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 החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ -דירה להשכיר  הודעה על כוונת  
 )להלן: "הספק"(   להכריז על חברת סיסטמטיקס טכנולוגיות ר.ג. בע"מ

 2023 - 2022 לשנים כספק יחיד 
 GIS-לאספקת שירותי מערכת ה

(Geographic Information System) 

 
להתקשר עם הספק   "(הספק)להלן: " החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ -דירה להשכיר בכוונת  .1

 GIS  (Geographic Information System)-בנושא רכישת/תחזוקת רישיונות למערכת ה"כספק יחיד",  

 השירות. היחיד המסוגל לבצע את  בהיותו  ,("השירות)להלן: " ESRIמאת חב' 

 

לצרכים שונים    GIS- לחברה. החברה עושה שימוש במערכת ה  GISעיקרי ההתקשרות: אספקת שירותי   .2

יצירת שכבות מידע מקושרות, הקמת אפליקציות  ובעיקר לצרכיו השונים של אגף התכנון בחברה, לרבות  

ע שונים,  , ביצוע ניתוחי מידע ופילוחי מיד בין השרת הפנימי לחיצוני  שיתופי פעולהיצירת  ,  ודשבורדים

תיעוד של הידע הנצבר  וכיו"ב. כמו כן, אגף התכנון עושה שימוש במערכת לשם  מודלים אוטומטיים  בניית  

הנגשת המידע לכלל  ו  בחברה בצורה מרחבית, ניתוח נתונים מרחביים מעמיק, הצגה ועריכה של מפות

ההיקף הכספי השנתי הנדרש לצורך ביצוע ההתקשרות עם הספק עומד על    .העובדים בחברה ומחוץ לה

שהם    102,000 מע"מ  כולל  לא  הספק    ₪119,340  עם  להתקשר  החברה  בכוונת  כאשר  מע"מ,  כולל   ₪

 חודשים.   24לתקופת בת 

 
 מצ"ב להודעה זו חוות דעת מטעם מנהל מערכות המידע בחברה בנושא זה.   .3

 
כי ביכולתו לבצע את השירות הנדרש ו/או להשיג על היות הספק ספק יחיד    ,הסבור   כל יחיד או תאגידעל   .4

זו, דהיינו עד ליום:    14לעניין זה, להודיע בתוך     12:00עד השעה    26.12.21ימי עבודה מפרסום מודעה 

כוונתו זו, בצרוף פרטים בדבר ניסיונו בתחום,  על    vendor@aprent.co.il:  בצהריים, באמצעות דוא"ל

 לרבות פרטי זיהוי הכוללים של מלא, ת.ז/ח.פ ופרטים ליצירת קשר.

 

 .https://www.aprent.co.il: בכתובתהחברה לפרטים נוספים, ניתן לפנות לאתר  .5
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 כ"ח כסלו תשפ"ב 
2021דצמבר  02  

 
   סיסטמטיקס טכנולגיות ר.ג בע"מ ספק יחידבדבר היות חב'  דעת חוות

 ESRIמאת חב'  SGIלמתן שירותי המערכת הגיאוגרפית 
 

"( הריני החברה)להלן: "  החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ  -דירה להשכיר  חב'  ב  המידע  מערכות  כמנהל .1
לאספקת שירותי  ספק יחיד בישראל  היא הסיסטמטיקס טכנולגיות ר.ג בע"מ  לחוות את דעתי המקצועית, לפיה חב'  

 וזאת לאור הנימוקים הבאים:  ESRIמאת חב'  GIS מערכת גאוגרפית
 

הן התוכנות המקצועיות והמתקדמות מסוגן בתחום, והן משמשות  ESRI מתוצרת חברת  GIS-התוכנות   .1.1
העיקריות   הגאוגרפיות  ממשלתיות,  כתוכנות  לרבות בחברות  הממשלה,  ובמשרדי  המקומיות  ברשויות 

 במשרד להגנת הסביבה ובמרכז למיפוי ישראל.  
מקומיות,  ולאתרי משרדי הממשלה והרשויות ה  תוכנות אלו משמשות גם כבסיס לאתר המפות הממשלתי .1.2

 ובעולם.  בארץ  GIS-הוהן מהוות בעצם הסטנדרט ברוב רובו של שוק 
וכל תשתית המידע הגאוגרפי    המאז הקמת ESRI משתמשת בתוכנות גאוגרפיות מתוצרת חברתהחברה   .1.3

 מתבססת עליהן. בחברה 
וססות  המבשכבות ידע ומערכות דיגיטליות  בבניית  משאבים רבים  השקיעה במהלך השנים  החברה  כמו כן,   .1.4

 על תוכנות אלה. 
נציגתה בארץ   ESRI חברת .1.5 מערך הדרכה   -  סיסטמטיקס טכנולגיות ר.ג בע"מחב'    -מעמידה, באמצעות 

לתשתית   במערכת    GIS-הותמיכה  לצורך  מענה  נותנות  מתוצרתה  הגאוגרפיות  והתוכנות  הארגונית, 
 .גאוגרפית כוללת ותשתית אחידה לשימוש בפלטפורמות השונות

הגאוגרפיות  סיסטמטיחב'   .1.6 התוכנות  יצרנית  של  היחידה  הנציגה  היא  בע"מ  ר.ג  טכנולגיות  שהחברה קס 
 . משתמשת בהן

סיסטמטיקס טכנולגיות ר.ג בע"מ  שחב'  לכך    ESRIאישור מאת חברת  ' א  נספחלחוות דעתי זו מצורף כ .1.7
 .הספק היחיד של התוכנות הגאוגרפיות מתוצרתה בארץ יאה

 
 . קשד היכול לספק את השירות המבויהספק היחהיא  סיסטמטיקס טכנולגיות ר.ג בע"מ  לפיכך, מסקנתי היא כי חב'   .2
 
 

 בברכה,

 ירון בועז, 

 מנהל מערכות מידע 
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