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 כללי .1

קק"ל הינה הגוף הסביבתי הגדול בישראל העוסק בניהול היער והשטחים הפתוחים. במסגרת המאמצים 
ייתן  ישראל אשר יפורימאגר מידע מקוון לצרכישת   ברצון קק"ל לבחון לניהול וארגון הידע המקצועי בארגון, 

, ובהגשה ידידותימקצועי, מידע המחפש ברשת , הקהל הרחבאנשי המקצוע בקק"ל וגם של מענה לצורך של 
 ם בישראל. פוריהציאסתטית ומקצועית על 

היות כלי עבודה לפעילות הצפרות בקק"ל, ולשם כך עליו לאפשר הזנת נתונים ע"י אנשי מקצוע המאגר צריך ל
הקלדת  כמו סוקרים ומטבעים וגם איסוף נתוני מדע אזרחי מהציבור הרחב. לצורך כך נדרשים ממשקים של

של נתונים לאימות נתוני טיבוע, הקלדת נתוני סקר ברמה של מיקום וזמן ספציפיים לכל ציפור, ומערכת יעילה 
המוזנים למאגר ע"י ציבור רחב, לשם שמירת אמינות הנתונים. הזנת הנתונים צריכה להתבצע הן ממחשב והן 

מן דיווח ומיקום מדויק עבור כל ציפור מאפליקציה סלולרית בשדה בזמן אמת (כולל דגימה אוטומטית של ז
צריך האתר  בנוסף צריך האתר לאפשר העלאת תמונות של ציפורים כחלק מדיווחי התצפית. שדווחה).
תלמידי ביה"ס, מורים, מדריכי יערנים ואנשי מקצוע אחרים בקק"ל, גדול ומגוון: לשימוש לקהל יעד  להתאים

 .צפריםומרצים  ,טיולים, סטודנטים

י ישראל, במיוחד מאגר מידע המהווה היום מותג יפורלצמאגר מידע, ואפליקציית דיווח מהשדה  רכישת
בישראל, תאפשר  פרותים בארץ, תמתג את קק"ל כגוף המוביל בנושא הציפורמוביל בתחום מאגרי המידע לצ

טבע בארץ, תאפשר לאנשי המקצוע צפרות ולקק"ל לשפר את יכולותיה בתחום ניהול הידע המקצועי בנושאי 
ככלי עבודה בשדה ותאפשר לחטיבת החינוך להשתמש בכלי זה ובאפליקציה של קק"ל להיעזר באתר 

 באירועים והדרכות במרכזי השדה של קק"ל. 
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 : ( אין חובה לעמוד בכל הפרמטרים על מנת להגיש פניה) המבוקש ממאגר המידענדרשים המאפיינים הלהלן  .2

 יכלול גם אפליקציית דיווח סלולרית.יהיה מקוון ו מאגר המידע .2.1

 .בישראלשנצפו עד היום ים יפורהצמיני את כלל  ולמאגר המידע יכל .2.2

 . יפוריםבתחום מאגרי מידע של צמוערך מותג  היהומאגר המידע  .2.3

, ויכלול )ציפורים שנצפו עד היום בישראל ןמיליולמעלה מ(משמעותי מאגר המידע יהיו בסדר גודל נתוני  .2.4

 . נתוני עבר של עשר שנים לכל הפחות

 איש מקצוע מוביל.  ע"יאקדמית ומדעית  המבוקרת, יהיה ברמה גבוההמאגר המידע המידע המקצועי ב .2.5

צפרים, מטבעים, סוקרים וציבור רחב באמצעות אתר ידידותי ואפליקציית מאגר המידע יאפשר דיווח של  .2.6

 דיווח מהשדה, תוך שמירה על אמינות גבוהה ביותר של הנתונים.

 המידע במאגר המידע יהיה כתוב באופן ידידותי למשתמש ומתאים לכלל תושבי ישראל.  .2.7

ים יפורצעל ה, ומידע סטטיסטי מפות עשיר, הכולל נתוני טיבוע, תמונות,מידע במאגר המידע ייכלל  .2.8

 .בישראל

 

 

  :לקבלת מידע הבקשה .3

  אפליקציית דיווחו מקוון מאגר מידע קק"לאודות יכולת של ספקים לספק למבקשת לקבל מידע קק"ל 

אל מול   השיוצעו ל מאגרי המידעקק"ל תבחן את . מאגר המידעמפרט  -  נספח א'ב י ישראל כמתואריפורלצ

  .כמו גם את מידת הסיוע שנדרש בניהול המאגר בשנה הראשונה לרכישתו הצרכים הנדרשים לה 

הפונים בתגובה להליך זה ישלחו את החומר בהתאם לנאמר בסעיף זה ליחידת המדען  – מענה שליחת אופן

 . hadars@kkl.org.ilהראשי לגב' הדר סייג במייל 

 לפרט הנתונים הבאים הרלוונטיים:י ישראל יפורמאגר המידע לצעל  .4

 התקשרות, לרבות פרטי איש הקשר לעניין המענה לבקשה זו., כתובת ופרטי מאגר המידעשם  .4.1

 במתן השירות הנדרש ואופן מתן השירות. מאגר המידעניסיון  .4.2

, והכללת מאגר והיקף המידע הנמצא בוב השימושהרמה המקצועית של המאגר, נתוני פרטים בדבר  .4.3

 .לעיל 2הנתונים המבוקשים בסעיף 

 בו. זכהיככל שככל שיתפרסם והזכייה במכרז  לצורך מימוש מאגר המידעאופי התארגנות  .4.4

נתונים נוספים או הצעות רלוונטיות, כפי שיראה המשתתף לנכון להביא בפני וועדת המכרזים, לרבות  .4.5

 .הספק בשנה הראשונה של ניהול ותחזוקת מאגר המידע ע"י ספקהתייחסות לאחריות ה

 להידרש במסגרת ההליך המכרזי.  קק"לפירוט סוגיות להן עשויה  .4.6
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 המידעבקשת מעמד מסמך  .5

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי בקשה זו לקבלת מידע מהווה שלב ראשון של איסוף מידע והיא אינה  .5.1

בגדר מכרז פומבי או הליך מחייב אחר, ואין בה משום התחייבות כלשהי של קק"ל לפרסם מכרז בנושא 

 אחר, ואין בהיענות לבקשה זו כדי להקנות יתרון לשולח המענה.פנייה זו, או לפעול בכל הליך 

פנייה זו אינה בבחינת הזמנה להציע הצעות ואינה חלק מהליכי מכרז, לפיכך אין בה כדי ליצור מחויבות  .5.2

קק"ל את המשך שקול דע בלבד, ובעקבותיה תכלשהי כלפי מי מהמשיבים לה. הפנייה נועדה לקבלת מי

 .ונהליה הרלוונטיים לים מקצועיים ועניינייםבהתאם לשיקו פעולותיה

 .קק"ל תהיה רשאית לפנות שוב למציעים כולם או חלקם בבקשת מידע נוסף ו/או השלמות מסמכים .5.3

ונים לרבות חובה לנהל מו"מ עם מי מהפונים שאין בבקשת מידע זו בכדי לחייב את קק"ל בחיובים  .5.4

 ן זה שכן בקשה זו עוסקת בקבלת מידע בלבד.יבעניולפונים לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה 

תהא רשאית לעשות כל שימוש במידע שהתקבל, ללא כל הגבלה וללא כל תמורה מצידה בגין כך, קק"ל  .5.5

בין היתר, בכדי לתכנן ולהכין מכרז ו/או בקשה לקבלת הצעות, במידה וקק"ל תהיה מעוניינת לפרסם 

 מכרז בנוגע לפנייה זו אם בכלל.

פונים שתתקבל בעקבות פניה זו אינה מהווה רשימת מציעים סופית לצורך ביצוע הליך רשימת ה .5.6

 תחרותי/מכרזי, ככל שאכן יבוצע הליך שכזה.

במידה והמסמך יכיל סודות מסחריים, יש לציין זאת באופן ברור במיקום הרלוונטי במסמך המידע.  .5.7

 הוועדה תבטיח כי מידע זה לא ייחשף מחוץ לגורמי המשרד.

תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבקש הבהרות, השלמות או מידע נוסף מהפונים שיעבירו  ל קק" .5.8

מענה לבקשה, כולם או מקצתם, בכל נושא הקשור במישרין ובעקיפין לפנייה זו, ולזמן אותם לדיון בפניה, 

 הכל כפי שתראה לנכון.

הכול לפי שיקול  –להוסיף תנאים ודרישות לשנות או ת רשאי קק"להיה תאם יתקיים הליך מכרז בעתיד,  .5.9

 דעתו המקצועי ובהתאם לצרכיו.

את הזכות לפנות, ככל שיידרש, למי שענה על פנייה זו בבקשה להשלמת  הלעצמ תשומרקק"ל  .5.10

מידע והבהרות, להצגת מצגות והדגמות, לביצוע פיילוט, לביקור באתרי לקוחות ולביקור באתר הספקים 

 שיענו לפנייה זו.
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 נספח א'      
 

  םיפורימידע לצמאגר מפרט 
 

אנשי המקצוע בקק"ל של  כים מקצועייםלצוראשר ייתן מענה י ישראל יפורמאגר מידע מקוון של צלקק"ל דרוש  .1

י הבר של ארץ יפורצ, ובהגשה אסתטית ומקצועית על ידידותימקצועי, מידע הקהל הרחב המחפש ברשת ושל 

 :(חלקם או כולם) והכולל את המאפיינים הבאים, ישראל

המאגר יאפשר הזנת נתונים ע"י אנשי מקצוע כמו סוקרים ומטבעים וגם איסוף נתוני מדע אזרחי מהציבור  .1.1

 הרחב. 

 המאגר יכלול ממשקים של:  .1.2

 הקלדת נתוני טיבוע  .1.2.1

  ל מיקום וזמן ספציפיים לכל ציפורהקלדת נתוני סקר ברמה ש  .1.2.2

 של נתונים המוזנים למאגר ע"י ציבור רחב, לשם שמירת אמינות הנתונים. אימותמערכת יעילה ל  .1.2.3

 :באחת מהאפשרויות להלן הזנת הנתונים תתבצע .1.3

 ממחשב   .1.3.1

ומיקום מדויק עבור  ,מאפליקציה סלולרית בשדה בזמן אמת (כולל דגימה אוטומטית של זמן דיווח  .1.3.2

 כל ציפור שדווחה). 

  יאפשר העלאת תמונות של ציפורים כחלק מדיווחי התצפית. מאגר המידע המקוון .1.4

תלמידי ערנים ואנשי מקצוע אחרים בקק"ל, ייגדול ומגוון: לשימוש לקהל יעד  יתאים מאגר המידע המקוון .1.5

 .צפריםומרצים  ,ביה"ס, מורים, מדריכי טיולים, סטודנטים

 .בישראלשנצפו עד היום ים יפורהצמיני את כלל  וליכל המקווןגר המידע מא .1.6

 .יפוריםבתחום מאגרי מידע של צמוערך מותג  היהוו המקווןמאגר המידע  .1.7

ציפורים שנצפו עד היום בישראל, ון מילימשמעותי (יותר מבסדר גודל ה יהי המקווןנתוני מאגר המידע  .1.8

 . הפחותויכלול נתוני עבר של עשר שנים לכל 

מדעית אקדמית של איש  קבל גושפנקאישיהיה ברמה גבוהה,  המקווןהמידע המקצועי במאגר המידע  .1.9

 מקצוע מוביל. 

יאפשר דיווח של צפרים, מטבעים, סוקרים וציבור רחב באמצעות אתר ידידותי המקוון מאגר המידע  .1.10

 ים.ואפליקציית דיווח מהשדה, תוך שמירה על אמינות גבוהה ביותר של הנתונ

 יהיה כתוב באופן ידידותי למשתמש ומתאים לכלל תושבי ישראל.  המקווןהמידע במאגר המידע  .1.11

על מפות, ומידע סטטיסטי  עשיר, הכולל נתוני טיבוע, תמונות,מידע ייכלל  המקוון במאגר המידע .1.12

 .בישראלים יפורצה
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