המציע 

 .זו בהזמנה כנדרש רלוונטי ניסיון ותיאור חברה פרופיל .8.1

 המוצעת המערכת הצגת .8.2

 המוצעת המערכת של התקנות רשימת .8.3

 העתק תעודת התאגדות או תעודת עוסק מורשה. .8.4

 אישורים נדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים כמפורט לעיל. .8.5
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 במעטפה תוגש המחיר הצעת .כנספח ב'הצעה כספית המצורפת להזמנה זו  .8.6

 .ונפרדת סגורה

 להזמנה זו. כנספח ג'תצהיר המציע בדבר עמידה בתנאי סף , המצורף  .8.7

, בצירוף טבלה לצורך הוכחת עמידה המוצעת המערכת וניסיון סף בתנאי עמידה בדברתצהיר  .8.8

 להזמנה זו.  'כנספח דהמצורף בצירוף אסמכתאות  סף ולצורך בחינת הניקוד האיכותי בתנאי

 להזמנה זו. כנספח ה'תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים המצורף  .8.9

להזמנה זו בצירוף אישור ניהול חשבון או צילום  כנספח ו'מסמך פרטי חשבון בנק המצורף  .8.10

 .שיק

 . כנספח ז'המצורף  וסודיות מידע בטחון התחייבות כתב .8.11

כנספח דוגמת לוחית רישוי של הרכבת הקלה עליה מבוקש ביצוע הפענוח במכרז זה מצורף  .8.12

  ח'.

 .מנוסח הזמנה זו חתום בתחתית כל עמוד על ידי המציע אחדהעתק  .8.13

העתק חתום של הסכם ההתקשרות )בתחתית כל עמוד ובמקומות הרלוונטיים(. יודגש כי  .8.14

 של המציע לתנאי ההתקשרות.  החתימה על המסמכים האמורים לעיל מהווה הסכמה

. יובהר כי על , חתום בתחתית כל עמודמסמך ריכוז תשובות לשאלות הבהרה, ככל ויהיו .8.15

האחריות לוודא כי התייחס לכל ההבהרות והעדכונים שפורסמו על ידי מוטלת המציע 

 . מזמיןה

 

 שאלות והבהרות .9

 22.8.21ך , עד לתאריtenders@jtmt.gov.ilבשאלות או הבהרות ניתן לפנות בכתובת מייל:  .9.1

 . 12:00בשעה 

 שאלות ההבהרה יישלחו בפורמט הבא:  .9.2

 המוכתב לעיל.המזמין לא יענה לשאלות הבהרה, אלא אם נשלחו בפורמט  .9.3

 המזמין אינו מתחייב לענות על כל השאלות שיוגשו. .9.4

 הבהרות מהותיות יופצו לידיעת כלל המציעים.  .9.5

 רק הבהרות שיינתנו בכתב יחייבו את המזמין.  .9.6

 בקשה להגשת הצעות. ממסמכי ה חלק בלתי נפרד יהווה םשיפורסהמענה לשאלות   .9.7

המכרז מיוזמתה, לרבות לאחר הוועדה רשאית להוציא הבהרות ותיקונים למסמכי  .9.8

 יפורסמו באתר הצוות. שפרסמה התשובות לשאלות, הערות והשגות כאמור

 כאמור. לעתבאחריות המציע להתעדכן בהבהרות שיפורסמו מעת  .9.9

 

 מס"ד
המסמך או הנספח אליו 

 מתייחסת ההבהרה
 נוסח השאלה פרק וסעיף רלוונטיים

    

mailto:tenders@jtmt.gov.il


 23-2021הליך מס' 

 

 הגשת ההצעות: .10

ההצעה הכוללת את כלל המרכיבים תוגש לתיבת ההצעות במשרדי תכנית אב לתחבורה  .10.1

הצעה שלא ירושלים.  97, בכתובת: בנין כלל, רח' יפו 12:00בשעה , 5.9.2021ליום ירושלים, עד 

 לא תשתתף בהליך. –תימצא בתיבת ההצעות במועד זה מסיבה כלשהי 

-08:00ה', בין השעות -ניתן למסור את ההצעות בשעות הפעילות של הצוות, בימים א' .10.2

17:00 . 

ועותק אחד במדיה   עותקים )שני עותקים מודפסים 3-ההצעה תימסר, במעטפה סגורה, ב .10.3

באחריות המציעים לוודא כי העותק הקשיח והעותק הדיגיטלי זהים (. USB -דיגיטלית 

 לחלוטין בתוכנם.

מצלמות לשם בדיקות סקר  הצעה למתן שירותי אנליטיקת "על גבי המעטפה יצוין:  .10.4

 "2021-23, הליך מס' מצולמות

בתיאום עם מציע אחר אלא לאחר יובהר כי מציע אינו רשאי להגיש הצעה בשיתוף או  .10.5

 קבלת אישור הצוות מראש ובכתב.

 חודשים מן היום שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצעות. 6ההצעה תהיה תקפה למשך  .10.6

 

 

 זכויות המזמין: .11

 המזמין שומר לעצמו את הזכויות המפורטות להלן:

 המזמין שומר לעצמו את הזכות לדחות כל הצעה ו/או את כל ההצעות.  .11.1

שומר לעצמו את הזכות לבקש מידע נוסף או הבהרות מכל מציע ו/או מכל  המזמין .11.2

 בנוגע להצעותיהם. המציעים

המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן את הדרישות המפורטות     .11.3

 במסמכי הזמנה זו.

 אין המזמין מתחייב לקבל כל הצעה שהיא.  .11.4

/או עם מי מהם, לצמצם ו/או לבטל את העבודה המזמין רשאי לקיים מו"מ עם המציעים ו .11.5

ו/או חלקה בשל סיבות תקציביות ו/או מנהליות ו/או ארגוניות כלשהן ולמציעים לא תהיה  כל 

הצעה שהוגשה שלא  טענה/דרישה או תביעה בשל שימוש שעשה המזמין בזכות מזכיותיו אלו.

ע. ואולם, רשאית הוועדה בהתאם לדרישות הסף האמורות תפסל והודעת פסילה תימסר למצי

שלא לפסול הצעה אם ראתה כי נפלה בה טעות טכנית, כגון טעות  סופר או חשבונית, ובלבד 

  בתום לב. נעשתההטעות ש

 הוועדה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, אם ראתה כי טעם הפסילה שבהצעתה הינו טכני, .11.6

הטכני שבהצעה ולאשרו  ן את הפסולכמפורט לעיל, לתת למציע פרק זמן מוגדר כדי לתק

 בחתימתו ולא לפסול אותה אם הפסול תוקן תוך פרק הזמן. 
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לבחור יותר ממציע אחד לשם ביצוע העבודה המתוארת בהזמנה זו.  .11.7

במקרה שכזה, המזמין יחלק את השירותים הנדרשים בין הזוכים  על פי 

 שיקול דעתו  הבלעדי ואינו מתחייב לחלוקה קבועה מראש כזו או אחרת.

לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן הזמנה זו, וכן להזמין רק חלק מהעבודה והשירותים  .11.8

 המפורטים בהזמנה זו.

ועדת הבחירה רשאית שלא לפסול הצעה אם ראתה כי נפל בה פגם טכני והיא תהיה רשאית  .11.9

 לתת למציע פרק זמן מוגדר כדי לתקן את הפגם הטכני שבהצעה.

עה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, אשר היא סבורה כי ועדת הבחירה תהיה רשאית לפסול הצ  .11.10

 מתקיים לגביה אחד או יותר מהמקרים שלהלן: 

ההצעה הינה תכסיסנית, לרבות במקרה בו המחיר הכלול בה נמוך או גבוה באופן בלתי  .11.10.1

 סביר ו/או מפורטים בה נתונים שאינם נכונים.

ל הסתייגות או התניה לגבי ההצעה מסויגת או מותנית. לחלופין רשאית הועדה לקבוע כי כ .11.10.2

 ההצעה ו/או תנאי הזמנה זו ו/או תנאי ההסכם הינה בטלה וחסרת תוקף.

 

 

 

 רכה,בב

 

 תמי רוזנברג צדוק

 ITר' תחום            

 צוות תכנית אב לתחבורה            
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 הצעת המחיר –נספח ב 

 על המציעים למלא את הצעתם בהתאם לטבלה מטה. 

למען הסר ספק, התמורה המבוקשת תכלול את כל מצלמות.  4 הפעלת עלות חודשית עבור .א

תחזוקה, אחסון נתונים, הפקת  התקנה, העלויות לשם אספקת השירות. לרבות )אך לא רק(

 עלויות חשמל ותקשורת, ביטוח, עדכוני רישוי וכו'.  דו"חות וכו' וכן עלויות נלוות כגון

 .צלמה נוספתשל מ והפעלה תוספת עלות חודשית עבור הצבה .ב

 מצלמה. של שינוי מיקום  .ג

 

 סה"כ מחיר יחידה מוצע כמות משוערת רכיב

   חודשים  60 מצלמות  ארבע

   - כל מצלמה נוספת

   - שינוי מיקום מצלמה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חתימה שם המציע תאריך

 

_________________ 

 

_________________ 

 

_________________ 
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 עמידת המציע בתנאי סףתצהיר  –נספח ג' 

אני החתום/חתומה מטה _______________ ת.ז. __________, מורשה חתימה מטעם 

"(, לאחר שהוזהרתי המציעחברת/ע.מ. _____________ ח.פ. _____________ )להלן: "

כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים החוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה 

 לקמן:בזה בכתב כד

מצלמות לשם  תהצעות לשירותי אנליטיק הזמנה להציע תצהיר זה ניתן במסגרת " .1

 "(. ההזמנה)להלן: ""  בדיקות סקר מצולמות

 הנני מצהיר/ה כי המציע עומד בתנאי הסף המצטברים להלן: .2

 עוסק מורשה או תאגיד רשום כחוק בישראל.  .2.1

ציבוריים )אכיפת ניהול למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים  .2.2

)להלן בסעיף זה: "החוק"(, דהיינו:  1976 –חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

 אישור מפקיד מורשה )כמשמעו בחוק( או מרואה חשבון או יועץ מס המאשר כי המציע:

מנהל או פטור מלנהל את פנקסי החשבונות והרשומים שעליו לנהל על פי פקודת מס  .2.2.1

 מס ערך מוסף.הכנסה ולפי חוק 

נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מע"מ  .2.2.2

 על פי חוק מס ערך מוסף.

 מצלמות: כוללותה התקנות 10 לפחות לה יש אשר מבצעית מערכת הינה המוצעת המערכת .2.3

 מפענחת מצלמה כל עבור לפחות שנה של ניסיון עם outdoor בסביבת אנליטיקה ביצוע כולל

 .(5.2)כאמור בתנאי סף 

במהלך  בתנועה עצמים על אנליטיקה ביצוע  כללו אשר בפרויקטים הופעלה המוצעת המערכת .2.4

 שנים האחרונות.  5 –ה 

 אינה דורשת פיתוח נוסף לשם מתן השירות. המוצעת המערכת .2.5

 

 .זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת

 

______________       _____________ 

 חתימה                                        תאריך    
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 אישור עו"ד

 

אני, עו"ד ________________, מאשר/ת בזה כי ביום ___ בחודש ________ בשנת ______, 

הופיע/ה בפני מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. _______________ ואחרי שהזהרתיו/ה 

להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כי עליו/ה 

 .כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני

       

      

                      

___________________        

 חתימה + חותמת       
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  וניסיון המערכת המוצעת.בדבר עמידה בתנאי סף תצהיר  - 'נספח ד

 

אני החתום/חתומה מטה ___________________ ת.ז. _____________ לאחר שהוזהרתי כי 

עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים החוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה 

 בכתב כדלקמן:

ידי בטופס זה, בקורות אני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שנמסר על  .1

 סק מורשהחב'/ע –החיים המצורפים ובכל מסמך אחר שהגשתי ו/או שהגיש המציע 

הצעות לשירותי  הזמנה להציע (, במסגרת ""המציע"_____________________ )להלן: 

 "( הוא אמת, מלא ומדויק. ההזמנה" )להלן: " מצלמות לשם בדיקות סקר מצולמות תאנליטיק

 ומאשר/ת כי אני עומד/ת בתנאי הסף המצטברים כדלקמן:אני מצהיר/ה  .2

 

: כוללותה התקנות 10 לפחות לה יש אשר מבצעית מערכת הינה המוצעת המערכת .2.1

 כל עבור לפחות שנה של ניסיון עם outdoor בסביבת אנליטיקה ביצוע כולל מצלמות

 .מפענחת מצלמה

 בתנועה עצמים על אנליטיקה ביצוע  כללו אשר קטיםבפרוי הופעלה המוצעת המערכת .2.2

 שנים האחרונות.  5 -במהלך ה

 .Off The Shelf מוצר היא המוצעת המערכת .2.3

 תיאור כללי של המערכת. .2.4

ידי להלן בוצעו על והניסיון המוצג הנני מצהיר/ה כי כל הפרויקטים המפורטים בטבלאות  .3

 וכי תוכן הטבלה אמת.  המציע

לי כי המידע שבטבלאות ישמש לצורך בחינת עמידתי בתנאי הסף ולצורך ניקוד הצעת  ידוע .4

 .להזמנה 6ולפרק  5המציע בהתאם לפרק 
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תנאי  סף ואמת מידה 

שייבדקו; הוראות 

 ודגשים למילוי הטבלה

תיאור הפרויקט 

 והשירותים שניתנו
 מזמין השירותים שם הפרויקט ומיקומו

 תקופה

 

)חודש/שנה עד 

 חודש/שנה(

שם איש הקשר 
של הפרויקט 
מטעם מזמין 
 השירותים +

 ניידטלפון 

 הינה המוצעת המערכת

 יש אשר מבצעית מערכת

 התקנות 10 לפחות לה

לארבעה לקוחות שונים, 

 כולל מצלמות: הכוללות

 בסביבת אנליטיקה ביצוע

outdoor של ניסיון עם 

 כל עבור לפחות שנה

)תנאי  מפענחת מצלמה

 (5.2סף 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       המוצעת המערכת
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תנאי  סף ואמת מידה 

שייבדקו; הוראות 

 ודגשים למילוי הטבלה

תיאור הפרויקט 

 והשירותים שניתנו
 מזמין השירותים שם הפרויקט ומיקומו

 תקופה

 

)חודש/שנה עד 

 חודש/שנה(

שם איש הקשר 
של הפרויקט 
מטעם מזמין 
 השירותים +

 ניידטלפון 

 אשר בפרויקטים הופעלה

 על אנליטיקה ביצוע  כללו

בתנועה במהלך  עצמים

 שנים האחרונות.   5-ה

 (5.3)תנאי סף 

      

      

      

      

      

      

      

התקנות של המערכת 

המוצעת בפרויקטים 

  OUTDOORבסביבת 

בהם מבוצעת אנליטיקת 

וידאו. עבור כל פרויקט 

 לסךנק' ועד  2 יינתנו עד
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תנאי  סף ואמת מידה 

שייבדקו; הוראות 

 ודגשים למילוי הטבלה

תיאור הפרויקט 

 והשירותים שניתנו
 מזמין השירותים שם הפרויקט ומיקומו

 תקופה

 

)חודש/שנה עד 

 חודש/שנה(

שם איש הקשר 
של הפרויקט 
מטעם מזמין 
 השירותים +

 ניידטלפון 

. )אמת מידה נק' 20של 

6.4.) 

      

      

      

      

      

      

התקנות של המערכת 
המוצעת בפרויקטים 

  OUTDOORבסביבת 
 תבהם מבוצעת אנליטיק

וידאו על עצמים בתנועה. 
 עד נתנויעבור כל פרויקט י

 נק'. 25נק' ועד לסך של  5

 .(6.5)אמת מידה 

      

      

      

      

      

 *ניתן להוסיף שורות ככל ונידרש.
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 ., זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמתזהו שמי .5

 

______________       _____________ 

 חתימה                                        תאריך    

 

 אישור עו"ד

 

, 2021אני, עו"ד ________________, מאשר/ת בזה כי ביום ___ בחודש ________ בשנת 

הופיע/ה בפני מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. _______________ ואחרי שהזהרתיו/ה 

כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה 

 .כונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפניכן, אישר/ה את נ

 

 

 

_______________                

    חותמת+חתימה
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 תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים -' הנספח 

אני הח"מ, __________________ נושא/ת ת.ז. מס' _________________, מורשה חתימה 

(, עושה תצהירי זה במסגרת "המציע"מטעם חב'/ע.מ_______________________ )להלן: 

, מצולמות סקר בדיקות לשם מצלמות אנליטיקת לשירותי הצעות להציעהצעות  להגישהזמנה 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:

ניגוד העניינים בהסכם ההתקשרות עליו חתמתי  אני מאשר/ת כי קראתי והבנתי את סעיפי .1

 והמצורף להזמנה.

אני מתחייב/ת להתעדכן מעת ולעת, ולכל הפחות פעם ברבעון, ברשימת החברות המפורטת  .2

 gory/tendershttps://jet.gov.il/cateבאתר האינטרנט של צוות תכנית אב לתחבורה בכתובת 

 ( ולדווח לצוות באופן מידי על קשרי עם מי מהן."החברות")להלן: 

 נכון למועד הגשת הצעת המציע ]בחר/י את החלופה הנכונה[: .3

  המציע ו/או מי מעובדיו ו/או מי מבעלי השליטה בו מקיימים קשרים אישיים ו/או עסקיים

זה מסמך המפרט את קשרי מצ"ב לתצהיר ו/או מקצועיים עם אחת או יותר מהחברות. 

 .המציע עם החברות

  המציע ו/או מי מעובדיו ו/או מי מבעלי השליטה בו לא מקיימים קשרים אישיים ו/או עסקיים

 ו/או מקצועיים עם אף אחת מהחברות.

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4

 _____________________ חתימת המציע:

 אימות חתימת המצהיר

ח"מ, עו"ד ___________________ מר. _______ מאשר/ת בזה בי ביום __________, אני ה

הופיע/ה בפני מר / גב'__________ שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז.  מס'_________ / המוכר/ת 

לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/ תעשה כן יהיה/ 

 לעונשים הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ ה דלעיל.תהיה צפוי/יה 

____________________                ____________________ 

 חתימה וחותמת עוה"ד                                    תאריך 

 

 

  

https://jet.gov.il/category/tenders/
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 פרטי חשבון בנק -נספח ו'

 

באמצעות העברה בנקאית ככל ונוכרז כזוכים במכרז, נבקשכם לבצע את התשלומים המגיעים לנו 
 בהתאם לפרטי החשבון המצורפים :

 

שם החברה: __________________ ח.פ ______________כתובת 
____________________ 

 

 שם הבנק     __________________________        מס' סניף _________________________

 

 מס' חשבון       _____________________  כתובת סניף   ______________________            

 

 טלפון   __________        כתובת מייל __________________________________________

 

 

 

 

 נא לצרף צילום של צ'ק או מסמך בנקאי אחר
 

                                                                      

 

                                                                             ________________________ 

 מורשה חתימה + חותמת                 תחתימ                                                                            
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 כתב התחייבות בטחון מידע וסודיות –נספח ז' 

 

אני הח"מ ________________, נושא ת.ז. מס' ________________, מורשה חתימה מטעמם חב'/ע.מ. 

 לשירותי הצעות להגשת הזמנה "( נותן כתב התחייבות זה במסגרת ""/ "הספקהמציע_________ )להלן: "

( עבור צוות תכנית ההזמנה")להלן: " "023-2021מס' , הליך מצולמות סקר בדיקות לשם מצלמות אנליטיקת

-הפרטיות )אבטחת מידע(, התשע"ז"(, ולאור הוראות תקנות הגנת המזמין/ "הצוות"אב לתחבורה )להלן: "

 , מתחייב בזאת בכתב כדלקמן:"(תקנות אבטחת מידע)להלן: " 2017

 

 הוראות כלליות:

בהזמנה על נספחיה, המזמין עשוי להעביר לידי הספק הנני מצהיר כי לשם מתן השירותים, אשר פורטו  .1

מידע ממאגרי המידע ו/או לאשר לו ולעובדיו גישה ומאגרי המידע ו/או למערכות המידע ועשוי להיחשף ו/או 

 לקבל גישה סוגי המידע הבאים:

 מסמכי התקשרות של הצוות אל מול ספקים/יועצים על נספחיהם  .1.1

 מידע מכרזי .1.2

 הצעות שיתקבלו  .1.3

 ותתכתוב .1.4

 תכניות .1.5

 ם שמנהל הצוותכל מידע אחר הנוגע להליכים מכרזי .1.6

 "(;מטרת השירות)" בהזמנה על נספחיהוזאת למטרת ביצוע השירותים בלבד, כפי שהוגדרה 

במסגרת הזמנת העבודה, הספק הספק אינו רשאי לגשת למערכות המידע /  ביצוע השירותיםבמסגרת  .2

 שיאושרו פרטנית על ידי הצוות. רשאי לגשת אך ורק למערכות המידע 

הספק לא יעביר וכן לא יאפשר גישה ו/או הרשאות צפייה ו/או הרשאות עיבוד כלשהן לגבי המידע  .3

 צוות מראש ובכתב. לאף גורם מבלי שקיבל את אישור ה 1המפורט בסעיף 

, יחתים הספק את ספק המשנה על הסכם ככל ויתקשר עם ספק משנהספק מצהיר בזאת כי ה .4

 לתקנות אבטחת מידע.  15תקנה  התואם להוראותהתקשרות 

 21מכל סיבה שהיא, ימסור הספק לצוות תוך הספק מצהיר ומתחייב בזאת כי עם סיום ההתקשרות,  .5

יום, את כל המסמכים שברשותו והקשורים למתן השירותים וכן את כל המידע אשר נאסף במערכת 

קבצים, מסדי נתונים, לוגים וכיו"ב, בתוספת הצהרה בכתב, כי לא השאיר ברשותו או ברשות  -לרבות

 אדם אחר מסמכים במקור או בהעתק.

" החוק)להלן: " 1981-הספק מתחייב לפעול על פי כל דין, לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א .6

מאגרי המידע והרשות להגנת התקנות שהותקנו לפיו, הנחיות רשם  "(הגנת הפרטיות חוקאו "

 . הצוותהפרטיות וכיוצא בזאת, ולפי הוראות שיתקבלו מעת לעת על ידי 
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ביצוע מעקב ובקרה שוטפים על קיום הוראות  לצוותהספק מתחייב לאפשר  .7

חוק הגנת הפרטיות והתקנות שהותקנו לפיו והוראות ההתקשרות וזאת על 

הספק מתחייב לאפשר בכלל זאת,  להוראות הדין.מנת לאפשר פיקוח על פעילותו של הספק בהתאם 

 . ובתיאום מראש לערוך ביקורת אבטחה בכל עת הצוותלנציג 

בכל מקרה של חשש לדליפת המידע מהמאגר או שימוש חורג  לצוותהספק מתחייב להעביר דיווח מידי  .8

 מההרשאה שניתנה לספק ו/או למי מטעמו. 

לפחות, על אופן ביצוע חובותיו לפי תקנות אבטחת מידע ולפי , אחת לשנה לצוות הספק מתחייב לדווח .9

 הסכם זה.

פרטי איש קשר מטעם הספק לצורך עדכון הספק כמחזיק במאגר המידע: שם  .10

 מלא:_______________; טלפון: ___________; כתובת דוא"ל______________. 

 

 סודיות:

 וותיצוותו/או ו ו/או חברי צוותהלפעילות  ", במסמך זה: כל חומר, מסמך ו/או מידע אחר הנוגעמידע" .11

( הספקאשר אינו נחלת כלל הציבור )למעט אם הפך לכזה בשל מעשה/מחדל של  וו/או עסקי וו/או עובדי

; מידע בדבר סודות מסחריים צוותהלרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מידע אודות משאבי 

ו/או בהתאם  ו/או מידע המוגן מכוח חוק הגנת הפרטיותו/או מקצועיים, הזמנות והסכמים מכל סוג 

 .צוותהלכל דין אחר החל או עשוי לחול על 

גישה למידע כהגדרתו לעיל. כמו כן, ידועה וברורה  לו, תהא צוותכי לצורך מתן השירותים ל לספקידוע  .12

עשוי להיגרם רגישותו המיוחדת של המידע והצורך בשמירה קפדנית על חסיונו ועל הנזק הכבד ש לספק

 עקב חשיפתו על ידי או עשיית שימוש בו על כל המשתמע מכך. 

הספק מתחייב כי לא הוא ו/או מי מטעמו יגלו מידע שהגיע אליו ו/או למי מטעמו בתוקף תפקידו  .13

כעובד, כמנהל או כמחזיק של מאגר מידע, אלא לצורך מטרת השירות או לביצוע החוק או על פי צו 

לחוק הגנת הפרטיות והוראות סעיף  16ך משפטי וכי ידועות לו הוראות סעיף בית משפט בקשר להלי

 לתקנות אבטחת מידע.  19

 . השירותלעשות כל שימוש, בכל מידע באשר הוא שלא לצורכי ביצוע מטרת שלא מתחייב  הספק .14

כי העברת מידע תהא מוגבלת לעובדים אשר להם צורך של ממש בקבלת המידע לצורך  במתחיי הספק .15

 הספקיצוע השירותים בלבד, ובלבד שהובהר לעובדים אלה כי מדובר במידע סודי, והם חתומים כלפי ב

 .זה סודיות לכתב דומה בנוסח סודיותעל כתב 

בהתאם להסכם זה, יאובטחו כך שלא  ומתחייב לפעול כך שנתונים ומידע אשר יועברו אלי הספק .16

תתאפשר גישה, בין באופן אקטיבי ובין באופן פאסיבי, למידע ולנתונים אלו, לאיש מלבד המורשים 

 . צוותלכך החתומים על כתב התחייבות לשמירת סודיות כלפי ה

שכפול, העתקה,  –לא להעתיק ו/או להרשות לאחרים ו/או לגרום לאחר לבצע במידע הספק מתחייב ש .17

 השירותים.צילום, תדפיס וכל צורת העתקה אחרת שלא למטרת 

 על העותקים של המידע יחולו הוראות התחייבות זו וכל האמור לגבי המידע יחול גם על עותקיו. .18
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מתחייב כי בכל מקרה שיתעוררו ספקות כלשהן בנוגע לתוכן  הספק .19

לקבלת בכתב  צוותל יפנהלפי כתב התחייבות זה, וקיומו,  והתחייבויותי

המנויות בכתב  וכי אין בנאמר בפסקה זו לגרוע מכל התחייבות מהתחייבויותי לספק. ידוע אישורו

 התחייבות זה.

 .צוותבכל מקרה של אובדן מידע כלשהו של ה צוותמתחייב להודיע מיידית ל הספק .20

כדי  אל הספקוהעברתו  צוותהלמען הסר ספק, מוצהר ומוסכם כי אין בעצם גילוי המידע על ידי  .21

 כל זכות במידע. לספקלהעניק 

היה שותף בו, יקים ו/או שיאישית וכן על כל תאגיד ו/או גוף ש ודלעיל תחולנה עלי הספק התחייבויות .22

ו/או בעל שליטה בו, בין כבעל מניות, ובין בכל דרך אחרת, בין במישרין ובין בעקיפין, וכן על כל עובד 

  שייתן השירות. מטעם הספק

 תוקפה של התחייבות זו אינו מוגבל בזמן. .23

 :לגביו בכתובים כי הספק יוכיחואשר  צוותמההתחייבות זו לא תחול על מידע אשר התקבל  .24

 .צוותמהלפני קבלת המידע  לספקהמידע היה ידוע  .24.1

המידע היה ידוע ברבים או שהיה ניתן להשגה על ידי הציבור הרחב באופן חוקי לפני יום  .24.2

 העברתו לספק. 

המידע הפך למידע ציבורי או ניתן להשגה על ידי הציבור באופן חוקי לאחר מועד העברת  .24.3

 לספק בלא שהיה הוא אחראי או מעורב בתהליך. צוותהמידע על ידי ה

 המידע הגיע לספק בדרך חוקית של רכישת זכויות או בכל דרך חוקית שהיא. .24.4

זק שייגרם בעקבות הפרה של איזו בגין כל נ מהספקזכאי לפיצוי  יהא צוותידוע ומוסכם כי ה .25

על פי דין ובלבד  צוותללפי כתב התחייבות זה, וזאת מבלי לפגוע בכל סעד אחר המוקנה  ומהתחייבויותי

 .להתגונן כנגדה באופן עצמאי ול על התביעה ו/או הדרישה ואפשר ספקהודיע ל צוותשה

 

 דרישות אבטחת מידע

 1"(תקנות אבטחת מידע"" או התקנות")להלן:  2017-תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, התשע"ז .26

 . )הספק( (, והן על מחזיק מאגר מידעצוות)ה חלות הן על בעל מאגר מידע

רשאי להחמיר או להקל באחד או יותר מהסעיפים הבאים לפי שיקול  צוותשל האבטחת המידע  מנהל .27

 הקיים או מעובד אצל הספק.דעתו, ובהתאם למידע 

 :הנחיות כללית .28

ב לחוק הגנת הפרטיות, הספק ימנה 17בהתקיים חובה חוקית לפי התנאים המפורטים בסעיף  .28.1

שימוש נכון בזיהוי "(. הממונה יבטיח, בין היתר, הממונהממונה על אבטחת המידע )להלן: "

המשתמש ובסיסמא, בהרשאות הגישה למידע ובהגנת משאבי מערכות המחשב והמידע 

במידה שלא חלה חובה חוקית למינוי ומערכות התקשורת המכילות מידע השייך לצוות. 

 . אחראי לאבטחת המידע וסייברגורם מטעמו שיהיה הספק ימנה ממונה, 

                                                           
1 https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_600.htm 

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_600.htm
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לתקנות אבטחת  4ט בתקנה הספק יגדיר נוהל אבטחת מידע, כמפור .28.2

 המידע.

הספק יגדיר מסמך מעודכן של מבנה מאגר המידע וכן רשימת מצאי מעודכנת של מערכות  .28.3

 לתקנות אבטחת המידע.  5המאגר, הכל בהתאם למפורט בתקנה 

הספק יבצע סקר סיכונים ומבדק חדירה למאגרי מידע שחלה עליהם רמת אבטחה גבוהה,  .28.4

 ת.חודשים לכל הפחו 18-אחת ל

 פיסית וסביבתית:  אבטחה .29

הספק ישמור את מאגרי המידע וכן את התשתיות והמערכות המשמשות את המאגרים,  .29.1

במקום מוגן, המונע חדירה וכניסה אליו ללא הרשאה והתואם את אופי פעילות המאגר 

 ורגישות המידע.

וכן הספק יבצע בקרה ותיעוד של הכניסה והיציאה מאתרים בהם מצויות מערכות המידע  .29.2

 24, וישמור תיעוד זה למשך בקרה ותיעוד של הכנסה והוצאת ציוד אל מערכות המאגר ומהן

 חודשים לכל הפחות.

 אבטחת מידע בניהול כוח אדם: .30

על הצהרות סודיות הכוללות, בין היתר, התחייבות  הספק יחתים את בעלי ההרשאות מטעמו .30.1

ע רק בהתאם לאמור בהסכם לשמירה מוחלטת על סודיות המידע של הצוות, שימוש במיד

 לרבותההתקשרות בין הספק לצוות ויישום אמצעי האבטחה הקבועים בהסכם ההתקשרות, 

 . זה נספח

הספק ייתן וישנה הרשאות גישה למידע המצוי במאגר המידע רק לאחר נקיטת אמצעים  .30.2

 סבירים, המקובלים בהליכי מיון ושיבוץ עובדים.

המידע, בטרם מתן  יהמצוי במאגר מטעמו גישה למידעהספק יקיים הדרכות לבעלי הרשאות  .30.3

ההרשאות או בטרם שינוי ההרשאות הקיימות. ההדרכות יעסקו בחובות לפי חוק הגנת 

הפרטיות, תקנות אבטחת המידע ומסירת מידע אודות חובות בעלי ההרשאות לפי החוק ולפי 

 נוהל האבטחה של הספק.

למאגרי המידע של הצוות בנושא  מטעמו הספק יקיים הדרכה תקופתית לבעלי ההרשאות .30.4

מסמך הגדרות המאגר, נוהל האבטחה של הספק והוראות אבטחת המידע לפי החוק ותקנות 

אבטחת המידע ובדבר החובות של בעלי ההרשאות לפיהם. ההדרכה תיערך לכל הפחות אחת 

 לשנתיים ובהסמכה של בעל הרשאה לתפקיד חדש, סמוך ככל האפשר למועד הסמכתו. 

 :הרשאותניהול הזדהות ו .31

למאגרי המידע ולמערכות המאגרים,  לבעלי הרשאות מטעמו מתן הרשאות גישההספק יוודא  .31.1

מידור גישה / עדכון , לרבות בהתאם להגדרות התפקיד ובמידה הנדרשת לביצוע התפקיד בלבד

 ברמת שדה.

שהספק  הספק יבצע בקרת הרשאות לכל הפחות אחת לשנה לבעלי ההרשאות מטעמו. במידה .31.2

יכולת הפקה יזומה של דו"ח הרשאות תקפות עפ"י יפתח מערכת עבור הצוות, הספק יוודא 

 דרישת הצוות.
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אופן זיהוי בעל הרשאה במחשבי הספק, המשמשים גישה למידע של  .31.3

 הצוות ו/או מכילים מידע של הצוות, יעמוד בקריטריונים הבאים: 

 יזי הנתון לשליטתו הבלעדית של המורשה.ככל הניתן, אופן הזיהוי ייעשה על בסיס אמצעי פ .31.4

 אורך סיסמא מינימליבעלת מורכבת מאותיות וספרות, וה חזקה שימוש במדיניות סיסמאות .31.5

 תווים.  8 של

 חודשים. 6החלפת סיסמאות לפחות כל  .31.6

 (.5)לכל היותר  הגדרת מספר ניסיונות הקשה שגויים של סיסמא בטרם נעילת המשתמש .31.7

 לאחר פרק זמן של אי פעילות, המחייב זיהוי מחדש של המשתמש. Session Time Outהגדרת  .31.8

 דקות )גם אם המערכת תנוהל מקומית(. 30תהיה  Sessionברירת המחדל לסיום 

 הצפנת הסיסמאות בהצפנה חד כיוונית בבסיס הנתונים. .31.9

 (.MFAגישת אדמין )מנהל מערכת( תהיה באמצעות אימות רב שלבי ) .31.10

 בטבלת ההרשאות.יישום תיעוד לכל שינוי  .31.11

 הגדרת אופן טיפול בתקלות הקשורות באימות זהות. .31.12

ביטול הרשאות לבעל הרשאה שסיים את תפקידו ובמידת האפשר שינוי סיסמאות למאגר  .31.13

 ולמערכות המאגר, שבעל ההרשאה עשוי היה לדעת, מיד עם סיום תפקידו של בעל ההרשאה.

 גישה:ה ותיעוד בקר .32

 ם:את השדות הבאי בלוגהספק יתעד  .32.1

 זיהוי ואימות; 

 נעילות משתמש; 

 פעולות עדכון ע"י המשתמשים כולל שמירת ערך קודם; 

 העלאות תכנים; 

 גישה מרחוק; 

  תיעוד כל מקרה שבו התגלה אירוע אבטחת מידע. ככל האפשר יבוסס התיעוד על

 רישום אוטומטי.

 חודשים, לכל הפחות.  24הלוגים הנ"ל באופן מאובטח, למשך  הספק ישמור את .32.2

נוהל בדיקה שגרתי של הלוגים למנגנון הבקרה כולל דו"ח של הבעיות שהתגלו הספק יגדיר  .32.3

 והצעדים שננקטו בעקבותיהן.

 ע:אירועי אבטחת מיד .33

לעניין התמודדות עם אירועי אבטחת מידע, לפי ו הוראות בנוהל האבטחה שלהספק יגדיר  .33.1

אחרים  מידייםחומרת האירוע ומידת רגישות המידע, לרבות לעניין ביטול הרשאות וצעדים 

הצוות על אירועי אבטחה ועל  שלהנדרשים וכן הוראות לעניין דיווח למנהל אבטחת המידע 

 הפעולות שננקטו בעקבותיהם.

אודות אירוע אבטחה חמור. הספק ישמור את התיעוד הספק ידווח גם לרשם מאגרי מידע  .33.2

 חודשים לכל הפחות. 24באופן מאובטח, למשך 
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 נהליהספק יקיים דיון באירועי האבטחה ויבחן את הצורך בעדכון  .33.3

האבטחה שלו, במאגרים שחלה עליהם רמת אבטחה בינונית, אחת 

 לפחות. לשנה לפחות. במאגרים שחלה עליהם רמת אבטחה גבוהה, אחת לרבעון 

 ניהול מאובטח ומעודכן: .34

 הספק יגביל / ימנע אפשרות חיבור התקנים ניידים וינקוט אמצעי הגנה. .34.1

תוכנת הגנה תקנית ומעודכנת נגד נוזקות על מחשבים המכילים מידע השייך  הספק יתקין .34.2

 לצוות.

 בקרות קלט ופלט.הספק יישם  .34.3

למידע שבמאגר, לבין מערכות  , ככל הניתן, בין המערכות אשר ניתן לגשת מהןהספק יפריד .34.4

 מחשוב אחרות שמשמשות את הספק.

הפרדה כאמור הספק יבצע הפרדה בין הנתונים של הצוות לבין נתונים של צוותות אחרים.  .34.5

 יכולה להיות לוגית, תוך מתן הסבר לצוות על אופן ההפרדה.

 היצרן. עפ"י הנחיות  והקשחותבסיס הנתונים על ת והגנהספק יישם  .34.6

 הצוותלמנהל אבטחת המידע של ניטור שינויים בבסיסי הנתונים והפקת דו"ח דא הספק יוו .34.7

 לפי דרישתו.

 על כל השבתה של המערכת.הספק ידווח לאיש הקשר בצוות  – מרביתזמינות  .34.8

 המידע כל עוד נמשך השירות.הספק ישמור את  .34.9

בגרסאות ימוש במערכות הפעלה, דפדפנים, בסיסי נתונים ותשתיות תוכנה הספק יוודא ש .34.10

נתמכות בלבד. לא ייעשה שימוש במערכות שהיצרן לא תומך בהיבטי אבטחה שלהן אלא אם 

 .כן ניתן מענה אבטחתי מתאים

 :תקשורת אבטחת .35

אמצעי אבטחה הולמים, בהתאם לרמת רגישות המידע, שימנעו חדירה מכוונת ב ינקוט הספק .35.1

, IPS-ו Firewall-לכל הפחות או מקרית למערכת או אל קווי התקשורת בין הצוות אל הספק )

 ומעלה(. TLS 1.2 ה בפרוטוקולהצפנ

הספק לא יחבר את מערכות המאגר לרשת האינטרנט או לרשת ציבורית אחרת, ללא התקנת  .35.2

אמצעי הגנה מתאימים מפני חדירה לא מורשית או מפני תוכנות המסוגלות לגרום נזק או 

 שיבוש.

באמצעות רשת האינטרנט או רשת ציבורית אחרת, הספק יעשה שימוש  ,בגישה מרחוק .35.3

שמטרת לזהות את המתקשר  פיזי הנתון לשליטתו הבלעדית של בעל ההרשאה באמצעי

 IP, גישה מכתובת OTP)לדוגמה: והמאמת את הרשאתו לביצוע הפעילות מרחוק ואת היקפה

 קבועה, טוקן, וכיו"ב(. 

 ביקורות תקופתיות: .36

ביקורת פנימית או חיצונית, לעניין עמידתו בתקנות אבטחת מידע, אחת לשנתיים לפחות.  הספק יערוך

הביקורת תיערך ע"י גורם בעל הכשרה מתאימה לביקורת בנושא אבטחת מידע, שאיננו אחראי האבטחה 

 על המאגרים.
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 :ושחזורים גיבויים .37

בהתאם לתקנות הספק יגדיר נוהל לביצוע גיבויים ושחזורים של נתוני האבטחה, 

 לתקנות אבטחת מידע. 18-ו 17

 במקרה של פעילות בענן:נוספות דרישות  .38

על מנת למנוע  STORED PROCEDURESאו  WEB SERVICE-שימוש בהספק יעשה  .38.1

 ממשק ישיר בין המשתמש לשרת בסיס הנתונים.

 / Trustedידי הצוות )בלבד או מכתובות שיסופקו על המקומית ממשק ניהול בגישה מהרשת  .38.2

Secured Host). 

. במקרה שמדובר באפליקציה המצויה בענן IPSלרבות מימוש  NGFWמסוג  Firewallרכיב   .38.3

( נדרש גם התקנה והטמעה של (Publicly availableושניתן לגשת אליה מכל מקום בעולם 

WAF . מימוש הצפנה בתקשורת באמצעות פרוטוקולTLS1.2   או פרוטוקול אחר ומעלה

 הצוות. מנהל אבטחת המידע שלשיאושר ע"י 

+ ניהול מפתחות הצפנה והחלפת מפתחות אחת  DB-נדרשת הצפנת שדות מידע רגיש ברמת ה .38.4

 לשנה לפחות.

 )עבור אחסון אובייקטים(.  Volume-ברמת ה Data at restנדרשת הצפנת  .38.5

הספק יספק לצוות יכולת שליטה ובקרה על הנתונים בענן וכן אפשרות חד צדדית להפסקת  .38.6

 השימוש בשירותי הענן תוך מחיקת המידע באופן שלא ניתן לאחזור.

 

 :על החתום באתיולראיה 

 

 __________________ פקידשם + שם משפחה ________________________________ ת

 

 __________________ + חותמת  תאריך ______________ חתימה
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