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 - בלמס -
 תהמשפטי                  צת היוע                         לשכת 

 מידע     וחופש      ארצי     ציבור      תלונות      מדור
 20-0206202:                                                      טלפון

 20-0989905:                                                        פקס 
 2222מרץ,  22     ,                             ' ניסן, תשפ"אט  
 28945822: סימוכין 
      (: ישן,   )     92448(: י"מש) פניות תיק' מס 
 25/722 מידע חופש' מס 
 
 
 

 לכבוד 
 עו"ד אלעד מן 

   barak.com-elad@man  במייל
 

 ,רב שלום
 
 

לקבלת נתונים בעניין חברת סיסטמטיקס  25/722בקשת חופש מידע  :הנדון
 טכנולוגיות

  120201פנייתך מיום  :ל בסימוכין 
 

הנתונים הבאים בעניין חברת סיסטמטיקס  לידייך לקבל ביקשת שבסימוכין בפנייתך .1
 :  ( )להלן: "החברה"(011002520טכנולוגיות ר2ג2 בע״מ )ח2פ2 

 
 0העתק רישיונות שימוש במוצרי החברה התקפים או היו תקפים במהלך  2א

 השנים האחרונות או צפויים להיכנס לתוקף בשנה הקרובה
העתק הסכמים שנחתמו עם החברה ועדיין או היו תקפים במהלך השנתיים  2ב

 2האחרונות
בפירוט לפי סוג הרישיון,  ESRI שימת רישיונות השימוש למוצרי החברה אור 2ג

 2רכיבי התוכנה שהוא כולל והעלות

 0201נים האחרונות והצפי עבור עלות התקשורת כוללת לשנה, עבור החמש ש 2ד
 .)אם אושר(

 
 2 לבקשתך להיענות החלטנו הרלבנטיים השיקולים את ושקלנו הבקשה את שבחנו לאחר .2

 
הצעות המחיר כוללות ,  0201- 0216מצ"ב הצעות המחיר לשנים ג לבקשתך -במענה לסעיפים א .3

לרבות רישיונות, חידוש סיסטמטיקס בשנים אלו, חברת פירוט של הרכיבים שנרכשו מ
 המחיר מייצגת את ההסכם שנחתם2כל אחת מהצעות  לציין כי יש 2 וייעוץ  תחזוקה, רישיונות 
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 השנים האחרונות2 0-סכומי ההזמנות בטבלה בה רצ"ב במענה לסעיף ד' לבקשתך  .4
 
 

סה"כ  תאריך מס"ד
התשלום 
 בהזמנה

 נושא ההזמנה

2 02020210 020,222 
 ש"ח

תחזוקה שנתית 
 GISלתוכנות 

 שעות ייעוץ ₪ 12,002 122620210 2
רכש רישיון  ₪ 60,068 002620210 3

 ARCGISTשרת 
רכש ותחזוקת  ₪ 052,292 0222120216 5

מערכת יישומים 
 גיאוגרפיים

רכש רישיונות  ₪ 02,060 0021020216 4
דסקטופ צף 

 והרחבות
תחזוקה לתוכנת  ₪ 029,852 92020212 6

GIS  0212לשנת 
רכש רישיונות  ₪ 22,511 82220212 /

ARCGIS 
DESKTOP 

תחזוקת תוכנות  ₪ 029,852 1021120212 9
GIS 

רכש יישומים  ₪ 089,200 0821120212 8
גיאוגרפים 

 ESRIממוצרי 
רכש שעות  ₪ 50,122 12920219 22

 GISמומחה 
רכש רישיון  ₪ 111,102 1221220219 22

ARCGIS 
IMAGE 

SERVER UP2 
יעוץ בפתוח  ₪ 52,222 0821220219 22

מודלים חדשים 
כלי נטור 

 מתקדמים
רכש תחזוקה  ₪ 028,000 1921020219 23

ליישומים 
 GISגיאוגרפיים 

 0218לשנת 
רכש חומרי גלם  ש"ח 0,290 002620218 25

למדפסת תלת 

http://www.police.gov.il/
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 מימד
רכש רישיונות  ₪ 585,055 1221220218 24

ARVGIS 
רכש מערכת  ₪ 52,895 0821220218 26

לתכנון מוצר 
 תלת מימד

 
רישוי ותחזוקה  ₪ 280,515 521020218 /2

ליישומים 
 גיאוגרפיים

רכש תוכנה  ש"ח 52,010 12820202 29
לתכנון מכני 

תלת מימד 
SOLIDWORKS2 

 
 
 

 בשבתו  ירושלים המחוזי ש"ביהמ בפני זו החלטה כנגד לערור רשאי הנך כי לידיעתך מובא .5
 2זו הודעה קבלת ממועד יום 20 תוך, מנהליים לעניינים ש"כביהמ

 

  

 

 

 בברכה, 
  

 עו"ד     ,      קובטי חנארפ"ק  
 קצין מדור תלונות ציבור ארצי 
 ע7הממונה  על  חופש  המידע 
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