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 1 –קובץ הבהרות ימוכין: ס

 1.6מהדורה 
 לכבוד

 218/מס'  RFIמשתתפי 
 

 שלום רב,
 

 218/( מס' RFIבקשה פומבית לקבלת מידע ) –הבהרות לשאלות ספקים הנדון: 
לזיהוי חומר המגיע מוועדות  RFIDשימוש בתגי קרבה בטכנולוגיית בנושא 

 1: קובץ הבהרות מס' הקלפי
 

 זה.לפנייה לקבלת מידע ועדת הבחירות מתכבדת להעביר אליכם הבהרות בקשר  .1

 :פירוט השאלות וההבהרות .2
 

מס' ושם  ספ'
 מענה / הבהרה פירוט השאלה / בקשה להבהרה הסעיף

 כללי 1

במענה נושאים אשר האם ניתן לציין 
מבחינתנו הינם רגישים ועל כן אתם לא 

אם  אתפרסמו ברבים ללא אישור שלנו )אל
 כמובן החומר מהווה "נחלת הכלל"(.

 ,בהם יש במענהמציע יציין מראש בתשובתו,  אלו חלקים 
 סוד מסחרי או סוד מקצועי.  ,לדעתו

 

ביקש מציע אחר לעיין בתשובות, ותחליט ועדת המכרזים 
להתיר לו לעשות כן על פי תקנות חובת המכרזים, לא 
יתאפשר העיון בחלקים שסומנו כסוד מסחרי או מקצועי, 

סוד  כי המידע אינוועדת המכרזים אלא אם כן החליטה 
דרוש על מנת לעמוד בתקנות והוא  מקצועי או מסחרי

 חובת המכרזים.
בפני תגובה הר כי בטרם תינתן ההחלטה, תינתן זכות יוב

 הוועדה. 
כחסויים יהיה מהמענה יוטעם כי מציע אשר סימן חלקים 

 מנוע מלבחון חלקים דומים בהצעות האחרות.
יובהר כי המענה שיוגש לוועדה לא יפורסם ביוזמתה, אך 
היא שומרת את הזכות לעשות בו שימוש לצורך פרסום 

 מכרז פומבי.

סעיף  2
4.9.8 

הדרישה המורכבת ביותר מבחינה טכנולוגית 
במערך הכניסה לכל " :4.9.8הינה דרישה 

ועדה אזורית כאמור, יוצבו מספר קוראי 
RFID  ,החומר הכולל את הפריטים הנ"ל .

בהתאם לכך האם מדובר קלפי רגילה או 
בקלפי נגישה מיוחדת, ייקראו על ידי 
הקוראים. התהליך יכלול העברת קורא מעל 

, ללא צורך בפתיחת האריזה האריזה
החיצונית. יובהר כי בשלב זה כל המוצרים 

  .מוצע: המצב הקיים, ומצב יש להתייחס לשני מצבים

רלבנטיים, כמפורט  שלביםבשלשה  מטופלים הפריטים
 :להלן
 הפריטיםכל : בשלב זה מהקלפי לוועדה האזורית -א'  שלב

 .ארוזה ניילון בשקית מגיעים
 בדיקת החומר לאחרמהוועדה האזורית לכנסת:  – 'ב שלב

 למשכן השוניםהפריטים  מועבריםהאזוריות  ועדותוב
 ותבאריז מגיעיםל הפריטים כ: בירושלים כנסתה
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 2מתוך  2עמוד 

מס' ושם  ספ'
 מענה / הבהרה פירוט השאלה / בקשה להבהרה הסעיף

בשקית אריזה מאותה הקלפי נמצאים 
 "אחת.

אריזה, תיגזר בהתאם לאופי ה .1
הטכנולוגיה שנדרשת ועלות התשתיות 

שיכולים להיות  RFID)הקוראים של 
 (.UHFאו מסוג  HFמסוג 

אנו מניחים כי הכוונה לאריזה  .2
כפי שמוגדרת  לאריזה/ קופסה היא 

במילון המונחים בעלת ממדים 
40X30X27. 

אם כך, לא ברורה סעיפה של הדרישה כי  .3
לפי בשלב זה כל המוצרים מאותה הק"

 .אחת"בשקית אריזה נמצאים 

האם ניתן לעשות הנחות לגבי מיקום  .4
וסדר החומר באריזה? )הדבר יכול להוזיל 

 את הפתרון(.

בשלב זה כלל הפריטים של  .במפרט שתוארו במימדים
 הקלפי מגיעים יחדיו וארוזים באריזות מסודרות.

לוגיסטי: -מהכנסת לארכוב במרכז המבצעי –שלב ג' 
לאחר סיכום תוצאות הבחירות, מועברים כלל הפריטים 

לוגיסטי של ועדת הבחירות. -לארכוב במרכז המבצעי
בשלב זה מופרדים הפריטים, כך שפנקסי הבוחרים 

 פוליגלים, והפרוטוקולים ארוזים בקרגלים.ארוזים ב
 

על הפונים להתייחס לאפשרויות הקריאה של התגים 
באריזות ובשלבים השונים, כפי שתואר לעיל, וכן רשאים 
להציע הצעות לשינויים בהליך האריזה, בכל אחד 
מהשלבים או בכולם על מנת לטייב את ההליך, יש לפרט 
לגבי כל שינוי מוצע את השלכותיו מבחינת הקריאה ואת 

לגבי אריזה במתכונת הקיימת  טווחי המחירים המשוערים
או אריזה במתכונת שונה. למען הסר ספק, אין בהצעת 

עלויות משוערות משום התחייבות של הפונה לעלויות אלה  
או להתחייבות של הוועדה לרכוש באותן עלויות את 

 המוצרים. 

 
שנענתה בעל פה, או בכל דרך ; כל הבהרה או שאלה אחרת פונהמובהר בזאת כי רק האמור במסמך זה יחייב את ה

מסמך זה מהווה חלק בלתי  .RFI-האו להוות שינוי במסמכי  נה, אין בה בכדי לחייב את הפונהאחרת, ככל שנית
 . 8/21מס'  RFIנפרד ממסמכי 

 


