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הנדון :הבהרות לשאלות ספקים – בקשה פומבית לקבלת מידע ( )RFIמס' 6/21
בנושא אספקה ותפעול של מחשבי לוח או מחשבים ניידים לוועדת הבחירות
המרכזית לכנסת :קובץ הבהרות מס' 1
.1
.2

ועדת הבחירות מתכבדת להעביר אליכם הבהרות בקשר לפנייה לקבלת מידע זה.
פירוט השאלות וההבהרות:

ספ'

מס' ושם
הסעיף

1

כללי

פירוט השאלה  /בקשה
להבהרה
מה .1
לדעת
אשמח
התסריט של הפתרון,
מה השימושים שהנציג
או נציגים בקלפיות
ישתמשו במחשב ,לצורך
מה ,האם הם עובדים
לאינטרנט.2 ,
בחיבור
איזה מידע הם שומרים
במחשב והיכן המידע
נשמר ,לאן איך ומתי
הם מעבירים מידע .3
מהמחשב ,למה צריך
כרטיס חכם ,ממה אתם
חוששים ברמת אבטחת .4
המידע? חשוב לי להבין
את תסריט השימוש על
מנת שאוכל להתייחס .5
באופן טכנולוגי ורציני
למסמך.
.6

מענה  /הבהרה
תסריט הפתרון הוא שימוש בציוד לצורך ניהול יום הבחירות על ידי מזכיר
ועדת הקלפי .לרבות ,התארגנות לפתיחת הקלפי ,פעולות לפי פרוטוקול
מוגדר ,רישום נוכחות בעלי תפקידים במקום הקלפי .בהמשך – ניהול מהלך
ההצבעה :ניהול פנקס הבוחרים" ,מחיקת" מצביעים שהצביעו ,דיווח על
אירועים חריגים .ולבסוף – סיכום ספירת הקולות ודיווח על התוצאות
בוועדת הקלפי.
בסיום יום הבחירות ,הציוד יועבר לוועדה האזורית המתאימה ,שם תיפרק
תכולתו ותועבר למערכות המידע המרכזיות של הוועדה .הפרוטוקולים
יודפסו וייחתמו ,ונתוני התוצאות יוזרמו לצורך חישוב התוצאות
והמנדטים.
לא יהיו קישורים לאינטרנט בוועדות הקלפי עצמן ,ממגוון של סיבות,
שעיקרן – אבטחת מידע ,חוסר יכולת להבטיח נגישות לאינטרנט בכל
האתרים בהם מוצבות קלפיות ,ועוד.
הכרטיס החכם נדרש לשתי מטרות :הזדהות של מזכיר ועדת הקלפי מול
העמדה ,ואפשרות להזדהות של המצביעים ,ככל שיהיה בידיהם כרטיס
חכם .לצורך הכניסה נדרשת הקשת .Pin-Code
שיקולי אבטחת המידע ,לאור מה שתואר לעיל והמידע שנשמר ,אמורים
להיות ברורים.
אין שינוי בנוסח הפנייה לקבלת מידע.

מובהר בזאת כי רק האמור במסמך זה יחייב את המזמינה; כל הבהרה או שאלה אחרת שנענתה בעל פה,
או בכל דרך אחרת ,ככל שניתנה ,אין בה בכדי לחייב את המזמינה או להוות שינוי במסמכי ה . RFI -
מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי  RFIמס' . 6/21

עמוד  1מתוך 1

משכן הכנסת ,קריית דוד בן-גוריון ,ירושלים  91950العنوان :مجمع بن غوريون ,أورشليم القدس91950 ,
טלפון هاتف ,02-6753407:פקס فاكس 02-5669855 :דוא"ל البريد اإللكترونيSlevi@knesset.gov.il :
אתר האינטרנט الموقع www.bechirot.gov.il

