
 ל ופי

 

________________________________________________________________________ 

 

-1- 
לך   מ אול ה ' ש שד ט,  משפ ת  מו א ת  : , 8בי ' טל  | ב  י אב 03תל  -6 06 07 00  |www.negev-ga l i l . gov . i l   

 

 

 

 

 

 המשרד לביטחון הפנים
 אגף הביטחון, מידע וסייבר

 מדינת ישראל

 לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילהמשרד 
 

 

 

 

י  – א 2 מ 0 1 9 – 

 

 מקומיות לרשויות טכנולוגיים אמצעים – )RFI( מידע לקבלת בקשה: הנדון
 " דיגיטליים מרחבים – חכמה פריפריה" - ובגליל בנגב, בפריפריה

בסיס מודל "פריפריה חכמה"  זה –על  למסמך   המצורף 
 

 מבוא .1

 

 , מבצע ומתכנן פרויקטים()להלן: "המשרד" המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל .1.1

, ציבוריות תשתיות, והדיור הבנייה בתחומי פרויקטים לרבות, ותשתיתיים ייםזפי

 . וכדומה , פנאי וקהילהתיירות תשתיות, תחבורתיות תשתיות, ציבור מוסדות

 איכות חיי לפתח אתתוך מטרה ומ 2019 לשנתבמסגרת תוכנית העבודה של המשרד 

, ולהביא לפיתוח כלכלי של הרשויות המקומיותהשירות לתושב  התושבים, לשפר את

הכוללת שילוב  מרחבים דיגיטליים" –"פריפריה חכמה  תוכניתגיבוש לפועל המשרד 

ואמצעים אחרים ברשויות מקומיות באזורי טכנולוגיות מידע, תקשורת, אינטרנט 

 .פריפריה הגיאוגרפית )נגב וגליל(הפריפריה החברתית וה

נעשית מתוך  מקומיות רשויותבוהטמעת טכנולוגיות  כניסת המשרד לתחום דיגיטציית .1.2

ההבנה כי למשרד אחריות לקדם את הרשויות הפריפריאליות ולהביא גם בתחום זה את 

הרשויות בפריפריה החברתית והגיאוגרפית ליישור קו עם רשויות מקומיות חזקות להן 

רך פיתוח מטרות העל של יכולת להשקיע משאבים רבים בתחומים אלה וזאת לצו

 פורמה, המפורטת בנספח המפרט על התוכנית.הפלט

הנמצאים לגבי אמצעים טכנולוגיים בתחום  העוסקים מגופים מידע לקבל נועדה זו פנייה .1.3

צרכיהן והחסמים ומרשויות מקומיות לצורך הבנת  בפיתוח ו/או משווקים על ידם

 .במסמך המצורףעל בסיס מטרות ועקרונות התוכנית, כפי שמפורטות  העומדים בפניהן

 

 כללי .2

 

לצאת למכרז ו/או לשתף גורם  המשרדאין בהליך זה כדי ליצור התחייבות כלשהי מצד  .2.1

כזה או אחר במכרז עתידי אם וכאשר יפורסם, וכי אין בהליך זה כדי ליצור התחייבות 

לאימוץ המלצתם או להשתמש במידע  כלפי המשתתפים ו/או אדם ו/או גוף כלשהו

 שיספקו למשרד.

המבוקשים בכל דרך  אמצעים/המשרד לרכוש את השירותיםאין בהליך זה כדי למנוע מ .2.2

 שיבחר.
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לצרכים שומר על זכותו להשתמש במידע אשר יתקבל בעקבות פנייה זו  המשרד .2.3

הכל לפי שיקול  –לצורך הרכבת רשימת ספקים פוטנציאליים מקצועיים של המשרד או 

 דעתו הבלעדי.

 –אם יתקיים הליך מכרזי בעתיד, יהא המשרד רשאי לשנות או להוסיף תנאים ודרישות  .2.4

 הכל לפי שיקול דעתו המקצועי ובהתאם לצרכיו.

מרחבים  –לקבל מידע על בסיס מודל התוכנית "פריפריה חכמה ניין המשרד מעו .2.5

בקובץ המצורף דיגיטליים" אשר פיתח לאחרונה, אשר לו חזון ומטרות המפורטות 

 .כנספח למסמך זה

, מיקום התקנתם, סוגם, תרומתם המוצרים/האלמנטים/האמצעיםאופן הפעלת  .2.6

 אינו ידוע במועד זה וטרם נקבע. והיקפם

 

  יםמבוקשוהשירותים ה מידעתיאור ה .3

 שמפורטת כפי, התוכנית ועקרונות מטרות בסיס על לקבל המשרד מבקש זהRFI   במסגרת .3.1

 :המשרד באתר

 משווקים/המפותחים טכנולוגיים אמצעים לגבי בתחום העוסקים מגופים מידע .3.1.1

 .ידם על

מידע או  בפניהן העומדים והחסמים הצרכים לגבי מקומיות מרשויות מידע .3.1.2

אמצעים טכנולוגיים  בתחומהיישמה אשר רשות מקומית של  המניסיונרלוונטי 

 .המתכתבים עם מודל "פריפריה חכמה"

בתחום  מידע למסור זה  RFIבמסגרת יםמתבקשורשויות מקומיות, גופים , לפיכך .3.2

 ובנושא כמפורט להלן:

בקשת 
 מידע

 רשויות מקומיות גופים בעלי מומחיות

מייצרים, מייבאים, מתכננים, גופים ה מאפיינים
מייצאים, מייעצים, מאפיינים, מתקינים 

 כמפורטאמצעים טכנולוגיים  ומפעילים
מרחבים  –"פריפריה חכמה  בנספח

 .דיגיטליים"

חברתית הפריפריה רשויות מקומיות ב
( המעוניינות לשתף גיאוגרפית )נגב וגלילהו

מידע אודות פעילותן בתחום "ערים 
חכמות", על בסיס עקרונות תוכנית 

 –מרחבים דיגיטליים"  –"פריפריה חכמה 
 .כמפורט בנספח

מטרות 
 הפנייה

 ללמוד על המוצרים הקיימים.   והחסמים ללמוד אודות הצרכים
לרשויות ע"פ המתאימים והדרושים 

תפיסת המשרד את המודל והביקוש 
 הצפוי.

  הפנייה מיועדת גם לרשויות מקומיות אשר
כבר יישמו בתחום הרשות בצורה מלאה 
או חלקית אמצעים טכנולוגיים כאמור 
בבקשה זו לקבלת מידע ואשר יואילו 
לתרום מניסיונם לאופן הטמעה זו 

 .ברשויות אחרות כולל לקחים
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מידע 
 ספציפי

  מוצרים האמצעים ו/או המידע אודות
הגשה על ידי  –כמפורט בנספח ההגשה 

גוף/חברה, בהתבסס על מודל "פריפריה 
 נספח מצורף. –חכמה" 

  צרכי הרשות בהיבטי המודל כפי שמוצג
 בנספח המצורף "פריפריה חכמה".

 .החסמים העומדים בפני הרשות 

  הבדיקות הטכנולוגיות המקדמיות שנעשו
האמצעים ברשויות טרם הקמת 

 .הטכנולוגיים
 כלכלית כדאיות של חישובים או בדיקות 

 בהתאם תושבים צרכי או עלויות או
 מידע איסוף אמצעי או בוצעו אם לסקרים

 .התושבים לצרכי
 עתידיים אשר או בוצעו אשר הפרויקטים 

 על ידי החברה/גוף. להתבצע
 הגוף/הרשות בראיית אשר האמצעים 

 מקומיות רשויות ולקדם להועיל יכולים
 . זה בתחום

  פירוט עלויות מפורט ככל האפשר לפי
 אמצעים שונים. 

 
 באמצעות נספח א'.הגשה  .ב'באמצעות נספח הגשה  הגשה

 בנושא פומבי מכרז לפרסם באם יחליט המשרד בטרם ומקדים ראשוני כצעד זאת כל .3.3

 אודות התוכניות בהן יעסוק והתקציבים אותם יקצה לנושא.

 

  הבהרות 3

 

ואינה הליך מכרזי, לפיכך אין בה כדי ליצור מחויבות כלשהי  RFPנייה זו אינה בבחינת פ 4.1

כלפי מי מהמשיבים לה. הפנייה נועדה לקבלת מידע בלבד, ובעקבותיה ישקול המשרד את 

 המשך פעולותיו בהתאם לשיקולים מקצועיים וענייניים.

 בדרך זה בתהליך להמשיך ומטעמ מי או שרדהמ של כלשהי התחייבות משום זו בפניה אין 4.2

גוף  ידי על המידע הצגת או עליה המענה או הפניה. כלשהו התקשרותמכרזי או  הליך של

 תחייב ולא מהגופים מי לבין ומטעמ מי או שרדהמ בין כלשהי התקשרות תיצור לאכלשהו 

 רשאי היהי שרדוהמ ,את הגופיםב תקצלאו  פומבי לפרסם מכרז ומטעמ מי או שרדהמ את

 שיקוליםו, תקציב שיקולי, הציבורי לאינטרס בהתאם ופעולת והמשך וצעדי את לשקול

    .אחרים מקצועייםו ענייניים

 מוסר של המפורשת הסכמתו משמעה זה RFI במסגרת המידע מסירת כי בזאת מובהר עוד 4.3

לרבות לצורך  ,על פי שיקול דעתו לנכון שימצא ככל, במידע שרדהמ של לשימוש המידע

 יוצא פועל נהישה שרדהמ כנגד עתידית תביעה כל על ולוויתור, כנת ופרסום מכרז פומביה

למוסר המידע לא תהיינה כל טענות, לרבות, בגין זכויות  .שמסר ככל, במידע שימוש של

 .יוצרים

 האיעל פרסום מכרז פומבי בעתיד,  התקשרות עם גוף כלשהו ו/או על חליטי משרדשה ככל 4.4

 . ולצרכי ובהתאם המקצועי ודעת שיקול לפי, ודרישות תנאים להוסיף רשאי שרדהמ
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 מידע להשלמת בבקשה זו פניה על שענה למי, שיידרש ככל, לפנות וזכות על שומר שרדהמ 4.5

, להצגת מצגות פעילותו את עורך הוא בהם ובמקומות באתריו לביקור, והבהרות

 . והדגמות

 מענה לפנייה לא יהווה תנאי להשתתפות במכרז שייערך בעקבותיו. 4.6

לפנייה מוקדמת לקבלת מידע לא יעניק יתרון במכרז ולא יחייב את שיתופו במכרז ענה מ 4.7

 של העונה או התקשרות עמו בכל דרך אחרת.

במידה וייערך מכרז לאספקת השירותים המבוקשים, המשיבים יידרשו להגיש את כל  4.8

המסמכים שיידרשו במסגרת מסמכי המכרז, ולעמוד בכל התנאים שייקבעו. המידע 

במסגרת המענה לבקשה זו, לא ייחשב כמידע שהוגש במענה  משיב אם הגישגיש שה

למכרז, ולא ייעשה שימוש במידע במענה לצורך שקלול או התייחסות להליך המכרזי 

 העתידי.

כל ההוצאות הכרוכות בהכנת המענה לפנייה זו ובהגשתו, הן באחריותם הבלעדית של  4.9

גש, כי המשיבים לא יהיו זכאים לכל פיצוי המשיבים מוסרי המידע בלבד ועל חשבונם. יוד

בגין הגשת המענה לפנייה זו, לפונה לא  המשרדאו שיפוי או להחזר ו/או תשלום כלשהו מ

 תהיה כל אחריות בקשר למענה זה.

ככל שהמידע שיימסר במסגרת המענה כולל מרכיבים שהם בגדר סוד מסחרי או סוד  4.10

 .ציון החלק החסוי מקצועי של המשיב, יצוין הדבר במפורש, תוך

משיב המגיש מידע במענה לבקשה זו, מתחייב בכך שבמסגרת המידע שהגיש ו/או כל  4.11

שימוש שייעשה בו כאמור לעיל, לא תיפגענה זכויות, לרבות זכויות יוצרים או סוד מסחרי 

של צד שלישי. המשיב לבדו יישא באחריות לכל דרישה או תביעה שמקורה בטענה כי 

י כאמור, והוא ישפה את המשרד שהוגשה הופרו זכויות צד שליש ידעבמבמסגרת שימוש 

עם הצגת דרישה בגין כל סכום שיידרש ו/או ייתבע לשלם מחמת תביעה או דרישה  מיד

 עו"ד.כאמור לעיל, לרבות הוצאות שכ"ט 

המשרד יהיה רשאי לעשות שימוש במידע שיימסר במענה לפנייה ולמשיב לא יהיו טענות  4.12

 יוצרים.בגין זכויות 

יצוין כי בקשה זו איננה מהווה מכרז או הזמנה להציע הצעות, אלא, פניה מוקדמת לקבלת  4.13

 .1993-א. לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג14מידע בלבד, על פי תקנה 
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 אופן הגשת המענה 5

 

 .14:00 בשעה 20.6.19-ה ליום עד ,בלבד אלקטרוני רבדוא יוגש, לבקשה מענהה 5.1

הפריפריה פיתוח ל משרדה ,תכנון, תקצוב ואסטרטגיה בכירה נטלי מור, מרכזת עבור: 5.2

 ההודעה נושא בשורת) פניהה בראשכאשר  natalym@png.gov.il :מיילב ,הנגב והגליל

 על טכנולוגיים אמצעים אודות –( RFI) מידע לקבלת מענה לבקשה": יירשם( האלקטרונית

 .""דיגיטליים מרחבים – חכמה פריפריה" תוכנית בסיס

 עד, מעלה ושפרטי הקשר שילא זו לפנייה בקשר הבהרה שאלות להפנות םרשאי גופיםה 5.3

 לבקשה מענה": הכותרת תחת אלקטרוני דואר באמצעות ,12:00 בשעה 3.6.19-ה ליום

 – חכמה פריפריה" תוכנית בסיס על טכנולוגיים אמצעים אודות( RFI) מידע לקבלת

 שילא בשלמותן הגיעו םששאלותיה לוודא הגופים על. "הבהרות - דיגיטליים מרחבים

 אתרב במרוכז תפורסמנה ,שתתקבלנה ככל הבהרה לשאלות תשובות. )במייל חוזר( הקשר

 .6.6.19-ה מיום יאוחר לא, והגליל הנגב ,הפריפריה פיתוחל משרדה של האינטרנט

 שאלות להגשת או המענה להגשת האחרון המועד את לדחות, עת בכל רשאי המשרד 5.4

 והכל, זה להליך הנוגעים ותנאים הוראות לשנות רשאי וכן, להן המענה פרסום או הבהרה

 .הבלעדי דעתו שיקול לפי

שומר על זכותו לפנות ככל שיידרש, למי שענה על פנייה זו בבקשה להשלמת מידע  המשרד 5.5

באתרי לקוחות אשר יוצגו על ידי המשיבים ו/או כיוצ"ב. לבקר והבהרות, להצגת מצגות ו

 לבקר במשרדי המשיבים שייענו לפנייה זו.

. הבלעדי דעתו לשיקול בהתאם, כולם עם או מהגופים מי עם פגישות לקיים רשאי המשרד 5.6

 אחר נציג כל אוהפונה  נציגי יוזמנו תושאביב. לפגי-בתל המשרדרכו במשרדי ייע הפגישות

 .המשרד דעת שיקול פ"ע
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 המשרד לביטחון הפנים
 אגף הביטחון, מידע וסייבר

 מדינת ישראל

 לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילהמשרד 
 

 

 

 רשות מקומית –מסירת מידע הגשה  טופס -נספח א' 

 

 שם הרשות

 
 
 
 
 

 שם איש קשר

 

 

 

 

 התקשרותפרטי 

 מייל טלפון

 

 

 

 

 

 הפנייה מסלול

לרשויות ע"פ תפיסת המתאימים והדרושים והחסמים צרכים פירוט ה

 המשרד את המודל והביקוש הצפוי.

אמצעים טכנולוגיים  בתחומהיישמה אשר רשות מקומית 

 המתכתבים עם מודל "פריפריה חכמה".

צירוף המידע 
כנספחים 
 רלוונטיים

, בגופן קריא לטופס פנייה זה, לאחר מעבר על הנספח עמודים 10עד 

 המצורף המציג את מודל "פריפריה חכמה".
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 המשרד לביטחון הפנים
 אגף הביטחון, מידע וסייבר

 מדינת ישראל

 לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילהמשרד 
 

 

 

 גוף/חברה – טופס הגשה מסירת מידע –ב'  נספח

 

  שם הגוף
 
 

  ההתאגדות צורת
 
 

 של זיהוי מספר
 המשפטית היישות

 
 
 

  הפעילות מרכז מקום
 
 

  ישירה עובדים כמות
 
 

  אינטרנט אתר כתובת
 
 

  שם איש קשר
 

 מייל טלפון פרטי התקשרות
 
 

 

 תכנון            ייבוא            ייעוץ      מאפייני הגוף
 ייצור            ייצוא            התקנה     

פירוט לקוחות 
מרכזיים והשירות 

 המסופק

 

ניסיון בתחום "ערים 
 חכמות"

 
 
 

סוגי 
אמצעים/מוצרים/אלמ

נטים שונים, אשר 
יכולים להתאים 

פריפריה "לתפיסת 
מרחבים  –חכמה 

או  "דיגיטליים
אלמנטים משלימים 

וכן דגמים שונים 
קיימים או אלמנטים 

התחלתיים 
 תשתיתיים

 אלמנט/טכנולוגיה/מוצר./האמצעי למאפייני מפורטת תייחסותה .א

 באם קיימים. המערכת ומאפייני התהליכיים המאפיינים .ב

 .אלמנט/טכנולוגיה/מוצר/מהטמעת האמצעי הצפויות תועלותה .ג

 המקומית. הרשות של אחרות למערכות ממשקים .ד

 .לבצע המקומית הרשות שעל משלימות פעולות .ה

 , באם הדבר רלוונטי.סייבר סיכוניו הפרטיות על הגנה היבטי .ו

 תקופת עבור מפורט הוצאות תקציב תכלולאשר  עבודה תכנית .ז
 ההטמעה/התקנה/אחריות נדרשת.

 .המתוכנן התחזוקה אופן .ח

עבודת  –הכנות מיוחדות הנדרשות על ידי הרשות המקומית  .ט
 דרישות.תכנון, התאמה ו

יש להתייחס לאמצעים פיזיים/תוכנות בעלויות משתנות,  – הציוד .י
לצורך אלמנט/מוצר תוך התייחסות לציוד המינימאלי הנדרש 

 "טלייםימרחבים דיג -פריפריה חכמה " המתכתב עם הרעיון של

http://www.negev-galil.gov.il/
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 המשרד לביטחון הפנים
 אגף הביטחון, מידע וסייבר

 מדינת ישראל

 לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילהמשרד 
 

 

 

עבור מספר תושבים גדול יותר קטן יחסית ועבור מספר תושבים 
 משמעותית.

 אלמנט/טכנולוגיה/מוצר./האמצעישל  ההתקנהאופן  .יא

 הרשות המקומית/כל מידע רלוונטי נוסף לשיקול דעתו של הגוף .יב
 .ה/המציע

מספר התושבים המינימלי הנדרש לצורך הטמעת  .יג
  האמצעי/אלמנט/טכנולוגיה/מוצר.

 לוחות זמנים לתכנון, התאמה, אספקת הציוד, התקנתו והטמעתו .יד
 ברשות. גיה/מוצראלמנט/טכנולו/האמצעישל 

לרבות  אלמנט/טכנולוגיה/מוצר/עקרונות הפעלת האמצעי .טו
הוצאות אחזקה, תפעול, בלאי, העסקת כוח אדם, תמיכה טכנית, 

 הטמעה, הכשרה וכדומה. 

תווי תקן, דרישות רישוי, ביטוחים נדרשים, וכל היבט הנדרש  .טז
 מהבחינה התכנונית, המשפטית והביטוחית להקמת והפעלת

 ט/טכנולוגיה/מוצר.אלמנ/האמצעי

צירוף המידע 
 כנספחים רלוונטיים

הנספח עמודים, בגופן קריא לטופס פנייה זה, לאחר מעבר על  20עד 

 .המצורף המציג את מודל "פריפריה חכמה"
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