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 (I) פרק יעדים .1

 

 :תפישה כללית .1.1

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, אחראית מתוקף חוק הבחירות לכנסת ]נוסח  .1.1.1
הבחירות"(, על התכנון, הארגון, הניהול "חוק  –)להלן  1969-משולב[, התשכ"ט

-התקין ועל ביצוע הבחירות הכלליות לכנסת וכן על ביצוע משאל עם לפי חוק
יסוד: משאל עם וחוק סדרי השלטון והמשפט )ביטול החלת המשפט, השיפוט 

 . 1999-והמינהל(, התשנ"ט

דות וע 19-הוועדה פועלת בכל רחבי הארץ, כאשר היא נחלקת מבחינת אחריות ל .1.1.2
אזוריות שכל אחת מהן אחראית על תחום גיאוגרפי מסוים, הוועדה המרכזית 
הפועלת ממשכן הכנסת בירושלים והמרכז המבצעי הלוגיסטי )הממ"ל( הממוקם 

: יובהר כי מספר הוועדות האזוריות הערהבאזור התעשייה חבל מודיעין. 
; 20-לכנסת ה ומיקומן של הוועדה המרכזית והמרכז הלוגיסטי נכונים לבחירות

 ייתכן וייערכו שינויים בעתיד.

הוועדה אמונה על הפעלת ועדות הקלפי ביום הבחירות, תוך ניהול תהליך  .1.1.3
הבחירות באופן תקין ורציף, בהתאם לחוק הבחירות, ותוך שמירה על טוהר 

 הבחירות.

ועדות הקלפי נחלקות לוועדות קלפי רגילות שאליהן משויך כל אזרח בעל זכות  .1.1.4
פי עיקרון "הריתוק לקלפי". בנוסף על כך, מתקיימות בחירות בקלפיות  בחירה ל

 מיוחדות, כפי שיובהר להלן.

בכל ועדת קלפי מוצב מזכיר ועדה שמועסק על ידי ועדת הבחירות המרכזית  .1.1.5
 לכנסת. 

כמו כן, בכל ועדת קלפי, משובצים שלושה חברי ועדה שהם נציגי סיעות אשר  .1.1.6
ר כל נציג שייך לסיעה אחרת. תכלית הצבתם של מגויסים על ידי הסיעות, כאש

נציגי הסיעות הינה ליצור בקרה הדדית על מנת לשמור על טוהר הבחירות, הן 
 במהלך יום הבחירות והן בעת ספירת הקולות וסיכום פרוטוקול ועדת הקלפי.

ועדת קלפי רושמת את "פרוטוקול ועדת הקלפי", הכולל דיווח על כל הפעילות  .1.1.7
דת הקלפי, החל מתחילת התארגנות ועדת הקלפי בבוקר יום שהייתה בווע

 –הבחירות, דרך תהליך סיום ההצבעה וספירת הקולות במוצאי יום הבחירות 
שהן למעשה תוצאות הבחירות באותה קלפי, וכלה בהעברת כל החומר בצורה 
מאורגנת ומסודרת לוועדה האזורית לקליטת התוצאות. הפרוטוקול כולל תיעוד 

פעולות השגרתיות שבוצעו כמו גם דיווח על אירועים חריגים שאירעו. של כל ה
שהן  -מספר הקולות הכשרים לרשימות  –חלק מהדיווחים הינו כמותי )כגון 

הערות לאירועים חריגים(.  –מילולי )כגון  –תוצאות הבחירות(, וחלקו 
קלטים הפרוטוקול נרשם כיום באופן ידני בכל ועדת קלפי, כאשר  חלקים ממנו נ

למערכות ממוחשבות בהמשך התהליך. כיום מתבצע תהליך הקלדת התוצאות 
בוועדות האזוריות, כולל סיכום תוצאות הבחירות הכמותיות וחלוקת הקולות 

 הכשרים בין הרשימות השונות. 

כגון, טופס  –הפרוטוקול, לרבות טפסי עזר המשמשים את עבודת ועדת הקלפי  .1.1.8
הן בהקשר לספירת הקולות  –מקור חשוב למידע  רישום קולות פסולים, מהווים

במוצאי יום הבחירות, הן בהקשר של תהליכי בדיקת תקינות תהליכי ההצבעה 
 במקרים מסוימים והן בערעורים של רשימות על תוצאות ההצבעה.
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בסיום יום הבחירות מעביר מזכיר הקלפי, מלווה בחבר אחד או יותר מתוך חברי  .1.1.9
בחירות הרלבנטי, לרבות פרוטוקול ועדת הקלפי, ועדת הקלפי, את חומר ה

ממקום הקלפי, לוועדת הבחירות האזורית, או לוועדת משנה בוועדה האזורית 
אליה הוא משויך. באתרים אלה מתבצע תהליך קבלת החומר ובדיקתו, על ידי 
"ועדת קבלה", המוודאת את תקינות החומר ושלמותו. בהמשך מועבר כל החומר 

 אל משכן הכנסת, כפי שיתואר בהמשך.בצורה מרוכזת 

כמו כן, חלק מהתוצרים מעבודת ועדת הקלפי )שיפורטו להלן( נסרקים  .1.1.10
 ומפוענחים, כפי שיפורט בהמשך.

: במסגרת בדיקת החומר בוועדות האזוריות, בתהליך העתידי 1000סריקת טופס  .1.1.11
ו, "( וייסרק1000המוגדר במכרז זה, ייתלשו טופסי רישום המצביעים )"טופס 

: עד לבחירות האחרונות, נערכה הסריקה רק הערהכבר באתרי הוועדה האזורית. 
לאחר הגעתם לוועדה המרכזית במשכן הכנסת. הקבצים שיתקבלו מתוך 
הסריקה, יועברו אל נציגי מטה ועדת הבחירות המרכזית במשכן כנסת )על גבי 

נתונים, רשת תקשורת(, לצורך המשך עיבוד ופיענוח הנתונים והפקת קובץ 
 להמשך הטיפול במסגרת תהליך ספירת המעטפות החיצוניות. 

: תהליך זה מתבצע עבור מספר אוכלוסיות, "הצבעה ב"מעטפות חיצוניות .1.1.12
המפורטות בחוק הבחירות. הצבעה מסוג זה מחייבת תהליך בקרה מיוחד שבא 
לוודא שלא תתבצע הצבעה כפולה, כלומר, שלא יהיה מצב שבו אזרח יצביע הן 

עטפה חיצונית והן בוועדת הקלפי הרגילה שבה הוא רשום לפי מען מגוריו. במ
לפיכך, מתבצע תהליך בדיקת המעטפות החיצוניות לפני ספירתן תוך איתור 

מתבצעת  –מעטפות המצביעות על חשד לכאורה להצבעה כפולה, ורק לאחר מכן 
ך בוועדת ספירת הקולות במעטפות החיצוניות, בוועדות קלפי המופעלות לשם כ

הבחירות המרכזית במשכן הכנסת ובהן בעלי תפקידים מקבילים לקלפיות 
מזכיר וחברי ועדת קלפי שהם נציגי הסיעות. הבהרה: סעיף זה  –רגילות, קרי 

 בפרט מובא לידיעה כללית בלבד ואינו נמצא כחלק ממחויבויות הספק.

גון שנדרש גם בנוסף על האמור לעיל, ועדת הבחירות המרכזית לכנסת הינה אר .1.1.13
בשגרה לביצוע סריקה, אחסון ואחזור מסמכים מסוגים שונים שמגיעים אליו, 

 שלא בפורמט דיגיטלי. 

 השירותים הנדרשים במסגרת מכרז זה מפורטים בסעיפים הבאים. .1.1.14

1.1.15. 1S –  את  שירות זה כולל: (1000סריקה, עיבוד ופיענוח טופס רישום מצביעים )טופס
 1000 -סריקת טפסי ה -; ובהמשך 1000 -טפסי ה התכנון, העיצוב וההדפסה של

אתרים של המזמין  25 -הצבעוניים, בהתאם לדוגמה המצ"ב כחלק ממסמכי המכרז, בכ
או יותר, במוצאי יום הבחירות בלבד. השירות כולל בנוסף על הסריקה, פיענוח של המידע 

ידע הפנימית שיועבר וייקלט במערכת המ CSVוהפקתו בקובץ אקסל /  1000 -מטופסי ה
שנסרקו באתרים שהוזכרו לעיל  1000 -של הוועדה. שירות זה כולל גם את אריזת טפסי ה

 במתכונת שתיקבע על ידי המזמינה, והעברתם למשכן הכנסת. 

1.1.16. 2S –  "פרוטוקולים של ועדות הקלפי ומסמכי בחירות נוספים  -סריקת "מסמכי בחירות
זה כולל שירותי סריקה של דפים )שחור  שירות :שנדרש לסרוק, ועיבוד נתונים מתוכם

יישום,  – 2, כמפורט בפרק A0)לבן או צבעוני, החל מהגודל הקטן ביותר ועד לגודל דף של 
, או בפורמט אחר כפי שיסוכם בין המזמין לבין PDFקלטים, והמרתו לקובץ  - 2.16סעיף 

זמינה במשכן הסריקה תתבצע באתר המ הספק, אלא אם צויין אחרת לגבי תוצר פלוני.
 הכנסת בירושלים. הסריקה תכלול:

אשר תכלול גם פירוק פיזי של מסמכי המקור  סריקת הפרוטוקולים, .1.1.16.1
 והידוקם שוב לאחר סיום המשימה. 
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שמהווה חלק מהפרוטוקול,  סריקת טופס רישום נציגי הסיעות, .1.1.16.2
שבמסגרתה יידרש הספק לפענח מן הטופס את שמות הסיעות / אותיות 

גיהן היו נוכחים בפועל בקלפיות, כבסיס לתשלום מימון הסיעות שנצי
לסיעות. התוצר הנדרש הנו קובץ במדיה מגנטית, ובו רשימת הסיעות 

 שנציגיה היו נוכחים בכל ועדת קלפי. 

אשר במסגרתה יידרש הספק להפיק קובץ  טופס קולות פסולים סריקת .1.1.16.3
פסילה המפרט את מספר הקולות הפסולים לכל רשימת בוחרים, וסוג ה

 )סיבת הפסילה( על ידי פיענוח המידע שייסרק מהטופס.

1.1.17. 3S – סעיף זה כולל שירותי סריקה  :שירותי סריקה כלליים כולל עיבוד נתונים מתוכם
ביצוע סריקה ולאחר מכן פענוח  –כלליים נוספים אותם יידרש הספק לבצע, כגון 

הסרוקים בהתאם  כולל הגהה, אריזת המסמכים ASCIIלקובץ  OCRבטכנולוגיה של 
 -. השירותים האמורים יבוצעו באתר הספק, כגון -DVDלסדר המקורי, וצריבת נתונים ל

סריקת מסמכים בתקופה שבין בחירות לבחירות, או סריקה שאין לה דחיפות מיוחדת או 
 הוצאת חומר מהכנסת לאתר חיצוני. -שאין לגביה מגבלה של אי

 : לקוח ומומחה היישום .1.2

 :      כללי .1.2.1

ורם המקצועי בתחום המחשוב שיעמוד בקשר עם הספק הזוכה, הינו הג .1.2.1.1
 מנהל אגף מבצעים, מחשוב ותפעול.

בנוסף על כך, מול הספק יעבוד נציג האגף המקצועי המטפל במשימה  .1.2.1.2
 הקשורה בסריקה.

לגבי השירותים שהוגדרו במפורש בשלב זה, יפעלו הנציגים כמפורט בסעיפים  .1.2.2
 :להלן

1.2.2.1. 1S – (1000ענוח טופס רישום מצביעים )טופס סריקה, עיבוד ופי :
 מנהל אגף ספירת קולות מעטפות חיצוניות.

1.2.2.2. 2S –  "פרוטוקולים של ועדות הקלפי  -סריקת "מסמכי בחירות
מנהל  :ומסמכי בחירות נוספים שנדרש לסרוק, ועיבוד נתונים מתוכם

 אגף מבצעים, תפעול ומחשוב.

1.2.2.3. 2S –  "סולים לרשימות נתוני קולות פ -סריקת "מסמכי בחירות
 היועץ המשפטי של הוועדה. :בטפסי קולות פסולים

  :יעדים ומטרות .1.3

מטרת המכרז היא לתת כלי בידי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, לביצוע  .1.3.1
משימות סריקה ועיבוד מידע מתוך המסמכים הסרוקים, על מנת לשפר את 

שיביא  איכות המידע המעובד, לייעל תהליכי עבודה ולקצר תהליכים באופן
 להתייעלות כספית ולחסכון בזמן.

בנוסף, המכרז יהווה כלי בידי הוועדה לממש משימות שונות שבאחריותה, הן  .1.3.2
בתקופת הבחירות והן בין בחירות לבחירות, בהתבסס על טכנולוגיה של סריקה 
ועיבוד נתונים מתוך המסמכים הסרוקים, בחלקם תהליכים שאינם מוגדרים 

 כיום.

בצורה דיגיטלית, באיכות ובמהירות  1000-טפסי ההפרוטוקול ני בפרט, קבלת נתו .1.3.3
האפשרית, מהווה יעד חשוב ביותר של הוועדה. בהקשר זה, תתבצע סריקת 

במוצאי יום הבחירות בוועדות האזוריות, כך  1000-טפסי ההפרוטוקול 
שהנתונים שנדרשים בדחיפות הגבוהה יגיעו במועד המוקדם ביותר האפשרי 

 ירות המרכזית לכנסת.לוועדת הבח
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פעילות ועדת הבחירות המרכזית לכנסת כוללת צורך בסריקת  :הקשר ארגוני/עסקי .1.4
בעיקר בתקופת הבחירות, כאשר עיבוד נתונים מתוך מסמכים אלו יכול להביא  –חומרים 

 לשיפור משמעותי של יעילות פעילות הוועדה.

ה, ייושמו החל מהבחירות השירותים המוגדרים במסגרת מכרז ז: תכנית עבודה שנתית .1.5
 .21 -לכנסת ה

 : ישימות ועלות/תועלת .1.6

 -שימוש בטכנולוגיה של סריקה במסגרת מערכת בחירות, נעשה בעבר בכנסת ה .1.6.1
 , על ידי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, והוכח כיעיל.20 -ובכנסת ה 19

טכנולוגיה זאת יכולה לייעל ולשפר משמעותית את תהליכי העבודה השונים  .1.6.2
 עדת הבחירות המרכזית לכנסת.בוו

  :אופק הזמן .1.7

; יחד עם 2019בנובמבר  5הוא  21-מועד הבחירות הידוע כעת לבחירות לכנסת ה .1.7.1
-יסוד: הכנסת או לחוק-זאת, הכנסת רשאית להקדים מועד זה בהתאם לחוק

 יסוד: הממשלה. 

במידה ויוקדמו הבחירות לכנסת, ישתנה מועד זה בהתאם. למען הסר ספק,  .1.7.2
אינה מתחייבת למועדי הבחירות, והספק ייערך לספק את השירותים  הוועדה

 הנדרשים למועד הבחירות לכנסת כפי שייקבע על ידי הכנסת.

יסוד: משאל עם -כמו כן, במידה ותחליט הכנסת על עריכת משאל עם לפי חוק .1.7.3
-וחוק סדרי השלטון והמשפט )ביטול החלת המשפט, השיפוט והמינהל(, התשנ"ט

המערכות המפותחות במסגרת מכרז זה גם למטרת משאל העם,  , ישמשו1999
ויראו באמור במכרז זה, לכל דבר ועניין כאילו נאמר "תקופת עריכת משאל העם" 
במקום "תקופת הבחירות לכנסת", בשינויים המחויבים, למעט לגבי תקופת 

 ההתקשרות.
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 פרק יישום .2

 

 (I: )מאפיינים כלליים .2.1

 דלעיל. 1.1נדרשים במכרז, ר' סעיף לתיאור כללי של השירותים ה .2.1.1

מדובר במתן שירותים חדשים באופן מתמשך, הן בתקופת הבחירות והן בתקופה שבין  .2.1.2
 בחירות לבחירות.

מאחר וטכנולוגיית הסריקה מחייבת ידע מקצועי מתאים, לשם הצלחת ביצוע הסריקה  .2.1.3
הסרוקים, בפרט כאשר נדרש בהמשך עיבוד נתונים מתוך המסמכים  –באיכות הנדרשת 

 הרי שתפעול המערכת יתבצע על ידי עובדי הספק הזוכה ולא על ידי עובדי ועדת הבחירות. 

במסגרת אפיון הדרישות במפרט הטכני, יוגדרו תהליכי העבודה בהם יידרש הספק הזוכה  .2.1.4
 להשתלב, והדרישות מהפלטים השונים שעליו לספק לוועדת הבחירות.

 (I: )משתמשים –תיחום חיצוני  .2.2

 משים הישירים לצורך הפעלת המערכת, יהיו כאמור לעיל, עובדי הספק הזוכה.המשת .2.2.1

משתמשי ועדת הבחירות, יקבלו את המידע הנדרש באמצעות דו"חות ופלטים של  .2.2.2
 הקבצים הסרוקים וקבצים שיופקו מהמערכת, כמפורט להלן, בהתאם לדרישות.

 (S: )מערכת-תת –תיחום פנימי  .2.3

 מערכות עיקריות:-, לשתי תתהמערכת תתחלק מבחינה תפישתית .2.3.1

מערכת זאת אחראית על הסריקה הבסיסית, אשר -: תתמערכת סריקה-תת .2.3.1.1
 תהפוך דפי נייר או טפסי נייר, בצורותיהם השונות, למדיה דיגיטלית סרוקה.

מערכת זאת אחראית על עיבוד -: תתמערכת עיבוד נתונים סרוקים-תת .2.3.1.2
 –ופס, ובסיום העיבוד הנתונים מתוך המסמכים הסרוקים, בהתאם לסוג הט

הפקת קובץ דיגיטלי הכולל את הנתונים המעובדים מתוך המידע הסרוק 
והפקת פלטים ודו"חות נוספים; לדוגמה, הפקת נתונים כמותיים או נתונים 
חריגים בהתאם ללוגיקה שתוגדר במסגרת בדיקות לוגיות שיוגדרו על ידי 

 ועדת הבחירות. 

מערכות -המוצעת על ידו, בהתייחס בפרט לשתי תתעל הספק המציע לתאר את המערכת  .2.3.2
המערכות. בפרט, על הספק המציע -אלו, ולרבות אופן המימוש ומאפייני כל אחת מתת

 לפרט מהם האלגוריתמים בהם נעשה שימוש לצורך עיבוד המידע ופיענוחו.

 (I: )ממשק משתמש .2.4

 כאמור לעיל, המערכת תופעל על ידי עובדי הספק הזוכה. .2.4.1

, על הספק הזוכה יהיה להציג את הממשק למשתמש לנציגי ועדת הבחירות, יחד עם זאת .2.4.2
במסגרת שלב העיצוב והפיתוח, ולקבל את אישור ועדת הבחירות בכדי לוודא שהוא עומד 

 בדרישות הפונקציונליות של ועדת הבחירות.
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 (S: )תהליכים .2.5

 : להלן תהליכי העבודה הבסיסיים במערכת:רשימת תהליכים .2.5.1

 .(1000סריקה, עיבוד ופיענוח טופס רישום מצביעים )טופס  – P1תהליך  .2.5.1.1

פרוטוקולים של ועדות הקלפי  -סריקת "מסמכי בחירות"  – P2תהליך  .2.5.1.2
 . בחירות נוספים שנדרש לסרוק, ועיבוד נתונים מתוכם ומסמכי

 .שירותי סריקה כלליים כולל עיבוד נתונים מתוכם – P3תהליך  .2.5.1.3

 יאור התהליכים השונים.בסעיפים הבאים מוצג פירוט ות

 :(1000סריקה, עיבוד ופיענוח טופס רישום מצביעים )טופס  - P1תהליך  .2.5.2

: תהליך זה יכלול בפרט את שלבי המשנה הבאים: הכנה לסריקה, כללי .2.5.2.1
סריקת טופס סימון המצביעים בקלפי, פענוח מספרי המצביעים והפקת קובץ 

בכל הקלפיות, לצורך  הכולל את המספר הסידורי של הבוחר בפנקס הבוחרים
השוואה בהמשך עם נתוני המעטפות החיצוניות. תהליך הסריקה יתקיים 
בוועדות האזוריות, כאשר הפענוח והטיפול יבוצעו במשכן הכנסת, באופן 
מרכזי, כולל אפשרות לגיבוי מרכזי של ועדה אזורית כלשהי במידה ולא ניתן 

 ט יותר לגבי התהליך.יהיה לבצע בה את הסריקה. להלן יובא הסבר מפור

 :טיפול במעטפות חיצוניות .2.5.2.2

הערה: סעיף זה מובא כידע כללי, הספק אינו נדרש לבצע פעולה  .2.5.2.2.1
 כלשהי.

מצביעים במעטפות חיצוניות עושים זאת בקלפיות מיוחדות לשם  .2.5.2.2.2
כגון קלפיות בצה"ל, קלפיות נגישות  –כך בהתאם לאוכלוסייה 

ישראל בחו"ל וכלי שיט מיוחדות, בתי חולים, בתי סוהר, נציגויות 
ישראליים. כמו כן, בעלי תפקידים בוועדות הקלפי הרשאים 

 להצביע בה לפי החוק, מצביעים במעטפות חיצוניות.

מזכיר ועדת הקלפי רושם את פרטיהם האישיים של המצביעים  .2.5.2.2.3
על גבי מעטפה חיצונית. הבוחר מכניס את פתק ההצבעה שלו 

מעטפת הצבעה )המעטפה  שאותו הוא בוחר מאחורי הפרגוד לתוך
הפנימית(. לאחר מכן מוכנסת מעטפת ההצבעה הפנימית לתוך 
המעטפה החיצונית. בנוסף, בחלק מהמקרים, מודבקות על גבי 

קוד הכולל את מספר -המעטפות החיצוניות מדבקות עם בר
הזהות של המצביע, באופן שמאפשר קריאה מהירה וקליטה לתוך 

 המרכזית. מערכת המחשוב בוועדה הבחירות

המעטפות החיצוניות שמטופלות על ידי הוועדות האזוריות,  .2.5.2.2.4
מועברות בסיום ההצבעה, מוועדות הקלפי לוועדות האזוריות, 
ובהמשך מהוועדות האזוריות, לוועדת הבחירות המרכזית 
בכנסת. הטיפול במעטפות החיצוניות המגיעות מצה"ל ומנציגויות 

יעות כולן בצורה הן מג –ישראל בחו"ל נעשה בדרך אחרת 
מרוכזת למשכן הכנסת ונקלטות שם על ידי צוות האגף לספירת 
קולות המציעים במעטפות החיצוניות, ומשולבות בהמשך 

 בתהליך הכללי.

-פרטי המצביעים במעטפות החיצוניות נסרקים על ידי קורא בר .2.5.2.2.5
קוד(, או מוקלדים -קוד )ככל שהודבקה על המעטפה מדבקת בר

לדנים למערכת "דמוקרטיה", שהיא מערכת על ידי קלדניות/ ק
המידע הפנימית לניהול הבחירות של ועדת הבחירות המרכזית 

 לכנסת. 
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לאחר סיום הסריקה וההקלדה כאמור לעיל, נוצר במערכת  .2.5.2.2.6
המידע הפנימית קובץ המכיל את פרטי כל המצביעים שהצביעו 
במעטפות חיצוניות. בעת ההקלדה מתגלים לעיתים מקרים 

מצביעים ללא זכות בחירה לכנסת, או כאלו  –כגון חריגים, 
 –שהצביעו לכאורה בהצבעה כפולה במעטפות החיצוניות )כגון 

 בצה"ל ובבית חולים(, מקרים המטופלים לפי נהלי הוועדה.

 (I: )( בוועדת הקלפי1000טיפול בטופס סימון המצביעים )טופס  .2.5.2.3

ע פעולה הערה: סעיף זה מובא כידע כללי, הספק אינו נדרש לבצ .2.5.2.3.1
 כלשהי.

תהליך זה מתבצע במקביל בוועדות הקלפי הרגילות, שבהן יש  .2.5.2.3.2
 פנקס בוחרים מוכן מראש.

על כל פרוטוקול ועדת קלפי רשום "מספר הברזל" של הקלפי  .2.5.2.3.3
ערכי וכן שם היישוב, סמל היישוב וסמל הקלפי, -חד-)מספר חד

 ומספר בעלי זכות הבחירה )בז"ב( שרשאים להצביע בקלפי זו. 

 800עד  1 -(, יש מספרים מ1000פס סימון המצביעים )טופס בטו .2.5.2.3.4
 עם משבצת לכל מספר.

לאחר שהבוחר מצביע בקלפי, מסמן מזכיר ועדת הקלפי שאותו  .2.5.2.3.5
הבוחר הצביע בפועל, באמצעות סימון מספרו הסידורי בפנקס 

 (.1000הבוחרים, על גבי טופס סימון המצביעים )טופס 

לאחר מכן, מתבצעת מחיקה  במקרה של טעות בסימון, שמתגלית .2.5.2.3.6
 באמצעות עט טיפקס ייעודי ותיקון הסימון על ידי מזכיר הוועדה.

על פי מספר הברזל, סמל היישוב, מספר הקלפי והמספר הסידורי  .2.5.2.3.7
בקלפי, ניתן לאתר את מספר הזהות של הבוחר, בצורה 

 ממוחשבת, מתוך מערכת "דמוקרטיה".

 :בוועדה האזורית 1000טיפול בטופס  .2.5.2.4

יום הבחירות, תועבר לספק על ידי המזמין, טבלת  לקראת .2.5.2.4.1
קלפיות פוטנציאליות של כל ועדה אזורית, שתשמש כטבלת 

 בקרה.

במוצאי יום הבחירות, יועברו כל טופסי סימון המצביעים ועליהם  .2.5.2.4.2
סימון כל בעלי זכות הבחירה שמימשו את זכותם להצביע שסומנו 

חירות על הטופס, כחלק ממסמכי הבחירות, לוועדות הב
 האזוריות. העברת החומר באחריות המזמין.

, יוכנו 1000-בוועדות הבחירות האזוריות, ייתלשו טפסי ה .2.5.2.4.3
לסריקה וייסרקו )באחריות הספק הזוכה(. יובהר כי הספק הזוכה 
יעמיד סורקים בכל אחד מאתרי הקליטה של הוועדות האזוריות, 

ש את וכן צוות מקצועי אשר יסייע בידי ועדות הקליטה לתלו
 הטפסים, וייבצע את הסריקה בפועל. 

בעת הסריקה, על הספק יהיה להקליד את מספר הקלפי או  .2.5.2.4.4
קוד שכולל את מספר הקלפי, ובנוסף להקליד או -לסרוק את הבר

לסרוק את הנתון של סה"כ מספר בעלי הבחירה )בז"ב( בקלפי. 
זאת, על מנת לוודא שפרטי הקלפי שנסרקים אכן תואמים לטופס 

השייך לפרטי הקלפי שבמדבקה. הערה: ייתכן שהספק  1000 -ה
יידרש להקליד עוד מספר מצומצם של נתונים כפי שייקבע בשלב 

 ( בפרק המימוש.3.5)שלב  4.2אישור הטופס, כמפורט בסעיף 

mailto:Slevi@knesset.gov.il
http://www.bechirot.gov.il/


 סרוקים שירותי סריקה ועיבוד נתונים מתוך מסמכים – 12/21מכרז         עדת הבחירות המרכזית לכנסת ו

  40מתוך  11עמוד  

  91950, القدس أورشليم, غوريون بن مجمع: العنوان 91950 ירושלים  ,גוריון-בן קריית דוד ,משכן הכנסת

 Slevi@knesset.gov.il: لكترونياإل البريدדוא"ל  02-5669855 :فاكس פקס, 02-6753407:هاتف טלפון

  www.bechirot.gov.il الموقعאתר האינטרנט 

נתוני הסריקה יועברו בתקשורת למערכת העיבוד המרכזית של  .2.5.2.4.5
 הספק, שתמוקם במשכן כנסת.

דות האזוריות לבין הוועדה המרכזית, אספקת התקשורת בין הווע .2.5.2.4.6
 הינה באחריות ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.

של כל ועדה אזורית, יועברו מידי הספק לידי נציגי  1000 -טפסי ה .2.5.2.4.7
ועדת הבחירות האזורית בסיום הסריקה, לאחר קבלת אישור 
ועדת הבחירות המרכזית שהסריקה אכן נקלטה בוועדת הבחירות 

 המרכזית.

: על הספק יהיה לטפל במקרים חריגים הקשורים חריגיםטיפול ב .2.5.2.4.8
. לדוגמה, טיפול בפרוטוקול שלא הגיע 1000 -לאופן קבלת טופס ה

או טיפול בפרוטוקול שהסימונים שבוצעו על לוועדה האזורית, 
ידי מזכיר הקלפי התגלו כלא נכונים. במקרה כזה, אין לסרוק את 

באופן שיוחלט בשלב  הטופס ויש לדווח על כך לוועדה המרכזית,
 ( בפרק המימוש.3.5)שלב  4.2אישור הטופס, כמפורט בסעיף 

דפים  25היה כדלקמן: כל יתהליך העברת הטפסים הסרוקים  .2.5.2.4.9
. על סרוקים יארזו בשקית ניילון ייעודית שתסופק ע"י המזמין

גבי השקית תודבק מדבקה בה יירשמו פרטים שונים, כגון: שם 
קר האיכות וכו'. כלל השקיות יוכנסו הוועדה, שם האורז, שם מב

לארגז שתספק הוועדה. הארגז ייסגר ותודבק עליו מדבקה. 
ועדת הבחירות המרכזית בכנסת על ידי המזמין. והארגז יועבר ל

נה באחריות הספק, ועל אספקת כל הציוד הנדרש לעניין זה הי
יובהר כי המזמין יספק את שקיות הניילון והארגזים, יתר חשבונו.

 יוד יסופק על ידי הספק הזוכה.הצ

 :בוועדה המרכזית במשכן הכנסת 1000טיפול בטופס  .2.5.2.5

בוועדת הבחירות המרכזית במשכן הכנסת, יבוצע פיענוח  .2.5.2.5.1
ממוחשב של הסריקה ע"י הספק, באמצעות המערכת הממוחשבת 

 שהוא יתקין במסגרת מכרז זה. 

 במהלך ביצוע הסריקה, החל ממוצאי יום הבחירות והמשכו ביום .2.5.2.5.2
שלמחרת יום הבחירות, בהתאם להודעת נציג המזמין, יעביר 
הספק לנציג המזמין את הקבצים המכילים את הנתונים שיעובדו 

הסרוקים, בהתאם להתקדמות העבודה.  1000 -מתוך טפסי ה
הערה: הקבצים ישמשו לצורך הצלבתם מול קובץ המעטפות 

י החיצוניות אשר פרטיהן נקלטים כאמור במקביל. יובהר כ
 הצלבות אלו יבוצעו ע"י המזמין.

במהלך העיבוד יבוצעו בדיקות לוגיות שונות, כמפורט בסעיף  .2.5.2.5.3
להלן. יובהר כי הבדיקות הלוגיות יסוכמו סופית בשלב  2.5.2.6

 ( בפרק המימוש.3.5)שלב  4.2אישור הטופס כמפורט בסעיף 

, יועבר לידי 1000 -הקובץ הכולל את נתוני סריקת טופסי ה .2.5.2.5.4
 פלט הסופי של התהליך.המזמין כ

 :תיאור הבדיקות הלוגיות .2.5.2.6

לעיל, הספק יקבל קובץ של כל הקלפיות  2.5.2.4.1כאמור בסעיף  .2.5.2.6.1
בהן התבצעה ההצבעה, כטבלת בקרה. הקובץ יכלול את סה"כ 

 מספר בעלי זכות ההצבעה בכל קלפי )מספר הבז"ב(.
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במהלך סריקת הטפסים ועיבוד הנתונים, תוודא המערכת  .2.5.2.6.2
ידי הספק, כי הקלפי הינה קלפי חוקית שמופיעה שתפותח על 

בקובץ הבקרה, וכן תשווה את נתוני הבז"ב שהוקלדו או נסרקו 
מהנתון שקיים על גבי הטופס, לנתוני הקלפי המתאימה בקובץ 

 הבקרה שנמסר לו כאמור לעיל. 

: המערכת תסמן כל קלפי שתיקלט על מנת לוודא בדיקת שלמות .2.5.2.6.3
קלפיות בסיום התהליך. בהתאם, את שלמות הקליטה של כל ה

או קלפיות בעלי שלא נסרקו יפיק הספק דוח של הקלפיות 
 וימסור אותו למזמין. סטטוס לא תקין )ראה הסעיפים להלן(, 

: המערכת תבצע בדיקה לוגית של הקלפיות מול נכונותבדיקות  .2.5.2.6.4
קובץ הבקרה, על מנת לוודא שמספר המצביע הגבוה ביותר 

, לא יהיה גדול יותר ממספר 1000 -ופס השנקלט בקלפי על פי ט
בעלי זכות הבחירה )בז"ב( שרשום בקלפי זו, או ממספר 
המעטפות שנמצאו בתיבת הקלפי. בדיקות אלו עשויות להצביע 
על טעות בשיוך הקלפי, או על טעות בסימון המצביעים על ידי 
המזכיר, שכן מספר המצביעים בפועל אמור להיות זהה, או 

מאוד, לנתון של מספר המעטפות שנמצאו בתיבת לפחות דומה 
 הקלפי, בהתאם לנתון שנרשם בפרוטוקול. 

: הוועדה תעביר כאמור לעיל, הנכונותאופן ביצוע בדיקות  .2.5.2.6.5
קובץ/טבלת בקרה של כל הקלפיות המיועדות להיסרק. בקובץ 
זה, לכל קלפי יירשם מספר הברזל, סמל היישוב, שם היישוב, 

ב. מטרת קובץ הבקרה הינה לוודא מספר הקלפי, סה"כ בז"
שהסורק לא טעה בהקלדת פרטי הקלפי. בעת הפענוח, המערכת 

שאין סימון בטופס של בעל זכות  -תבצע  מספר בדיקות, וביניהן 
בחירה )בז"ב( שבחר בפועל, שמספרו הסידורי גבוה יותר 
מהמספר הכולל של בעלי זכות הבחירה )בז"ב( של הקלפי )במקרה 

 ככל הנראה בטעות של המסמן או של הסורק(.כזה מדובר 
-: בכל טופס ייבדק נתון מספר הבז"ב בדיקת נתון מספר הבז"ב .2.5.2.6.6

שייקלט בהקלדה על ידי המפעיל, למול מספר הבז"ב שנקלט 
בטבלת הבקרה שתסופק על ידי המזמין. במקרה שיש הבדל בין 
הנתון שעל המדבקה לבין הנתון שבקובץ הבקרה, תינתן התראה 

מה, שכן הדבר יכול לשמש כאינדיקציה לכך שהטופס מתאי
שנקלט אינו משויך לקלפי הנכונה, או על שגיאה לוגית אחרת. יש 
לבצע בדיקה זו הן בוועדה האזורית בעת הסריקה והן בעת ביצוע 

 הפענוח בוועדת הבחירות המרכזית.

: ייתכנו מקרי קיצון שבהם לא הצביע טופס ללא סימון מצביעים .2.5.2.6.7
בקלפי ולכן בטופס לא יסומן דבר. מקרה זה ייבדק אף מצביע 

 ויאומת על ידי המזמין.

: יובהר כי המזמין יוכל להוסיף בדיקות לוגיות בדיקות נוספות .2.5.2.6.8
נוספות בעניין הנתונים הנקלטים, בהתאם לשיקול דעתו, 

 במסגרת שלב העיצוב.

 :"השחרה" .2.5.2.7

לאחר ביצוע בדיקות מסוימות, הוועדה עשויה להגיע למסקנה  .2.5.2.7.1
 לא ניתן להתבסס על נתוני מילוי הטופס. ש

של קלפי מסוימת לא נמצא ולא הגיע  1000אם טופס  -לדוגמה  .2.5.2.7.2
לא מולא  1000 -כלל, או אם נתוני הבדיקות מראים כי טופס ה

 בהתאם להנחיות. 
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המצביעים  כלבמקרה כזה, מדיניות הוועדה היא להכריז על  .2.5.2.7.3
בעלי זכות הבחירה כל נתוני  –בקלפי כ"חשודים" לכאורה, כלומר 

 בקלפי ייבדקו  מול קובץ המעטפות החיצוניות. 

במקרה כזה הוועדה תבקש מהספק לבצע  פעולת "השחרה" של  .2.5.2.7.4
סימון "כפוי" לפיו לכאורה כל  –אותו טופס, שמשמעותו 

המצביעים בקלפי זאת הצביעו ללא קשר לסימון המצביעים 
 בפועל על הטופס, ככל שיש סימון כזה. 

דה יבקש לבצע "השחרה" כאמור לעיל בצורה מפורשת, נציג הווע .2.5.2.7.5
 על גבי טופס ייעודי שיפורט בנוהל העבודה.

 (I) :הצלבה .2.5.2.8

המזמין יבצע, כאמור, הקבלה לקובץ המצביעים במעטפות  .2.5.2.8.1
 החיצוניות, במערכת המידע הפנימית שלו. 

כל אדם שפרטיו נמצאו בשני קבצים אלו, יוצג בדו"ח חריגים  .2.5.2.8.2
מערכת "דמוקרטיה",  –מית של הוועדה במערכת המחשוב הפני
 כחשוד בהצבעה כפולה. 

על פי דו"ח חריגים זה, יישלפו המעטפות החיצוניות ופנקסי  .2.5.2.8.3
הבוחרים בהתאמה ממקום אחסונם, המעטפות ייבדקו על ידי 
צוות מקצועי מיוחד בכדי לוודא שאין מדובר בטעות ולאחר מכן 

ות או פסילת יועברו לוועדת המשנה לצורך החלטה בדבר כשר
 ההצבעה. 

: סעיף ההצלבה זה הינו לידיעה בלבד. הספק אינו נדרש הערה .2.5.2.8.4
 לבצע פעולה כלשהי בנושא.

 :מחיקת החומר שנאגר במערכות המידע של הספק .2.5.2.9

, ובהתאם להודעה בכתב שתועבר מאת נציג (P1בסיום תהליך זה ) .2.5.2.9.1
מן  1000 -הוועדה, ימחק הספק את כל החומר הנוגע לטופסי ה

 , ויעביר לוועדה כל חומר הנוגע לתהליך זה. המערכת

נוהל המחיקה ייקבע על ידי ראש אגף מיקום קלפיות וספירת  .2.5.2.9.2
 קולות וקצין הביטחון של הוועדה. 

לעניין זה, כוננים קשיחים ותקליטורים לא יצאו מרשות הוועדה,  .2.5.2.9.3
 אלא באישור הקב"ט או מי שהוסמך על ידו. 

פרוטוקולים של ועדות הקלפי ומסמכי בחירות  -סריקת "מסמכי בחירות"  – P2תהליך  .2.5.3
 : נוספים שנדרש לסרוק, ועיבוד נתונים מתוכם

 :כללי .2.5.3.1

סריקת פרוטוקולים תתבצע לצורך הפקת מאגר של כל  .2.5.3.1.1
הפרוטוקולים מכל הקלפיות, באופן שניתן יהיה לצרוב אותם על 

CD-ROM  .ולחלק אותם לכל הרשימות שהתמודדו בבחירות 

את כל דפי הפרוטוקול, ללא עיבוד נתונים סריקה זאת כוללת  .2.5.3.1.2
 נוסף. 

בנוסף על כך, בהתאם להנחיות הוועדה, יתבצע עיבוד נתונים  .2.5.3.1.3
מסוימים מתוך הפרוטוקולים. זאת, על ידי הקלדה, או פיענוח 

ואלגוריתמים  OCRנתונים של מספרים וטקסט, על ידי 
 משלימים. 

2.5.3.2. P21 – יישום: סריקת פרוטוקולים גולמית : 
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תיצור אינדקס של כל הפרוטוקולים שנסרקו, אשר  המערכת .2.5.3.2.1
 יאפשר גישה מהירה לכל פרוטוקול. 

2.5.3.3. P22 – יישום: עיבוד נתוני השתתפות נציגי הסיעות בקלפי: 

בפרוטוקול מצוינים שמות ואותיות הסיעות שנציגיהן אמורים  .2.5.3.3.1
היו להיות נוכחים בקלפי במהלך יום הבחירות. במהלך יום 

הן אלו שהיו  –נוכחות הנציגים בפועל הבחירות, מתבצע רישום 
נוכחים בעת פתיחת הקלפי, והן אלו שהחליפו נציגי סיעות 

 במהלך יום הבחירות. 

לאחר סריקת הפרוטוקולים, המערכת תאפשר את בדיקת  .2.5.3.3.2
נוכחות נציגי הסיעות בקלפי ורישום נוכחות זאת. לצורך 

ו ההמחשה, בצדו האחד של המסך יוצג הפרוטוקול הסרוק, ובצד
מסך קלט שיאפשר לקלדן/ לקלדנית, לסמן האם נציג  –השני 

או במהלך יום יה נוכח בקלפי בעת פתיחת הקלפי הסיעה ה
( נציגי סיעות 3הבחירות. בכל קלפי יכולים להיות עד שלושה )

 לכל היותר

לצורך ביצוע משימה זאת, יועבר ע"י הוועדה מראש לספק  .2.5.3.3.3
יעתי" המוגדר מראש הזוכה, קובץ של כל הקלפיות ו"ההרכב הס

 על ידי הוועדה.

הנתונים יועברו למערכת המידע של הוועדה, לצורך המשך  .2.5.3.3.4
 טיפול.

2.5.3.4. P23 – יישום: עיבוד הערות שנרשמו במהלך יום הבחירות וניתוח חריגים: 

במסגרת הפרוטוקול ישנם דפים שבהן נרשמות הערות באופן  .2.5.3.4.1
ישנה  ידני, בטקסט חופשי, על ידי מזכיר הוועדה. להערות אלו
 חשיבות לצורך הפקת לקחים או לטיפול במקרים חריגים.

המזכירים מונחים לכתוב את ההערות באופן ברור וקריא ככל  .2.5.3.4.2
האפשר. ואולם, הרישום נעשה בכתב יד, על ידי מזכיר הקלפי, 

 ובאופן טבעי הכתב ומידת הבהירות שונים מקלפי לקלפי. 

ית להקליד לאחר סריקת הפרוטוקולים, המערכת תאפשר לקלדנ .2.5.3.4.3
את ההערות ובהמשך תאפשר להפיק לכל קלפי, קובץ הכולל 

 פיענוח טקסטואלי של התרשומת בפרוטוקול.

כפי  RTFאו  WORDהקובץ יופק בפורמט דיגיטלי, כגון  .2.5.3.4.4
 שיסוכם בשלב העיצוב.

2.5.3.5. P24 – יישום: הפקת קובץ מתוך טופס קולות פסולים: 

ות התהליך יכלול את סריקת טופס העזר לספירת הקול .2.5.3.5.1
לגבי טופס קולות  2.16.3הפסולים. הבהרה: ר' האמור בסעיף 

 פסולים.

הסריקה תתבצע בוועדת הבחירות המרכזית בכנסת, במסגרת  .2.5.3.5.2
 לוחות הזמנים שבהם המערכת תותקן בכנסת.

היישום יפענח עבור כל קלפי, מהו מספר הקולות הפסולים של  .2.5.3.5.3
 כל רשימה ומהו סוג הפסילה.

ליים של הקולות הפסולים של כלל הקובץ עם הנתונים הדיגיט .2.5.3.5.4
הקלפיות, יועבר בסיום התהליך לידי נציג הוועדה המרכזית 

 לכנסת להמשך העיבוד והטיפול.
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 :מחיקת החומר שנאגר במערכות המידע של הספק .2.5.3.6

, ובהתאם להודעה בכתב שתועבר מאת נציג (P2בסיום תהליך זה ) .2.5.3.6.1
מן  1000 -הוועדה, ימחק הספק את כל החומר הנוגע לטופסי ה

 המערכת, ויעביר לוועדה כל חומר הנוגע לתהליך זה. 

נוהל המחיקה ייקבע על ידי ראש אגף המחשוב וקצין הביטחון של  .2.5.3.6.2
 הוועדה. 

לעניין זה, כוננים קשיחים ותקליטורים לא יצאו מרשות הוועדה,  .2.5.3.6.3
 אלא באישור הקב"ט או מי שהוסמך על ידו. 

 :פורמט העברת התוצרים .2.5.3.7

או בפורמט אחר  PDFיועברו בפורמט  כל התוצרים הסרוקים .2.5.3.7.1
כפי שיסוכם בין המזמין לבין הספק, אלא אם צויין אחרת  לגבי 

 תוצר פלוני.

 :עיבוד נתונים מתוכם שירותי סריקה כלליים כולל - P3תהליך  .2.5.4

במסגרת תהליך זה, יועברו לספק הזוכה מסמכים שהוועדה מעוניינת לסרוק,  .2.5.4.1
 תר האינטרנט של הוועדה וכיו"ב. לצרכי ארכוב או העלאה לא –לדוגמה 

הספק הזוכה יעביר לוועדה מראש את הצעת המחיר לביצוע, בהתבסס על  .2.5.4.2
 מסמכי המכרז, הכמות הנדרשת ומאפיינים מיוחדים ככל שישנם.

לאחר אישור ההזמנה, תתבצע הסריקה כנדרש. הסריקה תתבצע בחצרי  .2.5.4.3
 הספק, על ידי עובדי הספק.

ציג המזמין את תקינות ביצועה, וכפועל יוצא בסיום ביצוע העבודה, יאשר נ .2.5.4.4
 מזה ניתן יהיה לאשר את החשבון לתשלום.

 :פורמט העברת התוצרים .2.5.4.5

או בפורמט אחר  PDFכל התוצרים הסרוקים יועברו בפורמט  .2.5.4.5.1
כפי שיסוכם בין המזמין לבין הספק, אלא אם צויין אחרת  לגבי 

 תוצר פלוני.

 (I): אילתותדו"חות, פלטים וש .2.15

קבצים ודו"חות, שנדרש להפיק מהמערכת שתפותח על  –ן יוגדרו מספר פלטים : להלכללי .2.15.1
ידי הספק, לגבי תהליכי העבודה השונים. עיצוב סופי של הדו"חות יבוצע בשלב העיצוב. 

דו"חות  5על הספק המציע להניח כי בנוסף לדו"חות המפורטים לעיל, יידרשו עוד 
 מורה נוספת.שיאופיינו במהלך חיי המערכת, ללא תוספת ת

2.15.2. F1 - קובץ של כל בעלי זכות הבחירה )בז"ב( שרשומים בקלפי קובץ מצביעים בפועל :
 מסוימת, שהצביעו בפועל: הפלט יכלול סמל ישוב, סמל קלפי ומספר סידורי בקלפי.

2.15.3. R1 -  בהשוואה לדו"ח  1000: איתור קלפיות שלהן לא נקלטו טפסי חריגים -דו"ח בקרה
 אם ללוגיקה שתוארה לעיל.הבקרה שנמסר לספק, בהת

 

2.15.4. R2 -  1000דו"ח סטטוס קליטת טפסי: 

 טרם נסרקו לא תקינים תקינים כמות שנסרקה ועדה שעה

      

      

      סה"כ
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הערה: הדו"ח יכלול נתונים של סה"כ טפסים לא תקינים וסה"כ טפסים  .2.15.4.1
 התקינות.-תקינים, לפי סוג אי

2.15.5. F2 - ן יהיה לייצא את נתונים מאגר הנתונים : ניתקובץ העתק של בסיס הנתונים
( ובפורמט CSVשיצטברו במערכת שתפותח על ידי הספק, בפורמט של קובץ אקסל )

ASCII  ולמסור אותו לידי המזמין, לפי בקשת המזמין. הדרישה תחול על כל מאגר ,
 נתונים שיפותח על ידי הספק במסגרת מכרז זה.

2.15.6. F3 - קובץ זה יכלול את רשימת קידים( שנכחו בקלפיקובץ נתוני נציגי סיעות )בעלי תפ :
כל הקלפיות, ובכל קלפי את פרטי הסיעות שנציגיהן נכחו בוועדת הקלפי בתפקידים 

 .CSVיו"ר, סגן יו"ר וחבר, במהלך יום הבחירות. הקובץ יימסר בפורמט  -המתאימים 

2.15.7. F4 - ה לקובץ קובץ מילולי של הערות שנרשמו בפרוטוקול הקלפי לאחר עיבוד והפיכ
: הקובץ יכלול את רשימת כל הקלפיות, ואלגוריתמים מתאימים OCRדיגיטלי על ידי 

ולכל אחת מהן פענוח ההערות בשדות טקסטואליים, ככל שהיו הערות כאלו בקובץ 
 המקור. פורמט הקובץ יסוכם במהלך שלב העיצוב.

2.15.8. F5 - ת, ופירוט נתוני : הקובץ יכלול את רשימת כל הקלפיות הרגילוקובץ קולות פסולים
הקולות הפסולים לכל קלפי, לפי סמלי רשימות המועמדים ולפי סיבות הפסילה. הקובץ 

 .CSVיימסר בפורמט 

: במהלך הסריקה, המזמין יהיה רשאי לקבל דוחות פרטניים על קלפיות דוחות נוספים .2.15.9
ל שנסרקו ע"י הספק, על מנת לבצע בקרת איכות משלו. כמו כן יהיה רשאי המזמין לקב

נתונים סטטיסטיים על כמות הקלפיות שנסרקו וכמויות הסימונים בקלפיות אלו, ללא 
 תוספת עלות.

 (I) :טפסי קלט .2.16

 :(1000טופס סימון מצביעים )טופס  .2.16.1

 .1000טופס  – 2.16.1בנספח ר' דוגמת הטופס הנוכחי,  .2.16.1.1

הטופס העדכני יאופיין על ידי המציע ויאושר על ידי המזמין, לרבות בחינת  .2.16.1.2
 טופס הסימון ואופן הסימון על גביו.גודל 

הטופס יאופיין כך שיתאים לרישום על ידי מזכירי ועדות הקלפי באופן ברור,  .2.16.1.3
 תוך צמצום מספר השגיאות האפשרי, ולצורך הסריקה בהמשך.

המזכיר יוכל לבצע מחיקה עקב טעות ברישום, באמצעות עט טיפקס מתאים,  .2.16.1.4
לן, ולסמן שוב הצבעה בפועל של בפרק הטכנולוגיה לה 3.5.1כמפורט בסעיף 

המצביע הרשום לאחר זמן. כלומר, במקרה של טעות סימון של ועדת הקלפי 
שתסמן מצביע בטעות, תימחק הטעות, אם הטעות תתגלה לפני שהמצביע 
הרשום באותו מספר בקלפי יגיע ואחר כך יגיע המצביע הנכון הרשום באותו 

 מספר בקלפי.

דבק מדבקה, בגודל שיסוכם עם הספק. על בחלק העליון של כל טופס תו .2.16.1.5
המדבקה יהיו הפרטים הבאים: מספר ברזל, שם ישוב; סמל ישוב; מספר 

 קלפי; מספר בז"ב.

בחלקו התחתון של הטופס יופיעו חתימות של מזכיר הקלפי, יו"ר, סגן יו"ר  .2.16.1.6
 וחבר ועדת הקלפי.

ספר. הסימון בטופס יהיה על ידי השחרת משבצת שתימצא מתחת או ליד המ .2.16.1.7
מספרים או בכל צורה אחרת שתתואם  100המספרים יסודרו בקבוצות של 

 עם הספק.

יחד עם זאת, ישנם מקרים שבהם הסריקה לא תתבצע ע"י השחרת המשבצת,  .2.16.1.8
 ". המערכת תידרש לזהות גם מקרים אלו כמסומנים.Xאלא ע"י סימון "
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הכל  ניתן יהיה להגדיר צבע רקע וכן להשתמש בצבעים או בגווני אפור, .2.16.1.9
 בהתאם לנוחות המילוי מחד ולנוחות הסריקה מאידך.

יובהר כי הספק אחראי לעיצוב הסופי של הטופס כך שיתאים במלואו לתהליך  .2.16.1.10
 הסריקה והפענוח, בכפוף לקבלת הערות והנחיות המזמין.

 : פרוטוקול ועדת קלפי .2.16.2

בנספח , מצ"ב 21 -דוגמה לפורמט הפרוטוקול המתוכנן לקראת הכנסת ה .2.16.2.1
: טופס זה טרם אושר סופית, מדובר ככלל הערהלמסמכי המכרז.  2.16.2

בפורמט סופי, אשר ייתכנו בו שינויים מילוליים לקראת אישורו הסופי. הצעת 
 המחיר של הספק תהיה קבועה גם במקרה של שינויים בפרוטוקול.

טרם סריקת הפרוטוקול, שמגיע בצורת חוברת המשודכת בסיכות, על הספק  .2.16.2.2
צדדית של דפי הפרוטוקול, -רק את הסיכות, לבצע סריקה דוהזוכה יהיה לפ

להפיק את הקבצים המתאימים, ליצור אינדקס של מספרי הפרוטוקולים של 
הקלפיות, ולכרוך בחזרה את הפרוטוקולים המקוריים בסיכות. לאחר מכן, 
יוחזרו הפרוטוקולים הכרוכים בצורה מסודרת לידי נציג המזמין בוועדת 

 ית.הבחירות המרכז

 למען הסר ספק, הסריקה תכלול את כל דפי הפרוטוקול. .2.16.2.3

 להלן מספר הבהרות לגבי מאפייני הפרוטוקול בפורמט החדש. .2.16.2.4

כמות הדפים הנסרקת בפרוטוקול: כמות הדפים קטנה לעומת הפרוטוקול  .2.16.2.5

 עמודים )לא כולל דפי כריכה( על פי הפרוט הבא: 15הנוכחי, והיא עומדת על 

 כריכה קדמית. .2.16.2.5.1

 ב שיעור הצבעה.טופס מעק .2.16.2.5.2

 מחוברים לגיליון אחד. A4שני דפי  – 4, 3, 2, 1עמודים  .2.16.2.5.3

מחוברים לגיליון אחד, מהם טופס  A4שני דפי  – 6, 5עמודים  .2.16.2.5.4

 שייסרק בוועדות האזוריות. 1000

 צדדי.-דף אחד דו – 8, 7עמודים   .2.16.2.5.5

 מחוברים לגיליון אחד. 4Aשני דפי  – 12, 11, 10, 9עמודים  .2.16.2.5.6

 צדדי.-ף אחד דוד – 14, 13עמודים   .2.16.2.5.7

 צדדי.-דף אחד דו –16, 15עמודים  .2.16.2.5.8

 כריכה אחורית. .2.16.2.5.9

 A4שני דפים שגודלם : יש לשים לב שישנם גודל הדפים הנסרקים בפרוטוקול .2.16.2.6

 כפול.

 :)"טופס סימון קולות פסולים"(  בבחירות לכנסתקולות טופס פרוטוקול בדבר פסילת  .2.16.3

, 21 -את הכנסת הדוגמה לטופס סימון קולות פסולים עדכני, המתוכנן לקר .2.16.3.1
: טופס זה טרם אושר סופית. מדובר ככלל הערה .2.16.3בנספח מצ"ב 

בפורמט סופי, אשר ייתכנו בו שינויים מילוליים לקראת אישורו הסופי. הצעת 
 המחיר של הספק תהיה קבועה גם במקרה של שינויים בטופס זה.

 ס"מ. X 49ס"מ  40 -גודל הטופס החדש  .2.16.3.2
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של סימון קולות כשרים ופסולים, באותו טופס.  הטופס החדש כולל שילוב .2.16.3.3
 את הצד של הקולות הפסולים. רקיובהר כי יש לסרוק 

על הספק לסרוק את הטופס, ולחלץ ממנו את הפרטים של חלוקת הקולות  .2.16.3.4
הפסולים לפי רשימות מועמדים ולפי סיבות הפסילה, תוך העברת קובץ הפלט 

 לידי המזמין.

 (I) אבטחת מידע 2.19

 הפרויקט מסווג ככלל כ"בלמ"ס". :קטסיווג הפרוי .2.19.1

 :יםהמידע המטופלנכסי רגישות  .2.19.2

המידע המועבר במסגרת המערכת כולל את פרטי המצביעים בפועל  .2.19.2.1

 בקלפיות.

 נכס מידע זה נחשב כרגיש מבחינת הוועדה. .2.19.2.2

לפיכך, נדרש יהיה ליישם במערכת אמצעי אבטחת מידע שונים,  .2.19.2.3

 כמפורט להלן.

 מתן הנחיות לספק הזוכה: .2.19.3

ן הביטחון של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, או מי שימונה על ידי קצי .2.19.3.1

"קצין הביטחון"( הינו בעל הסמכות היחידה למתן הנחיות,  –הוועדה )להלן 

 לוח זמנים לביצוען ובקרה על יישומן, בתחום הביטחון ואבטחת המידע.

הנחיות להתנהלות במשכן הכנסת ובוועדות –הנחיות אלו ייכללו בפרט  .2.19.3.2

 ריות, בהתאם לעניין.האזו

 בדיקת מהימנות עובדי הספק הזוכה: .2.19.4

הספק הזוכה ימסור לקצין הביטחון את רשימת העובדים המוצעים מטעמו  .2.19.4.1

 למתן השירותים המבוקשים למימוש מכרז זה וכל פרט נוסף שיתבקש ממנו. 

קודם , מספר זהות ומידע על סיווג בטחוני העובד המוצע הרשימה תכלול: שם .2.19.4.2

 . לאותו עובד אם קיים -

 רשימה זו תיבדק ותאושר על ידי קצין הביטחון.  .2.19.4.3

המזמין רשאי למנוע כניסתו של עובד מטעם הספק הזוכה לאתרי המזמין מכל  .2.19.4.4

סיבה שהיא ללא צורך בנימוק או הסבר כלשהו, והחלטתו תהיה סופית 

 ומכרעת.

הספק הזוכה מודע ומתחייב כי כל החלפת עובד שלו מחייבת העמדה מיידית  .2.19.4.5

של עובד אחר שלו בעל אישור בטחוני מתאים. הבדיקות הביטחוניות ככל 

 שיידרשו תהיינה על חשבון המזמין.

הספק הזוכה מתחייב בביצוע ויישום הדרישות הביטחוניות של המזמין בכל  .2.19.4.6

 שלב משלבי ביצוע המכרז לכל אורך תקופת ההתקשרות.

 :טיפול בקליטת הציוד באתרים השונים .2.19.5

 ר מראש את רשימת הציוד שיותקן בכל אתר לידי המזמין.הספק הזוכה יעבי .2.19.5.1

בפרט, כל הציוד שיגיע למשכן הכנסת בירושלים, יועבר לאתר לאחר תיאום  .2.19.5.2
מראש עם גורמי הביטחון בכנסת, ויעבור שיקוף ביטחוני בהתאם לנהלי 

 הכנסת.
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 פינוי ציוד לאחר יום הבחירות: .2.19.6

יובהר כי לפני הוצאת הציוד שהובא על ידי הספק למשכן הכנסת, כמו גם הציוד  .2.19.6.1
 שיותקן בוועדות האזוריות, יימחק כל המידע מזיכרון המערכת. 

הציוד לא יוצא ממשכן הכנסת ומהוועדות האזוריות, לפני קבלת אישור מקצין  .2.19.6.2
 אבטחת המידע של ועדת הבחירות, או מי מטעמו.

 תקשורת מחשבים: .2.19.7

ד שיותקן על ידי הספק בוועדות הבחירות האזוריות, לצורך סריקת טפסי הציו .2.19.7.1
, ישולב ברשת המאובטחת של הוועדה, אשר עליה יחולו כל הנחיות 1,000 -ה

 אבטחת המידע הרלבנטיות.

הציוד שיותקן על ידי הספק הזוכה, בכל האתרים, לא יכלול התקנת אמצעי  .2.19.7.2
שר מרחוק לרכיבי ציוד זה, או תקשורת כלשהם בציוד, שמהן ניתן יהיה להק

 לשדר מהם, שלא דרך רשת התקשורת של הוועדה, כאמור לעיל.

המערכת שתותקן על ידי הספק הזוכה בוועדת הבחירות המרכזית במשכן  .2.19.7.3
הכנסת, תהיה מערכת נפרדת שלא תקושר לשום מערכת של המזמין. תהיה 

הניתוק  הפרדה פיזית מלאה ממערכות חיצוניות. הספק הזוכה יציג את
 ממערות חיצוניות כלשהן, לנציגי המזמין.

ממשק העברת הנתונים ממערכת הספק הזוכה אל מערכות חיצוניות ובכיוון  .2.19.7.4
, והן להפקת 1000 -קובץ הבקרה לטופס ה -ההפוך, הן לקליטת נתונים, כגון 

קבצי הפלט השונים כנדרש במפרט הטכני, תבוצע באמצעות מדיה מגנטית 
סר לידי נציג הספק הזוכה על ידי נציג הוועדה ולהיפך, מאובטחת, אשר תימ

 בהתאם לעניין.

 ובדיקות חדירות:  (code review) סקרי קוד .2.19.8

באחריות הספק לבצע לכל רכיבי מערכת סקרי קוד ובדיקות חדירות לפני  .2.19.8.1
חשיפתה והשקתה של המערכת, הן כתנאי להעלאת גרסה ושדרוג התוכנה, והן 

הבדיקה הקודם/קודמת, וזאת גם אם לא בוצע בה חודשים מאז הסקר/ 18מדי 
 כל שינוי בפרק זמן זה. 

כל שינוי מהותי )מז'ורי( במערכת, אשר יוגדר כגרסה חדשה, יחייב בביצוע  .2.19.8.2
 .המזמיןבדיקות חדירות וסקר קוד בהתאם להנחיית 

סקרי הקוד ובדיקות החדירות יתבצעו באחריות הספק ועל חשבונו, מאתר  .2.19.8.3
אושר מראש על תבירושלים, באמצעות חברה ישראלית אשר יחידת ממשל זמין 

 .המזמיןידי 

את תוצאות הבדיקות והסקר המאשרים כי מזמין על הספק יהיה להעביר ל .2.19.8.4
תוקנו כל הליקויים, ככל שיימצאו כאלו, וזאת כתנאי לקבלת אישור להשקת 

 המערכת או שדרוג הגרסה.

 בלן משנה.החברה הישראלית שתבצע את הבדיקות, לא תיחשב כק .2.19.8.5

המזמין יהיה רשאי מצידו לבצע כל בדיקת א"מ לרבות סקירת קוד, בעצמו.  .2.19.8.6
לצורך כך מתחייב הספק הזוכה להעביר לידי המזמין את הקוד המלא של 

 הפיתוח, בהתאם לדרישתו.

 לוגים )קבצי חיווי( והתרעות: .2.19.9

המערכת תאפשר שליחה וייצוא לוגים על כל הפעילות לרבות פעילות  .2.19.9.1
המערכת  .של המזמיןותפעול המערכת, למערכות הניטור והבקרה המשתמשים 

או פעולות במערכת אשר יירשמו ללוג תאפשר הגדרה מדויקת של תיעוד ה
יועברו למערכות הניטור. כלומר, תהיה אפשרות למנהלי המערכת, בהתאם 
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להרשאתם, להגדיר מהם הרכיבים אשר הפעילות בהם תתועד בקבצי הלוג 
המערכת תאפשר תיעוד כל שינוי בקובץ לוג מסודר או גישה  ובקבצי החיווי.

 אליו בהתאם להגדרת המדיניות של המערכת.

קבצי החיווי )לוג( במערכת יהיו מוגנים מפני גישה )צפייה, שינוי, מחיקה( לא  .2.19.9.2
לא יתאפשר ביצוע שינוי  מורשית, ותישמר האפשרות לזהות גישה לא מורשית.

 יעת התכחשות(.במידע שייאסף לאחר שנרשם )מנ

 של המזמין. SIEM -המערכת תאשר העברת מידע למערכת ה .2.19.9.3

במקרה של דרישות אבטחת מידע סותרות, לכאורה, על הספק להציג  :הנחייה כללית .2.19.10
, ולענות על הדרישה המחמירה יותר מבין הדרישות המזמיןדרישות סותרות אלו בפני 

 אש ובכתב.השונות, אלא אם כן המזמין ויתר על דרישה כלשהי, מר

 (I): נפחים, עומסים וביצועים .2.21

: יובהר ככלל שהנתונים המספריים הרשומים במכרז זה הינם לצורך ייחוס בלבד כללי .2.21.1
)נתונים אינדיקטיביים( והם יכולים להשתנות מעת לעת ומבחירות לבחירות. שינוי 

 בנתונים כמותיים אלו לא יביא לשינוי בהצעת המחיר של הספק.

 ועדות קלפי. 13,500: יש להניח קיומן של מספר ועדות קלפי .2.21.2

בעלי זכות בחירה. נתון זה רלבנטי  800: בכל ועדת קלפי רשומים עד תכולת ועדת קלפי .2.21.3
 וסריקת טפסי קולות פסולים. 1000 -בפרט לגבי סריקת הפרוטוקולים, סריקת טפסי ה

 22:00שעה סריקת טפסי סימון המצביעים תתחיל ביום ג' )מוצאי יום הבחירות( החל מה .2.21.4
לערך, בכפוף להעברת  12:00לערך, ותסתיים ביום רביעי שלאחר יום הבחירות עד לשעה 

לכל המאוחר. הטופס האחרון ייקלט בכל  11:00כל החומר לספק, ע"י המזמין, עד לשעה 
דקות ממסירתו לנציג הספק בוועדה האזורית. הערה: יובהר  15ועדה אזורית בתוך עד 
שתנות בהתאם לעניין ולספק לא תהיה כל עילה לבקשה לתוספת שלוח הזמנים עשוי לה

 מחיר או כל שינוי אחר שהוא.

טבלה המציגה את התפלגות הקלפיות על פי הוועדות האזוריות, כפי שהיה בכנסת  להלן .2.21.5
. יש לשים לב שהטבלה מתייחסת לחלוקה לפי ועדות 1000 -, שם ייסרקו טופסי ה20 -ה

וועדה יותר מאתר קליטת תוצאות אחד, הדבר לא בא לידי אזוריות. יובהר שאם קיים ב
 ביטוי בטבלה להלן:  

 ס"ה קלפיות לצרכי מכרז הסריקה שם ועדה סמל ועדה

 682 ירושלים 01

 398 יהודה 02

 183 צפת 03

 168 כנרת 04

 606 יזרעאל 05

 711 עכו 06

 413 חיפה 07

 390 קריות 08

 468 חדרה 09

 553 יה(השרון )נתנ 10

 486 פתח תקווה 11

 435 דרום-מרכז 12

 728 רחובות 13

 680 אביב-תל 14

 649 צפון-דן 15

 576 דרום-דן 16

 689 אשקלון 17
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 ס"ה קלפיות לצרכי מכרז הסריקה שם ועדה סמל ועדה

 835 באר שבע 18

 469 צפון-מרכז 19

 10,119   סכום כולל

 

 

 : מספר דפים לסריקה .2.21.6

 הינו כמספר ועדות הקלפי.  1000 -מספר הדפים לסריקה של טופס ה .2.21.6.1

 עמודים. 15בפרוטוקול החדש יהיו  .2.21.6.2

צדדית, שכן בחלק מהעמודים הכתיבה נעשית משני צדי -הסריקה תהיה דו .2.21.6.3
 הדף.

 : על פי ניסיון מבחירות קודמות, להלן גודלי הקבצים הצפויים:גודל קבצים .2.21.7

 בממוצע לקובץ. KB500  -כ – 1000טופס  .2.21.7.1

טוקולים מיוחדים, . פרוKB  300-פרוטוקול רגיל הינו בגודל של כ –פרוטוקול  .2.21.7.2
 .KB 600 -שמספרם כמה מאות, היו בגודל של עד כ

 (I): ממשקים וקישורים .2.22

 לא יהיו ממשקים אינטראקטיביים/ מקוונים בין מערכות הספק למערכות הוועדה. .2.22.1

הקשרים בין המערכות ימומשו על ידי העברת קבצים במדיה מגנטית, על פי הנחיות  .2.22.2
 המזמין.
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 "(1000 ימון מצביעים בקלפי )"טופסס טופס – 2.16.1נספח 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 בבחירות לכנסתקולות פרוטוקול בדבר פסילת  – 2.16.3נספח 
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   פרק טכנולוגיה .3
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 (I: )תפישה כללית .3.1

 תהליך הסריקה יתבצע בשלושה סוגי אתרים, בהתאם לסוג הסריקה: .3.1.1

 הוועדות האזוריות. .3.1.1.1

 במשכן הכנסת. –הוועדה המרכזית  .3.1.1.2

 באתר הספק. .3.1.1.3

 -בלבד. מדובר בכ 1000על הספק יהיה להקים מערך סריקה בוועדות האזוריות, של טופס  .3.1.2
אתרים )נתון זה עשוי להשתנות מבחירות לבחירות(, כאשר היקף הסריקה יהיה בסדר  25

 -טפסים בכל ועדה, בהתאם למספר הקלפיות בכל ועדה, שכאמור  700 –  300גודל של 
 לעיל(. 2.21.5להשתנות מעת לעת )ר' טבלה בסעיף  עשוי

משיקולי לוח זמנים ושרידות, בכל ועדה יותקנו שני סורקים מתאימים, כך שבמקרה של  .3.1.3
תקלה באחד מהסורקים, הסורק השני יוכנס לפעולה מיידית. כמו כן ניתן יהיה לסרוק 

להאיץ את התהליך  טפסים בשני הסורקים במקביל, לפי הצורך והעומס הנקודתי, על מנת
 עוד יותר.

בוועדה המרכזית יוקם מערך מרכזי שיקלוט את הטפסים שנסרקו בוועדות האזוריות,  .3.1.4
יבצע את העיבוד והתרגום לנתונים דיגיטליים, יפיק את הקובץ המסכם של המצביעים 

 בקלפי ויעבירו לידי המזמין. 

 משימה זאת הינה בעדיפות העליונה במוצאי יום הבחירות.  .3.1.5

פק ייערך למקרה ויידרש לקלוט מספר טפסים כגיבוי לוועדה אזורית, או טפסים הס .3.1.6
נדרשת בוועדה  1000 -שישוחזרו על ידי אגף ספירת קולות, כך שיכולת סריקה של טפסי ה

 המרכזית בכל מקרה.

בנוסף, ייסרקו בוועדה המרכזית הפרוטוקולים המלאים, כפי שהוסבר לעיל, וכן טפסי  .3.1.7
מסגרת זאת יבוצעו גם פעולות של עיבוד המידע מנתונים אלו כפי פסילת הקולות. ב

 שהוגדר לעיל, והעברת קבצי הפלט לידי נציג המזמין.

יובהר כי הציוד שמיועד לביצוע הפעילות נשוא מכרז זה, לא יירכש על ידי המזמין. הציוד  .3.1.8
פונה על ידו יובא לאתרי המזמין, יותקן על ידי הספק הזוכה, יתוחזק ויתופעל על ידו, וי

 ובאחריותו בסיום ביצוע המשימות, לאחר יום הבחירות.

  (S: )פרטי התצורה המוצעת .3.2

תצורת הציוד שיותקן בוועדה המרכזית הינה באחריות הספק, כך שתתאים למשימות  .3.2.1
המוגדרות וללוח הזמנים הנדרש. על הספק המציע להציג את התצורה המוצעת במסגרת 

 הצעתו למכרז, כמפורט להלן:

( 2ובכמות של שני ) A3סורקים לביצוע הסריקה בוועדות האזוריות, בגודל  .3.2.1.1
 .S1סורקים לכל ועדה אזורית, נדרשים עבור שירות 

עמדות עבודה שנדרשות לתמוך בהפעלת הסורקים או לצורך הקלדת נתונים,  .3.2.1.2
 .S2 -ו S1עבור השירותים 

שנדרשים סורקים ושרתי עיבוד ופענוח בוועדת הבחירות המרכזית בכנסת,  .3.2.1.3
 .S2 -ו S1עבור שירותים 

 .S3נדרשים באתר הספק, עבור שירות  –סורקים, שרתי עיבוד ועמדות עבודה  .3.2.1.4

 .כל ציוד אחר שנדרש לביצוע השירותים ולא הוזכר באופן מפורש לעיל .3.2.1.5

 : יש להציג כאמור בנפרד את הציוד שיותקן בוועדה המרכזית ובוועדות האזוריות.הערה .3.2.2
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יע מתחייב כי יוכל לבצע את העבודה בציוד המוצע על ידו, בצורה : יובהר כי המצהצהרה .3.2.3
 (Mאיכותית וכי יעמוד בלוח הזמנים כנדרש במכרז זה לביצוע. )

 (S) ציוד מתכלה .3.5

 :עטי טיפקס .3.5.1

. 1000 -הספק יציע לרכישה עטי טיפקס לצורך מחיקת סימונים על גבי טופס ה .3.5.1.1
יזתם ושינועם למרכז עלות עטי הטיפקס תהיה כוללת, ותכלול בחובה את אר

 ימים מיום ההודעה על מימוש סעיף זה.  21-הלוגיסטי של הוועדה לא יאוחר מ

הוועדה תהיה רשאית לרכוש את העטים בעצמה, לפי דגם העטים שיוצג על ידי  .3.5.1.2
הספק. במקרה כזה, יאושר דגם העט מראש על ידי הספק, גם אם העטים לא 

 הסריקה לתהליך הסריקה.יירכשו ממנו, כדי להבטיח תאימות לטופס 

 (I: )תשתיות .3.9

 על המציע יהיה להקים את כל התשתית המקומית הנדרשת, כולל כל הגיבוי הנדרש.  .3.9.1

הגיבוי נדרש לגבי המשך הפעילות במקרה של תקלה בכל ועדה אזורית, וכן המשך  .3.9.2
העבודה באתר המרכזי בכנסת, על ידי התקנת מערכת בתצורה עמידה בפני נפילות וזמינה 

(high availability.) 

 אספקת מקום להתקנת ציוד המחשוב ותשתיות חשמל באתרים, תהיה באחריות המזמין. .3.9.3

 (I: )תקשורת מקומית .3.30

כל הכרוך בתקשורת המקומית באתר המרכזי במשכן הכנסת, הינו באחריות הספק  .3.30.1
 הזוכה. אספקת החשמל הינה באחריות המזמין.

ריות הינה של הספק הזוכה, על פי האחריות על התקשורת המקומית בוועדות האזו .3.30.2
הנחיות שיקבל מהוועדה, ותוך שימוש בתשתית שתותקן באחריות הוועדה לצורך קישור 

 למערכת המידע הפנימית של הוועדה.

 (I: )תקשורת מרוחקת .3.31

 אספקת התקשורת המרוחקת הינה באחריות המזמין. .3.31.1

 התקשורת תהיה מאובטחת ולא תהיה חשופה לאינטרנט.  .3.31.2

לא  -כי מאתר הספק לא תהיה גישה למערכות שיותקנו בחצרי הוועדה  יובהר בפרט .3.31.3
במשכן הכנסת ולא באתרי הוועדות האזוריות, כולל אי מתן אפשרות להשתלטות מרחוק 

 על המערכת לצרכי תחזוקה.
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 פרק מימוש .4

 

 (I: )תפישה כללית של תהליך העבודה בפועל .4.0

 :הגדרות .4.0.1

 ההגדרה המונח

תרון בעיות בעת התקנת רכיבי המערכת שנדרש להתקין אצל מתן סיוע בפ תמיכה טכנית

המזמין, הפעלת המערכת ותחזוקתה, לרבות פתיחת כרטיס תקלה למעקב אחר 

תיקון התקלה במערכת הממוחשבת של הספק הזוכה, והכל בהתאם למגבלות 

סיוע הניתן על ידי עובד, והנחיות אבטחת המידע שיוגדרו על ידי המזמין. לרבות 

דים, של הספק הזוכה, לשימוש במערכת וכן לפתרון בעיות בתחומים אלו או עוב

(Support.) 

ההפעלה והשימוש השוטפים במערכת, בין אם על ידי משתמשי קצה ובין אם על  תפעול

 ידי פעולות אוטומטיות ממוחשבות. 

תקלה קריטית בתהליך 

סריקת טפסי סימון מצביעים 

- S1 

מין כתקלה קריטית אשר גרמה לקשיים חמורים תקלה אשר הוגדרה על ידי המז

 בפעילות המערכת או השביתה שירותים שונים של המזמין באופן מוחלט.

תקלה אחרת בתהליך סריקת 

 S1 -טפסי סימון מצביעים

תקלה שאינה מהווה תקלה קריטית אך מעכבת את העבודה בתהליך בכל דרך 

 שהיא.

תקלה קריטית בתהליך 

מסמכי סריקת הפרוטוקולים 

 S2  -בחירות אחרים 

תקלה אשר הוגדרה על ידי המזמין כתקלה קריטית אשר גרמה לקשיים חמורים 

 בפעילות המערכת או השביתה שירותים שונים של המזמין באופן מוחלט

תקלה אחרת בתהליך סריקת 

הפרוטוקולים מסמכי בחירות 

 S2  -אחרים 

בודה בתהליך בכל דרך תקלה שאינה מהווה תקלה קריטית אך מעכבת את הע

 שהיא.

כל הכרוך בפעולות הנדרשות להשמשת המערכת, בין אם על ידי פעילות של  תחזוקה

אחזקה מונעת ובין אם על ידי תיקון תקלות שנתגלו במערכת או בהפעלתה 

 במהלך התפעול השוטף.
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 :1000טופס  – P1תהליך  .4.0.2

ירו לאישור הספק יגיש את הטופס המוצע על ידו בעיבוד סופי, ויעב .4.0.2.1
 המזמין. 

פעמי, במסגרת שלב העיצוב. יתכן עדכון של -הערה: אישור זה יהיה חד .4.0.2.2
 הטופס בין בחירות לבחירות, ללא תוספת עלות.

 

לאחר אישור המזמין לעיצוב הטופס, יודפסו על ידי הספק שני טפסים  .4.0.2.3
 עבור כל קלפי. הטפסים יסופקו למזמין לצורך העברתם לקלפיות. 

ולצרכי  טפסים נוספים כגיבוי 10,000 -כן כמות של כמעבר לכך, תו .4.0.2.4
הדרכה. כל החומר האמור לעיל יועבר לממ"ל. תהליך זה יבוצע בכל 

 מערכת בחירות.

המזמין אחראי על הדבקת מדבקות על הטפסים, במקום המיועד לכך  .4.0.2.5
על גבי הטופס. על המדבקות יודפס מספר ברזל, שם הישוב, סמל 

 בעלי זכות הבחירה בקלפי )בז"ב(.  הישוב, סמל הקלפי ומספר

 הטפסים יועברו ויופצו לקלפיות באחריות המזמין. .4.0.2.6

המחיקה והסימון על גבי הטפסים ייעשו על ידי מזכיר ועדת הקלפי  .4.0.2.7
, ובנוסף עט שיסופק על ידי המזמיןבאמצעות עט מתאים לכתיבה, 

טיפקס למחיקת טעויות אשר יאופיין  ע"י  המציע. המציע יכלול את 
יר העטים למחיקה כחלק מהצעתו הכספית. במידה וישנן דרישות מח

 מיוחדות של הספק לעט הכתיבה, יש להבהיר זאת במהלך המכרז.

למרות האמור לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות לרכוש את עטי  .4.0.2.8
המחיקה, שלא באמצעות הצעת הספק, אלא ישירות מהיצרן/משווק, 

ק העלות לרכישת עטי מחיקה או להשתמש כאמור בכתב הכמויות בפר
אלו. יובהר כי בכל מקרה, חלוקת העטים לכתיבה ולמחיקה, לקלפיות 

 הינה באחריות המזמין.

החומר יועבר לוועדות האזוריות, שם יתבצע תהליך הסריקה הראשונה  .4.0.2.9
 , כולל:1000 -של טפסי ה

הקלדה, או סריקת הברקוד, של נתוני סמל הישוב, מספר הקלפי  4.0.2.9.1
עבור כל טופס. ייתכן ועבור חלק מהטפסים יירשמו  ונתון הבז"ב,

נתונים אלו בכתב יד ולא במדבקה מודפסת, ואז לא ניתן יהיה 
בוועדת  1000קוד, כגון במקרה של שחזור טפסי -לסרוק את הבר

 הבחירות המרכזית.

ביצוע בקרת שגויים לפי הבדיקות הלוגיות שהוגדרו לעיל, ושניתן  4.0.2.9.2
עדה האזורית עוד לפני פיענוח כלל יהיה לבצען בחלקן כבר בוו

 הנתונים.

מהוועדה האזורית יועבר כל החומר הרלבנטי באחריות המזמין,  .4.0.2.10
לוועדת הבחירות המרכזית במשכן הכנסת. במשכן הכנסת תבוצע 

סריקת הפרוטוקולים.  –, ובהמשך 1000השלמות סריקת טופס 
באחריות הספק הזוכה ביצוע הסריקה, עיבוד הנתונים, ביצוע 

 הבדיקות הלוגיות והפקת קבצי נתוני הפלט למזמין, כמוגדר במפרט.

במהלך תהליך עיבוד נתוני הסריקה, אחת לשעה ולפי דרישת המזמין,  .4.0.2.11
יועברו לידי המזמין קבצים של מספר קלפיות ונתונים סטטיסטיים, 

 לצורך בדיקתם.
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 25 -הספק אחראי על התקנת הציוד ובחינתו באתרי המזמין, שהם כ .4.0.2.12
ועדות אזוריות ובאתר המרכזי של הוועדה בכנסת. הערה: מספר אתרי 

הוועדות האזוריות עשוי להשתנות מבחירות לבחירות. ההתקנות 
יבוצעו עד ליום רביעי בשבוע שלפני הבחירות, שכן ביום חמישי בשבוע 
שלפני יום הבחירות, מתקיימת "חזרה גנרלית" שעל הספק להשתתף 

 לישי בשבוע שלאחר מכן.בה. הבחירות יתקיימו ביום ש

ביום הבחירות עצמו, יגיעו צוותי הספק לכל אתרי הוועדות האזוריות  .4.0.2.13
וכן למשכן הכנסת, על מנת לוודא את תקינות הציוד, ניקוי קבצי 

 הבדיקה, בקרת איכות סופית ואישור לתחילת עבודה.

לשם ביצוע הסריקה, יקצה המזמין לספק שטח סטרילי בוועדות  .4.0.2.14
ן הכנסת. שטח זה יהיה בעל גישה נוחה לרכב, לצורך האזוריות ובמשכ

 העברת ופריקת ציוד הסריקה, ככל שניתן.

4.0.3. P21 - הסריקה תתבצע בוועדה המרכזית לאחר תהליך סריקת הפרוטוקולים :
-. הפרוטוקולים ייסרקו אחד1000 -סיום תהליך עיבוד נתוני הסריקה של טפסי ה
 ם, כפי שתואר לעיל. אחד, כל העמודים, ויוכנסו לאינדקס המתאי

4.0.4. P22 –  מתוך הפרוטוקוליםבקלפי יישום: עיבוד נתוני השתתפות נציגי הסיעות :
התהליך יבוצע רק לאחר קבלת אישור מפורש מהמזמין, כשבסיומו יועבר הקובץ 

 למזמין.

4.0.5. P23 – עיבוד הערות שנרשמו במהלך יום הבחירות וניתוח חריגים, מתוך יישום :
 הפרוטוקולים. 

4.0.6. P24 – התהליך יישום: הפקת קובץ ועיבוד נתונים מתוך טופס קולות פסולים :
 יבוצע רק לאחר קבלת אישור מפורש מהמזמין, כשבסיומו יועבר הקובץ למזמין.

: תהליכים אחרים יבוצעו בוועדה תהליכים אחרים של סריקה ועיבוד נתונים .4.0.7
 המרכזית בכנסת, או באתר הספק.

 מחישה את אופן ביצוע התהליכים המרכזיים:: להלן טבלת ריכוז המטבלת ריכוז .4.0.8

התהליך/ 
 המאפיין

S1 –  1000סריקה ועיבוד טופס 
S2 –  סריקת

 פרוטוקולים

S2 –  עיבוד נתוני
טפסי עזר מתוך 

 הפרוטוקולים

S3 –  סריקה
 ועיבוד כללי / אחר

מקום 
 הסריקה

בוועדות האזוריות, עם  גיבוי 
 בוועדה המרכזית בכנסת

 בכנסת

 

 בכנסת

 

 ר הספקבאת

 

 ליל מוצאי הבחירות לו"ז
יום אחרי 
 הבחירות

יום אחרי 
 הבחירות

בין בחירות 
 לבחירות

 שירותים
סריקה, עיבוד, מפתוח, הפקת 

תמיד יועבר קובץ  -קבצים 
 מצטבר

סריקה, עיבוד, 
מפתוח, הפקה על 

CD 

סריקה, עיבוד, 
מפתוח, קובץ 
 פלט דיגיטלי

שירותים שונים 
 כמוגדר במכרז זה

 זמןמשך ה

חזרה גנרלית: יום ה' לפני 
 הבחירות.

יום הבחירות,  –תפעול: מיום ג' 
 ,21:00בשעה 

 ,06:00עד יום ד' בשעה  90% -כ

 16:00עד יום ד' בשעה  10% -כ

 יום ד' בשעהמ
 , עד   18:00

יום ה' בשעה 
12:00 

 יום ד' בשעהמ
 , עד   18:00

יום ה' בשעה 
12:00 

 בהתאם להזמנה

לא מותקן ציוד של פירוק עד יום ה' פירוק עד יום ה' פירוק בוועדות בסיום יום פירוק הציוד 
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התהליך/ 
 המאפיין

S1 –  1000סריקה ועיבוד טופס 
S2 –  סריקת

 פרוטוקולים

S2 –  עיבוד נתוני
טפסי עזר מתוך 

 הפרוטוקולים

S3 –  סריקה
 ועיבוד כללי / אחר

סיום  )לאחר
 הסריקה(

שלאחר יום  הבחירות
הבחירות עד 

 20:00לשעה 

שלאחר יום 
הבחירות עד 

 20:00לשעה 

הספק אצל 
 המזמין

 

 (I: )גורמים מעורבים .4.1

 :נציגי הוועדה .4.1.1

אגף מבצעים,  : מנהלמנהל פרויקט מטעם המזמין לעבודה מול הספק .4.1.1.1
 מחשוב ותפעול, או מי מטעמו.

: בכל תהליך יוגדר איש קשר מטעם המזמין. אנשי קשר מטעם המזמין .4.1.1.2
( יהיה מנהל S1) 1000בפרט, איש הקשר לתהליך הסריקה ועיבוד טפסי 

 אגף ספירת הקולות במעטפות חיצוניות.

: באתרי הוועדות האזוריות בהם תתבצע עובדים מטעם הוועדה .4.1.1.3
יוצבו עובדים מטעם הוועדה, שינחו את פעולת נציגי הספק הסריקה, 

 באתר בהתאם לצורך.

 (S): פרטי הספק .4.1.2

המצ"ב, לצורך  4.1.2בנספח : הספק ימלא את הפרטים הנדרשים כללי .4.1.2.1
 הערכת ציון האיכות של הספק.

: על הספק להקצות מנהל פרויקט העונה על מנהל פרויקט מטעם הספק .4.1.2.2
נדרשים על ידי הוועדה. יובהר כי על מנהל דרישות הניסיון והכישורים ש

הפרויקט יהיה להקדיש לפרויקט זה את כל משאבי הזמן הנדרשים לשם 
 זמינות מלאה ולשם הצלחת הפרויקט.

 (I): הנחיות מיוחדות .4.1.3

: על שהות עובדי הספק בכנסת ובוועדות האזוריות בעת ביצוע העבודה .4.1.3.1
הכנסת ולתזמן  העובדים להיערך לזמן בידוק קפדני בכניסה למשכן

בהתאם את ההתייצבות למשמרות העבודה. המזמין לא יהיה אחראי 
לספק לעובדים אלו כלכלה. המזמין ינחה את הספק לגבי אפשרות 
רכישת תלושי מזון בכנסת, לפי תנאי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. 

 כך יהיה הנוהל גם בוועדות האזוריות.
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 (I) :תכנית עבודה .4.2

לת לוחות הזמנים המחייבת לביצוע הפרויקט. לוח הזמנים מתייחס להלן טב .4.2.1
 :בשבועותויישומים נלווים. לוח הזמנים מוגדר  1000 -לתהליך סריקת טופסי ה

 פרמס
 שלב

מספר  סעיף
שלב 

 מקדים

 אחריות
לביצוע 

 השלב

 התחלת
 השלב 

משך 
 השלב

סיום 
 השלב

      תהליכים מקדימים 

  0 ש וב"ח - הודעה על זכייה 1

 1 1 ש וב"ח   1 חתימה על ההסכם 2

      1000תהליך סריקת טופסי  3

 3 1 2 ספק 2 עיצוב טופס סופי 3.1

)כולל סבבי  אישור טופס סופי 3.2
 תיקונים(

 4 1 3 וב"ח 3.1

 5 1 4 ספק 3.2 טפסים לבדיקה  500הדפסת  3.3

מסירת מסמך עיצוב כולל של  3.4
 המערכת 

 6 4 2 ספק 1

 7 1 6 וב"ח 3.4 ישור עיצובא 3.5

 11 4 7 ספק 3.3, 3.5 בדיקות סופיותכולל פיתוח המערכת  3.6

 12 1 11 וב"ח 3.6 בדיקות קבלה ואישור המערכת 3.7

הדפסת טפסים סופית והעברה  3.8
 לממ"ל

יבוצע במהלך  ספק -
כל מערכת 

 הבחירות

  

 תהליך סריקת פרוטוקולים 4
 ויישומים נלווים

     

הגשת מסמך נהלי עבודה ותכנית  4.1
 עבודה

 3 2 1 ספק 2

אישור מסמך נהלי עבודה ותכנית  4.2
 עבודה

 4 1 3 וב"ח 4.1

 7 3 4 ספק 4.2 הגשת מסמך עיצוב והיערכות  4.3

 8 1 7 וב"ח 4.3 אישור מסמך עיצוב והיערכות 4.4

הכנת המערכת לביצוע, פיתוח ו 4.5
)בסביבת  בדיקות והכנה להפעלה

 ות(בדיק

 13 5 8 ספק 4.4

 14 1 13 וב"ח 4.5 אישור המערכת להפעלה 4.4

 

4.2.2.  

מעקב: יתקיימו ישיבות מעקב שוטפות לבקרה על מימוש תכנית העבודה וטיפול  .4.2.3
בחריגים. הישיבות יזומנו על ידי המזמין לפי העניין, בתדירות של לכל הפחות 

 אחד לחודש.
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 (I: )השלב הבא )המיידי(  .4.3

 בחירת הספק הזוכה. .4.3.1

 (I: )תפעול שוטף .4.4

 התפעול יבוצע על ידי ובאחריות הספק הזוכה. .4.4.1

  (I: )אינדקס התיעוד .4.5

הספק הזוכה יידרש לספק תיעוד לעיצוב המערכת, כולל תהליך העבודה, תהליכי  .4.5.1
 הבקרה, תצורת המערכת, אבטחת מידע ואבטחת האיכות.

 התיעוד יכלול: .4.5.2

 נהלי עבודה בפרויקט. .4.5.2.1

 כל יישום.ל –מסמכי עיצוב )תכנון מפורט(  .4.5.2.2

 מסמכי בדיקות )לכל יישום(. .4.5.2.3

 מסמך תפעול, אחזקה והדרכה )לכל יישום(. .4.5.2.4

 (I: )אחריות, שירות ותחזוקה .4.6

 :מערך שירות ותמיכה במערכות המחשוב 4.6.1

הספק הזוכה יעמיד מערך שירות ותמיכה, אשר יותאם להיקף רכש השירותים  4.6.1.1
 המבוקשים על ידי המזמין.

הודעה על תחילת תקופת הבחירות, שבה  הספק הזוכה מתחייב כי ברגע שתינתן 4.6.1.2
בהתאם לצורך ולפני תופעל המערכת או חלקים ממנה, הוא יתאים וירחיב, 

, את מערך התמיכה אשר ברשותו, ויעמיד לרשות המזמין את מערך העניין
התמיכה שלו באופן המתאים לצרכים התפעוליים והטכניים הנדרשים כתוצאה 

 מזכייתו במכרז.

הספק הזוכה יכלול מרכז תמיכה ממוחשב שישמש הן  מערך התמיכה של 4.6.1.3
לקבלת הודעות על תקלות, הן לטיפול בתקלות והן להתייעצויות מקצועיות. כל 
הקריאות יירשמו במערכת רישום קריאות ממוחשבת. כל קריאה תקבל מספר 
סידורי ויירשמו לגביה כל הפרטים הרלוונטיים ואפיון השירות הנדרש, מהות 

ב. בסיום הטיפול יירשם זמן סגירת הטיפול בשירות הנדרש או התקלה וכיו"
 התקלה והפרטים הרלוונטיים בנוגע לאופן הטיפול.

במשכן הכנסת יהיה ביום הבחירות עצמו נציג של הספק לצורך תמיכה  4.6.1.4
במערכת, עם יכולת בקרה ושליטה על כל מה שנעשה על ידי נציגי הספק באתרי 

מקרה שבו תהיה תקלה באתר כלשהו, מנהל  הסריקה בוועדות האזוריות. בכל
הפרויקט מטעם הספק הזוכה יהיה זה שייתן מענה לוועדה, תוך התבססות על 

 נציג הספק הזוכה כאמור לעיל.

כל נושאי התפעול והתחזוקה, הינם באחריות הספק הזוכה, שמספק למזמין פרויקט  4.6.2

 באחריות מלאה.

לבין  1000לתהליך הטיפול בטופס  והקנסות בהתאמה, בהתייחס SLA -להלן טבלת ה 4.6.3

 תהליכי הסריקה האחרים:

mailto:Slevi@knesset.gov.il
http://www.bechirot.gov.il/


 סרוקים שירותי סריקה ועיבוד נתונים מתוך מסמכים – 12/21מכרז         עדת הבחירות המרכזית לכנסת ו

  40מתוך  32עמוד  

  91950, القدس أورشليم, غوريون بن مجمع: العنوان 91950 ירושלים  ,גוריון-בן קריית דוד ,משכן הכנסת

 Slevi@knesset.gov.il: لكترونياإل البريدדוא"ל  02-5669855 :فاكس פקס, 02-6753407:هاتف טלפון

  www.bechirot.gov.il الموقعאתר האינטרנט 

 במקרה של תקלה, תידרש החלפת הציוד התקול בתוך עד שעתיים מקריאה. 4.6.4

 (I: )הדרכה .4.7

 הדרכת העובדים הינה באחריות מלאה של הספק. העבודה תיעשה ע"י הספק ועובדיו בלבד. .4.7.1

 (I: )חוסן ואמינות .4.8

ופעולות מנע שיבוצעו על ידי  1000תהליך סריקת טופס להלן תכנית ניהול הסיכונים של  .4.8.1
 המזמין או על ידי הספק הזוכה, בהתאמה:

 פעולות מנע  פירוט הסיכון סד'

חלק מהטפסים לא יוכלו להיקלט  1
 בוועדות האזוריות עקב תקלות

יוכן צוות מרכזי של המזמין שיהיה ממוקם במשכן  (1
ות קלפי. הכנסת. צוות זה יטפל בהעתקת נתונים מוועד

 קלפיות. 200 -הצוות יהיה מסוגל לטפל בכ

 ניתן יהיה להעביר טפסים לסריקה בוועדה המרכזית. (2

חלק מהדפים לא ייסרקו באיכות  2
 מספקת

יוכן צוות בקרה מטעם הספק לטיפול בטיוב נתונים, 
 תחת פיקוח המזמין.

הטופס יינזק בוועדת הקלפי טרם  3
 העברתו לוועדה האזורית

, 1000 -קלפי ינופקו שני עותקים של טפסי ה לכל ועדת
שיודפסו ע"י הספק בנוסף לאלו שמאוגדים 
בפרוטוקול, שיחולקו ע"י המזמין. בנוסף, בכל ועדה 

 טפסי רזרבה. 100 -אזורית יוכנו כ

מזכיר הוועדה/ חברי ועדה אינם  4
מיומנים במילוי משבצות למרות 

 ההדרכה

שתבוצע  תוכן תכנית הדרכה מקיפה למזכירים,
 באחריות המזמין.

ועדה אזורית שלמה מושבתת  5
 מבחינת יכולת סריקה

טפסים  1,000 -במקרה כזה, נדרש יהיה לסרוק כ
 בוועדה אזורית אחרת או בוועדה המרכזית.

חריגה מדרישות  קנס
 המכרז

זמן עד תחילת 
 שירות בשעות

דרגת  סוג תקלה
 חומרה

)לכל  ₪ 5,000
 שבוע נוסף(

בהתאם לתכנית  שבועיים
 העבודה 

אי עמידה בלוח הזמנים לפיתוח 
 המערכת 

1 

על  ₪ 30,000
 כל שעת פיגור

חיוב בקנס בגין 
 עת פיגור ש

שעה, סיום בתוך  1
 שעות מהקריאה 2

S1 -  פניית שרות בהולה/ תקלה
משביתה / קריטית לתהליך 

 1000סריקת טופס 

2 

על כל  ₪ 6,000
 שעת פיגור

חיוב בקנס בגין 
 שעת  פיגור

שעה, סיום בתוך  1
 שעות מהקריאה 6

לא  -פניית שרות לתקלה אחרת 
קריטית/ משביתה, בתהליך 

  S1 1000סריקת טופס 

3 

על  ₪ 10,000
 כל שעת פיגור

חיוב בקנס בגין 
 שעת פיגור 

שעה, סיום בתוך  1
 שעות מהקריאה 2

תקלה קריטית בסריקת 
הפרוטוקולים וחומרי בחירות 

 S2 –אחרים 

4 

על כל  ₪ 2,000
 שעת פיגור

חיוב בקנס בגין 
 שעת  פיגור

שעה, סיום בתוך  1
 שעות מהקריאה 6

/ לא קריטית –תקלה אחרת 
משביתה,  בסריקת 

הפרוטוקולים וחומרי בחירות 
  S2 –אחרים 

5 
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 (Sפרטי הספק המציע ) – 4.1.2נספח 
 

 :פירוט ניסיון המציע בסריקה .1

. כל פרויקט צריך להיות בהיקף ים סריקהשבוצעו על ידי המציע הכולליש להציג פרויקטים  1.1

על הפרויקטים הנקובים  בנוסףלכל הפחות, לא כולל מע"מ, וזאת  ₪ 200,000כספי כולל של 

מהציון בסעיף זה. עשרה פרויקטים  10% -בתנאי הסף למכרז. כל פרויקט יזכה את המציע ב

 בסעיף זה.  100%יזכו את המציע בציון 

 הוסיף שורות(:להלן טבלת המילוי )ניתן ל 1.2

 שם ספ'
 הלקוח

שנת ביצוע 
 הפרויקט

היקף כספי  
 בש"ח

 תיאור
 הפרויקט

פרטי איש 
 הקשר

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      

 
 :פירוט ניסיון המציע בעיבוד נתונים מתוך מסמכים סרוקים .2

. כל פרויקט יםבעיבוד נתונים מתוך מסמכים סרוקיש להציג פרויקטים שבוצעו על ידי הספק  2.1

על  בנוסףלכל הפחות, לא כולל מע"מ וזאת  ₪ 200,000של צריך להיות בהיקף כספי 

מהציון בסעיף  10% -הפרויקטים הנקובים בתנאי הסף למכרז. כל פרויקט יזכה את המציע ב

 בסעיף זה. 100%זה. עשרה פרויקטים יזכו את המציע בציון 

 להלן טבלת המילוי )ניתן להוסיף שורות(: 2.2

 שם ספ'
 הלקוח

שנת 
ביצוע 

 הפרויקט

היקף 
כספי  
 בש"ח

 תיאור
 הפרויקט

פרטי איש 
 הקשר

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      

 
 :פרטי מנהל הפרויקט המוצע לביצוע הפרויקט .3

 שם: _________________ 3.1

 השכלה )יש לצרף קורות חיים ותעודות על השכלה וקורסים(: _______________ 3.2

 פר שנות ניסיון כמנהל פרויקט: ______________________מס 3.3

ניסיון קודם: יש להציג פרויקטים שבוצעו על ידי מנהל הפרויקט בתחום הסריקה. כל פרויקט  3.4

 -ולל מע"מ. כל פרויקט יזכה את המציע בלא כ ₪ 200,000חות צריך להיות בהיקף כספי של לפ

 בסעיף זה. 100%את המציע בציון  מהציון בסעיף זה. חמישה פרויקטים יזכו 20%
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 להלן טבלת המילוי )ניתן להוסיף שורות(: 3.5

 שם ספ'
 הלקוח

שנת ביצוע 
 הפרויקט

היקף כספי  
 בש"ח

 תיאור
 הפרויקט

 פרטי איש הקשר

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      

 
 :עובדים מקצועיים המוצעים לביצוע הפרויקט .4

של העובדים המועמדים לקחת חלק בפרויקט. פירוט העובדים יכלול בפרט את סעיף זה יכלול פירוט  4.1
 תיאורי התפקיד הבאים: 

 
 שנות ניסיון בתחום השכלה תיאור תפקיד שם העובד ספ'
     
     

 יש לצרף קורות חיים, תעודות הסמכה להשכלה, לקורסים ולהשתלמויות לכל אחד מהעובדים המוצעים. 4.2
 

 :הספק"אחראי אתר" מטעם  .5

הספק ימנה עובדים מטעמו לניהול הפעילות בכל ועדה אזורית ולניהול האתר ועובדי הספק מטעמו. יש  5.1
 עובדים למשימה זאת. 25 -לקחת בחשבון כ

עובדים אלו נדרשים לניסיון ניהולי קודם כך שיוכלו לנהל את הפעילות בצורה תקינה ולהתמודד עם  5.2
 תקלות שעלולות להתרחש במהלך המבצע.

 . ם ההצבה בשטח, ייערך מפגש הדרכה לעובדים באתרים, בנוכחות נציגי הוועדהטר 5.3

יובהר כי לוועדה תהיה אפשרות לאשר מראש את עובדי הספק הזוכה בוועדות האזוריות ולבקש מהספק  5.4
 הזוכה להחליפם ללא אפשרות ערעור על ידי הספק הזוכה, לאור חשיבותם בתהליך. 

תר, את ניסיונם של עובדי הספק המיועדים לאתרים, בביצוע המטלות הוועדה תבדוק לשם כך, בין הי 5.5
 האמורות.

 
 
 
 
 

mailto:Slevi@knesset.gov.il
http://www.bechirot.gov.il/


 סרוקים שירותי סריקה ועיבוד נתונים מתוך מסמכים – 12/21מכרז         עדת הבחירות המרכזית לכנסת ו

  40מתוך  35עמוד  

  91950, القدس أورشليم, غوريون بن مجمع: العنوان 91950 ירושלים  ,גוריון-בן קריית דוד ,משכן הכנסת

 Slevi@knesset.gov.il: لكترونياإل البريدדוא"ל  02-5669855 :فاكس פקס, 02-6753407:هاتف טלפון

  www.bechirot.gov.il الموقعאתר האינטרנט 

 

 (S) פרק עלות .5

 

 (I: )מודל העלות והנחיות כלליות .5.0

פרק העלות כמפורט להלן, יגדיר את הדרישות להגשת הצעות המחיר למכרז זה.  .5.0.1
בפרק זה על הספק המציע לפרט את הצעתו הכספית לאספקת השירותים נשוא 

 ז זה.מכר

המחיר המוצע יכלול את כלל השירותים הנדרשים במכרז ואת כלל העלויות,  .5.0.2
הישירות והעקיפות, הכרוכות בהספקת המוצרים והשירותים. על הספק המציע 

הצעה בה  –לציין מחירים אך ורק במקומות המסומנים. אין להוסיף שדות מחיר 
היפסל. על הספק יוצעו מחירים לסעיפים שאינם מסומנים בפרק זה עלולה ל

המציע לתמחר את הצעתו כך שמלוא העלות לאספקת השירות תועמס על סעיפי 
 התמחיר הקיימים בהצעה.

כל המחירים שיוצעו יהיו נקובים בשקלים חדשים, כולל כל המיסים וההיטלים,  .5.0.3
 לא כולל מע"מ.

יובהר כי הכמויות המצוינות בכתב הכמויות שבמכרז ישמשו את עורך המכרז  .5.0.4
 השוואת העלויות בשלב בחירת הספק הזוכה ואינן מחייבות את המזמין.  לצורך

אין להוסיף הערות או הסתייגויות להצעת המחיר. לא תתקבל הצעה הכוללת  .5.0.5
התניות, השגות או אופציות נוספות שלא נדרשו על ידי עורך המכרז. יודגש כי לא 

כרז. יובהר כי תותר הצעת מחיר הנשענת על פרמטרים שונים מאלו הקבועים במ
הספק המציע מתחייב כי הצעת המחיר מטעמו הינה בהתאם לפרמטרים 

 המופיעים במכרז, ולא תהיה לו כל טענה בדבר אי הבנת הפרמטרים.

ככל שיהיה מכרז חשב כללי שיאפשר אספקת שירותים מקבילים, הוועדה תהיה  .5.0.6
 רשאית לרכוש שירותים שכלולים במכרז זה דרך מכרז החשכ"ל.

 :למדד הצמדה .5.0.7

מחירי האחריות, השירות והתחזוקה בהצעה זו נקובים בש"ח וכוללים  .5.0.7.1
(. כללי )מע"מ למעט מס ערך מוסףאת כל המסים וההיטלים החלים, 

 ההצמדה המפורטים להלן הם אלה הקבועים על ידי החשב הכללי.

מחירי השירותים לרבות האחריות, השירות והתחזוקה לא יוצמדו  .5.0.7.2
ונים להתקשרות. מועד תחילת מדידת זמן החודשים הראש 18במשך 

 18 -זה הינו ממועד הגשת ההצעה. אם תארך ההתקשרות מעבר ל
חודשים יוצמדו מחירים אלה ע"י המזמין למדד המחירים לצרכן על פי 

 הכללים הבאים:

מדד המחירים לצרכן כפי שפורסם על ידי הלשכה המרכזית  –מדד  .5.0.7.3
 ת ישראל להחליפה.לסטטיסטיקה או מי שהוסמך על ידי ממשל

 המועד האחרון להגשת הצעות במכרז.  –תאריך בסיס  .5.0.7.4

 –המועד שממנו והלאה מחושבת ההצמדה  –תאריך התחלת הצמדה  .5.0.7.5
 חודשים מתאריך הבסיס.  18

 המדד הידוע בתאריך התחלת ההצמדה. –מדד התחלתי  .5.0.7.6

המדד האחרון הידוע ביום מועד ביצוע התשלום,  –המדד הקובע  .5.0.7.7
 ר תאריך התחלת ההצמדה. בתאריך החל לאח
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חישוב ההצמדה ייעשה רק על יתרת הסכום שטרם שולמה. לא תשולם  .5.0.7.8
תוספת הצמדה על סכומים ששולמו לספק לפני תאריך התחלת 

 ההצמדה.

סכום ההצמדה יחושב על ידי הכפלת הסכום לתשלום במדד הקובע,  .5.0.7.9
 לחלק במדד ההתחלתי. 

חלה ירידה במדד סכום ההצמדה שיחושב יתווסף )או יופחת, אם  .5.0.7.10
 הרלוונטי(, לתעריפים שנקבעו בהתקשרות. 

 ביצוע ההצמדה יהיה גם במקרים שבהם מדובר בהצמדה שלילית. .5.0.7.11

ביצוע ההצמדה יהיה במועד קבלת החשבונית במשרד ויחל לאחר תום  .5.0.7.12
 חודשים מתאריך הבסיס.  18

 ההצמדה תתבצע מידי חודש.  .5.0.7.13

שים הראשונים החוד 18על אף האמור, אם במועד מסוים במהלך  .5.0.7.14
ויותר מהמדד הידוע  4%מתאריך הבסיס, יחול שינוי במדד בשיעור של 

בתאריך הבסיס, יחל חישוב ההצמדה מנקודה זו ואילך. המדד הידוע 
ביום השינוי ייקבע כמדד ההתחלתי, שהוא המדד הידוע שממנו 

 מתחילים את ההצמדה. 

 :תנאי תשלום .5.0.8

קדמות העבודה כמפורט להלן. יובהר, כי התשלום לספק ייעשה בהתאם להת .5.0.8.1
זאת, בכפוף לכל תנאי החוזה ולרבות התנאי כי העבודה עד לאותה נקודת זמן 

 נעשתה לשביעות רצונו של המזמין.

 להלן: 5.1סעיף זה מתייחס לרכיב העלות שבסעיף  .5.0.8.2

 אחוז מצטבר אחוז השלב ספ'

 הגשת מסמך עיצוב למערכת 1
 5%בהגשה +         15%

 שור הוועדהנוספים לאחר אי
20% 

 35% 15% 1מסירה לבדיקות קבלה 2

 60% 25% אישור בדיקות קבלה 3

4 
אישור התקנה בסביבת 

 2הייצור
30% 90% 

5 
סיום העבודה לאחר מערכת 

 הבחירות הראשונה
10% 100% 

 

להלן בכתב הכמויות,  5.1התשלום יתבצע עבור כל הרכיב שבסעיף  .5.0.8.3
 בהתאם להשלמתו. 

ום התחייבות לתשלום מזערי כלשהו. התשלום אין באמור לעיל מש .5.0.8.4
יהיה בהתאם לאמור לעיל ולאחר קבלת אישור ביצוע העבודה 

 לשביעות רצון הוועדה.

 

 

                                            
 בדיקות הקבלה יבוצעו בחצרי הספק 1
 אישור ההתקנה בסביבת הייצור ייעשה בחצרי הספק 2
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 )כל המחירים בש"ח ללא מע"מ( (S: )עלות הקמה )רכש( .5.1

 : יש להשלים את הטבלה הבאה:פעמית(-עלות הקמת המערכת )עלות חד .5.1.1

מחיר  כמות רכיב סעיף
ליחידה 

 בש"ח

כ סה"
מחיר 
 בש"ח

   1 1000פיתוח מודול סריקת טופס  1

   21P 1 –פיתוח מודול לניתוח נתוני נוכחות נציגי הסיעות  2

פיתוח מודול לעיבוד הערות שנרשמו במהלך יום הבחירות וניתוח  3
 22P –חריגים 

1   

   2324PP 1 –פיתוח מודול להפקת קובץ מתוך טופס קולות פסולים  4

    סה"כ 
 

 )כל המחירים בש"ח ללא מע"מ( (S: )עלות שוטפת .5.2

 : להלן פירוט טבלאות המחירים עבור סריקה ושירותים מיוחדים.כללי .5.2.1

5.2.2. S1 -  ועיבוד נתונים מתוכו 1000סריקת טופס: 

 קלפיות. המחיר יהיה לפי הביצוע בפועל. 13,500 -הכמות מוערכת ל .5.2.2.1

 צר זה.המחיר יהיה עבור ביצוע כל האמור במפרט הטכני לגבי תו .5.2.2.2

 13,500-יובהר כי גם אם הכמות תהיה גדולה יותר או קטנה יותר מ .5.2.2.3
 סטים, המחיר ליחידה לא ישתנה.

 :להלן הטבלה למילוי .5.2.2.4

מחיר  כמות היחידה רכיב סעיף
ליחידה 

 בש"ח

סה"כ 
מחיר 
 בש"ח

     ועיבוד נתונים מתוכו 1000סריקת טופס  1

לל מחיר מלא הכולל את כל דרישות המכרז, לא כו 1.1
סטים של טפסי סימון;  13,500הדפסה, לרבות הפקת 

התקנה המערכת שפותחה + אחזקה ותפעול; קליטת  
טפסי הסימון )מחיר קומפלט כולל ניהול, כ"א וכו'(; 

 שימוש בציוד מחשוב וסריקה עד לסיום העבודה 

דף 
 סרוק

13,500   

דף  10003הדפסת טפסי  1.2
 סרוק

13,500   

   13,500 עט 4קה מהטופסעטי טיפקס למחי 1.3

   13,500 עט 5עטי סימון 1.4

  - -  1000סה"כ תהליך סריקת טופס  

 :סריקת פרוטוקולים וחומרי בחירות נוספים ועיבוד נתונים מתוכם .5.2.3

                                            
באמצעות בית דפוס חיצוני, על פי העיצוב שייעשה ע"י הספק הזוכה במכרז זה,  1000 -הוועדה שומרת לעצמה את הזכות להדפיס את טפסי ה 3

 בכתב, שתוצר ההדפסה בבית הדפוס, מאושר על ידו.ובלבד שהספק הזוכה יאשר מראש 
 הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לרכוש ציוד זה בעצמה 4
 הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לרכוש ציוד זה בעצמה 5
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מחיר ליחידה  כמות רכיב סעיף
 בש"ח

סה"כ מחיר 
 בש"ח

    תהליך סריקת פרוטוקולים 2

2.1 P21 -  סריקת פרוטוקולים לפי
 פרט, כולל אינדקס המ

13,500   

2.2 P22 -  ניתוח נתוני נוכחות נציגי
 הסיעות 

13,500   

2.3 P23 -  עיבוד הערות שנרשמו במהלך
 יום הבחירות וניתוח חריגים

13,500   

2.4 P24 -  הפקת קובץ מתוך טופס
 קולות פסולים

13,500   

סה"כ תהליך סריקת פרוטוקולים  
 ועיבוד נתונים מתוכם

   

 

 :לסריקה בלבד -טבלת תעריפים לשירות בסיסי  .5.2.4

סריקת מסמכים מסוגים שונים ובגדלים שונים בסריקת צבע או  .5.2.4.1
שחור לבן. יובהר כי הכמות המוצגת הינה לצורך השוואת מחירים 

 בלבד ואינה מחייבת את המזמין.

תהליך הסריקה )מרגע יציאת המסמכים מאתרי האיסוף של המזמין  .5.2.4.2
 שעות. 48דיגיטלית אצל המזמין( לא יעלה על ועד קבלת המדיה ה

 יש להשלים את הטבלה דלהלן: .5.2.4.3

 

מחיר בש"ח  כמות גודל דף סוג דף ספ'
 לדף

סה"כ מחיר 
 בש"ח

   A4 20,000מהקטן ביותר ועד  צבעוני 1

   A4 20,000מהקטן ביותר ועד  שחור לבן 2

   A3 10,000 צבעוני 3

   A3 10,000 שחור לבן 4

   A0 500 ועד +A3 צבעוני 5

   A0 500 ועד +A3 שחור לבן 6

     סה"כ 

 

 

 

 

 

 

 :הצעת מחיר לתוספות לשירות הבסיסי .5.2.5
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 :תעריפי שירותים נוספים .5.2.6

 

 (S: )"בנק שעות" .5.3

שמש לביצוע עבודות שאינן כלולות במפרט הטכני, על פי דרישה "בנק השעות" י .5.3.1
והזמנה ספציפית. יובהר כי הוועדה אינה מחויבת להזמנת היקף שעות כלשהו. 

 הטבלה להלן נועדה להשוואת ההצעות בלבד.

 :לא מע"מ(לטבלת "בנק השעות" )המחירים בש"ח לש"ע,  .5.3.2

 סה"כ חמחיר לש"ע בש" כמות שעות עבודה לתמחור תפקיד ספ'

   50 מנהל פרויקט 1

   75 מנתח מערכות 2

   200 מתכנת/ תכניתן 3

   50 (QAבודק תוכנה ) 4

   system 50איש  5

   20 קלדן/קלדנית 6

עובד תפעול סריקה  )מבצע  7
פעולות הכנה  לסריקה, שחזור 

 טפסים וכו'(

20   

   10אחראי קבוצת עבודה של  8

 ספ'
 תיאור השירות

יחידת 
 מידה

 כמות
מחיר ליחידה 

 בש"ח
סה"כ 
 בש"ח

 24תוספת עלות לסריקת מסמכים תוך  1
(. מתייחס לדפים עד 48שעות )במקום 
 )כולל( בלבד A3גודל  

 1,000 דף
  

 96הפחתת עלות לסריקת מסמכים תוך  2
(. מתייחס לדפים עד 48שעות )במקום 
 )כולל( בלבד A3גודל  

 1,000 דף
  

     סה"כ 

 ספ'
 תיאור השירות

יחידת 
 מידה

 כמות
מחיר ליחידה 

 בש"ח
סה"כ 
 בש"ח

( של דף  מודפס מלא לאחר OCRתהליך פענוח ) 1
או  ASCIIץ בפורמט סריקה והעברה לקוב

 בפורמט קובץ אחר, כולל הגהה
 1,000 דף

  

( של דף מודפס מלא לאחר OCRתהליך פענוח ) 2
או  ASCIIסריקה  והעברה לקובץ בפורמט 

 קובץ בפורמט אחר לא כולל הגהה
 1,000 דף

  

   DVD DVD 1,000 -עלות צריבת נתונים ל 3

     סה"כ 
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 סה"כ חמחיר לש"ע בש" כמות שעות עבודה לתמחור תפקיד ספ'

עובדים המבצעת את המשימות 
 7 - 6ורטות בסעיפים המפ

 בטבלה לעיל

  - - סה"כ בנק שעות 
 

: המחירים המוצעים יכללו את כלל העלויות, הישירות והעקיפות, הכרוכות הבהרה
 תבצעו. י, במידה וועבודת לילה בביצוע המכרז, לרבות עלות שעות נוספות

 (N: )עלות לפי תצורות .5.4

 מ()בש"ח ללא מע" (I: )ריכוז עלויות ופריסתן .5.5

טבלת הסיכום להלן תמולא ותחושב על ידי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת בעצמה. אין  5.5.1
 צורך למלא טבלה זאת על ידי הספק המציע.

 סה"כ מחיר בש"ח רכיב סעיף

 למילוי ע"י המזמין (5.1.1.1סה"כ הקמה ופיתוח המערכת ) 1

 למילוי ע"י המזמין (5.2.2.4ועיבוד נתונים מתוכו )  1000סה"כ תהליך סריקת טופס  2

 למילוי ע"י המזמין (5.2.3סה"כ תהליך סריקת פרוטוקולים ועיבוד נתונים מתוכם ) 3

 למילוי ע"י המזמין (  5.2.4)לסריקה בלבד  -טבלת תעריפים לשירות בסיסי סה"כ  4

 למילוי ע"י המזמין (5.2.5הצעת מחיר לתוספות לשירות הבסיסי ) 5

 למילוי ע"י המזמין (5.2.6ם )תעריפי שירותים נוספי 6

 למילוי ע"י המזמין (5.3סה"כ בנק שעות ) 7

 למילוי ע"י המזמין סה"כ כללי של ההצעה 

                             

", סה"כ כללי של ההצעההבהרה: הנתון המופיע בשורה האחרונה בטבלה,  של " 5.5.2
לפרק  0.12בנספח הוא זה שיועבר לניתוח השקלול עלות/תועלת בהתאם לאמור 

 המנהלה.
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