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 36פרטיכל ועדת מכרזים מס' 

TEAMSמישיבת הועדה שהתקיימה בחדר הישיבות וב 

 09:10בשעה   25/8/29בתאריך 

משתתפים: 

יו"ר הועדה  – גב' דוברת וייזר  

חברה  גב' בת שבע אלקובי 

חבר  - מר יעקב קורצקי

(TEAMSחבר )משתתף ב   - מר מיכאל דורון  

מוזמנים: 

מבקר  - מר ניסים בן יקר

אגף הנדסה  גב' ליליה מלשאייב

מ' אגף מיחשוב  - מר אמיר הראל 

יועץ משפטי  - עו"ד מיכה בלום

מח' משפטית  עו"ד עדי דיג הלפרין 

מרכזת הועדה  - גב' לימור נסט

יועץ חיצוני  -  מר מאור שילה

ס' גזבר  גב' רויטל פיטרמן

מ' מח' מכרזים שרות ותהליכים   -גב' רננה גלוברמן

נוכחים: 

הקבלנים

בהעדר:

מ"מ יו"ר - מר רמי בר לב 

חבר  - מר שמואל גריידי

חברה  - גב' ענבל דדון

מנכ"לית גב' שירלי פאר יגרמן 

סדר היום:



 פתיחה.  –ניקוז ברמה"ש קליטה ומיפוי תשתיות  – 539/20מכרז פומבי מס' 

 

 

 הצעות, לא כוללות מע"מ כדלקמן:  2בפתיחת התיבה נמצאו 

 

 לא נמצאה ערבות במעטפה שהוגשה ע"י חברת אינפטק.

 

 מחיר מוצע לכלל השטח ע"פ הערכה  מחיר מוצע ליחידה   שם החברה 

 ₪   390,000   ₪  3,250  אינפרטק

 ₪    469,080   ₪  3,909  דיטק תשתיות 

 

 ₪    480,000   ₪  4,000   אומדן 

 

 

 החלטה –כספק יחיד  BANK DATAלהכיר בחברת  בקשת אגף מיחשוב

 דוברת: להזכירכם ביקשנו מאמיר בפגישת הועדה הקודמת שיחזור עם שיעורי בית לועדה.

אמיר: בהמשך לישיבה אתכם מלפני שבועיים אני רוצה להוסיף מערך גיבויים למידע ששמור 
דרך לשחזר את המידע  -  , הרמה העמוקה ביותר של הגיבוייםבעיריה למקרים קיצוניים ביותר

בקלטת פיזית באתר מרוחק שלא נמצא ברחבי העיריה. כדי    LINE OFFבעיריה וזה מצריך גיבוי 
בטחת מידע כי במידע זה יש אעל  הששרות כזה יהיה אפקטיבי צריך שני תנאים: אמינות ושמיר

אני רוצה  –  הגנה על הפרטיות חובה לשמור עליהם. לאמינותהמאגרי מידע רשומים ולפי חוק 
אני נשען על הנחיות   –בטחת מידע אבגורמים בעיריה. בשביל תלוי שזה ינוהל ולא יהיה 

. לקחתי את כל הדרישות שאני  ISOשמצורפות בעמוד השלישי במסמך שלפניכם ושעומד בתקן 
 רוצה מהשרות, פרטתי אותן לפי הטבלה שלפניכם. 

 איך זה שהם לא עושים גיבויים? אם גם לשניים האחרים יש שינוע אז  –דוברת: הטבלה מוזרה 

 ומאחסנים אותה.  ים לאסוף קלטתבארק עושים את הגיבוי, הם לא אמיר: הם 

 דוברת: מה עושות רשויות אחרות?

מבחינה או מנהלים את הגיבויים בצורה עצמאית. ו, BANK DATAאמיר: משתמשים ב 
 זה יהיה מקצה עד קצה.אצלנו מקצועית אני מעדיף ש

 מיכאל: כמה היה חוסך לנו אם היינו עושים זאת בעצמנו? 

 לשנה. ₪  20,000-30,000אמיר: אני מניח שכ 

 עדי: אתה רוצה להכיר בהם כספק יחיד? 

 אמיר: כן, לקחתי מגוגל וממנמ"רים אחרים את החברות האחרות.

 ובגיבויים פיזיים.  בטחת מידעארות המובילות בארץ בדוברת: אמיר אומר שלקח את החב

רק שינוע  או /אמיר: יש תחום של גיבויים ואני רוצה גיבוי פיזי ואלה הספקים שעושים גיבוי פיזי ו
 ואיחסון. 

 מיכאל: יש עוד חברות שעושות גיבוי פיזי? 



 יש חברות שעושות גיבוים פיזיים אבל אין חברה שנותנת שרות מקצה עד קצה.  אמיר: 

 

 

 יש גיבוי פיזי.  BANK DATAמיכאל: לטבלה אין משמעות כי אם רק ל 

 עושה את זה בשרות מנוהל.  היא היחידה BANK DATAאמיר: 

 ?כמה זמן ההתקשרותמיכאל: 

 אפרסם.   אמיר: אני לא בשלב הזה, אחרי שתגידו לי שזה בסדר אז

 דוברת: איפה מפרסמים?

 אמיר: אתר העיריה ועיתונות. 

מיכאל: נניח נכנסים לעידן דיזאסטר, האם אנחנו בוחנים כל פעם כניסת חברות חדשות? האם 
 ..   שלא תעניש אותנו –אנחנו מובטחים? שאם נרצה למשל להפסיק התקשרות עם החברה 

 בחזרה.נקבל את המידע שלנו  –אמיר: גם אם מסתכסכים 

 מיכאל: לכמה זמן ההתקשרות?

 אמיר: התקשרות ראשונה לשנה. 

דוברת: לגבי הארכה האם צריך לבקש הארכה או שאמיר יצטרך לבצע כל פעם נוהל ספק יחיד? זו 
 משפטית. השאלה למחלקה 

 רויטל: נגיד שעוד שנה נגלה שיש עוד ספק. מה אז? 

 הכל. אליו וחק את הגיבוי וספק שני מעתיק הוא מ את הספקאם אני עוזב  ,אמיר: זה שרות מנוהל

 רויטל: אתה מגבה פיזית על קלטות, מה עם הקלטות? גיבוי זה כמו ארכיון להרבה שנים. 

אמיר: זה לא להרבה שנים, זה לזמנים קצובים והקלטות דורסות אחת את השניה. אני שומר נכון  
שבוע. אם תשאלי לגבי לפני שנה  לרגע זה את כל המידע כל שבוע. כל ההיסטוריה של העיריה לכל

 אתן לך קלטת.  –

 רויטל: אם מתחוללת שריפה בעיריית רמה"ש ותושב לא יוכל לבדוק את ההסטוריה? 

אני שומר באינטרוולים של   הסנפשוט אמיר: אני שומר את כל ההסטוריה של מערכת הגביה ואת 
 שנתיים. 

 חוות הדעת של המחלקה המשפטית. בת שבע: מכיוון שמדובר על ספק יחיד חשוב לקבל את 

 מיכה: אחרי שיעשו כל מה שצריך תינתן חוות דעת. הוא צריך קודם לפרסם.

 מיכאל: זה יחזור לועדה? 

 אמיר: כן, אחרי הפרסום.

בעיתונות ובאתר העיריה על מנת הועדה מאשרת למנהל אגף מיחשוב להתקדם ולפרסם  :החלטה
ות דעת של המחלקה המשפטית לגבי האם לאחר שנה לבדוק אם יש השגות. לאחר מכן תינתן חו

 או יצטרך לצאת שוב בנוהל ספק יחיד. לחברה הזוכה אמיר יוכל לבקש הארכה

 

 

 דוברת וייזר 

 ס' ומ"מ ר' העיריה ויו"ר הועדה 




