
7/24' פומבי מסמכרז –כנס ספקים 

הפעלה ותחזוקה של מערכות , פריסה
לתיוג מעקב ובקרה אחר ציוד בחירות

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

ככל שישנה סתירה בין האמור במצגת זו למכרז שפורסם יגבר האמור במכרז*



מבנה הכנס
:הכנס יחולק לשלושה חלקים•

אנונימיבאופןשאלותלהעלותרשאיםהנכםבמהלכה,מצגת•
.(דקות30)Q&Aברובריקה

.דקות10של הפסקה•
להתייחסותיזכושלאהערותאושאלות,השאלותעלפהבעלמענה•

.(דקות35)למכרזההבהרהשאלותבמסגרתבשניתלהעלותןניתן

שיינתנובתשובותאוזובמצגתהאמורביןסתירהשישנהככל•
.במכרזהאמוריגברלמכרזבמהלכה
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מבנה המצגת וסדר הדוברים

.הוועדהש"ליועמבכירסגן–נימקובסקיאביעדד"עו-האתגר•

.נימקובסקיאביעדד"עו-חיצוניותהצבעהמעטפותשלותיעודמעקב•

המרכזראש–תורןיוסימר-נוספיםבחירותפריטישלותיעודמעקב•
.הלוגיסטיהמבצעי

טכנולוגיותאגףראש–נשיאלזיומילכה'גב-לפיילוטדגשים•
.ומידעדיגיטליות

.לוועדהסייברהגנתיועץ–כרמליבוקימר-סייברהגנתדרישות•
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אלפימאותשלמיקומםאחרותיעודבקרה,למעקבעצמאיתמערכתהקמת

:עיקריותמשפחותלשתיבחלוקה,שוניםבחירותותוצרימוצרי

.חיצוניותמעטפות•

.'וכוקלפיות,מזוודות,פרוטוקולים,שקיות:בחירותותוצרימוצרי•

האתגר
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חיצוניותמעטפות הצבעה 

ש הוועדה"סגן בכיר ליועמ–נימקובסקיד אביעד "עו–מוצג על ידי 



האתגר

.המעטפותלקובץנוספיםונתוניםהבוחריםפרטישלממוכנתקליטה•

.המבצעבמתחםהחיצוניותהמעטפותמיקוםאחרמעקב•
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מי מצביע במעטפות הצבעה חיצוניות

בקלפישלאלהצביעמסוימותלאוכלוסיותמאפשריםהבחירותדיני•
.(ועודמאושפזים,אסירים,חיילים)להצבעהרשומיםהםשבה

שלהםההצבעהמעטפתהכנסתבאמצעותמצביעיםאלהבוחרים•
.המצביעפרטינרשמיםשעליה,חיצוניתהצבעהמעטפתלתוך
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מעטפות הצבעה חיצוניות  

המרכזיתהבחירותועדתלידיהבחירותיוםבמוצאימועברותהמעטפות•

.וספירתןהמעטפותתקינותבחינתהליךביצועעלשאחראית

.חיצוניותמעטפות330,000-מלמעלההתקבלו23-הלכנסתבבחירות•
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אופן העברת המעטפות

ביטחוןשקיותבתוך:עיקריותדרכיםמשתיבאחתמועברותהמעטפות

.סגורותקלפיותבתוךאו
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מבצע הספירה

.ושקיות ביטחוןקלפיותקבלת •

.המעטפותובדיקת כמותהקלפיות והשקיות פתיחת•

-הבכנסת , איתורן בהמשךלצורך, במנות וארגזיםסידור המעטפות•
23:
.מעטפות במנה35•
.מנות בכל ארגז10•
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מבצע הספירה-אופן ביצוע 
ברקודבסריקתאוידניתבהזנהקליטה-במנותהסידורלאחר•

.המעטפותלקובץהמעטפותנתונישל

.בעייתיותבמעטפותוטיפולבדיקה•

.ממודרארונותבחדראחסון•

.לספירהההצבעהמעטפותוהעברתהחיצוניותהמעטפותפתיחת•

.אחרבמקוםנמצאותהמעטפותמהשלביםאחדבכל•

12



תהליך מבצע –מעטפות הצבעה חיצוניות 
הספירה

הספירהמבצענפרש23-הלכנסתבבחירות,המבצעמורכבותלאור
.בכנסתהוועדותבמתחםקומותמספרפניעל
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בחירות נוספיםפריטי 

לוגיסטיראש המרכז המבצעי –מר יוסי תורן –מוצג על ידי 



האתגר-פרטי בחירות נוספים 
הפריטיםמעבראחרמעקבלביצועטכנולוגיבמענהמעוניינתהוועדה•

זמנים,כמויותמעקבלרבות,השונותובתחנותהשוניםבאתרים
.לפריטומסלולים

(הכנסתמשכןכולל)אתרים27-בכזמניתבותיפרסהמערכת•
לפניכחודשמתגבשתהאתריםכתובת.הארץרחביבכלשפזורים
.הבחירות
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רקע-פרטי בחירות נוספים 

אחרומעקבזיהוילנהלנדרשתהמערכת,ההצבעהלמעטפותבנוסף•
מרכז:ארציתבפריסהשוניםבאתריםרגישיםבחירותחומריתנועת

.הכנסתמשכן,אזוריותועדות,לוגיסטי

ההצבעהבסיוםארכיבארגז/במזוודהנארזיםאלהפריטים•
לצורך-ל"ממ/המרכזיתלוועדהוממנההאזוריתלוועדהומועברים

.וארכובטיפולהמשך

חשיבותבעליפריטיםאלפימאותעדעשרותשלגודלבסדרמדובר•
.הבחירותמהלךעלובקרהלתיעודרבה
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חומר רגיש–פרטי בחירות נוספים 
כמהעדבודדמספר)חיצוניותהצבעהמעטפותבהןביטחוןשקיות•

ארגזבתוךמאוחסנותביטחוןשקיות30.(שקיתבכלמעטפותמאות
.ייעודיארכיב
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חומר רגיש–פרטי בחירות נוספים 

.עמודים20-כחוברת-העתק/מקורפרוטוקול•
בתוך,השנילצדאחד,רציףבסדרמאוחסניםפרוטוקולים40-120•

.ארכיבארגז
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חומר רגיש–פרטי בחירות נוספים 

פנקסים70.עמודים50-כחוברת-סימונים/מחיקותבוחריםפנקס•
.ארכיבארגזבתוך,השנילצדאחד,רציףבסדרמאוחסנים
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חומר רגיש–פרטי בחירות נוספים 

נאסףהטופס.ההצבעהנתוניאתמסמניםעליוA-4דף-1000טופס•
.ארגזבתוךטפסים1,500-כ,ארכיבארגזבתוךהשניעלאחד
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שיוך אמצעי הזיהוי לערכת הקלפי

"ברזלמספר"-ערכיחד-חדמספרנושאתקלפיכל•

לכלערכי-חדחדבאופןהזיהויאמצעישלשיוךלבצענדרשתהמערכת•
,ביטחוןשקית)הרגישהחומרסוגאתלזהות:קריקלפיולכלפריט

הקלפישלברזללמספרשלוהשיוךואת('וכופרוטוקול

רגישחומרפריטימכילה"רגישחומרמזוודת"קלפיערכתכל•
,העתק/מקורפרוטוקול,ביטחוןשקית:זההברזלבמספרהמסומנים

.'וכובוחריםפנקס
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,ביטחוןשקית)הרגישהחומרסוגאתלזהותנדרשהזיהויאמצעי•
.הקלפישלברזללמספרשלוהשיוךואת('וכופרוטוקול

מכלאחד,הרגישהחומרתכולתאתלקרוא/לזהותנדרשתהמערכת•
.רגישחומרמזוודותבתוך-סוג

אליהםהארכיבארגזיתכולתאתלקרוא/לזהותנדרשתהמערכת•
.הסוגמאותורגישחומרפריטיעשרותנאספו

דרישות המערכת  
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הגדרת הפיילוט

ראש אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע –זיו נשיאל מילכה' גב–מוצג על ידי 



הפיילוט
לצרכיהמוצעהפתרוןותאימותיכולתהוכחת:הפיילוטמטרת•

הסייברהגנתבדרישותלשאתיכולתולרבות,הוועדה

הוועדהבאתר:הפיילוטמקום•

בהמשךיועברהפיילוטשלסופימפרט•
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הפיילוט
5,000-כוכןמעטפות2,000-כאחרמשוערמעקבידמההפיילוט•

העתקפרוטוקול,מקורפרוטוקול,ביטחוןשקיות:כגון)בחירותפרטי
.(בוחריםרשימותושתי
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הפיילוט
:הבאיםהנושאיםבפיילוטיבחנוהמוצעתהמערכתאתלבחוןמנתעל

באתרהמערכתהקמתונוחותפשטות,מהירות•
לרבות,הבחירותופריטיהמעטפותושיוךסימוןתהליךביצועאופן•

האריזהבתהליךהשתלבותאופן
שונותבתצורותפריטיםשלוזיהויקריאה•

26



הפיילוט
:הבאיםהנושאיםבפיילוטיבחנוהמוצעתהמערכתאתלבחוןמנתעל

באתרהמערכתהקמתונוחותפשטות,מהירות•
לרבות,הבחירותופריטיהמעטפותושיוךסימוןתהליךביצועאופן•

האריזהבתהליךהשתלבותאופן
שונותבתצורותפריטיםשלוזיהויקריאה•
שונותבתחנותמעברבעתהשוניםהפריטיםמיקוםאחרמעקב•
לחומרבמקבץלהיותשאמורהחומרביןהתאמהאיעלהתראה•

בוהמצוי
המערכתשלהסייברהגנתלדרישותהמוצעהפיתרוןהתאמתשיעור•
המערכתקיפולונוחותפשטות,מהירות•
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הגנת סייבר

יועץ הגנת סייבר לוועדה–בוקי כרמלי –מוצג על ידי 



הייחוסאיומי•

מוקדמות/חלקיותתוצאותלפרסםמ"עהמערכתמתוךבמידעשימוש•

זומערכתעלמתבססתח"שועהבבעתהמערכתפעולתשיבוש•

זניחתהכדיעדהמערכתיציבות/באמינותח"ועהבבאמוןפגיעה•

28הגנת סייבר



הייחוסאיומי•

מוקדמות/חלקיותתוצאותלפרסםמ"עהמערכתמתוךבמידעשימוש•

זומערכתעלמתבססתח"שועהבבעתהמערכתפעולתשיבוש•

זניחתהכדיעדהמערכתיציבות/באמינותח"ועהבבאמוןפגיעה•

ייחוסתרחישי•

הפיזייםלגבולותיהמחוץאלוהוצאתוהמערכתמןמידעגניבת•

פעולתהאתישבשאשרבאופןהמערכתבתוךמידעבתכולתשינויים•
המשתמשיםאתשיטעהאו

תדיריםאיתחול/כיבוי,האטהי"עהמערכתשלתקינהלפעולההפרעה•
הנתוניםקריאותשלמזדמןשיבושאו
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ארכיטקטורהשלסוגלכלדרישות•

,מהמערכתמשתמשיציאת,למערכתבכניסההמשתמשזיהויאופן•

מהמערכתמשתמשהשמטתאופן

ידניבאופןמהמערכתמידעהוצאת/הכנסתתהליכיעלההגנהשיטת•

ערוץבאמצעותאו(USBכדוגמאתנתיקהמדיהבאמצעותלמשל)

('וכוחיצוניניהולרכיב,מרכזימידעשרתמ/אל)תקשורת

29הגנת סייבר



ארכיטקטורהשלסוגלכלדרישות•

,מהמערכתמשתמשיציאת,למערכתבכניסההמשתמשזיהויאופן•

מהמערכתמשתמשהשמטתאופן

ידניבאופןמהמערכתמידעהוצאת/הכנסתתהליכיעלההגנהשיטת•

ערוץבאמצעותאו(USBכדוגמאתנתיקהמדיהבאמצעותלמשל)

('וכוחיצוניניהולרכיב,מרכזימידעשרתמ/אל)תקשורת

הפיתוחבתהליכיהתערבותמפניהתוכנהעלההגנהשיטת•

החלפת/שידרוגבתהליךהתערבותמפניהתוכנהעלההגנהשיטת•
גירסה

דומהאואופטי/ג"אלמ/ר"תהפרעותמפני(חסינות)הגנהשיטת•
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דרישות למענה המבוסס על ארכיטקטורה מבוזרת•
תקשורתקוויבאמצעותלמערכתחדירהמפניהגנה•
לקווי"(האזנה)"התערבותי"עלמערכתהפרעהמפניהגנה•

תקשורת
לקווי"האזנה"באמצעותמהמערכתמידעשליפתמפניהגנה•

תקשורת
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דרישות למענה המבוסס על ארכיטקטורה מבוזרת•
תקשורתקוויבאמצעותלמערכתחדירהמפניהגנה•
לקווי"(האזנה)"התערבותי"עלמערכתהפרעהמפניהגנה•

תקשורת
לקווי"האזנה"באמצעותמהמערכתמידעשליפתמפניהגנה•

תקשורת
התקשורתקווי/לרשתמורשה-לארכיבחיבורמפניהגנה•
לגיטימילרכיב"שיתחזה"מורשה-לארכיבחיבורמפניהגנה•

המערכתבטופולוגיית
התקשורתקוויבאמצעות(DOS)המערכתהעמסתמפניהגנה•
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דרישות נוספות•
(Positive Log)של המערכת המהותיותלכל הפעולות לוגיםייצור •
(Alerts)של המערכתהחריגותלכל הפעולות לוגיםייצור •
לפחותשבועיים לאחורשמירת לוגים בטווח של •
(כמשלCSV)בפורמט קריאיכולת הפקת הלוגים •

31הגנת סייבר



דרישות נוספות•
(Positive Log)של המערכת המהותיותלכל הפעולות לוגיםייצור •
(Alerts)של המערכתהחריגותלכל הפעולות לוגיםייצור •
לפחותשבועיים לאחורשמירת לוגים בטווח של •
(כמשלCSV)בפורמט קריאיכולת הפקת הלוגים •
H1.5פרק זמן של של כלל המערכת בתוך התאוששותיכולת •
הגיבוי האחרונה  וחזרה לנקודת , של המידע במערכתגיבוייכולת •

בתוך דקות
רציפות אספקהשל המערכת ואבטחת מקורות המתחהגנה על •
בעת הפסקת חשמל מתמשכתסדור להורדת המערכתתהליך •

31הגנת סייבר



36

הפסקה



מענה על שאלות
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תודה
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