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כספק יחיד לצורך אספקה ושירות של חיישנים   אגרינת פתרונות חישה בע"מאישור חב'  .1

 לגילוי חידקונית.

 

 

מר חן סלוצקי, מנהל מערכות השקייה ופרויקטים, הגיש בקשה לאשר את חב' אגרינת   חיים מסינג:

בוצע כספק יחיד למתן שירותי חישה לגילוי חידקונית, זאת לאור הנימוקים שפורטו בחוות דעתו. 

לא הוגשו הצעות נוספות.  על כן אני מעלה החברה ועל הכוונה להתקשר עם כנדרש  פרסום בעיתונות

 התקשרות עם החברה כספק יחיד. לאישור את

 

 

  :1החלטה מס' 

ההתקשרות עם חב' אגרינת פתרונות חישה בע"מ כספק  פה אחד לאשר את ועדת המכרזים ממליצה 

 יחיד לצורך אספקה ושירות של חיישנים לגילוי חידקונית.

 

________________ 

 חיים מסינג

 יו"ר הוועדה
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 ממונה אבטחת מידע, הגנת פרטיות וסייבר. – 10/2021מכרז מס' דיון ב . 2

 חיים מסינג:

 כי שכר מקסימום לשעת עבודה   במכרז נקבעהוגשו שלוש הצעות למתן השירותים הנ"ל , כאשר 

 להלן ההצעות:₪.  270יהא 

 ₪. 170 –. אינטגריטי יעוץ וניהול סיכונים 1

 ₪. 250 –. פריימסק בע"מ 2

 ₪. 180 –. תשתיות מידע וטכנולוגיות בע"מ 3

 

, פורסם מכרז ולהוראות הדין במדינת ישראל רללוחמת הסייבחוק הבינלאומי בהתאם ליהודה ינאי: 

שתפקידו לשמש כגוף מבקר לגוף המבצע בתחום לממונה אבטחת מידע, הגנת הפרטיות וסייבר, 

בכל הקשור לאבטחת מידע. העירייה המחשוב. החברה שתיבחר תהיה אחראית לאכיפת הנהלים 

 מחוברת לגוף סייבר לאומי אשר נותן הנחיות לביצוע.

אישי  ראיוןהתרשמות בו (20%המציע ) איכותניסיון ו ,(60%) המכרז כלל שלושה חלקים: מחיר

 (.20%מהמועמד וניסיונו )

 תנאי סף שהחברות היו צריכות לעמוד בהן.ע"י העירייה  במכרז  נקבעו

 

 .חינת ההצעות וקיום ראיונות למציעים, נעזרנו במר גיל ילון  מחברת קומג'ן בע"מלצורך ב

  

: חב' קומג'ן מתמחה בסייבר סקיורטי ועובדת עם גופים פיננסיים גדולים, חברות טכנולוגיות, גיל ילון

שלוש  ,כפי שצוייןסייענו לעירייה בבדיקת ההצעות בהתאם לתנאי המכרז. משרדי ממשלה ועוד. 

 חברות הגישו הצעתן. ההצעות נבחנו עפ"י קורות החיים, הניסיון וההמלצות שצורפו להצעה

 

. חב' תשתיות שעות העבודהכמות  הוגדרהבמכרז נקבעו תנאי סף וכן עלות לשנה כאשר   דוד שטרית:

מידע וטכנולוגיות לא עמדה בתנאי הסף. נותרו שתי הצעות העומדות בתנאי הסף, כאשר ההצעה 

הזולה ביותר היא של חב' אינטגריטי. איננו מומחים לבדוק את איכות ההצעות על כן אנו מסתמכים 

 ., במקרה זה שכרנו יועץ מר גיל ילוןעל חוות הדעת של אנשי המקצוע בתחום

 

מידע אך הם הגישו מומחים בתחום אבטחת  5: חב' תשתיות מידע וטכנולויות התבקשו להציג גיל ילון

 בד ולכן הצעתם נפסלה.מומחה אחד בל

חב' פרייימסק: מיטל, סמנכ"לית החברה נשאלה אם השירות ינתן על ידה ותשובתה היתה כי היא 

 מעבירה את העבודה לאחרים ולאחר מכן היא תבדוק. מיטל עורכת דין בהכשרתה.

ים, חב' אינטגריטי: נציג החברה מר מיכאל בוטניק נשאל האם הוא אמור להיות לפני או אחרי הקלע

 .ה שבכל קושי יש לו עם מי להתייעץתשובתו הית

 

 : האם התרשמתם מבחינה מקצועית שהוא יכול לתת את השירות ?חיים מסינג
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 ת התשובה היא חיובית.: חד משמעיגיל ילון

 

 : מציין שבכל זמן ניתן להפסיק את ההתקשרות אם לא תהיה לשביעות רצוננו.דוד שטרית

 

 לבדוק עם רשויות אחרות את ניסיון החברה ?: שואל מדוע לא רם שרון

 

רמת גן בין היתר  : החברה צירפה מכתבי המלצה שהתקבלו מהרשויות איתן היא עובדת יהודה ינאי

מדגיש שוב שעמידה בתנאי הסף שנקבעו הם בבחינת "יהרג ובל יעבור",  ועפולה, וזה מספק אותנו.

 ת עומק שבוצעה על ידי גיל ואנוכי.ולבסוף בדיקחר מכן נבדק הנסיון שזה ההמלצות לא

 

ממונה אבטחת מידע, שירותי : מעלה להצבעה את ההצעה של חב' אינטגריטי למתן חיים מסינג

 ₪. 170שכר לשעת עבודה  הגנת פרטיות וסייבר.

 

 

  :1החלטה מס' 

של חב' תשתיות מידע וטכנולוגיות בע"מ בשל המלצת היועץ  3פוסלת את הצעה מס' ועדת המכרזים 

פה אחד להכריז על חברת אינטגריטי כזוכה ממליצה המקצועי לאור אי עמידה בתנאי סף. הוועדה 

 ₪.  170במכרז למתן שירותי ממונה אבטחת מידע, הגנת פרטיות וסייבר. שכר לשעת עבודה 

 

________________ 

 חיים מסינג

 יו"ר הוועדה
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