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 ו' תמוז תשפ"א

 2021יוני  16

 3056-21-0007מספר בקשה: 

 לכבוד

 עו"ד אלעד מן, יועמ"ש

 barak.com-elad@man: באמצעות דוא"ל                                          )ע"ר(הוגנת לקידום חברה  –עמותת הצלחה 

 

 אדוני הנכבד,

 

 "סיסטמטיקס טכנולוגיות – 0700-12-3056קשת המידע  שמספרה "בהחלטה ב הנדון:

 

 , נבחנה ולהלן התייחסותינו: 1.2.2021לקבלת מידע מיום  כםבקשת

 .התייחסותהאת  האשר העבירסיסטמטיקס,  חברת - , נערכה פניה לצד ג'כםלצורך בחינת בקשת

 את המידע באופן חלקי, כמפורט בכל סעיף: כםלאחר בחינת עמדת צד ג', החלטנו למסור ל

 5במהלך  העתק רישיונות שימוש במוצרי החברה התקפים או היו תקפיםלקבלת  כםבכל הנוגע לבקשת .א

לא ניתן לתת העתק של רישיון. הרישיון , נציין כי השנים האחרונות או צפויים להיכנס לתוקף בשנה הקרובה

ריאלי שהוזן בעת התקנת הרישיון בשרת הרישיונות. כל מי שיש בידו את המספר הסידורי של יהוא מספר ס

 ולשבש את עבודת מינהל התכנון. (הרישיון יוכל להשתמש בפועל ברישיון זה ) על חשבון מנהל התכנון

 )להלן: "החוק"(. חופש המידע חוקל (1)ב()9לסעיףלפיכך, לנושא זה בקשתך נדחית, בהתאם 

רצ"ב קישור לעמוד הבית של כל  – ESRIככל שכוונתכם היתה לקבל את תנאי השימוש הסטנדרטיים של 

 agreement-master-us/legal/terms/full-https://www.esri.com/en   הסכמי המשתמש:

 גם בתרגום לעברית.מצוא שם את רובם ניתן לו עיקרייםשלושת הקישורים שלמעלה הם ה

בגרסתו  ArcMapהספציפי שלו. לדוגמא, זהו עמוד ההסכם עבור  EULAבנוסף, לכל מוצר יש את ה 

use/license-of-started/terms-https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/get- האחרונה:

nt.htmagreeme 

mailto:elad@man-barak.com
https://www.esri.com/en-us/legal/terms/full-master-agreement
https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/get-started/terms-of-use/license-agreement.htm
https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/get-started/terms-of-use/license-agreement.htm
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ועדיין או היו תקפים במהלך השנתיים  העתק הסכמים שנחתמו עם החברהלקבלת כם בכל הנוגע לבקשת .ב

 העבור זכיית )להלן: "החברה"(  עם חברת סיסטמטיקסקיים הסכם אחד , נציין כי למינהל התכנון האחרונות

מכרז שפורסם ועל תנאים ה. רוב ההסכם מבוסס על 29/2019 שמספרו במכרז פיתוח מערכות תכנון זמין

 משכך, החלטנו למסור לכם את ההסכם בנושאים אלו.כללים להסכמים מול ספקים. 

השתכנענו כי  בנוסף, מידע כללי לגבי התמורה, המופיע בהסכם, יימסר, אך פרטי רכיבי התמורה לא יימסרו. 

 .שהינם בעלי ערך כלכלי עבורה ,החברהסודות מסחריים של מידע המוגדר כמדובר ב

 בנוסף, לא יימסר מידע הכולל פרטים אישיים של עובדי החברה, בשל החשש מפגיעה בפרטיותם.

 :מטההושחרו פרטי המידע הבאים, כמפורט  בהתאם

 
  .7-6עמ'  -   הצעת המחיר שהוגשה כמענה למכרז – התמורות הכספיות 12סעיף  .1

המוגדר בהסכם כ"סך כל התקציב  –להסכם ההתקשרות  12.2יובהר כי הסכום המופיע בסעיף  

מהווה את פוטנציאל ההתקשרות המקסימלי, זאת בכפוף לקיומו של המיועד לביצוע החוזה", 

 לצורכי מינהל התכנון.בהתאם תקציב ו

 . 23-22עמודים  – + סכומיםתוכנות שהוצעו ע"י הספק  -17סעיף - 1נספח ג .2

 .עלויות של רישיונות מתוך מחירון הספק יםמהוואלו 

 :התמורה  -2נספח ג .3

 .34עמ'   -הושחרה התמורה עבור תקופת ההיערכות  – 1.1סעיף  -1חלק  .1

 .34עמ'  -הושחרה התמורה לשירותי תיפעול ותחזוקה  – 2.1סעיף  – 2חלק  .2

 .35עמ'  - החברההציעה הושחרו אחוזי ההנחה ש– 4.3.3סעיף  .3

44-  יםמודע - החברהשמות וחתימות + ת.ז. של עובדי בהם מופיעים   (2)5-( + ג1) 5-+ג 5-גנספח  .4

46. 

 .54-53עמ'  –  וכן תמורה לרישוי וכלים מוצעים הצעת המחיר של הספק - 8-נספח ג .5
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לחוק חופש המידע, שקלנו את הזכות להגנה  10הנדרשים בסעיף  נבקש להבהיר כי במסגרת עריכת האיזונים

 אל מול העניין הציבורי שבחשיפת המידע. החברהעל סודות מסחריים של 

 מינהל התכנוןושיטות תמחור של צדדים שלישיים המתקשרים עם  שיטות עבודהבמסגרת בחינה זו סברנו כי 

ליתרונות  הוא הבסיס שכן   החברבעל ערך כלכלי ועסקי למידע זה הינו ( לחוק. 6)ב()9עיף נכנסים בגדר ס

 אפשר למתחרותיה לזכות ביתרון יחסי מולה.ול  הולכן חשיפתם עלולה לפגוע ב חברה זו

, שכן הבקשה עוסקת בחברה ולא אינו רלוונטי למהות בקשה זו מידע אודות עובדי החברהמסירת בנוסף, 

מידע שגילויו מהווה  –( לחוק 3)א()9, בהתאם לקבוע בסעיף ולכן הושחרו פרטים מזהים אודותם בעובדיה

 פגיעה בפרטיות...".

 

 

בפירוט לפי סוג הרישיון,  ESRI או רשימת רישיונות השימוש למוצרי החברהלקבלת בכל הנוגע לבקשתכם  .6

, עבור החמש שנים האחרונות והצפי ת כוללת לשנהועלות התקשרוכן  רכיבי התוכנה שהוא כולל והעלות

ולא לצרף את פירוט התימחור עבור החלטנו לקבל את עמדת צד ג' נבקש לציין כי , ככל שאושר,  2021עבור 

כל מוצר בנפרד, בשל העובדה שמנתונים אלו ניתן יהיה לחלץ את המחיר שנדרש עבור שירות או מוצר זה 

וייתכן שיהיה בכך משום פגיעה ביכולתה לנהל מו"מ בעתיד  החברהבאופן שעלול לחשוף סודות מסחריים של 

 .עם זאת, תפורט להלן העלות השנתית הכוללת ביחס לשירותים/ מוצרים שהיא מספקת.

, נראה כי המידע שנמסר 1998 –לחוק חופש המידע, התשנ"ח  10במסגרת האיזונים שנערכו, כנדרש בסעיף 

 המסחריים של החברה.מבלי לפגוע בסודות  כםעונה על בקשת כםל

 חוק.ל (6)ב()9לסעיףבכך מענה בהתאם  ולפיכך, נא רא
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 רצ"ב המידע שהוחלט על מסירתו: 

 רשימת רישיונות לפי סוג:

ArcGIS 3D Analyst for Desktop Concurrent Use License 

ArcGIS Desktop Advanced Concurrent Use License 

ArcGIS Desktop Basic Concurrent Use License 

ArcGIS Desktop Basic Single Use License 

ArcGIS Desktop Standard 

ArcGIS Developer Premium Annual Subscription 

ArcGIS Enterprise Standard Up to Four Cores Staging Server License 

ArcGIS GIS Server Standard Additional Core License 

ArcGIS Network Analyst for Desktop Concurrent Use License 

ArcGIS Server Enterprise Standard Up to Four Cores License 

ArcGIS Spatial Analyst for Desktop Concurrent Use License 

Esri Developer Network(EDN) Standard Term License 

Esri Developer Network(EDN) Standard Term License    תמיכה 

 INSIGHTרישיון זמני לשנה 

 שעות ייעוץ
 

 
 

עלות הרישוי 
ש"חב         

 סכום כולל 2021 2020 2019 2018 2017 2016 שנה

  6,297,950   873,564      1,180,359   1,724,075   741,910      1,016,921   761,121     עלות כוללת
 

 

 בכבוד רב,

 

  רמה קדמי חיים
 הממונה על העמדת מידע לציבור

 מינהל התכנון

 :עתקה

 מינהל התכנון –, לשכת מנכ"לית גב' ליאור מסינג

 מינהל התכנון  - איילה יחזקאלי, מנמ"ריתגב' 

 מינהל התכנון –עו"ד ליטל הילמן, הלשכה המשפטית 


