
 
 1.0מהדורה  מיחשוב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת –מערכת "דמוקרטיה" 

 
 

 1מתוך      1עמוד            5כנסת/דמוקרטיה/הבהרות 

 
 

 : פירוט שאלות והבהרות 4/16מכרז  – 5קובץ הבהרות מס' 
 

 

 
 הבהרות יזומות מטעם הוועדה . 0
 

 פרוט השאלה וההבהרה סעיף פרק ספ'

 0.1.2.2 מינהלה .1

0.1.2.3 

אנו חוזרים ומדגישים, שהגשת הצעות למכרז יכולה להיות רק על : הבהרה 
ים. הצעות שלא ידי הספקים שרכשו את המכרז ושהשתתפו בכנס הספק

 תעמודנה בתנאים הללו תפסלנה על הסף.

 2.3.1.4 יישום .2
, 2.3נספח 

 4סעיף 

קובץ  (:2,  1, שאלות מס' 4בקובץ מס'  8בהמשך לשאלת ספק מס' הבהרה  )
פנקס הבוחרים יועבר ממערכת "אביב" למערכת "דמוקרטיה" כאמור 

טיה". המידע במכרז. הקובץ ייקלט בבסיס הנתונים המרכזי של "דמוקר
, 1הזה יוכל לשמש עבור "מודיעין בחירות" כאמור בתשובה לשאלה מס' 

שצוינה לעיל.  יחד עם זאת, ספק שיהיה מעוניין להעתיק את הקובץ 
למערכת "מודיעין בחירות"  נפרדת, יוכל לעשות כן, בהרשאה מראש. מאחר 

אזוריות והקובץ יהיה זמין במערכת המרכזית, יוכלו המשתמשים  בוועדת ה
שצוינה  2לעיין בקובץ, או להפיק ממנו דו"חות, כאמור במענה לשאלה מס' 

לעיל. השימוש בקובץ זה בוועדה האזורית, צפוי שיהיה במקרים חריגים 
בלבד. באשר להפקת דו"חות מרשימות פנקס הבוחרים, כותרת הדו"ח 

ם )המונפק על ידי משרד הפני שאין מדובר בפנקס הבוחרים הרשמיתבהיר 
 בלבד(. הנוסח הסופי  של הדו"ח ייקבע בשלב העיצוב.

"תוצאות הבחירות", נדרשת האפשרות לחישוב  – 8מערכת  –בתת : הבהרה 2.3.1.8 יישום .3 
הדבר כרוך בשתי אפשרויות, כמפורט וסימולציות של תוצאות הבחירות. 

 להלן.

 אפשרות להעתיק לסביבה נפרדת, קלפי אחת, או מספר קלפיות מתןא. 
ר, ולחשב מחדש את הערעו , להכניס בהם נתונים מתוקנים עקבבודדות

, ומכאן את תוצאות תוהספציפיאו בקלפיות בקלפי  תוצאות הבחירות
כ הקולות הכשרים לכל ", שבו ישנו סיכום של סה""הנספחבחירות על פי ה

 שבוצע.  תיקוןקב הערשימה, 

, (על פי הנספח, כאמור לעיל)תוצאות הבחירות  העתקת לאפשרות ב. מתן 
על משמעויות , (טפש)לדוגמא, לוועדת חוקה, חוק ומלצורך מתן מענה 

חישוב התוצאות  –בהתאם . אחוז החסימהשינוי החלטות. לדוגמא, 
ניתן יהיה לבצע מספר חישובים במקביל על פי האחוז החדש.  החדשות

 חד מהם. אולשמור כל 

 לאחר בחינה נוספת, להלן החלטות הוועדה בנושא הגיבוי :: הבהרה 3.0.7 טכנולוגיה .4

 אין צורך  בהצעה לאתר גיבוי קר. .1

, כלומר, החל במשך כל תקופת הבחירותאתר הגיבוי החם יפעל  .2
ל הוועדות האזוריות ועד מהתקנת המערכת המרכזית וההתקנות בכ

 להודעה על תוצאות הבחירות ו"פירוק" המערכת בוועדות האזוריות.

מהתראה על תקלה       בתוך שעתייםגיבוי חם:  נדרש שמהערכת תופעל  .3
 שמחייבת שימוש באתר הגיבוי  החם.

 

 


