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   3מס' סבב  – מענה לשאלות ההבהרה –נספח א' 

 

# 

מספר 
החלק 

במסמכי 
המכרז / 

 הנספח

מספר 
 הסעיף 

 תשובת המשרד  פירוט השאלה

1 

 –חלק א' 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

סעיף 
3.4.2 

בהמשך למענה שסיפקתם במסגרת סבב ב' להערתנו 
לסעיף זה, ברצוננו להבהיר כי לגישתנו הסתמכות 

המציע על ניסיון ו/או פרויקטים מתאימים )כפי 
שנדרשו במכרז( שניהולם החל בתקופה בה נוהלה 

פעילות המציע כחטיבה עסקית עצמאית בתוך חברה 
כן מהווה אותה רכש המציע בשלמותה, א אחרת,
בתנאי הסף; וזאת מתוך הבנה  של המציע עמידה

שנעשית  -משפטית ועסקית של מהות רכישת פעילות 
באופן מלא ושלם. עם זאת, למען הסר ספק נודה 

 -לאישורכם, קודם להגשת ההצעה, כי גם משרדכם 
 מסכים עם הקביעה הנ"ל. -כמשרדי ממשלה אחרים 

אנו שבים ומבהירים כי שלב 
ת ההבהרה איננו הגשת שאלו

שלב בו ניתן לקבוע את עמידת 
המציע בדרישות הסף במכרז. 

הבדיקה תתבצע עם הגשת 
ההצעה בהתאם למפורט 

 במכרז.

2 

הסכם 
ההתקשרו

 ת

 17סעיף 
וכן נספח 

 2 - 7ב'

למיטב הידיעה קיימות בישראל עשרות רבות מאוד 
 -של חברות שעונות על הגדרת "חברה בעלת זיקה" ל

כללי". למיטב הידיעה אין מרשם של "בעל רישיון 
החברות הנ"ל ואין דרך לדעת מי עונה להגדרה הנ"ל. 
חלק גדול מהחברות הנ"ל עוסקות בתחומים שאינם 

קשורים לתקשורת ובוודאי שאינם קשורים לנושא 
המכרז. זאת ועוד, מדובר ברשימה שמשתנה מעת לעת 

הגדרת  בכל פעם שמשתנה השליטה בבעל רישיון כללי.
כוללת גם  2 - 7ניגוד עניינים" בהסכם ובנספח ב'"

קשר עסקי עם חברות בעלות זיקה לבעל רישיון כללי.  
המציע עוסק בתחומי פעילות נוספים וייתכן כי הוא 

מספק כבר היום שירותים לחברות העונות על 
ההגדרה הנ"ל, ואין דרך מעשית לבדוק זאת. באותו 

ח לאיסור כה רחב אופן גם לא ניתן ליצור מנגנון פיקו
)שאין בו כל טעם הגיוני( גם ביחס להתקשרויות 

עתידיות. לאור האמור לעיל, אנו סבורים כי הדרישה 
בסעיף ניגוד העניינים היא בלתי אפשרית 

לפיכך, מבוקש שוב כי סעיף "ניגוד  ליישום.
-יצומצם אך ורק ל 2 - 7העניינים", המפנה לנספח ב'

רום לגופים מפוקחים מתן שירות בתחום ניהול ספקט
במדינת ישראל )להבדיל מכל שירות שהוא(; וכן ביחס 

לגופים המפוקחים בלבד )ולא לחברות בעלות זיקה 
אליהן(, או לכל הפחות לצמצם רק לחברות הנשלטות 

 על ידי בעל רישיון )ולא לכל חברה בעלת זיקה(.

 נספח של מעודכן נוסח ראו
 יש. המכרז במסמכי 2-7'ב

  .1 סעיף של לסיפא לב לשים

ניטור  3
 ספקטרום

דרישות 
טכניות 

6.6.5  

המידע המתקבל במהלך ניטור הספקטרום יכול  
לכלול מידע מסווג ומידע לא מסווג. היכן אמור להיות 

 מאוחסן המידע שנוטר ?

 לרשת תקושר הניטור מערכת
 שייאסף והמידע, המסווגת

 כחלק יאוחסן באמצעותה
 לציין יש. המסווג מהמידע

 הינה הניטור מערכת כי
 .עתידי למימוש אופציה
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# 

מספר 
החלק 

במסמכי 
המכרז / 

 הנספח

מספר 
 הסעיף 

 תשובת המשרד  פירוט השאלה

4 

תחנות 
עבודה 

בסביבה 
 המסווגת

דרישות  
טכניות 

2.2  ,2.3   

)עם התוכנה הייעודית( נדרשות  האם תחנות העבודה
מול בסיס   1לפעול ישירות בהתאמה לסכימה 

הנתונים המרכזי של המידע המסווג המכיל מידע 
 מסווג בלבד ?

 משתמשי של עבודה עמדות 
 תפעלנה המסווגת הסביבה

 המסווגת הסביבה שרתי מול
 מידע יכילו אלו שרתים. בלבד

 .מסווג שאינו ומידע מסווג

5 
הרשאה 
לעדכון 

 הנתונים

דרישות 
טכניות 

2.2 ,2.3  

 1האם לגורם מסוים הזכות לעדכן הנתונים בסכימה 
בבסיס הנתונים המרכזי המכילים את מידע המסווג 

 בלבד ?

 המסווגת המערכת משתמשי 
 הנתונים לעדכן יוכלו

. המסווגת בסביבה המנוהלים
 מסווג מידע יכילו אלו שרתים

 .מסווג שאינו ומידע

6 

סנכרון 
בסיס 

נתונים 
מרכזי 
לבסיס 
נתונים 

 חלקי

הבהרות 
למכרז 

 16סעיף 

במידה וגורם מסוים משנה את המידע הלא מסווג 
בבסיס הנתונים המרכזי(  2 בבסיס הנתונים )סכימה

שמכיל את כל המידע )מסווג ולא מסווג(, האם 
שינויים אלו אמורים להיות מועברים לבסיס הנתונים 

 החלקי בסביבה הלא מסווג. במידה וכן, באיזו דרך ?

שאינם מסווגים  הנתונים 
אמורים להיות מועברים 

"סית. הבלמלשרתים בסביבה 
 באמצעות יועברו הנתונים

 לפתרון בהתאם, םבודלי
 .הספק"י ע שיאופיין

7 
מגבלות  

על מידע 
 לא מסווג

הבהרות 
למכרז 

 16סעיף 

האם קיימות מגבלות על המידע הלא מסווג, שיכול 
של בסיס הנתונים הראשי  2להיות מעודכן בסכימה 

–מסווג ולא מסווג(. לדוגמה  –)מכיל את כל המידע 
 הספק תחנה, תדר, נ.צ ועוד..

מגבלות על הנתונים  אין 
המנוהלים בסביבה המסווגת, 

והם יכולים להכיל כל נתון 
נדרש. זאת ובתנאי והסכמה 

המאפשרת גישה לנתונים 
"סיים בלבד, אכן מכילה בלמ

 רק נתונים כאלו.

8 

סנכרון בין 
 2סכימה 

לבין 
 1סכימה 

של בסיס 
נתונים 
 מרכזי 

הבהרות 
למכרז 

 16סעיף 

של בסיס  2אם משנים מידע מסווג כמתואר בסכימה  
הנתונים הראשי המכיל את כל המידע )מסווג ולא 

בבסיס  1מסווג(, האם שינויים אלו יועברו לסכימה 
הנתונים הראשי המכיל נתונים מסווגים בלבד ? אם 

 כן כיצד ? 

 :סכמות שתי נדרשות 

 מלאים נתונים .1

 ושאינם)מסווגים 

 (.מסווגים

"סיים בלמ נתונים .2

 בלבד.

 מסווגים שאינם הנתונים
 העברת. הסכמות בין יועברו

 הינה הסכמה בין הנתונים
"י ע שיוצע לתכנון בהתאם

 .המשרד"י ע ויאושר, הספק

9 
מגבלות על 

מידע 
 מסווג

הבהרות 
למכרז 

 16סעיף 

האם ישנן הגבלות על רשומות המידע המסווג 
של  2 שיכולים להיות מעודכנים בהתאם לסכימה

בסיס הנתונים המרכזי  שמכיל את כל המידע )מסווג 
 ולא מסווג( ? לדוגמה הספק תחנות, תדר, נ.צ ..

הגבלה על ניהול הנתונים  אין 
בסכמה הכוללת נתונים 

מסווגים ושאינם מסווגים. 
הסכמה שאיננה מסווגת 

"סיים בלמינוהלו נתונים 
 בלבד.
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ממשק דו  10
 כיווני 

הבהרות 
למכרז 

 16סעיף 

)מסמך דרישות(,   SMS של מערכת ה 1בשרטוט 
משורטטים חיצים דו כיווניים, בין הסביבה המסווגת 

לסביבה הלא מסווגת, המשמעות היא ממשק 
 ואינטראקציה  דו כיוונית. נא הבהירו.

אכן יועבר בין הסביבות  מידע 
כיוונית, באמצעות -דו

הבודלים. זאת בערוצים 
נפרדים, שיבטיחו כי המידע 

 "סי בלבד.בלמהמועבר הינו 

ממשק דו  11
 כיווני

הבהרות 
למכרז 

 16סעיף 

של מסמך דרישות המערכת יש  2בשרטוט 
 אינטראקציות  דו כיווניות. נא הבהירו 

אכן יועבר בין הסביבות  מידע 
כיוונית, באמצעות -דו

הבודלים. זאת בערוצים 
נפרדים, שיבטיחו כי המידע 

 "סי בלבד.בלמהמועבר הינו 

12 
 
 
 
 
13 

ממשק דו 
 כיווני

הבהרות 
למכרז 

 16סעיף 

בדומה לסעיפים הקודמים, הממשק הדו כיווני מוצג 
 .4,5,6,7,9,12בסעיפים 

אכן יועבר בין הסביבות  מידע 
כיוונית, באמצעות -דו

הבודלים. זאת בערוצים 
נפרדים, שיבטיחו כי המידע 

 "סי בלבד.בלמהמועבר הינו 

נא הסבירו בפרטים נוספים, את מעבר הנתונים בין 
 הסביבה המסווגת ללא מסווגת.  

מהסביבה המסווגת  נתונים 
ייוצאו מהסכמה המכילה 

תונים "סי בלבד. נבלממידע 
אלו יועברו באמצעות בודלים 

 DLPומערכת  XML firewall-ל
 מסווגת.-וממנה לסביבה הלא

   GISשרת/י  14
 קיימים

דרישות 
טכניות 

4.1.1 ,.
5.3.1 ,
5.3.2 

 .לא  בשימוש המשתמש ? GISהאם קיים )כיום( שרת 

15 

 GISשרת/י 
חדשים 
נדרשים 
 לפריסה 

דרישות 
טכניות 

4.1.1 ,
5.3.1 ,
5.3.2 

 GISהאם הלקוח מתעתד לעשות שימוש בשרת/י 
 קיימים או שאלו יסופקו על ידי הספק

הינם חלק  GIS-ה שרתי 
 מהתכולה הנדרשת מהספק.

 GISשרת  16
 מקומי

דרישת 
טכניות 

5.3.3.1.1
0 

 המקומי מבצע ? GISמה הפונקציות שה 
המקומי אחראי לכלל   GIS-ה 

הפעילויות המפורטות בסעיף 
5.3. 

 GISשרת  17
 נוסף

דרישות 
טכניות 
6.6.8.2  

 מה הפונקציות שהשרת הנוסף מבצע ?
 לקליטת ישמש הנוסף השרת 

 ממרכז המתקבלות מפות
 .המערכת אל, המיפוי

18 

 –חלק א' 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

מבקשים הארכת מועד הגשת ערבות ההצעה לבדיקה  1.14
 2019למרץ  8עד 

 למכרז 1.14עדכון בסעיף  ראו 

19 

 –חלק א' 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

סעיף זה מתייחס לקביעת ציון האיכות כמפורט  4.5
להלן". האם משרד התקשורת יכול לאשר  0בסעיף " 

 מה פיסקה או סעיף אליו מדובר בהפניה זאת

 למכרז 5.3הכוונה לסעיף 



    
 מ ש ר ד     ה ת ק ש ו ר ת

 תקציב ורכשתחום 
 

      

# 

מספר 
החלק 

במסמכי 
המכרז / 

 הנספח

מספר 
 הסעיף 

 תשובת המשרד  פירוט השאלה

20 

אין כלל תוכן בנספח, האם משרד התקשורת יכול  4 1נספח ב 
 התוכן הרלוונטי לנספח זהלספק את 

מצורף כמסמך נפרד.  1נספח ב
אנא ראו את כלל המסמכים 

בקישור 
https://www.mr.gov.il/offi

cestenders/Pages/officeten

der.aspx?pID=623894 
 תחת הכותרת "מפרט טכני" 

21 

 אבן 3.3 2נספח ב 
3דרך   

חוזרת על עצמה פעמיים, מקזזת את  2אבן דרך מספר 
אבני  6אבני הדרך האחרות לאחר מכן. צריך להיות 

. האם משרד התקשורת יכול לתקן את 5דרך לא 
 הטעות הזאת?

 2לנספח ב 3.3המספור בסעיף 
 עודכן 

22 
המשובץ במסמך  PDFלא ניתן לפתוח את קובץ    8נספח ב 

המכרז. האם משרד התקשורת יכול  לספק עותק של 
 חוזה פורטל הספקים?

מצורף עותק של הסכם פורטל 
 הספקים כנספח להודעה זו

23 

התבנית בגין האחריות המקצועית וחבות המוצר    9נספח ב 
הכלולה בנספח זה מפנה את תשומת הלב לביטוח 

לבחינה ולשיקול של "ענבל". האם משרד הכפוף 
 התקשורת יכול לאשר מי הוא ענבל ?

ענבל הינה חברה ממשלתית 
המשמשת כיועץ הביטוח של 

 המשרד.

24 
האם "אישור היצרן המורשה" זהה ל"תצהיר היצרן    4נספח ג 

?" 
לא נדרש אישור של  4בנספח ג

היצרן, נדרש אישור עוסק 
 מורשה של המציע

25 

מספור ההערות השוליים בטבלה השנייה שגוי. האם  2טבלה  10נספח ג 
 המשרד יכול לתקן טעות זו?

אין מדובר בספרור שוליים. 
הכוונה תחת כותרת הערות 

 2הינה הסבר לשורה מספר  
 בטבלה מעליה.

26 

-6.8.4הסעיף השני מתייחס באופן שגוי לסעיפים "  2סעיף  18נספח ג 
. האם  4.6.7.8הסעיפים " במסמך המכרז.  4.6.6

הנכונים  -משרד התקשורת יכול לבצע תיקון זה? 
 4.6.6צריכים להיות 

 תוקנו 18ההפניות בנספח ג
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