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  991029 'כרז פומבי מסמ
  אספקת מערכות לניהול ממוחשב של העירייה

 
 'מסמך א

 2 _________________: חתימת המשתתף 

 הזמנה להציע הצעות
 מבוא .א
 
ת לניהול ממוחשב של ואספקת מערכלמזמינה בזה הצעות מחיר ( "העירייה": להלן) עכו עיריית .1

 "(השירותים: "להלן) העירייה
 

בשעות העבודה הרגילות , בעירייה במחלקת מערכות מידעניתן לרכוש  מכרזאת מסמכי ה 2.1 .2
 :לפי המפורט להלן, לכל מעטפה ,יוחזר מכל טעם שהוא שלאתמורת תשלום 

 ₪ 0,111 – 11למשתתפים בפרק 
 ₪ 1,211 – 12למשתתפים בפרק 
 ₪  051 – 10למשתתפים בפרק 
 ₪ 251 – 10למשתתפים בפרק 

המבקש להגיש הצעה ליותר מפרק אחד ישלם עבור מסמכי המכרז את הסכום משתתף 
 .המצטבר בגין כל הפרקים בהם הוא מבקש להגיש הצעתו

 : כוללים( "מסמכי המכרז": להלן)סמכי המכרז מ 2.2
 הזמנה להציע הצעת מחיר  -' מסמך א
 :הצעת משתתף על נספחיה- ' מסמך ב

 ;יות קנייןהצהרת המשתתף אודות זכו  - 1/'נספח ב 
 ;הצהרת המשתתף אודות שירות ותחזוקה-  2/'נספח ב 
ואישור  ניסיון ומיומנות, הצהרת המשתתף אודות כח אדם  - 0/'נספח ב 

 ;ל אודות יכולת כלכלית"מנכ/מנהל כספים
 ;ח"אישור רו  - 0/'נספח ב 
לחוק עסקאות גופים ' ב2 הצהרה בדבר קיום הוראות סעיף  - 5/'נספח ב 

 ;םציבוריי
 ;או לחבר המועצה/הצהרה בדבר קירבה לעובד הרשות ו  - 6/'נספח ב 
 ;(תףמשת ערבות) בנקאיתערבות  נוסח  - 0/'נספח ב 

 ;מידע ארגוני ופירוט ניסיון  - 8/'נספח ב
לחוק עסקאות גופים   1'ב2הצהרה בדבר קיום הוראות סעיף -  9/'נספח ב

 ;ציבוריים
 .מפרט מיוחד-  11/'נספח ב

 CISOהצהרת  - 11/'בנספח 
 

 : י הקבלן על נספחיו"תנאי חוזה לביצוע העבודות ע- ' מסמך ג
 כללימפרט   - 1/'נספח ג
 התחייבות הקבלן לשמירה על סודיות  - 2/'נספח ג
 התחייבות עובדי הקבלן לשמירה על סודיות  - 0/'נספח ג
 אישור ביטוחים  - 0/'נספח ג
 נוסח ערבות הקמה  - 5/'נספח ג
 נוסח ערבות ביצוע   - 6/'גנספח 

 פיצויים מוסכמים  - 0/'נספח ג
 נוהל הסבה   - 8/'נספח ג
 כללי אבטחת מידע  - 9/'נספח ג
 הצהרת מחוייבות לאבטחת מידע-  11/'נספח ג

 
 טופס ניקוד איכות  -' מסמך ד

 
על יהיו על פי תנאי חוזה ההתקשרות  לקבלן הזוכה במכרזתנאי ההתקשרות בין העירייה  0.1 .0

 .'כמסמך גלמסמכי המכרז נספחיו המצורף 
להכניס שינויים , קודם למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בכל עת, רשאית העירייה 0.2

יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי , השינויים והתיקונים כאמור. ותיקונים במסמכי המכרז
או /לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום ו, בכתב, המכרז ויובאו

 .בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על ידם

 
שגיאה , טענה לסתירה במסמכי המכרז, ל הערה או הסתייגות לאמור במסמכי המכרזכ 0.1 .0

הבהרות , הסבריםבקשת וכן כל ( "הסתייגות": להלן)או אי התאמה לחוקים ולתקנות 
 מראל  בדניתן להפנות בכתב בל ("בקשת ההבהרה": להלן)פרטים נוספים בקשה לאו /ו
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 'מסמך א

 0 _________________: חתימת המשתתף 

  Wordבקובץ, ("מנהל הפרויקט": להלן) מנהל מערכות מידע -אילוז ( מיקי)מיכאל 
 .10:11בשעה  26.2.19-ה ,'גוזאת עד לא יאוחר מיום   miki@akko.muni.ilלכתובת 

בכתב ל הפרויקט על ידי מנהנתן תילבקשת ההבהרה או /להסתייגות ות העירייה תשוב 0.2
רוכשי מסמכי לכל בהתאמה בקשת ההבהרה או /ההסתייגות ובצירוף עותק בלבד 
 .המכרז
אלא אם ניתנה , בקשת הבהרה תהא חסרת תוקףאו ל/הסתייגות וכי תשובה ל יודגש
כל תשובה אחרת תהא חסרת כל תוקף ולא תחייב את  .על ידי מנהל הפרויקט בכתב

 .העירייה
 הוצירופ תידוןלא  2ק "וגש לאחר המועד האמור בסתשהבהרה  או בקשת/והסתייגות  0.0

 .למסמכי המכרז עלול להביא לפסילת ההצעה

 2ק "או בקשותיו להבהרה בהתאם להוראות ס/הסתייגויותיו ומשתתף שלא יעביר את  0.0
שגיאות או אי התאמות , לעיל יהיה מנוע לטעון טענות בדבר אי סבירות או אי בהירויות

 .טענות ב"וכיו
 

ת לניהול ואספקת מערכ - 2/2019מכרז פומבי "במעטפה סגורה נושאת ציון , את ההצעות .5
, מזכירות העירייה יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי" העירייהשל ממוחשב 

יש . לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל עכו, 05ויצמן בבניין העירייה ברחוב  שנייהאשר בקומת ה
נתקבלה על גבי ציין את השעה שהמעטפה על המעטפה ומ עטפה חותםמקבל המלוודא כי 

 .11:.0עד לשעה  02...92-ה' א ליוםבלבד עד את המסירה יש לבצע במסירה ידנית  .המעטפה
לאחר מועד זה , מכל טעם שהוא, הצעות אשר תשלחנה בדואר ותגענה לתיבת המכרזים בעירייה

 . לא תתקבלנה
 

 תנאים להשתתפות במכרז .ב
 
או תאגידים הרשומים שותפויות רשומות , יך זה רשאים להשתתף יחידים תושבי ישראלבהל .6

במועד הקבוע כמועד האחרון להגשת ההצעות , העומדים( "המשתתף": להלן)כדין בישראל 
 :התנאים המפורטים להלן בכללהליך 

כל המוצרים המוצעים הבעלים הבלעדי של זכויות הקניין בעל המשתתף להיות  6.1.1 6.1
או /כל מניעה ועליו חלה ומי שלא , לרבות בתוכנות, ידו במסגרת הליך זה-לע

או לתחזקם /או להתקינם ו/ו העירייהאו להעמידם לשימוש /הגבלה למכרם ו
 .העירייהאו להתאימם לצרכי /או לשדרגם ו/ו

יפורט הדבר בהצהרה ', שייכות לצד ג, מקרה בו זכויות הקניין כולן או חלקןב 2.1.6
 .'עם צד ג משתתףהתקשרותו של הבתוספת פרטי 

בפרק המוצע על  הפתרונות המוגדרים בסעיפי המשנה כלעל המשתתף להציע את  2.1.6
גביה פיננסיות , מערכות הליבה - 11משתתף המגיש הצעה לפרק  :לדוגמא)ידו 

  .(1.8עד  1.1סעיפי המשנה ואחרות חייב להתייחס בהצעתו לכל 
ואילך  2115במהלך השנים לפחות חודש  20של  סיון מוכחיבעל נעל המשתתף להיות  6.2

שבתחומה  לפחות רשויות מקומיות 0 -ל כמוגדר במסמכי המכרזמערכות באספקת 
ומתוכן לפחות עירייה אחת  תושבים לפחות 21,111של כל אחת מהן המוניציפאלי 

העדכניים עובר ס "למהבהתאם לנתוני , לפחותתושבים  05,111שבתחומה המוניציפאלי 
 .גשת ההצעותלמועד ה

ק זה חייב שיתייחס למערכות בפרקים המוצעים על ידי המשתתף "הנסיון הנדרש בס
 .בהצעתו

 –( הצהרת המשתתף אודות שירות ותחזוקה) 99'נספח בעל המשתתף לצרף להצעתו את  6.0
 .חתום וממולא כנדרש

 ידע מקצועי ואמצעים לביצוע כל הנדרש למתן, ומןח אדם מיובעל כהמשתתף להיות  על 6.0
לרבות גורם מיומן ומקצועי שישמש מנהל הפרויקט כהגדרתו , השירותים נשוא המכרז

 .במסמכי מכרז זה
לתנאי ק זה בנוסח המצורף "לאישור האמור בסיחתום על כתב התחייבות  משתתףה

 ..9'בכנספח ומסומן  המכרז

בעל יכולת להעמיד את המשאבים הכספיים הנדרשים למתן על המשתתף להיות  6.5
 .םהשירותי

בנוסח המצורף  ק זה"לאישור האמור בס  יצרף להצעתו אישור רואה חשבון משתתףה
 .92'בכנספח ומסומן לתנאי המכרז 

mailto:miki@akko.muni.il
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 'מסמך א

 0 _________________: חתימת המשתתף 

פנקסי חשבונות ורשומות  על שמו לפיו הוא מנהלישור תקף אהמשתתף להיות בעל  על 6.6
טל עליהן מס לפי ו ולדווח למנהל על עסקאות שמויהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותונו

 .1906-ו"תשל ,חוק עסקאות גופים ציבורייםהכל כדרישת , חוק מס ערך מוסף

, לחוק עסקאות גופים ציבוריים' ב2סעיף  ים בו תנאימימי שמתקייעל המשתתף להיות  6.0
  .בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין 1906-ו"התשל

קטן ומם של תנאי סעיף ד בדבר קי"על המשתתף לצרף להצעתו תצהיר מאושר על ידי עו
 .95'בכנספח  לתנאי המכרז ומסומןבנוסח המצורף  זה

לעובד ואו חבר מועצת העירייה  קירבההיעדר על המשתתף לחתום על הצהרה בדבר  8.6
 .98'כנספח בלתנאי המכרז ומסומן  בנוסח המצורף

, לחוק עסקאות גופים ציבוריים 1'ב2סעיף  ים בו תנאימימי שמתקייעל המשתתף להיות  8.2
 . 1906-ו"התשל

קטן ד בדבר קיומם של תנאי סעיף "על המשתתף לצרף להצעתו תצהיר מאושר על ידי עו
 .92'בכנספח  לתנאי המכרז ומסומןבנוסח המצורף  זה

אינו רשאי להגיש הצעה , משתתף שחברה קשורה לו הגישה הצעה למכרז לפרק מסוים .8.01
  : מטעמו לאותו פרק במכרז ובכלל זה

כקבלן  להשתתף במכרז םרשאי חברה קשורה למציע ראשי אינםוכן  מציע ראשי .6.11.1
 .משנה של מציע ראשי אחר

אינם , (ככל שקיימים)קבלני המשנה של מציע ראשי או חברה קשורה למציע ראשי  .6.11.2
 .כמציע ראשי אחר להשתתף במכרז םרשאי

, מערכת ליבה מוגדרת כמערכת גביה) למערכת ליבהקבלני משנה של מציע ראשי  .6.11.0
אינם , המוגדרים במכרזהפרקים לאחד מארבעת ( הנדסה ורווחה, שכר ,פיננסית

. לאותה מערכת ליבה כקבלני משנה של מציע ראשי אחררשאים להגיש הצעה 
קבלני משנה למודולים ייעודיים ספציפיים מובהר ומודגש כי , למען הסר ספק

 להיותיכולים ד ודומיהם "מימ, כדוגמת רישוי עסקים, שאינם מערכת ליבה
 .מוגשים כקבלני משנה אצל יותר ממציע ראשי אחד

 ההצעה .ג
 
בכל פרק כאשר , לפרק אחד או יותר משלושת פרקי המכרז רשאי להגיש הצעה משתתףה 0.1 .0

תתי הפרקים המופיעים תחת אותו ו הפריטים, להגיש הצעתו ביחס לכלל המרכיבים עליו
 .פרק

שורים לרבות הערבות כל המסמכים והאי. י ישות משפטית אחת"ההצעה תוגש ע 0.2
 .ש המשתתף במכרז בלבד"יהיו ע הבנקאית

, בלבד 0-1לפרקים , רשאי להגיש את ההצעה משתתףיהיה ה, לעיל 2ק "מרות האמור בסל 0.0
ובלבד שההצעה תעמוד בתנאים  'סוכנים וכו, קבלני משנה, ספקים אחריםבשיתוף עם 

 :הבאים

הבעלים של אותו רכיב /ווקמשמיהו הבכל רכיב ורכיב יהיה מצוין באופן מפורש  1.6.1
 .חלקו של כל אחדאם יש יותר מאחד ו

טופס הצהרת המשתתף אודות זכויות " – 90'נספח בל 2בסעיף יפרט  שתתףהמ 1.6.6
, ים להצעה המעורבים בהתחייבויות למילוי תנאי המכרזפשותאת כל ה "קניין

 .שם לפי התכונות הנדרשות

ה ויהיה חשב לזוכעה יהמשתתף החתום על ההצו, ההצעה תוגש כיחידה אחת 1.6.6
 . כל הפעילות והתוצרים המפורטים בהצעתואחראי ל

יהיו על שם , לעיל 6.1.2למעט המפורט בסעיף , להצעהכל המסמכים המצורפים  1.6.7
 .המשתתף במכרז

יום מהמועד  121ההצעה תהא בתוקף החל ממועד הכנסתה לתיבת המכרזים ועד לתקופה של  .8
 .האחרון להגשת ההצעות בהליך זה

 , להם הוא מבקש להגיש הצעתולפרק או לפרקים , להגיש הצעה אחת בלבד משתתףל הע 9.1 .9
 . ולמלא בדיו את כל הפרטים הנדרשים בכל מסמכי המכרז

וזאת לפי שיקול  -אי מילוי של כל הפרטים הנדרשים עלול להביא לפסילת ההצעה 
 .העירייהדעתה הבלעדי והמוחלט של 

לכלול  משתתףעל ה.." אפשרות ל"י המכרז בו מצויין יובהר בזאת כי בכל מקום במסמכ 9.2
 .עירייהכולת הצעתו וללא תוספת עלות לאת הפונקציונאליות הנדרשת בת
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 5 _________________: חתימת המשתתף 

חתימה הורשי מבחותמתו ובחתימת המכרז עמוד מעמודי מסמכי  כלעל המשתתף לחתום על  .11
 .בשמו

 .היה המשתתף יחיד יחתום הוא תוך ציון שמו המלא ויצרף את חותמתו 11.1

אחד או יותר מהשותפים המוסמכים  המכרזהמשתתף שותפות יחתום על מסמכי  היה 11.2
 .פו את חותמת השותפות/ם המלא ויצרף/תוך ציון שמו, לחתום בשם השותפות

ד לפרטי השותפים וחלקו היחסי של כל אחד מהם "המשתתף יצרף להצעתו אישור עו
 .בשותפות

יחתמו מורשי ( "התאגיד" :להלן)היה המשתתף חברה רשומה או אגודה שיתופית  11.0
 . החתימה בשם התאגיד על כל מסמכי ההליך בצירוף חותמת התאגיד

ד התאגיד על זכות החתימה בשם התאגיד בנוסח "המשתתף יצרף הצהרה של עו
 .המופיע בסיומו של מסמך הצעת המשתתף ויצרף הוכחה על רישומו של התאגיד

ת בעלי המניות או השותפים כמו כן יצרף תדפיס עדכני מרשם החברות המפרט א
 .בתאגיד

 .על המשתתף לציין בסיומו של טופס הצעת המשתתף את כתובתו ופרטיו כנדרש שם 11.0

 

 : גם את המסמכים המפורטים להלן על המשתתף לצרף להצעתו  מכרזבנוסף למסמכי ה .11

לעיל בנוסח המצורף לתנאי  6.1.1' על המשתתף לצרף להצעתו הצהרה לאישור האמור בס 11.1
 .90'נספח בומסומן  המכרז

ידו -שאינו הבעלים הבלעדי של זכויות הקניין בכל המוצרים המוצעים על משתתףל 11.2
או אישור מאת /ו' עותק מהסכם התקשרות עם צד ג - לרבות בתוכנות, במסגרת הליך זה

לשימוש בזכויות הקניין במוצרים המוצעים על ידי ' בדבר הסכמתו של צד ג' צד ג
 .לעיל 6.1.2כדרישת סעיף  משתתףה

ממשלתיים המעידים על היותו בעל ניסיון מוכח בביצוע  או /מגופים עירוניים ו אישורים 11.0
או  עירייהפרט המערכות ותקופת הפעלתן בלהאישורים על . לעיל 6.2כדרישת סעיף 

 .במשרד הממשלתי

 .להלן 10ערבויות משתתף כדרישת סעיף /ערבות 11.0
,  מות על פי חוק עסקאות גופים ציבורייםאישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשו 11.5

 .לעיל 6.6כדרישת סעיף , על שם המשתתף, 1906-ו"תשל
 .על שם המשתתף, אישור על ניכוי במקור 11.6
של  2/2119אישור בכתב של חברת ביטוח בישראל כי היה ויזכה המשתתף במכרז פומבי  11.0

מפורט באישור עיריית עכו תהא היא מוכנה לבטח את המשתתף בכל פוליסות הביטוח כ
 ("אישור הביטוחים": להלן)להסכם ההתקשרות  92'גכנספח הביטוחים המצורף 

 . ובהתאם לתנאים המפורטים באותו אישור
נוסח , כחלק בלתי נפרד ממנו, האישור יהא חתום על ידי חברת הביטוח ויצורף אליו

 .אישור הביטוחים
 .ידי חברת הביטוח לחילופין ניתן לצרף את אישור הביטוחים עצמו חתום על

ל "או בנוסח הנ, 92'בנספח גמובהר בזאת כי על אישור הביטוחים להיות בנוסח הנדרש 
 (. "הסתייגות ביטוחית" :להלן) בצירוף הסתייגויות בלתי מהותיות

, אשר לא אושרה מראש ובכתב על ידי העירייה, הסתייגות מהותית מאישור הביטוחים
 .תביא לפסילת אישור הביטוחים

, שתתף המבקש להכניס באישור הביטוחים הסתייגות ביטוחית ומבקש לאשרה מראשמ
, ובין כהסתייגות מהותית( שאינה חייבת אישור מראש)בין כהסתייגות שאיננה מהותית 

לעיל ויפרט את מהותה  0בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף , כתובה רשאי לפנות בבקשה 
  .והנוסח החדש המבוקש על ידו

לא תביא לפסילת  0 יטוחית שאושרה בכתב בתשובת העירייה כקבוע בסעיףהסתייגות ב
הסתייגות ביטוחית שאושרה כאמור הינה אופציונאלית ולא תחייב את . אישור הביטוחים

 .המשתתפים האחרים לכלול את אותה הסתייגות באישור הביטוח שלהם
להביא לפסילת הסתייגות ביטוחית אשר לא אושרה מראש ובכתב כאמור לעיל עלולה 

כי , בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אישור הביטוחים והעירייה תהיה רשאית להחליט
 .אשר מחייבת את פסילת הצעת המשתתף ,מדובר בהסתייגות מהותית

 .החלטת העירייה בעניין זה סופית והיא איננה ניתנת לערעור
 .לעיל 11.2ד כדרישת סעיף "אישור עו –למשתתף שהינו שותפות  11.8

ותדפיס עדכני  אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין -תתף שהינו תאגיד למש 11.9
 . לעיל 11.0כדרישת סעיף , מרשם החברות המפרט את בעלי המניות או השותפים בתאגיד
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 (.במידה ונדרשת הסבה) ז ומשאבים"תוכנית הסבה מפורטת כולל לו 11.11

 .(התקנהבמידה ונדרשת ) ז ומשאבים"תוכנית התקנה מפורטת כולל לו 11.11

 .ז ומשאבים"תוכנית הדרכה מפורטת כולל לו 11.12

 .(במידה ונדרשת הטמעה) ז ומשאבים"תוכנית הטמעה מפורטת כולל לו 11.10

 תוכנית נוהל גיבויים 11.10

בהתאם  ("DRP" :ןלהל)(Disaster Recovery Planning) תוכנית התאוששות מאסון  11.15
   .(מהכולל בדיקה יזו) לתוכניות המקובלות בארגונים פיננסיים בישראל

על התוכנית (. "BCP": ןלהל) (Business Continuity Plan)  שרותית/תוכנית רציפות עיסקית 11.16
  .היערכות למצב אסוןהדן ב 5חלק  1095להיות תואמת את התקן הישראלי 

מתחייב לבצע במהלך  משתתףתוכנית שידרוג הסביבה הטכנולוגית ותוכנות התשתית שה 11.10
 .מכרזזכייתו בחודשים מיום  12

לוחמת  ימידע ומניעת נזקיהאבטחת נהלי ומנגנוניי , אמצעיכנית אבטחת מידע הכוללת ת 11.18
סייבר הכלולים בתכולת הפתרון המוצע לרבות כל שכבות אבטחת המידע ואמצעי 

אמצעים לכל סעיף בנפרד במענה של העל המסמך לכלול תאור מפורט . אבטחת מידע
 :משתתףה

עילות לוחמת סייבר לשיבוש הקוד באבטחת קוד המקור של המערכות בפני פ 1..11.1
   .(בתוכנה)המוצעות 

בפני פעילות לוחמת סייבר לשיבוש בסיסי  Data Basesבהגנה על בסיסי הנתונים  6..11.1
   .הנתונים

 הקבלןוכל כלי תוכנה אחר ש BIכלי דליית נתונים , בהגנה על כלי הפיתוח 6..11.1
קוגנוס ,  ,Oracle, Acssesתחזוקה ותפעול מערכותיו כגון , משתמש בו לצורך פיתוח

Oracle Discoverer, וכד'.  

  .בתווך התקשורת 7..11.1

 .משתתףבמשרדי ה 1..11.1

 .בשרתים המוצעים 2..11.1

 .(העירייהועל חשבונה של  העירייההמלצות לביצוע על ידי ) העירייהבמשרדי  1..11.1

מחשבים ניידים של בעלי תפקידים , בעמדות קצה ותחנות עבודה בגורמי חוץ ...11.1
 'של בעלי תפקידים וכדלטים וטלפונים חכמים טאב, במועצה

 שאינו שכיר, Chief Information Security Officer (CISO)הצהרה חתומה על ידי  11.19
 . המקובלותהמאשרת כי הפתרון המוצע עומד בכל דרישות אבטחת המידע  , משתתףב

כפי שנופקה על ידי גורם  CISOלאישור יש לצרף את תעודת ההסמכה של החותם כ 
 .החיים של המצהיר ואת וקורות CISOהכשרת 

 .משתתףרישום שם ממונה אבטחת מידע שהינו עובד שכיר קבוע אצל ה 11.21

   .משתתףח מפורטים של מנהל הפרויקט מטעם ה"קו 11.21

ממערכת של חברה אחרת ( ככל שביצע) משתתףפרטים מלאים בדבר הסבות שביצע ה 11.22
 .משתתףלמערכת ה

ככל , בקשות ההבהרהאו ל/הסתייגויות וכל תשובות העירייה לו משתתפיםפרוטקול כנס  11.20
 .חתומות על ידי המשתתף –שתהיינה כאלה 

 –ככל שהועברו כאלה אל המשתתף , תיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי המכרז 11.20
 .חתומים על ידי המשתתף

 .קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז על ידי המשתתף 11.25
 .המסמכים יוגשו בסדר הקבוע בסעיף זה

 .א תובאנה לדיוןללעיל  00פו אליהן האישורים המפורטים בסעיף צעות אשר לא יצורה
 .יובהר כי אין להגיש מסמכים נוספים שלא נדרשו על פי מסמכי המכרז

 

טבלת המחירים התמורה הנדרשת על ידי המשתתף עבור ביצוע השירותים תרשם ב 12.1 .12
 .(למסמכי המכרז' מסמך ב)המהווה חלק מהצעת המשתתף 

בהצעתו ומתן  משתתףה סופית וכוללת את כל הנדרש לשם עמידת ההצעת המחיר הינ 12.2
 .השירותים בצורה טובה ומלאה

לרבות בגין פיצול הזכייה בין , הזוכה לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת על הנקוב בהצעתו 12.0
 .או ביטול חלק מפרקי המכרז/מספר זוכים ו
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. לבדב או בהדפסה דיובעט  ימולאו ושאר מסמכי המכרז הדורשים השלמההצעת המחיר  10.1 .10
 .על המשתתף לחתום בחתימה ובחותמתליד כל תיקון 

והעתק  על גבי מדיה , Hard Copy -מקור ב: בשני עותקיםתוגש על ידי המשתתף ההצעה  10.2
לרבות תוכן עניינים עם הפניה בלינק  PDFמסמך סרוק בקובץ כ (Disk On Key)מגנטית 
נדרש לצרף להצעתו ולינק חזרה לתוכן  ףמשתתחד חד ערכי לכל מסמך שה ממוחשב
בלא שיצוין עליה כל סימן זיהוי מלבד שם המכרז , ההצעה תוגש בתוך מעטפה. העניינים

 .והיא תוכנס לתיבת המכרזים , ומספרו

, לסמן כל עמוד ועמוד במסמכי הצעתו במספר סודר, לכרוך את הצעתו משתתףעל ה 10.0
כן עניינים הכולל הפניה למספרי העמודים להפריד בין פרקי ההצעה בחוצצים ולצרף תו

 . של הפרקים השונים בהצעתו
של כל מסמך ומסמך , (מספר העמוד בהצעה)בתוכן העניינים יש לציין מיקום מדויק 

 .נדרש לצרף להצעהש

בצרוף אותם מסמכים  מסמכי המכרז בלבדמובהר ומודגש בזאת כי ההצעה תכלול את  10.0
 או מידע  אחר/אין לצרף מסמכים ו. שהמציע נדרש לצרפם למסמכי המכרז

 .מ"מע לפני , המחירים המוצעים בהצעה יהיו נקובים בשקלים חדשים 10.5
הצעה שתוגש במטבע זר תומר על ידי העירייה לשקלים חדשים בהתאם לשערו היציג של 

 .אותו מטבע ליום האחרון שנקבע להגשת ההצעות
כאילו , יהוו את התמורה -ה ק ז"תוצאת ההמרה כאמור בס -המחירים בשקלים חדשים 

 .ח"נרשמה מלכתחילה בש
 
 בות מכרזער .ד

 

לפי  חתומה כדין, לפקודת העירייה אוטונומית ערבות בנקאיתהמשתתף יצרף להצעתו  10.1 .10
הכל כמפורט "( השתתפות ערבות: "להלן) 97'ב כנספח הנוסח המצורף לתנאי מכרז זה

 :להלן
ואחרות כמפורט במפרט המיוחד ליבה גבייה ופיננסיות מערכת ) 1 פרק עבור 17.1.1

 . ₪ 511,85 על סךערבות השתתפות  - ,(למסמכי המכרז

משאבי ,  ל או שווה ערך"בקרת מעסיקים תה, מערכת ליבה שכר) 9 פרק בורע 17.1.6
על השתתפות רבות ע( כמפורט במפרט המיוחד למסמכי המכרז -אנוש ונוכחות 

 .₪  111.1,סך 

ניהול , ול ועדה מקומית לתכנון ובניהניה, הנדסה –מערכת ליבה ) . פרק עבור 17.1.6
ערבות  - (כמפורט במפרט המיוחד למסמכי המכרז GISו   לשכה משפטית

 .ח"ש 111,6על סך  השתתפות

ערבות השתתפות על סך  -(במסמכי המכרזמערכת רווחה כמפורט ) 2עבור פרק  17.1.7
2,511 ₪. 

במקום ) רשאי לצרף ערבות השתתפות אחת, משתתף המציע הצעה ליותר מפרק אחד 10.2
ובלבד וזו תהא נקובה על סך מצטבר של ערבויות , ל"בנוסח הנ( מספר ערבויות השתתפות

 . על פי הפרקים  במכרז אליהם ניגש, ההשתתפות הנדרשות
 .10.6.2119ערבויות ההשתתפות תעמודנה בתוקפן עד ליום  10.0
להאריך תוקפה של ערבות  במידת הצורך ועל פי דרישת העירייה מתחייב המשתתף 10.0

 .יום נוספים 91לתקופה נוספת עד  השתתפות ה

 .תיפסל –העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל , הצעה שלא תצורף אליה ערבות 10.5
 

את ערבות או ערבויות ( שזכה בפרק אחד או יותר במכרז)הזוכה בעת החתימה על ההסכם יחליף  .15
, על פי העניין,  (ות ביצועערבוי)בערבות או ערבויות בנקאיות קבועות , על פי הענין, השתתפותה

יים  /ים הרלבנטי/בהם זכה תחת הפרק/ים בו/בהם זכה או לסיווג המרכיב/ים בו/בהתאם לפרק
 .ולפי תנאי ההסכם

 
 בחינת ההצעות .ה
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ם המפורטים במפרט מרכיביההזכות להזמין את כל לעירייה נתונים שיקול הדעת המלא ו 16.1 .16
הכמות שתוזמן מכל וכן לקבוע את , או יותרמספק אחד , או חלקם, או במסמכי המכרז/ו

 .מרכיב ומרכיב

הגשת ההצעה לשתף פעולה עם הזוכים משתתף המגיש הצעתו למכרז זה מתחייב בעצם  16.2
שתבטיח מענה מלא על צורכי  ולפעול בכל דרך נדרשת, לוככל שיהיו כא, האחרים במכרז

עברת נתונים דו תחזוקה והטמעת ממשקי ה, ודרישות העירייה וזאת לרבות פיתוח
בין המערכות המוצעות   Web Serviceאו  XMLאוטומטיים  בזמן אמת מבוססי , סיטריים

 .על ידו לבין המערכות אשר יוצעו על  ידי אחרים שהעירייה תחליט להתקשר איתם
 

או הערכה באשר /הוכחת יכולת ו משתתפיםשומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת ה העירייה .10
או /ו העירייהאו התקנת מערכת בחצרי /לרבות ביצוע פיילוט ו)נאי מכרז זה ליכולתם לעמוד בת

: להלן) (יישום מהסוג המוצע אצל לקוח קיים/ מערכת / י ניתוח ובחינת שרות "הערכה ע
 .("ההערכה"

בגין העלויות שתגרמנה לו בקשר עם ביצוע , משתתףלא תפצה  העירייהמובהר בזאת כי 
 .ובין אם לאו, תו כזוכה בסופו של דברבין אם נבחרה הצע, ההערכה

 

 :בהתאם למשקל הבאביחס לכל פרק בנפרד ותבחן את ההצעות   העירייה .18

והמערכות  השירותים לכלל לחודש המוצעת העלות: קרי, ההצעה מחירבגין  01% 18.1
  ;באותו פרק הנדרשים

וש במסגרת השוואת מחירי ההצעות תתחשב העירייה בעלות ציוד הקצה שיהא עליה לרכ
בהתאם , לשם התאמת ציוד הקצה שברשותה למערכות המוצעות על ידי המשתתף

  .למחירי השוק של אותו ציוד בהתאם לבדיקותיה
חודשי התקשרות ותתווסף למחיר  12עלות רכישה זו תחולק על ידי העירייה על פני 

 .המוצע לפרק הרלוונטי

עי של העירייה באשר בהתבסס על חוות דעת הצוות המקצוההצעה  איכותבגין  01% 18.2
 .לפתרון המוצע

 

יוכרז , ביחס לפרק בו הוגשה ההצעה שהצעתו תזכה בציון המשוקלל הגבוה ביותר משתתףה .19
שהצעתו תזכה בציון  משתתףה לקבוע את, אך לא חייבת, העירייה רשאית. כספק זוכה ראשון

 הקבלןיה היה ואיתו תתקשר העירי, ביחס לאותו פרק כספק זוכה שני השני בגובהו המשוקלל
 . הזוכה הראשון לא יעמוד בתנאי הצעתו

 
, הצעת המחירל 8בסעיף  0' פרט לפרק מס ,בכל אחד מהפרקים, ציון המחיר לכל אחת מההצעות .21

 :בהתאם לנוסחה שלהלןיקבע באופן יחסי למחיר ההצעה הזולה ביותר 

 מחיר ההצעה הזולה ביותר שהוגשה לאותו פרק
 מחיר הצעת המשתתף

X 01 

 

 GIS, ניהול ועדה מקומית לתכנון ובניה, הנדסה)להצעת המחיר  8בסעיף  0' בפרק מסהמחיר ציון  .21
 2כסיכום של יקבע באופן יחסי למחיר ההצעה הזולה ביותר הניקוד , (וניהול לשכה משפטית

 :נוסחאות שלהלןה
 

  0.0עד  0מחיר ההצעה הזולה ביותר שהוגשה לסעיפים 
 מחיר הצעת המשתתף

X 61 
 

 
  0.05עד  0.5מחיר ההצעה הזולה ביותר שהוגשה לסעיפים 

 מחיר הצעת המשתתף                            
X 11 

+ 

 

 

 . בפני נציגי העירייה המערכת הדגמת סמך על הצעהל יוענקציון האיכות  22.1 .22

ניקוד האיכות יקבע כממוצע הניקוד שינתן על ידי כל אחד מחברי הצוות המעריך בכל  22.2
 :לכל אחד מפרקי המכרז בנפרד מהפרמטרים שלהלןאחד 

 .נקודות 11מקסימום  - ידידותיות 66.6.1



  991029 'כרז פומבי מסמ
  אספקת מערכות לניהול ממוחשב של העירייה

 
 'מסמך א

 9 _________________: חתימת המשתתף 

 .קודותנ 15מקסימום  - פונקציונאליות 66.6.6

 .נקודות 5  מקסימום -  כללי 66.6.6

 

 :לכלול בצוות המדגים מטעמו את בעלי התפקידים הבאים משתתףכל  לע .20
צעות על ידי המערכות המואשר יציג את  משתתףל או מנהל בכיר אחר מטעם ה"מנכ 20.1

 . משתתףה

לספק מענה לשאלות בתחומי , פ פניית אנשי העירייה"ע, אשר יוכל( CTO)טכנולוגי מוביל  20.2
לרבות תיאור הפתרון , התצורה הטכנולוגית של קונפיגורציית הפתרון המוצע על ידו

, DRP ,BI, טכנולוגי ותקשורתי Help Desk, אבטחת המידע, ISP, באשר לחוות השרתים
 .'נתונים וכד תקשורת

   

 :המערכות תבוצע בלוחות הזמנים שלהלןהדגמת  20.1 .20

 ;משתתףשעות לכל  0עד  -קשר לתושב , רכש, חינוך, פיננסיות, מערכות גביה 67.1.1

 ;משתתףשעות לכל  2עד  -בקרת מעסיקים ונוכחות , משאבי אנוש ,מערכות שכר 67.1.6

 ;שתתףמשעות לכל  2.5עד  - וניהול נכסים משפטית, GIS, מערכות הנדסה 67.1.6

 .שעות לכל משתתף 2עד  -מערכת רווחה  67.1.7

 :שלהלן בתאריכים  9:11-16:11בין השעות  הדגמת המערכות תתבצע 20.2

, 0.0.2119בתאריכים  קשר לתושב, רכש, חינוך, פיננסיות, גביה :11מערכות פרק  67.6.1
8.0.2119;  

בתאריכים בקרת מעסיקים ונוכחות  , שכר משאבי אנוש: 12מערכות פרק  67.6.6
10.0.2119 ,15.0.2119; 

משפטית וניהול נכסים בתאריך , GIS, מערכות הנדסה: 10מערכות פרק  67.6.6
11.0.2119; 

 .0.0.2119 ךבתארירווחה : 10מערכות פרק  67.6.7

 . על המשתתף להיות ערוך להצגת המערכות המוצעות על ידו בתאריכים אלו 20.0
מובהר כי העירייה תהיה רשאית לקבל מהמציעים הדגמות נוספות והרחבות בדבר  20.0

הבהרה נדרשת /הדגמה/לרבות ביצוע בנפרד של כל פעולה, או כל חלק ממנה, דגמההה
 .או כל רכיב בהן, ביחס למערכות המוצעות

תפסל , משתתף שלא יגיע להצגת המערכות המוצעות על ידו בתאריכים הקבועים לעיל 20.5
 . הצעתו לעניין המערכת אותה לא הציג בפני העירייה

לעיל ובלבד  2ק "לשנות התאריכים הנקובים בס זכותההעירייה שומרת לעצמה את  20.6
 .שעות בטרם המועד החדש שיקבע להצגת המערכות 02שתאפשר למשתתפים התראה של 

   
 :כדלקמן יהיותים המקצועים לדרוג האיכות הצוו 25.1 .25

 :ואחרות קשר לתושב, פיננסיות, מערכות גביה 61.1.1

 גזבר העירייה מר ראובן וויצמן 61.1.1.1

 מיקי אילוזר העירייה מר מיכאל "מנמ 61.1.1.6

 בן גוזישגית ' גב –מנהלת הכנסות ונכסים  61.1.1.6

 מר יצחק בן שושן –מנהל הרכש  61.1.1.7

 מנחם נויפלדח "רו –הנהלת חשבונות ' מנהל מח 61.1.1.1

 פרטוש רחל' הגב -מנהלת מחלקת חניה  61.1.1.2

 אורית אסייג' הגב -ראשת מינהל חינוך  61.1.1.1

 איה קשת' הגב –גיל רך  'מנהלת מח ..61.1.1

 :אנוש ונוכחותמשאבי , בקרת המעסיקים, מערכות השכר 61.1.6

 גזבר העירייה מר ראובן וויצמן 61.1.6.1
 ר העירייה מר מיכאל מיקי אילוז"מנמ 61.1.6.6
 רותי נוטס' גב –שכר  ' מנהלת מח 61.1.6.6

 קובי שמעוני –ל משאבי אנוש "סמנכ 61.1.6.7

 איילה עבדי' גב –  רכזת נוכחות 61.1.6.1

 רווית נגר' גב–משאבי אנוש  61.1.6.2
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 מר מנחם נויפלד  –הנהלת חשבונות ' מנהל מח 61.1.6.1

 :ועדה לתכנון ובניה, משפטית לשכה, GIS, הנדסהמערכות  61.1.6

 מיכל סופר ר"ד – מהנדסת העירייה 61.1.6.1

 מר ראובן וויצמן -גזבר העירייה  61.1.6.6

 מר מיכאל מיקי אילוז -ר העירייה "מנמ 61.1.6.6

 אביבה שמילה ודעי' גב –מנהלת אגף רישוי ובנייה  61.1.6.7

 יןלר'מר אלכס צ – ומנהל אגף הפיקוח ון ובניהנמזכיר הועדה לתכ 61.1.6.1

 ד כנרת הדר"עו –ה יועצת משפטית של העירי 61.1.6.2

 :מערכת רוווחה 61.1.7
 עדי מקל' גב –ראש מינהל רווחה  61.1.7.1

 אורנית בן ישי ' גב – עובדת תכנון מידע והערכה 61.1.7.6

 סיגל שר ' גב –מתאמת רפורמה , ראש צוות 61.1.7.6

 מר מיכאל מיקי אילוז –ר העירייה "מנמ 61.1.7.7

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הרכב הצוותים הבוחנים בהתאם לשיקול  25.2
 .ה הבלעדידעת
 

ל והכ, משתתפיםשומרת לעצמה את הזכות לפצל את השירותים השונים בין מספר  העירייה .26
 .בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

 

 .מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי  העירייהאין  .20
 

לשביעות שלא אשר ביצעו בעבר עבודתם  משתתפיםתהא רשאית לדחות הצעות של  העירייה .28
 .או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לפי שיקול דעתה, נהרצו

 

לק כלשהו ממנו ומובהר בזה כי חאו /שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו העירייה .29
כך שבעצם הגשת , בגין הביטול כאמור העירייהלא תהא זכות תביעה כלשהי כלפי  משתתףל

 .אמורעל כל זכות תביעה כ משתתףההצעה מטעמו מוותר ה
 

במכתב שישלח לכתובת שנמסרה או /תימסר על כך הודעה בפקסימיליה ו מכרזזוכה בל 01.1 .01
 .הצעתועל ידו ב

ערבות המשתתף תושב לידי  .משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב 01.2
זוכים /יחתם ההסכם עם הזוכהיום מהיום בו  01-משתתף שלא זכה במכרז לא יאוחר מ

יום מהמועד שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצעות  121-לא יאוחר מ במכרז ובכל מקרה
 .למכרז

 
 מחויבויות הזוכה .ו

 

 :יהא כל זוכה במכרזל ימים מהמועד בו קיבל הודעה על זכייתו ע 0תוך  .01

העתקים ולמסור כל ההעתקים  0-לחתום על הסכם ההתקשרות בחתימות מקוריות ב 01.1
 .לידי העירייה

לחוזה  92'גכנספח בנוסח המצורף , ום ביטוחיםלהמציא לעירייה אישור על קי 01.2
 .על ידי חברת ביטוח מטעמו בחתימה מקורית כשהוא חתום, ההתקשרות

 מ"כולל מע, השנתית מהתמורה 11%בנקאית אוטונומית בשיעור להגיש לעירייה ערבות  01.0
 (."ערבות ההקמה": להלן)

וקפה שישה ות לחוזה ההתקשרות 95'כנספח גערבות ההקמה תהא בנוסח המצורף 
 .חודשים ממועד חתימת הסכם זה

, ההשתתפותלידי העירייה תוחזר לזוכה ערבות ההקמה  בסמוך לאחר מסירת ערבות
 .שצירף להצעתו

ההקמה בערבות  בסמוך לאחר קבלת המערכת על ידי העירייה יחליף הקבלן את ערבות 01.0
, השנתית המהתמור %5עור בשי, לחוזה ההתקשרות 98'כנספח גביצוע בנוסח המצורף 

חודשים לאחר תום  0תוקף ערבות הביצוע יהיה (. "ערבות הביצוע": להלן) מ"כולל מע
  .קופת התפעולת

 .עם המצאת ערבות הביצוע לידי העירייה תשיב העירייה לקבלן את ערבות ההקמה
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תהא העירייה רשאית לבטל , המכרזשתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי מ 02.1 .02
 .זכייתו בהודעה בכתב לאלתר את

מכל סיבה שהיא הקשורה בזוכה רשאית העירייה להגיש את  מכרזבוטלה הזכייה ב 02.2
למי שייקבע על ידה  השירותיםערבות הבנקאית שבידה לגביה וכן למסור את ביצוע ה

 .והמשתתף שבוטלה זכייתו יפצה את העירייה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך
לעיל ייחשב כפיצוי מוסכם ומוערך מראש לעירייה בגין חילוט ערבות המשתתף כאמור  02.0

 .הפרת התחייבויות המשתתף 
התחייבויות מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל תשמש ערבות המשתתף כבטחון למילוי 

 .לעיל 01' עכמפורט בס הזוכה
 
 
 
 
 
 

 
          

______________________ 
 שמעון לנקרי            

 העירראש               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S:\bar\archive33\00008_מכרז.doc
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 ___________: תאריך 
   כבודל

 עיריית עכו
 עכו, 05ויצמן 

 
 .נ.ג.א

 הצעת המשתתף
    
 :פרטי המשתתף .1
 

 _______________________________________________: השם
 

 ____________________________________:צ.ח/ פ .ח./ז.מספר ת
 

 ______________________________________: כתובת המשתתף
 

 '  ________________________פקס__________________  : הטלפון' מס
 

 פומבי מכרז את כל תנאי ווהבנ קראנו היטב, בדקנו, בזהירות וים בזאת כי בחנהננו מצהיר .6
כל הנדרש  הבנו אתו, המכרז מסמכיוכל המסמכים המפורטים בההסכם , של עיריית עכו 2/2119

עשוי להשפיע על דקנו ושקלנו כל דבר הלאחר שבוהצעתנו זו ניתנת , תתפים במכרז זהשמאת המ
וזאת לרבות ידיעתנו כי בעירייה מופעלות מערכות מידע ממוחשבות  נוקביעת מחיר הצעת

 :כמפורט להלן
 נט-חה ועוד מבית היוצר של מטרופולירוו, חינוך, גזברות, מערכות גביה 2.1
 בר טכנולוגיות –נכסים , לשכה משפטית, מערכות הנדסה 2.2
 טלדור – GISמערכות  2.0
 מטרופארק -מערכת פיקוח וחניה  2.0
 שכר -מ"מל –מערכות שכר  2.5

 

 :ים ומתחייביםממסכי ,נו מצהיריםנה .6
המכרז ללא כל  מסמכיאת כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים ב נולקבל על עצמ 0.1

 .סתייגותה
 יםהיה מנוענדלעיל ועל כן  2כאמור בסעיף  בוססת על בדיקותינוזאת מ צעתנוהי כ 0.2

בנה של ה-אי, מלהציג כל תביעות או דרישות שתתבססנה על כל טענות של אי ידיעה 
 .מראש על כל הטענות מסוג זה יםמוותר וואנ המכרז מסמכיתנאי המכרז או איזה מקרב 

ידע לשם ביצוע הו, הניסיון ,הכישורים המקצועיים, ייםהאמצעים הכלכל י ברשותנוכ 0.0
 .שירותים נשוא המכרזה

אחר  משתתףקשר או הסכם עם כל , כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה 0.0
 . במכרז זה

 .מסמכי המכרזחר כל ההוראות המפורטות בכל א י מילאנוכ 0.5
גביהם הגשנו אנו ים לרקהגישה הצעה למכרז לאותם פ אל למציע חברה קשורהכי  0.6

  .הצעתנו

 

 0אתנו בתוך ים כי נחתום על החוזה ונמציא את כל המסמכים הנדרשים ממננו מצהירים ומסכיה .7
  העירייהתהיה , ובמידה ולא נעשה כן, כולו או חלקו, לנו על זכייתנו במכרזימים מיום שיודע 

פי שיקול דעתה והכל ל, או לבטל את המכרז, אחר משתתףסכם עם כל החתום על הלרשאית 
 .הבלעדי

 

 :המסמכים כדלקמןכל ים להצעתנו זו את ו מצרפננה .1
על כל , ('מסמך א)להזמנה להציע הצעות  2.2ם בסעיף כהגדרת, מסמכי המכרז כולם 5.1

 .חתומים בכל עמוד ועמוד בחתימתנו המחייבת, נספחיהם
המכרז בנוסח המצורף לתנאי  להזמנה להציע הצעות 6.1.1' הצהרה לאישור האמור בס 5.2

 .90'נספח בומסומן 
ידו -שאינו הבעלים הבלעדי של זכויות הקניין בכל המוצרים המוצעים על למשתתף 5.0

או אישור מאת /ו' עותק מהסכם התקשרות עם צד ג -לרבות בתוכנות , במסגרת הליך זה
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לשימוש בזכויות הקניין במוצרים המוצעים על ידי ' בדבר הסכמתו של צד ג' צד ג
 .להזמנה להציע הצעות 6.1.2סעיף המשתתף כדרישת 

ניסיון מוכח בביצוע  יו בעלנממשלתיים המעידים על היותאו /מגופים עירוניים ו אישורים 5.0
פרוט המערכות ותקופת כוללים האישורים . להזמנה להציע הצעות 6.2כדרישת סעיף 

 .או במשרד הממשלתי עירייההפעלתן ב
 .ה להציע הצעותלהזמנ 10ערבויות משתתף כדרישת סעיף /ערבות 5.5
,  אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים 5.6

 .להזמנה להציע הצעות 6.6כדרישת סעיף , על שם המשתתף, 1906-ו"תשל
 .על שם המשתתף, אישור על ניכוי במקור 5.0
יריית עכו של ע 2/2119במכרז פומבי  ונזכהאישור בכתב של חברת ביטוח בישראל כי היה  5.8

בכל פוליסות הביטוח כמפורט באישור הביטוחים המצורף  נותותהא היא מוכנה לבטח א
ובהתאם לתנאים  ("אישור הביטוחים": להלן) להסכם ההתקשרות 92'גכנספח 

 . המפורטים באותו אישור
נוסח אישור , כחלק בלתי נפרד ממנו, צורף אליומהאישור חתום על ידי חברת הביטוח ו

 .אישור הביטוחים עצמו חתום על ידי חברת הביטוח מצורףופין או לחל הביטוחים
 .להזמנה להציע הצעות 11.2ד כדרישת סעיף "אישור עו -למשתתף שהינו שותפות  5.9

ותדפיס עדכני  אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין -תתף שהינו תאגיד למש 5.11
 11.0כדרישת סעיף , מרשם החברות המפרט את בעלי המניות או השותפים בתאגיד

 . להזמנה להציע הצעות
 (.במידה ונדרשת הסבה) ז ומשאבים"תוכנית הסבה מפורטת כולל לו 5.11
 (.במידה ונדרשת התקנה) ז ומשאבים"תוכנית התקנה מפורטת כולל לו 5.12
 .ז ומשאבים"תוכנית הדרכה מפורטת כולל לו 5.10
 (.במידה ונדרשת הטמעה) ז ומשאבים"תוכנית הטמעה מפורטת כולל לו 5.10
 .תוכנית נוהל גיבויים 5.15
בהתאם  ("DRP" :ןלהל)(Disaster Recovery Planning) תוכנית התאוששות מאסון  5.16

   .(כולל בדיקה יזומה) לתוכניות המקובלות בארגונים פיננסיים בישראל
על התוכנית (. "BCP": ןלהל) (Business Continuity Plan)  שרותית/תוכנית רציפות עיסקית 5.10

  .היערכות למצב אסוןהדן ב 5חלק  1095תקן הישראלי להיות תואמת את ה
תוכנית שידרוג הסביבה הטכנולוגית ותוכנות התשתית שהמשתתף מתחייב לבצע במהלך  5.18

 .חודשים מיום זכייתו במכרז 12
לוחמת סייבר הכלולים בתכולת הפתרון המוצע לרבות  יאמצעי אבטחת מידע ומניעת נזקי 5.19

 :לכל סעיף בנפרד מפורטים אמצעיםה. טחת מידעכל שכבות אבטחת המידע ואמצעי אב

באבטחת קוד המקור של המערכות בפני פעילות לוחמת סייבר לשיבוש הקוד  1.11.1
   .(בתוכנה)המוצעות 

בפני פעילות לוחמת סייבר לשיבוש בסיסי  Data Basesבהגנה על בסיסי הנתונים  1.11.6
   .הנתונים

 הקבלןתוכנה אחר ש וכל כלי BIכלי דליית נתונים , בהגנה על כלי הפיתוח 1.11.6
קוגנוס ,  ,Oracle, Acssesתחזוקה ותפעול מערכותיו כגון , משתמש בו לצורך פיתוח

Oracle Discoverer, וכד'.  

  .בתווך התקשורת 1.11.7

 .משתתףבמשרדי ה 1.11.1

 .בשרתים המוצעים 1.11.2

 .(המלצות לביצוע על ידי העירייה ועל חשבונה של העירייה)במשרדי העירייה  1.11.1

בעלי תפקידים  מחשבים ניידים של, דה בגורמי חוץבעמדות קצה ותחנות עבו ..1.11
 'של בעלי תפקידים וכדטאבלטים וטלפונים חכמים , במועצה

 שאינו שכיר, Chief Information Security Officer (CISO)הצהרה חתומה על ידי  5.21
 . המאשרת כי הפתרון המוצע עומד בכל דרישות אבטחת המידע המקובלות , במשתתף

כפי שנופקה על ידי גורם  CISOאת תעודת ההסמכה של החותם כ לאישור יש לצרף 
 .ואת וקורות החיים של המצהיר CISOהכשרת 

 . ת מידע שהינו עובד שכיר קבוע אצלנורישום שם ממונה אבטח 5.21
   .מטעמנוח מפורטים של מנהל הפרויקט "קו 5.22
רכת למעממערכת של חברה אחרת ( נוככל שביצע) נופרטים מלאים בדבר הסבות שביצע 5.20

 .שלנו
ככל , בקשות ההבהרהאו ל/הסתייגויות וכל תשובות העירייה לים ושתתפפרוטקול כנס מ 5.20

 .נוחתומות על יד –שתהיינה כאלה 
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חתומים , ינוככל שהועברו כאלה אל, תיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי המכרז 5.25
 .נועל יד

 .נוקבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז על יד 5.26

 

ממועד הכנסתה לתיבת הינה בתוקף , כל הנובע ממנה וכל המשתמע ממנה לע, זאת נוצעתה .2
 .מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרזיום ( 121)עשרים ולמשך לא פחות ממאה המכרזים ו

 

 .יחידהאמור והמוצהר לעיל בלשון רבים דינו כדין לשון יחיד במידה והמציע הוא כל  .1

 

 : מ"לפני מעבמחירים , לגביהם מוגשת הצעתנוכלל השירותים בפרקים למתן  נוהלן הצעתל ..

 

 1כמות מערכת פרק
 

מחיר 
 מינימום

מחיר 
 מקסימום

עלות חודשית 
 2מ"לפני מע

  כמפורט במפרט המיוחד פיננסיות ואחרות , גבייה ,ת ליבהומערכ: 10 פרק

0.0 

 מערכות גביה
ומערכות פיננסיות לוגיסטיות 

ובנספח  כמפורט במסמכי המכרז
-2.0.1, , 2.1.1-2.1.8ים סעיפ 11/'ב

2.0.15 

 נכסים 25,111
 עמדות גביה 01
  ש ורכש"עמדות  הנח 61

20,111  ₪ 32,500 ₪  

0.9 

מערכת חינוך עירונית ומערכות 
כספיות לבתי הספר כמפורט 

סעיף  11/'ובנספח ב במסמכי המכרז
2.2.1 

 עמדות בעירייה 11
עמדות ניהול כספי  18

 לבתי ספר
2,511 ₪ 0,251 ₪  

כמפורט במסמכי רישוי עסקים  ..0
  ₪  1,511 ₪  1,111 עמדות בעירייה 5 2.2.2סעיף  11/'ובנספח ב המכרז

0.2 
מערכת פיקוח רב תכליתי וחניה 

ובנספח כמפורט במסמכי המכרז 
 2.2.0 ,2.2.0 פיםסעי 11/'ב

 עמדות 6
חמרה )ערכות פקח  01

 (ותוכנה
 ערכות מנהל 0

10,511 ₪ 18,111 ₪  

ד כמפורט במסמכי "ערכת מיממ 0.5
  ₪ 1,111 ₪ 051 עמדות  5 המכרז וקישור למערכת אביב

0.8 

תקשורת ותשתיות , שירותי ענן
טכנולוגיות למערכות הגביה 

, פיננסיות ואחרות לרבות אירוח
אבטחה ואיחסון אתר האנטרנט של 

, העירייה וקוו תקשורת סימטרי
מאובטח ברוחב פס של , עיסקי

 Downמגה  Up 01מגה  01לפחות 
מגה  01במידה ולא קיימת מהירות )

לעבודה עם המערכת ( מגה 51אז 
באופן מהיר ובהתאם לכללי ה 

SLA כרז זהמב 

  ₪ 6,251 ₪ 5,111 ומפלט ללא הגבלת נפח ק

0.8.0 

חיבור ישיר דרך )בנוסף לסעיף לעיל 
בין  VPNהגדרת ( קו יעודי לספק

 הקבלן לאתר עיריית עכו 
דרך הקו הראשי של חיבור : הערה

כלול  
 1.6בסעיף 

כלול 
 1.6בסעיף 

 ללא עלות

                                                           
במהלך תקופת החוזה מבלי  15%המפורטים בעמודה זו יכולים להשתנות בסדר גודל של עד  ההיקפים  1

תשונה התמורה באופן , בהיקף השירותים 15%במידה ויהיה שינוי של מעל . שתהא הורדת או תוספת מחיר
 .   אין האמור בסעיף זה תקף באשר למערכות הרווחה. יחסי לשינוי בהיקף הכמותי

, הדרכה הטמעה, התקנההמוגדרים במסמכי המכרז לרבות  כל האפיוניםהתמורה המפורטת כוללת את   2
ניהול מסמכים כלל ,  BI ,BPM,CRMמערכות , DRPשרותי , שירותי אירוח בחוות השרתים של הספק

שרותי תחזוקה למערכות המרכזיות וכל השאר כמפורט במסמכי (  תפעולי ומשרדי)אירגוני ומערכתי  
ייה המוגדרים במסמכי בנפרד על שירותים שעל הספק  לספק לעיר/העירייה לא תשלם בנוסף. המכרז
 .המכרז
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 העירייה 

0.7 
מערכות קשר לתושב כמפורט 

 11/'ובנספח ב במסמכי המכרז
 2.2.5בסעיף 

  ₪ 1,111 ₪ 051 קומפלט

0.6 
מערכת ניהול מסמכים משרדית 

כלל אירגונית בנוסף למערכת ניהול 
 המסמכים התפעולית

  ₪ 10,111 ₪ 11,111 עמדות קצה 111

 VPNחיבור משתמשים דרך  0.2
CLIENT  אוSSL  כלול כלול משתמשים 11עד 

ללא עלות 
במסגרת מספר 

המשתמשים 
 הקיימים

  (₪ 78,511 תעלה על ולא ₪  80,511 תפחת מלא ) 10לפרק כ עלות כוללת "סה 
 

 משאבי אנוש ונוכחות,  ל או שווה ערך"בקרת מעסיקים תה, שכר: 19פרק 

9.0 

ל או "בקרת מעסיקים תה, שכר
 משאבי אנוש ונוכחות,  שווה ערך

כמפורט במסמכי המכרז ובנספח 
 0.1-0.0סעיפים  11/'ב

עובדים מתוכם  1,011
 ₪ 28,051 ₪ 20,111 פנסיונרים 501

 

9.9 

תקשורת ותשתיות , שירותי ענן
בקרת , טכנולוגיות למערכות השכר

משאבי אנוש ונוכחות , המעסיקים
וקוו , סמכי המכרזכמפורט במ

מאובטח , עיסקי, תקשורת סימטרי
 Up 10מגה  11ברוחב פס של לפחות 

לעבודה עם המערכת  Downמגה 
באופן מהיר ובהתאם לכללי ה 

SLAכרז זהמב 

 ₪ 2,811 ₪ 1,511 קומפלט ללא הגבלת נפח

 

9.. 

חיבור ישיר דרך )בנוסף לסעיף לעיל 
בין  VPNהגדרת ( קו יעודי לספק

 עיריית עכו  הקבלן לאתר
חיבור דרך הקו הראשי של : הערה

 העירייה 

 
 כלול

 2.2בסעיף 
 כלול

 2.2בסעיף 

 
 

 ללא עלות

  (₪ 0,551. תעלה על ולא ₪  92,511תפחת מ לא ) 19לפרק כ עלות כוללת "סה 

   וניהול לשכה משפטית GIS, ניהול ועדה מקומית לתכנון ובניה, הנדסה: .1 פרק

..0 
 כה משפטיתמערכת לניהול לש

כמפורט במסמכי המכרז ובנספח 
 0.10 סעיפים 11/'ב

  ₪ 1500 ₪ 1200 עמדות קצה 11

  ₪  1511 ₪  1211 עמדות 5 0.12 ניהול נכסים 

..9 

 מינהל הנדסהמערכות לניהול 
המקומית לתכנון ובנייה והועדה 

כמפורט במסמכי המכרז ובנספח 
 0.0-0.11, 0.1-0.5סעיפים  11/'ב

  ₪ 4000 ₪ 3000 קצהעמדות  01כ 

כמפורט במסמכי  GISמערכת  ...
 0.6סעיף  11/'המכרז ובנספח ב

צפיה , עמדות עידכון 5
 בלתי מוגבל

2111 ₪ 2511 ₪  

..2 

תקשורת ותשתיות , שירותי ענן
 GISטכנולוגיות למערכות הנדסה 

בפרק זה , נכסים ומשפטיות
יתאפשר לספק לאחסן חלק 

מהנתונים והמערכות בשרתי 
, ידרש לרכוש הקבלןירייה אך הע

, לתחזק לשדרג את כל תוכנות
בסיסי הנתנים וכל רכיב רלוונטי 

 . אחר

  ₪ 1250 ₪ 1000 קומפלט ללא הגבלת נפח
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..2.0 

 GISשרידות למערכת 
( בבניין העירייה)שרת מקומי 

בענן  GISמסונכרן עם המערכת 
 (לצורכי חירום)

כלול  
 0.0בסעיף 

כלול 
 0.0בסעיף 

 

₪  6,211 תפחת מלא )וסעיפי המשנה שלו   2..עד כולל  0..לסעיפים כ עלות כוללת "סה 
  (₪ 01,751 תעלה עלולא 

אין לכתוב  אין לכתוב מחיר דיגיטציה וקומפילציה של תוכנית  5..
 מחיר

אין לכתוב 
 מחיר

אין לכתוב 
 מחיר

  ₪ 287 ₪ 215  תוכנית נקודתית לחלקה אחת 
  ₪ 437 ₪ 327  חלקות 5 - 2תוכנית ל  
  ₪ 825 ₪ 618  חלקות   6-11 תוכניות ל 
  ₪ 1000 ₪ 750  חלקות 25 - 11תוכנית ל  
  ₪ 2375 ₪ 1780  חלקות 51 - 26תוכנית ל  
  ₪ 3125 ₪ 2344  חלקות 51תוכנית מעל  

  ₪ 251 ₪ 211 מחיר לשעה עבודות ויעוץ לפי שעות 8..

י  טופס מקוון אינטרנטי רספונסיב 7..
  ₪ 551 ₪ 011 מחיר לטופס (אופציונלי)

י עובד "שירותי קליטת נתונים ע 6..
  ₪ 101 ₪ 121 מחיר לשעה (אופציונלי)קבלן באתר הלקוח 

י עובד "שירותי קליטת נתונים ע 2..
  ₪ 9,511 ₪ 8,511 היקף של חצי משרה (אופציונלי)קבלן באתר הלקוח 

י עובד "שירותי קליטת נתונים ע 01..
  ₪ 19,511 ₪ 10,111 משרה מלאה (אופציונלי)בלן באתר הלקוח ק

י מומחה "ע הכשרה/ שעת הדרכה 00..
  ₪ 181 ₪ 151 מחיר לשעה יישום באתר הלקוח

י מומחה "ע הכשרה/ שעת הדרכה 09..
  ₪ 181 ₪ 151 מחיר לשעה יישום באתר המציע

י מומחה "ע הכשרה/ יום הדרכה .0..
  ₪ 1,511 ₪ 1,011 ליום מחיר יישום באתר הלקוח

..02 
י מומחה "ע הכשרה/ יום הדרכה

  ₪ 1,511 ₪ 1,011 מחיר ליום יישום באתר המציע

י "ע הכשרה/ שעת הטמעה והדרכה 05..
  ₪ 251 ₪ 211 מחיר לשעה מומחה יישום בכיר 

י "ע הכשרה/ יום הטמעה והדרכה 08..
  ₪ 2,511 ₪ 2,111 מחיר ליום מומחה יישום בכיר

..07 
בדיקת קבצי מיפוי פוטוגרמטרי 

קיימים ועריכתם לקליטה ביישומי 
 gisה

  ₪ 2,011 ₪ 2,111 קומפלט

קליטת שכבת מיפוי פוטו גרמטרי  06..
  ₪ 011 ₪ 011 קומפלט GISערוכה ביישומי 

ח "בדיקת ועריכת נתוני מיפוי הגו 02..
  ₪ 61 ₪ 51 לגוש GISרים לקליטה ביישומי "ותצ

קליטה של קבצי קדסטר התאמה ו 91..
  ₪ 1,911 ₪ 1,611 קומפלט GISקיימים ליישומי 

..90 

ביצוע צילום אוויר אלכסוני רב 
זוויתי של כל מרחב תכנון העיר 
ואספקת כל תפוקותיו ערוכות 

 לקליטה במערכת המוצעת

  ₪ 26,111 ₪ 21,111 קומפלט

קליטת צילום אוויר אלכסוני רב  99..
  ₪ GIS  811 ₪ 1,111זוויתי ביישום 

גזירה וקליטה גרפית ואלפאנומרית  .9..
  ₪ 85 ₪ 01 תוכנית מפה / של תוכנית

קליטת תוכנית מתאר ארצית או  92..
  ₪ 91 ₪ 01 תוכנית ע"מחוזית או שו

  ₪ 551 ₪ 011 תוכניתהכנה לקליטת ייעודי תוכנית מתאר  95..



 991029' כרז פומבי מסמ
 אספקת מערכות לניהול ממוחשב של העירייה

 
 'מסמך ב

 10 _________________: חתימת המשתתף 

 לשכבות מפת הרצף

הכנה לקליטת ייעודי תוכנית  98..
  ₪ 051 ₪ 211 תוכנית פורטת לשכבות מפת הרצףמ

..97 
ע "הכנה לקליטת ייעודי תב

 11נקודתית לשכבות מפת הרצף עד 
 דונם

  ₪ 101 ₪ 121 תוכנית

עריכת שכבת קומפילציה לייעוד  96..
  ₪ 211 ₪ 101 קומפלט GISערוכה לקליטה ביישומי 

יצירת מפת רצף ייעודית מתארית  92..
  ₪ 261 ₪ 221 קומפלט GISישומי ערוכה לקליטה בי

יצירת מפת רצף ייעודית מפורטת  1...
  ₪ 261 ₪ 221 קומפלט GISערוכה לקליטה ביישומי 

קליטת מפת רצף תכנוני למערכת  0...
  ₪ 011 ₪ 551 קומפלט המוצעת

קליטת מפת רצף תכנוני למערכת  9...
  ₪ 81 ₪ 61 קומפלט ההפצה

.... 

דע התכנוני עדכון שוטף של כלל המי
ובמערכת  GISביישומי מערכת ה 

י "האלפאנומרית בתחום התכנון ע
 עובד מטעם הקבלן

  ₪ 111 ₪ 85 שעת עבודה

עדכון גוש מקובץ מודד בשכבת  2...
  ₪ 151 ₪ 121 לפי גוש הקדסטר

  ₪ 01 ₪ 55 לפי דונם עדכון קטע במיפוי הפוטוגרמטרי 5...

 עדכון שכבות התוכניות הסרוקות 8...
  ₪ 001 ₪ 021 לפי תוכנית בתוכנית מתאר

עדכון שכבות התוכנית הסרוקות  7...
  ₪ 161 ₪ 101 תוכנית בתוכנית מפורטת

עדכון שכבות התוכניות הסרוקות  6...
  ₪ 121 ₪ 95 תוכנית בתוכנית נקודתית

עדכון שכבות התוכניות הסרוקות  2...
  ₪ 91 ₪ 65 נספח בנספח לתוכניות

  ₪ 611 ₪ 051 תוכנית פת הרצף בתוכנית מתארעדכון מ 21..

  ₪ 261 ₪ 201 תוכנית עדכון מפת הרצף בתוכנית מפורטת 20..

  ₪ 121 ₪ 95 תוכנית עדכון מפת הרצף בתוכנית נקודתית 29..

  ₪ 161 ₪ 121 גוש עדכון גוש במפת הרצף  .2..

  ₪ 121 ₪ 91 דונם עדכון דונם במפת הרצף 22..

  ₪ 201 ₪ 201 מפה רצף עדכנית במערכת קליטת מפת 25..

  (₪ 60,012 תעלה עלולא ₪  88,982 תפחת מלא ) 25..עד  5..לסעיפים כ עלות כוללת "סה 

 מערכת רווחה – 2פרק 

מערכת רווחה כמפורט במסמכי  2.0
  ₪ 6,511 ₪ 0,111 3עמדות 55 5סעיף  11/'ובנספח ב המכרז

  (₪ 8,511ולא תעלה על  ₪ 2,111מ  לא תפחת ) 2לפרק כ עלות כוללת "סה 

 
 : הצעתנו כוללת .1

 .אספקה והתקנה במשרדי העירייה, רישיונותה ,ציודה  כלאת  9.1
 .ת במשך כל תקופת ההתקשרות ללא תוספת מחירגים לכלל המערכועדכונים ושדרו 9.2
 .ידרשיהדרכות והטמעות בבית הלקוח ככל ש 9.0
 .התקנה והתאמת מדפסות בתחנות לכל תוכנה בנפרד 9.0

                                                           
 .כמות העמדות  יכולה להשתנות מבלי שהמציע יהיה זכאי להורדה או תוספת במחיר 3



 991029' כרז פומבי מסמ
 אספקת מערכות לניהול ממוחשב של העירייה

 
 'מסמך ב

 18 _________________: חתימת המשתתף 

 
: כגון, הנדרשות במהלך הפעלת המערכתהדפסות בגין ' שלומים לצד גת כוללת יננהההצעה א .11

, אך כוללת גם את הדפסת תלושי השכר (תלושי ארנונה) חיוב בבית הדפוס הדפסת שוברי
 .המעטפיות וטפסי שכר אחרים כאשר נתוני העובדים משולבים בהם באופן אוטומטי

 
כמפורט , לציוד הקצה אשר מסופק על ידי העירייהמתאימות המערכות המוצעות על ידנו  11.1 .11

 : למעט המפורט להלן, במפרט הכללי
 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 

לעירייה ללא כל  נול ידיסופק ע לעיל 1ק "ידנו בסכל ציוד אשר לא צויין באופן מפורש על  11.2
 . תוספת מחיר

העירייה בחשבון אף את  המשתתפים תקחלצורך השוואת מחירי ההצעה בין ידוע לנו כי  11.0
 . על פי מחירי השוק אשר יבדקו על ידה, העלות של כל ציוד שעליה לרכוש כאמור לעיל

 
 

 
 
 

 :על החתוםנו לראיה באו                       
 

  ____________________ 
 משתתףחתימת וחותמת ה  

 
 
 

 

 ד"עו   אישור
   

ה "התייצבו בפניי ה________ מאשר כי ביום , ד"עו________, _________________מ "אני הח
. ז.ת_______ ______________ו  ____________ .ז.ת____________ _____________
לאחר  הצעה זותמו בפני על חו_______________ שהינם מורשי החתימה של ____________ 

 .שנתקבלו לשם כך כל האישורים וההחלטות הנדרשות על פי דין
 

               חתימתו + ד "חותמת עוה_____________              : תאריך
 

 



 991029' כרז פומבי מסמ
 אספקת מערכות לניהול ממוחשב של העירייה

 
 90'נספח ב

 19 _________________: חתימת המשתתף 

 צהרת המשתתף אודות זכויות קניין ה
 
 

 :כדלקמן המצהירים בז_________________________________ מ "אנו הח
 
המוצעים על ( "המוצרים": להלן)ובתוכנות קניין במוצרים של זכויות ה יםהבעלים הבלעדי נוהנ .1

 :להלן המפורטיםלעירייה  ידנו
 

 תיאור שם המוצר
  

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
בהם זכויות , נולהתקין ולתחזק את המוצרים המוצעים על יד, או למכור/להפיץ ו, יםמורש והננ .6

 :להלןכמפורט ' שייכות לצד ג, או חלקןהקניין כולן 
 

סוג האישור  שם בעל הזכות שם המוצר
 ב"המצ

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 



 991029' כרז פומבי מסמ
 אספקת מערכות לניהול ממוחשב של העירייה

 
 90'נספח ב

 21 _________________: חתימת המשתתף 

   
 

   
 

   
 

 
ר הסכמתם בדב או אישורם9ים והזכות במוצר יהתקשרות עם בעל מימהסכ יםב עותק"מצ

 .בזכויות הקניין לשימוש על ידנו
 
או להעמידם לשימוש /או הגבלה למכור את המוצרים ו/ל מניעה וכי לא חלה כ יםרימצהאנו  .6

 .או להתאימם לצרכי העירייה/או לשדרגם ו/או לתחזקם ו/או להתקינם ו/העירייה  ו

 

בהפרת בכל מקרה של תביעת צד שלישי הקשורה העירייה לשפות את  בזאת יםמתחייב הננו .7
 .השימוש במוצריםאו /התקנת וכתוצאה מ, קניין זכויות

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ________________:המשתתףחתימת   _______________:תאריך
 

 
 
 
  

 ד"עו   אישור
   

ה "התייצבו בפניי ה________ מאשר כי ביום , ד"עו________, _________________מ "אני הח
. ז.ת_______ ______________ו  ____________ .ז.ת____________ _____________
לאחר  חתמו בפני על הצעה זוו_______________ נם מורשי החתימה של שהי____________ 

 .שנתקבלו לשם כך כל האישורים וההחלטות הנדרשות על פי דין
 

               חתימתו + ד "חותמת עוה_____________              : תאריך
 

 



 991029' כרז פומבי מסמ
 אספקת מערכות לניהול ממוחשב של העירייה

 
 99'נספח ב

 21 _________________: חתימת המשתתף 

 
 

 צהרת מחויבות לתחזוקת תוכנות תשתיתה
 

 :מצהירים בזה כדלקמן___________ __________________מ "אנו הח
 
אותנו לביצוע  שישמשולרבות התוכנות , כל האמצעים הטכנולוגיים המוצעים על ידנו .1

מצויים בשירות ותחזוקה שוטפים  למסמכי המכרז' מסמך ג -הסכם הי "התחייבויותינו עפ
 .ת עידכוני גרסאות  שוטפיםולרב

 
היצרנים ועידכונים ידי ודכנות באופן סדיר על כל גירסאות מערכות התשתית שלנו  נתמכות ומע .6

 .אלה מיושמים על ידנו במערכותינו

 

הפסקה מתוכננת של התמיכה באשר לגרסאות סמה על ידי יצרני תוכנות התשתית לא פור 0.1 .6
שנים  5למשך  זה שאנו עושים בהם שימוש לתפעול התוכנות שאנו מציעים במסגרת מכרז

 .הגשת הצעתנו זולפחות מיום 

תוכנת תשתית לגביה פורסמה הודעה אודות הפסקה מתוכננת , (1)ק "לחלופין לאמור בס 6.6
אנו מתחייבים בזה לשדרג את תוכנות התשתית והסביבה הטכנולוגית של , של התמיכה

לגבי תוכנות שניתנה או תנתן לגביהן . 01.16.2121מיום לא יאוחר אותה תוכנת תשתית 
חול התחייבות זו החל ממועד המוקדם למועד ת 01.6.2121הודעה המאוחרת ליום 

 .הפסקת התמיכה בשישה חודשים קלנדרים

₪  15,111של  בסכוםפצה את העירייה נ לפי סעיף זהבמידה ולא נעמוד בהתחייבויותנו  6.6
 . יקוזזו מהתשלום החודשי המגיע לנו אשר, חודש עיכובלכל , בגין כל אחת מהתוכנות

 
יוכנס על ידנו או על ידי מי היצרנים בתוכנות התשתית  כל עדכון אשר, היה ונזכה במכרז .7

המוצעות על ידנו במסגרת הצעתנו במכרז זה יוטמע על ידנו במערכות העירייה ללא כל תמורה 
 .נוספת על המבוקש בהצעתנו

 

כלי עיצוב ממשק , שומיםימחוללי , בסיסי נתונים -משמעותו במסמך זה " תוכנות התשתית" .1
וכל כלי תוכנה אחר המשמש לפיתוח ותחזוקת גירסת שפת פיתוח   ,שפות פיתוח, משתמש

 .לעירייה המוצעות על ידנו ותהתוכנ
 
 
 

 ________________:חתימת המשתתף  _______________:תאריך
 
 
 

 ד"עו   אישור
   

ה "התייצבו בפניי ה________ מאשר כי ביום , ד"עו________, _________________מ "אני הח
. ז.ת_______ ______________ו  ____________ .ז.ת____________ _____________

לאחר  חתמו בפני על הצעה זוו_______________ שהינם מורשי החתימה של ____________ 
 .שנתקבלו לשם כך כל האישורים וההחלטות הנדרשות על פי דין

 
               חתימתו + ד "חותמת עוה_____________              : תאריך

 



 991029' פומבי מס כרזמ
 אספקת מערכות לניהול ממוחשב של העירייה

 
 .9'נספח ב

 22 _________________: חתימת המשתתף 

 
 לכבוד

 עיריית עכו
 עכו, 05ויצמן 

 
 

 ,נ.ג.א
 

 סיון ומיומנותינ ,בנושא כוח אדם התחייבות המשתתף
 
 

 :מצהירים בזה כדלקמן_____________________________  מ "אנו הח
 
 
סיון ואמצעים לביצוע כל הנדרש למתן השירותים ינ, ידע מקצועי, ותנו כח אדם מיומןיש ברש .1

 .מכרזנשוא ה
 
 .תנו להעמיד אדם מיומן ומקצועי שישמש מנהל הפרויקט כהגדרתו במכרז זהיש ביכול .6
 
 .לה עם כל זוכה במרכיב אחר במכרזשתף פעוהננו מתחייבים ל .6
 
או האמצעים /או מי מטעמה את כל המידע ו/ו העירייהנפעל להעמיד לרשות הננו מתחייבים כי  .7

 . מכרז זה על הצד הטוב ביותרהנדרשים לה לקבלת מלוא השירותים על פי 
 
 

 ________________:חתימת המשתתף  _______________:תאריך
 

============================================== 

 ל"מנכ/אישור מנהל כספים
 
 

 לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 05ויצמן 
 

 ,נ.ג.א
 

 אישור אודות יכולת כלכלית: הנדון
 

 
: להלן) ______________________________________ ל של "נכמ/ הנני משמש כמנהל הכספים 

 (."המשתתף"
 

כמפורט , הנני מצהיר כי ביכולת המשתתף להעמיד את המשאבים הכספיים הנדרשים למתן השירותים
 .עיריית עכו של 2/2119במכרז פומבי 

 
המהותיות את  הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות, ובהתבסס על הבדיקה שערכתי, לדעתי

 .יכולתו של המשתתף להעמיד את כל המשאבים הכספיים הנדרשים למתן השירותים נשוא המכרז
 
 
 ,בכבוד רב    
 

 ___________________            ___________: תאריך
 מנהל כספים/ ל "מנכ



 991029' כרז פומבי מסמ
 אספקת מערכות לניהול ממוחשב של העירייה

 
 92'נספח ב

 20 _________________: חתימת המשתתף 

 אישור רואה חשבון

 (יודפס על נייר לוגו של רואה החשבון)
 

 לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 05 ויצמן
 

 .נ.ג.א
 

וכרואי החשבון שלו ביקרנו את ( "המשתתף": להלן)__________________ __________לבקשת 
כמפורט , בדבר יכולת להעמיד את המשאבים הכספיים הנדרשים למתן השירותיםהמשתתף הצהרת 
 .של עיריית עכו 2/2119 פומביבמכרז 

 
הינה לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על רה הינה באחריות הנהלת המשתתף ואחריותנו הההצ

 .ביקורתנו
 

הביקורת כללה בדיקה של מסמכים . ערכנו את ביקורתנו בהתאם לנהלי ותקני ביקורת מקובלים
אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות . הרלבנטיים לתמיכה בסכומים ובמידע הנקובים בהצהרה

 .לחוות דעתנו
 

הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את , ערכנוובהתבסס על הביקורת ש, לדעתנו
 .של המשתתף להעמיד את כל המשאבים הכספיים הנדרשים למתן השירותים נשוא המכרזיכולתו 

 
 
 
 ,בכבוד רב 
 
 
 

 ___________________   ___________: תאריך
 ח"רו,                                  

 
 



 991029' כרז פומבי מסמ
 אספקת מערכות לניהול ממוחשב של העירייה

 
 95'נספח ב

 20 _________________: חתימת המשתתף 

 _____________: תאריך       
           לכבוד

 עיריית עכו 
 עכו, 05ויצמן 

 
 ,.נ.ג.א
 

  0278-ו"התשל, לחוק עסקאות גופים ציבוריים 'ב9' הצהרה בדבר קיום הוראות סע: הנדון
 

, או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/הנני מצהיר בזאת כי אני ו
לחוק עסקאות גופים  'ב2' או הורשעו ביותר משתי עבירות על פי סע/שע ולא הור, זה מכרזהמשתתף ב

במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה או כי /ו 1906-ו"התשל ,ציבוריים
 .האחרונה

 
או מנהל התאגיד והנני מוסמך ליתן /או בעל המניות העיקרי ו/הנני מצהיר בזאת כי אני בעל השליטה ו

 . התאגידהצהרה זו בשם 
 

 .והאמור בהצהרה זו הינו אמת, אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים
 

 
 ___________________: שם המשתתף

 

  
 __________________: שם נותן התצהיר*

 
 _________________. פ.ח. / ז.מספר ת

 

  
 __________________: תעודת זהות' מס*
 

 
 ________________: ףחתימת המשתת

 

  
 _______________: חתימת נותן התצהיר*
 

 
 

 
 ד"עו  אישור
 

_______________ . פ.ח./ ז.ת______, _________________אני משמש כעורך הדין של  .1
 (. "המשתתף": להלן)

או /הינו בעל השליטה ו______________ . ז.ת_________________ שר בזאת כי אהנני מ .2
או מנהל התאגיד המשתתף בהליך הצעות המחיר והינו מוסמך ליתן /יות העיקרי ובעל המנ

 *._______________. פ.ח______________ הצהרה זו בשם התאגיד 
לאחר _______________ , . ז.נושא ת _______________________ כימאשר בזאת  יננה .0

, אם לא יעשה כן, הקבועים בחוק שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים
 .ל וחתם עליה"אישר את נכונות ההצהרה הנ

     
       _________________ 
  ד"חותמת עוה+ חתימה        

 

                                                           
 ד ימולא רק על ידי משתתף שהינו תאגיד"לאישור עוה 2 סעיף  *

 



 991029' כרז פומבי מסמ
  ממוחשב של העירייה אספקת מערכות לניהול

 
 98'בנספח 

 25 _________________: חתימת המשתתף 

 
 _________: תאריך        לכבוד

 עיריית עכו
 עכו, 05ויצמן 

 
 ,.נ.ג.א
 

 או לחבר המועצה9לעובד הרשות ו העדר קרבההצהרה בדבר : הנדון
 

 :הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים ת עכומצהיר בזאת כי עיריי הנני .1
 

 :הקובע כדלקמן( נוסח חדש)לפקודת העיריות ( א)'א122סעיף  1.1

 
על עשרה  העולה או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק, סוכנו או שותפו, קרובו, חבר מועצה"

יהיה צד לחוזה או לא , ואחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי ב
 ."ח או אחותא ,בן או בת, הורה, בן זוג -" קרוב", זה ןלעניי; לעסקה עם העירייה

 
של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  ( א)12כלל  1.2

 :המקומיות הקובע
 

" חבר מועצה", זה ןלעניי; עם הרשות המקומית לעסקהחבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או "
בעל "ראה הגדרות )חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו  –

 ((."ב()1)2-ו( ב()1)1בסעיף " קרוב"ו" שליטה
 

 : הקובע כי( נוסח חדש)לפקודת העיריות ( א)100סעיף  1.0
 

ידי עצמו או על על , במישרין או בעקיפין, פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין"
בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת , זוגו או שותפו או סוכנו-ידי בן
 ."למענה

 
 : לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי בהתאם .2

ואף לא סוכן או אח או אחות , בן או בת, הורה, בן זוג: בין חברי מועצת העירייה אין לי 2.1
 .שותף

שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים , או שותפו סוכנו, קרובו, אין חבר מועצה 2.2
בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד 

 .אחראי בו
 .העובד ברשות ,מי שאני סוכנושותף או , אין לי בן זוג 2.0

 
או אם מסרתי , ידוע לי כי העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל .0

 .הצהרה לא נכונה
 

והאמור בהצהרה זו הינו , אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים .0
 .אמת

 
לפקודת ( 0)'א 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .5

הפנים רשאית להתיר מחבריה ובאישור שר  2/0 של לפיהן מועצת העירייה ברוב, העיריות
 .לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות( א)'א122התקשרות לפי סעיף 

 
 

 
 _______________ : חתימת המשתתף ____________________________: שם המשתתף



 991029' כרז פומבי מסמ
  אספקת מערכות לניהול ממוחשב של העירייה

 
 נוסח ערבות משתתף – 97'בנספח 

 26 _________________: חתימת המשתתף 

 

 
 

 _________: תאריך         לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 05ויצמן 
 

 ,.נ.ג.א

 
 תפותהשתערבות : הנדון

 
 

אנו ערבים בזה ( "המשתתף": להלן)_____________ . פ.ח/ז.ת_______ ________על פי בקשת 
 (ח"ש        :                           במילים)₪   ________________  כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של

 עכושל עיריית  2/2119 מכרז פומביל' _______ ים מס/בפרק שתתפות המשתתףהוזאת בקשר עם 
 .ולהבטחת מילוי תנאי ודרישות מסמכי המכרז

 
( כללי)צרכן צמוד למדד המחירים ל, ל"אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ

לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום  2119ינואר בשיעור ההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש 
מבלי להטיל , בלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינויום מק 10תוך  ,תשלום סכום הערבות

או לדרוש את הסכום תחילה , עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו
ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה , מאת המשתתף בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת

 .לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם
 

שכל , ל בפעם אחת או במספר דרישות"אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ
בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל , ל בלבד"אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ

 .ל"הנ
 

 .ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול
 

 .ועד בכלל 10.6.2119 עדקפה וערבות זו תישאר בת
 

 .לא תענה 10.6.2119 דרישה שתגיע אלינו אחרי
 

 .זו בטלה ומבוטלת ערבותינו 10.6.2119 לאחר יום
 

 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא
 

 .דרישה בפקסימיליה לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה
 

 
 

         __________________ 
 בנק                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 991029' כרז פומבי מסמ
  אספקת מערכות לניהול ממוחשב של העירייה

 
 מידע ארגוני – 96'בנספח 

 20 _________________: חתימת המשתתף 

 

 __________________________________ ,: שם המשתתף .1

 ___________________________ : כתובת_______________________ . פ.ח/ז.ת  .2

 ___ ________________________________: מספרי טלפון  .0

 _________________________ :נייד   .0

 _______________________________: המספרי פקסימילי .5

 :עיסוק המשתתף .6

________________________________________________________________ _

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 : איש הקשר במכרז מטעמו של המשתתף הינו .0

_____________ פקידו במשתתף ת____________________________ ________שם  
כל הפניות   ________________ : יידנ 'מס טל_______________________________, 

והתשובות ,  פרטיו לעיליערכו על ידי איש הקשר ש, מטעם המשתתף בכל הנוגע למכרז
 .לו על ידי העירייה תחייבנה את המשתתףשתימסרנה  

 :פ האמור בתנאי הסף"המציע יפרט את ניסיונו ע -ירוט ניסיון המציע פ    .8

 
 היקף ההתקשרות פי השירותאו שם הלקוח עד תאריך מתאריך מספר 

1. 1      

2. 2      

0.       

0.       

5.       

                                                                                                                
                           

 
 

                                                                                                      
 

 
 
 
 
 



 991029' כרז פומבי מסמ
  ממוחשב של העירייהאספקת מערכות לניהול 

 
  92'בנספח 

 28 _________________: חתימת המשתתף 

 
 לחוק עסקאות גופים  ציבוריים 0'ב9הצהרה בדבר קיום הוראות סעיף 

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת _______________ . ז.ת_______________ מ "אני הח
 :בזה כדלקמן ה/מצהיר, וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

 

במכרז ( "המציע":  להלן)שהוא המציע ___________________ הנני נותן תצהיר זה בשם  .1
 .אספקת מערכות לניהול ממוחשב של העירייה –של עיריית עכו  2/2119פומבי 

  
ת לתת תצהיר זה בשם המציע לאחר שבדקתי את הוראות חוק /ה כי הנני מוסמך/אני מצהיר .2

 (. "חוק שוויון זכויות": להלן) 1998-ח"התשנ, ים עם מוגבלותשוויון זכויות לאנש
 

 (:במשבצות המתאימות Xסמן ) 

  לחוק שוויון זכויות לא חלות על המציע 9הוראות סעיף. 

  לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן 9הוראות סעיף  . 
 

 :במשבצת המתאימה xנדרש לסמן  לחוק שוויון זכויות חלות על המציע 9במקרה שהוראות סעיף 

 עובדים 111-המציע מעסיק פחות מ. 

  עובדים או יותר 111המציע מעסיק. 
 

 :במשבצת המתאימה  Xעובדים או יותר על המציע נדרש לסמן  111במקרה שהמציע מעסיק 

  המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה
,  לחוק שוויון זכויות 9יים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף והשירותים החברת

 .לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן, ובמקרה הצורך

  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
הוא פנה , לחוק שוויון זכויות 9החברתיים לשם בחינת  יישום חובותיו לפי סעיף 

במקרה שהמציע התחייב )קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן כאמור ואם 
 (.בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו

 
לחוק שוויון זכויות חלות על המציע הנני מתחייב בשם המציע להעביר  9ככל שהוראות סעיף  .0

 01בתוך , השירותים החברתייםהרווחה ו, העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה
 .ימים ממועד ההתקשרות

 
        _______________ 

 חתימת המצהיר                          
 

 אישור עורך הדין
 

ה בפני /הופיע____________ ת כי ביום /ד מאשר"עו_____________________, מ "אני הח

' ______________ גב/מר____ ________עיר /בישוב____________ במשרדי אשר ברחוב 

ה כי /ואחרי שהזהרתיו, ת לי באופן אישי/המוכר/____________ . ז.ה על ידי ת/תה עצמו/שזיהה

ה /חתם, תעשה כן/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תהיה צפוי/ה להצהיר אמת וכי יהיה/עליו

 . בפני על התצהיר דלעיל

____________________ ____________________    ___________________ 
 חתימה  חותמת ומספר רישיון                   תאריך

 



 991029' כרז פומבי מסמ
  אספקת מערכות לניהול ממוחשב של העירייה

 
 מפרט מיוחד – 910'נספח ב

 29 _________________: חתימת המשתתף 

 
 תאור המערכות

 

 כללי .0

 הנחיות כלליות 0.0

לסמן בטבלאות בכל שורה ושורה בכתב יד את מידת המענה  המציעעל  0.0.0
 . Vשמספקות מערכותיו באות 

כפי , הלהתקין את המערכת המלאה אצל העיריי המציעלמען הסר ספק על  0.0.9
אף אם לא הוגדרו מלוא ,  שהיא מוגדרת במסמכי המכרז ואצל לקוח זה

חוסר בהגדרת פונקציונאליות במפרט לא יוכל לשמש . הפונקציות במפרט זה
עילה להתקנה מצומצמת של המערכת או לדרישות תשלום נוספות מצד 

 .המציע

ת כולל את כל המערכות הנדרשו אינולמען הסר ספק יודגש כי התאור  ..0.0
, לבצע המציעעל . ואינו משמש מפרט או איפיון דרישותבמסגרת המכרז 

ושרותים , מודולים, איפיון מפורט לאותן מערכות, לאחר קבלת הודעת הזכיה
לפתח , לקבל אישור העירייה על איפיונים אלה, שאינם ניכללים במערכותיו

מכרז ולבצע שאר הפעולות והשירותים המפורטים במסמכי ה להתקינן, אותם
 . ללא קשר למפרט המערכות הרשום מטה

חייב לספק לעירייה מערכת הכוללת את כל  המציעעוד יובהר ויודגש כי  0.0.2
בהגשת הצעתו מתחייב . הפונקציונאליות של המערכת הקיימת בעירייה כיום

שהעירייה לא תחסר ולא תפגע ולא תינזק ממעבר למערכות שהציע  מציעה
הסכם בהתאם למוגדר ב מהמציעוזז תשלום ובמידה ויתגלה חוסר כלשהו יק

 .למסמכי המכרז' המצורף כמסמך ג

 :מטרת מפרט זה 0.9

ולשמש  ת של המערכת המוצעת על ידי המציעלספק מידע על הפונקציונאליו 0.9.0
 . בסיס לניקוד המערכת על ידי צוות ההערכה

המציע שהצעתו תוכרז כהצעה  מובהר בזאת כי. להוות בסיס להתקשרות 0.9.9
הפונקציונאליות המוגדרת התוכנות ו, התכונות כל לספק אתחייב , הזוכה

חודשים  6 -לא יאוחר מ ,ללא תוספת עלות ,במענה מלא, בטבלאות השונות
או " אין מענה"לרבות כאלה שהוגדרו על ידו כ, חתימת ההסכם עמומיום 

 ".מענה חלקי"כקיימות ב

 פרוט טכנולוגיות המערכות ..0
רת כל המערכות במפרט המיוחד דתי נפרד מהגההגדרות הרשומות מטה הינן חלק בל

רותים המפורטים להלן בכל המערכות שיספק לעירייה ללא יוצא מן השוהקבלן יכלול 
 הכלל במסגרת התשלום החודשי שיקבל מהעירייה ללא כל תוספת תשלום

 

 מענה תכונה ד"מס
 מלא

 מענה
 חלקי

 אין
 מענה

    Relational Data Baseמערכת מבוססת בסיס נתונים טבלאי   .1

ממשק משתמש . GUI - Graphical User Interface :גרפי ממשק משתמש  .2
  Internet Explorer :כגון,  Browserחלונאי או מבוסס גלשן רשת 

   

מחולל דוחות ידידותי למשתמש משולב במערכת המאפשר שליפת   .0
קבצי הנתונים התפעוליים כולל מכל   וניתוח נתונים מהירה וישירה 

 .שרות שימוש במחולל הדוחות לכל מתשמש שיוגדר על ידי המנהלאפ
מאפשר משלוח אוטומטי של דוחות מתוזמנים  BI-כלי ה. BIמערכת 

 .לבעלי תפקידים על פי הגדרת העירייה

   

יכולת מהירה וידידותית למשתמש להורדת נתונים מהמערכות   .0
 Microsoft Excelלגיליון חישובים אלקטרוני  

   

ת מהירה וידידותית למשתמש לשילוב נתונים מהמערכות יכול  .5
 Microsoft Wordלהנפקת מכתבים ממעבד תמלילים 
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ח ברמה מפורטת או סיכומים בלבד "יכולת להצגת והדפסת כל דו  .6
 (.ח למנהלים"דו)

   

ח על המסך בטרם הדפסת ושליחתו בנוסף "יכולת להצגת כל דו  .0
 PDFלמדפסת להפקה בקובץ בפורמט 

   

בהפקת דוחות כולל לשליטה משתמש לידידותי ואינטואיטיבי כלי   .8
אפשרות להדפסה חלקית , אפשרות לשינוי סדר העדיפות להדפסה

אפשרות לשינוי , אפשרות להפסקת וביטול הדפסה, מעמוד עד עמוד
 .'וכד( מדפסת)יעד ההדפסה 

   

ת מובנים במערכו  BPM-תהליכים עסקיים תפעול ובקרה על בניית   .9
בהתאם לנהליי העבודה , Work Flowהתפעוליות המשלבים 

כולל אפשרות לשילוב תהליכי אישור הכוללים  עירייההייחודיים ל
הגדרת סוג , הגדרת זמנים, הגדרת המשתתפים בכל שלב אישור

   (.'חליפי וכד, מקבילי, טורי)האישור 

   

מהיר באופן אוטומטי אירכוב מסמכים אינטגראלי במערכת ושיוכם   .11
פקסים או , תמונות, כולל סריקת מסמכים, לכל ישות נדרשתוישיר 

 . Microsoft Officeקבצים אחרים כולל קבצי 

   

מתוך  -לדוגמא, בשורות ובנתונים רלוונטיים Drill Downביצוע    .11
 .הצגת התנועות לחשבון, יתרות לחשבון

   

 דתיעוכולל , פרטי המיידע  במערכת עדכוניתיעוד פנימי בדבר ביצוע   .12
זהוי ציוד הקצה ממנו , מועד ביצוע הפעולה, פרטי מבצע הפעולה

 ומהות השינוי שבוצע  זיהוי המשתמש שבצע הפעולה, בוצע השינוי
שמירת היסטוריית  .כולל ערך לפני וערך אחרי ביצוע השינוי

השינויים על  תהשינויים במערכת ואפשרות לשליפת תיעוד היסטוריי
 .ת באופן ידידותי ידי מנהלי המערכ

   

סוגי משתמשים בעלי  תיכולת לבניית תפריט מותאם משתמש והגדר  .10
 .הרשאות שונות

   

הקפצת מסכים והתראות באופן יזום על ידי המערכת ללא צורך   .10
 .בנקיטת פעולה על ידי המשתמש

   

תפעול ובקרה של תהליכים עסקיים , המאפשרת הגדרת BPMמערכת   .15
– BPM  -  במערכות התפעוליות המשלבים מובניםWork Flow ,

בהתאם לנהליי העבודה הייחודיים לעירייה  כולל אפשרות לשילוב 
הגדרת , תהליכי אישור הכוללים הגדרת המשתתפים בכל שלב אישור

יש להסב (. 'חליפי וכד, מקבילי, טורי)הגדרת סוג האישור , זמנים
יכי עבודה על הכלי מאפשר הגדרת תהל, תהליכים קיימים מהמערכת

ידי אנשי הקבלן וגם על ידי אנשי העירייה על פי הרשאות שתקבע 
. העירייה וזאת לרבות ממשקים למערכות המוגדרות במכרז זה

המערכת כוללת מחולל טפסים מקוונים אינטרנטיים רספונסיביים 
מונגשים מאובטחים המשולבים באתר האינטרנט של העירייה 

המערכת בשדות הטפסים את כל  ולאחר הזדהות התושב מטמיעה
פרטי התושב שאישרה העירייה לכלול בטפסים וזאת באופן 

המערכת מאפשרת לתושב לצרף , התושב ממלא את הטופס. אוטומטי
המערכת מאפשרת לתושב , תמונות וכל סוג קובץ אחר, מסמכים

המערכת כוללת מודול משרד . חתימה אלקטרונית על גבי הטופס
המערכת . עת בקרה על המידע המגיע בטפסיםאחורי בעזרתו מתבצ

המערכת שולחת , כוללת הרשאות ממודרות למשתמשים השונים
המערכת מאפשרת . לפונה אישור אוטומטי בדבר קבלת הודעתו

לאחר אישור . לפונה לתקן את  הטופס ולשגרו לבדיקה חוזרת
הטופס נקלט ומצורף באופן אוטומטי לרשומה , תקינות הטופס

מנהל את  BPMבמערכת הרלונטית ותהליך עיסקי מבוסס  הרלוונטית
וזאת לרבות משלוח הודעות אוטומטיות על ידי . המשך הטיפול בפניה

אימייל או , המערכת לפונה בדבר התקדמות הטיפול בפנייתו בסמס
יחודי לכל תהליך  SLAהמערכת מבוססת . כל אמצעי רלוונטי אחר

נוסח . ות התהליכיםעיסקי כולל הצגת צווארי בקבוק והתקדמ
למערכת תהיה . ההודעות שיונפקו מהמערכת יקבעו על ידי העירייה

השדות ולכל סוג , הטבלאות, הנתונים הקבצים, גישה לכל המערכות
מערכת הטפסים המקוונים מאפשרת למשתמש מפתח . מידע אחר
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, Drag & Dropבעירייה לתכנן את הטפסים באופן עצמאי בטכנולוגיית 
להפיץ את הטופס , ת נתונים במערכת התפעוליתלקשרם לשדו

או ווטסאפ או אימייל או אחרת בצרוף לינק למילוי  SMSבהודעת 
כאמור תהליך עבודה מבוקר מנוהל על , להקפיץ, מהיר על ידי הנמען

לעדכן את הפונה באופן אוטומטי בדבר , ידי מערכת משרד אחורי
ליך אישור המערכת מנהלת את תה. התקדמות הטיפול בפנייתו

ולבסוף לשלוח לו . י גורמים  שונים על פי החלטת העירייה"ע, טופס
הודעה בדבר סיום הטיפול בפנייתו כמו גם לשלוח אליו פניה לסקר 

ללמוד על שביעות רצונו מהתהליך ולקבל מהפונה , בטופס מקוון
מערכת הטפסים המקוונים מאפשרת . משוב והמלצות לשיפור
. כיוונית עם הפונה-י לתקשורת  רציפה דוומחייבת ממשק אינטרנט

אוטומטי דו כיווני בזמן אמת למערכות  APIהמערכת כוללת ממשק 
, מתעדת ומציגה, המערכת שומרת. התפעוליות והאחרות של העירייה

 . את כל הסטוריית  תהליכי העבודה בכל פניה
מסכי המערכת מעוצבים באופן אינטואיטיבי כך שמובילים את   .16

 .מש ממסך למסך בזמן ביצוע פעולההמשת
   

10.  DashBoard –  לוחות בקרה למנהלים המאפשרים תצוגה גרפית בOn 

Line   של נתונים מספריים סיכומיים מהמערכות התפעוליות של
יתרות , כמות התשלומים בגביה והתפלגותם: כדוגמת העירייה

. 'וכד, אכיפת חובות, תקציב מול ביצוע ושריון, בחשבונות הבנק
 לוחות הבקרה יותאמו לכל מנהל בעיריה על פי הגדרת העירייה

   

הדפסת נתונים ישירה ממסכים רלוונטיים כגון מצב חשבון בגביה   .18
בפורמט הדומה למוצג במסך כולל באור מילולי לקודים באופן ברור 

על התוכניות המדפיסות לאפשר למשתמש לאפיין חיתוכים . לתושב
 .ם אחרים רלוונטיים בטרם הדפסהלפי תאריכים או פרמטרי

   

לספקים ולכל , לתושבים SMSמשלוח אוטומטי של מסרים מיידים   .19
לגורם יחיד או קבוצת גורמים על פי החלטת , גורם רלונטי אחר

 העירייה 

   

או שווה ערך מאושר מראש על  MPLאו  IFNמערכת ניהול מסמכים   .21
ים אינטגראלי איחסון ואיחזור מסמכ, אירכוב: ידי העירייה

אוטומטי במערכות המוגדרות במסמכי מכרז זה וגם במערכות 
המשרדיות הכלליות של העירייה ושייוכם לכל ישות נדרשת כולל 
סריקת מסמכים בפעולה אחת ישירה ומהירה בלחיצת כפתור 

פקסים , מהמסך התפעולי או גרירה על ידי תנועת עכבר של תמונות
וזאת לרבות הרשאות . Microsoft Officeאו קבצים אחרים כולל קבצי 

, קבוצת משתמשים, משתמש, סוגי מסמכים, לפי נושאים –ומידור
וכל קריטריון רלוונטי , תת נושא, סוג מסמך, נושא, ספריה, תפקיד

צפיה במסמכים הסרוקים בכל יישות נדרשת בלחיצת עכבר מ . אחר
Atachment  דור מערכת ניהול המסמכים מאפשרת מי. של אימייל

, תיקיות בכל מערכת ומודול על ידי רמות הרשאה שונות למשתמשים
המערכת תותקן על ידי  .לקבוצות משתמשים ולנושאים השונים

 הוזכה במכרז בכל עמדות העבודה בעירייה
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 פיננסיות ואחרות, גביהת ליבה ומערכ .9
 

 מערכת הגבייה 9.0

 
 גביה כללי 9.0.0

 

 תכונה ד"מס
 מענה
 מלא

 מענה
 חלקי

 אין
 מענה

    מערכת אינטגרטיבית עם שיתוף מידע מלא בין המערכות השונות  .1

, חינוך, פיקוח, חניה, ארנונה)ניהול מערך ההכנסות העצמיות   .2
 במערכת אחת( 'וכד רישוי עסקים, שירותי וטרינר

   

יכולת ביצוע עסקת תשלומים אחת הכוללת את כל מערך החובות   .0
 של התושב 

   

    גביה אחיד לכל המערכות יוצרות החיוב מנגנון  .0

    העירייהמנגנון חיובים גמיש המאפשר לתמוך בכל החיובים של   .5

ניהול מרכזי של טבלאות משותפות למערכות התפעוליות  לדוגמא   .6
 'וכד, רחובות, ישובים

   

של המערכת  On Lineביצוע פעולות מאובטחות באינטרנט בעידכון    .0
 יצוע תשלום התפעולית כגון ב

   

    מהמערכת התפעולית On Lineתונים נ - שאילתות לתושב באינטרנט  .8

וידידותי למשתמש של חיובים הן פרטניים והן , ביצוע מהיר  .9
רוחביים בתהליך מובנה כאשר התוכנה מובילה את המשתמש צעד 

 אחר צעד לביצוע החיוב הכולל בקרות 

   

בלאות המערכת באופן ידידותי הוספה וביטול פרמטרים מט, עידכון  .11
בדבר משמעות הפעולה  On Lineלמשתמש תוך כדי בקרה ואזהרות 

 .  לנתוני המערכת

   

הפקה אוטומטית של הנתונים הנדרשים בדוחות הרבעוניים למשרד   .11
יצוא , הפנים בפורמט המדויק כפי שנדרש על ידי משרד הפנים

 הקובץ בפורמט התואם את משרד הפנים

   

המציע יבצע ללא תשלום נוסף הסבת מספרי  -ול קבצים נירמ  .12
במידה ולא בוצעה  העירייהז בקבצי "מת –משלם למספר מוביל 

ללא  יום מפניה בכתב 61תוך  העירייההסבה כזאת בתאום עם 
 .תוספת תשלום

   

ממשק העברת נתונים אוטומטי ממערכות ההנדסה למערכות   .10
הנכס ובסיווג הנכס בין  אחידות בגודל, הגביה כולל פתיחת נכס

חיוב הנכס באגרות והיטלים שונים באופן . ההנדסה לגביה
 .אוטומטי תוך כדי בקרה של הנוגעים בדבר בהנדסה ובגביה

   

    קליטת קובץ כתובות  .10
 

 ארנונה 9.0.9
 

 תכונה ד"מס
 מענה
 מלא

 מענה
 חלקי

 אין
 מענה

    .'רבעוני וכד/ דו חודשי / חודשי  –ביצוע חישוב ארנונה   .1

    .במצב  החשבון ( כולל הנחות)רישום החישוב המפורט    .2

/  אוטומטיים לפי קריטריונים / ידניים – ביצוע תיקוני חיוב  .0
 .רטרואקטיביים

   

נכס / רישום כל הנתונים בכרטיסי התושבים לפי כרטיסי משלם   .0
 .בהתאם לאוכלוסיה שאליה הנתון משתייך
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היסטוריית השינויים שנעשו / ינויים רישום ברור ומסודר של כל הש  .5
 .בכרטיסים

   

    הקמת מבנה ונכסים באופן אוטומטי  .6

במידה , י מורשים"ע, אפשרות מחיקת נכסים או משלמים שגויים  .0
אפשרות לאיחוד כרטיסים , כן-כמו. ולא קבלו תנועות כספיות

 שנפתחו בטעות בנפרד לכרטיס משלם אחד

   

    (נכס ריק)טיפול בפטורים   .8

או במקומות /רישום חופשי של הערות במצב החשבון עצמו ו  .9
 .נוספים

   

ולפי סוגי , הוצאת דוחות בקרה ברמת הנכס והשינויים שחלו בו  .11
 טווח תאריכים ועוד , פעולה

   

משלמים ברמת השורה / חשבונות / גמישות בהעברות בין סעיפים   .11
 .גם בתנועות חובה וגם בתנועות זכות

   

    גיול חובות/ אזורים /  סוגים / בחתכים של גדלים  –ות ארנונה דוח  .12

    .דוחות המשלבים בין נתוני השומה לנתוני הכסף בכל חתך אפשרי  .10

    אוכלוסין רשותית' שילוב נתונים עם מע  .10

התראות דו סטריות בין מערכת ארנונה למערכת רישוי עסקים בעת   .15
 ביצוע עדכון רלוונטי בכל מערכת

   

 On-Lineתקופתי ב / אפשרות הפקת העתק תלוש מיסים שנתי   .16
מהמערכת בזמן קבלת קהל כולל אפשרות להפקת מגנוט במדפסת 

 מיוחדת

   

 

   שלטים ..9.0
 

 תכונה ד"מס
 מענה
 מלא

 מענה
 חלקי

 אין
 מענה

ניהול מערך השלטים ברשות תוך התאמה מלאה לחוק העזר   .1
 העירוני

   

    קופתייםסקרים ת/ תמיכה בביקורות   .2

    זיכויים/יצירת חיובים, הפקת אגרות שילוט  .0

    (פסול, לחישוב, לפני בדיקה)ניהול סטאטוסים לצורך רישוי השלט   .0

לצורך ביצוע שאילתות גיאוגרפיות  GISיכולת התממשקות למודול   .5
 על נתוני השלט

   

    תמיכה בקליטת סקר  .6

    י עסקיםאינטגרציה עם מערכת פיקוח עירוני ורישו  .0

    .שילוב תמונות של שלטים במסכים תפעוליים  .8

י המערכת למחלקת שילוט על שינויים "התראה אוטומטית ע  .9
 רלוונטיים בפרטי המשלם

   

    קישור שלטי המשלם לנכס המחויב בארנונה  .11

    הקמת שלט במהלך השנה וביצוע חיוב אוטומטי  .11

    שומה שלטביצוע תיקונים רטרואקטיביים לתיקוני   .12

    ביצוע תיקונים רטרואקטיביים במקרה של הסרת שלט  .10

 
 הנחות 9.0.2

 

 תכונה ד"מס
 מענה
 מלא

 מענה
 חלקי

 אין
 מענה

    (. בדיקת זכאות)קליטת ההנחות בהתאם לנתוני מקבל ההנחה    .1

    תיקוני הנחות רטרואקטיביים  .2

בדיקת הזכאות להנחה מול מאגרי מידע של השלטון המרכזי   .0
משרד הביטחון , משרד האוצר, ביטוח לאומי: ללים בין היתרהכו

 ומשרד הפנים 

   



 991029' כרז פומבי מסמ
  אספקת מערכות לניהול ממוחשב של העירייה

 
 מפרט מיוחד – 910'נספח ב

 00 _________________: חתימת המשתתף 

    שילוב עם מערכת אוכלוסין עירונית  .0

( בדיקת זכאות )קליטת ההנחות בהתאם לנתוני מקבל ההנחה    .5
משרד הביטחון / וקליטה אוטומטית של נתוני ביטוח לאומי 

 (.קבועיםפ פרמטרים "ע)כולל התראות על חריגים ', וכיוב

   

    .גמישות בחישוב ההנחות בנכסים עם נכסי משנה  .6
 

 אוכלוסין 9.0.5
 

 תכונה ד"מס
 מענה
 מלא

 מענה
 חלקי

 אין
 מענה

עם המערכות   On Lineמאגר מרכזי של נתוני אוכלוסין בקשר   .1
 התפעוליות

   

קליטת נתוני משרד הפנים כחלק אינטגראלי מהמערכות   .2
  .התפעוליות

   

    . י משרד הפנים ונתונים הייחודיים לכל מערכתשליפת  נתונ  .0

    .ניהול קשרי משפחה  .0

עובד  /ספק /אפשרות לבניית רשומה מלאה ומיטבית של תושב  .5
המכילה את מירב הפרטים העדכניים הנאספים מהמערכות 

 .התפעוליות ומנתוני משרד הפנים

   

( למשל רשם החברות)אפשרות לקבלת נתונים ממקורות שונים   .6
 .ושילובם במערכת התפעולית כמקור אינפורמציה נוסף

   

אפשרות להשוואת והעתקת נתוני אוכלוסין ממערכות תפעוליות   .0
 שונות

   

 
 קופה 9.0.8

 

 תכונה ד"מס
 מענה
 מלא

 מענה
 חלקי

 אין
 מענה

    ניהול קופה ממוחשבת בהתאם לתקנות מס הכנסה  .1

 one stop-סגירת כלל החובות של התושב לעירייה בתחנה אחת   .2

shop  
   

    אפשרות לתשלום שובר באינטרנט בתקשורת למערכת התפעולית  .0

    אפשרות לניהול תקבולים ממקורות שונים  .0

אפשרות לניהול תקבולים בכל סוגי התשלום ולכל אמצעי   .5
 התשלום

   

    פעילויות ספציפיות/תקבול לסעיפי תקציב" צביעת"  .6

    ח "ממשק למערכת הנה  .0

    לחברות האשראי לבדיקת ולידיות כרטיס אשראי On Lineשק ממ  .8

    ממשק לקורא המחאות וכרטיסים מגנטיים  .9

    אפשרות אוטומטית לפריסת תשלומים  .11

העברה , תשלומים: אפשרות לביצוע פעולות הקופה השונות  .11
י כל אחד מפקידי הגביה כאשר הנתונים "החזרים ע, בנקאית

 .צף אחד של מספרי קבלותנרשמים בקופה אחת עם ר

   

למשל )קליטת חיובים אוטומטים ממערכות יוצרות חיוב חיצוניות   .12
 (הנדסה' מע

   

    אפשרות לשלם עבור הקרן או עבור הריביות וההצמדות  .10

הפרדה בדוחות השנתיים בין גביה מקרן לגביה מריביות   .10
 .והצמדות

   

כולל קבלת , שראישל אישור עסקאות בכרטיסי א  ON LINEניהול   .15
 .מידע מיידי על מצב הכרטיס

   

    .כרטיסי אשראי/ ניהול הוראות הקבע בבנק   .16

הורדה / באשראי. ק.ה./ ק.אפשרות להסדרי פריסת חוב בה  .10
גביה מרוכזת באופן אוטומטי ללא צורך להגדיר כל / ממשכורת
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 .פעמי בלבד-תקופת עבודה מחדש אלא באופן חד

בנק הדואר / ספחים מבנקים : רכות חיצוניותקליטת קבצים ממע  .18
עדכון חשבונות מוגבלים מבנק , אינטרנט/ מוקד תשלומים / 

 ישראל וקבלת התראה מיידית במקרה של תשלום מחשבון מוגבל

   

מקומות גביה : מאזנים כספיים בכל מגוון החתכים/ הפקת דוחות   .19
 ובהתאם להנחיות ועדת ברנע תאריכים וכדומה/ 

   

הכולל הסבר מה היה , ירוט תנועות הריבית וההצמדה של תושבפ  .21
ומה , חובו בתאריך הערך בו חושבו הריביות וההצמדות במערכת

כ ריבית "להבדיל משורת סה. )סכום הריבית וההצמדה שחויבה
 (.והצמדה בסכום אחד ללא פירוט והפרדה ביניהם

   

    .אפשרות לחישובי ריבית והצמדה רטרואקטיביים  .21

' יצירת חיובים אוטומטיים ממערכת הנדסית ויכולת גביתם במע  .22
 .הגביה המרכזית

   

בדיקת ולידיות חשבון בנק כולל קבלת התראה בדבר חשבון   .20
 .מוגבל

   

  PCIמנגנוני אבטחת מידע לפרטי כרטיסי אשראי בהתאם לתקן   .20

DSS 
   

 
 גביה אכיפת 9.0.7

 

 תכונה ד"מס
 מענה
 מלא

 מענה
 חלקי

 אין
 מענה

    מכל סוגי השירות יהול האכיפה ומעקב אחר החייביםנ  .1

, ביוב, מים, טיפול בנושאי גביית החובות ברשות לרבות ארנונה  .2
 .היטלים ותשלומי חובה אחרים, אגרות

   

( 'צריכת מים וכד: כגון)אפשרות לשחזר קבלות ולהציג נתוני חיוב   .0
 .מתוך מצב החשבון של הנישום

   

ייה ואכיפה  לבנק  לצורך ביצוע עיקול קשר בין מערכת הגב  .0
 לחייבים

   

גמישות להגדרת מסלולי אכיפה שונים וכן ביצוע הליכי אכיפה   .5
 במקביל

   

משרד , בנקים: כגון ממשקים ממוחשבים לגורמים חיצוניים  .6
 . הנהלת בתי משפט, התחבורה

   

    על ציר הזמן ובמקביל, תמיכה בהפעלת מספר אמצעי אכיפה  .0

    י קריטריונים "יפת קובץ חייבים ממערכת מקור עפשל  .8

    בגינן ביצוע אכיפה, ממשק לעדכון מערכות המקור  .9

    שמירת מידע היסטורי על שלבי האכיפה  .11

    עדכון אוטומטי של יתרת חוב ממערכת המקור  .11

    חוב במסכי מערכת המקור/נכס/קבלת מידע על חייב  .12

    המערכת תמיכה בהפקת מכתבים על ידי  .10

הפרדה בנתוני החובות בין קרן לריבית  ומתן אפשרות תשלום   .10
 נפרדת בגינם

   

אפשרות להגדרת פרמטר סיכוי גביית החוב במטרה להבדיל בין   .15
 (מסופקים)חובות ניתנים לאכיפה לחובות המיועדים למחיקה 

   

הופעה אוטומטית של התראה במסכי מערכת הגביה בדבר נישום   .16
 מולו תהליך אכיפה במערכת אכיפת הגביהשמתנהל 

   

    של תשלומי חייב  בגביה  On Lineהופעה אוטומטית ב   .10

    קליטת נתונים מגורמי חוץ כגון עורכי דין ובתי משפט  .18

    פילוח וניתוח של תוצאות האכיפה  .19

    שעות משיגור הפניה להסרה 5הסרת עיקולי בנקים לא יאוחר מ   .21
  

 גזרי דין לכספי ש ניהול 9.0.6
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 תכונה ד"מס
מענה 
 מלא

מענה 
 חלקי

אין 
 מענה

    לתשלום שובר הפקת באמצעות הדין גזר של הכספי ניהול  .1

    בגין גיזרי דין גבייה מעקב  .2

    העירייה של ח"הנה למערכת ישירות ההכנסות העברת  .0

    המשפט בית קנסות אחר ואכיפה מעקב  .0

 , העירוניות במערכות הנוצרים חיובים/בעבירות לטיפול כולל מענה  .5
 המשפט לבית ומועברים הפיקוח במערך מטופליםה

   

  
 מערכות שונות 9.9

 
 חינוך 9.9.0

 

 תכונה ד"מס
 מענה
 מלא

 מענה
 חלקי

 אין
 מענה

החינוך ' ניהול מערך התלמידים במערכת אחידה הפועלת במח  .1
 .ובמחלקת הגביה

   

ערכת קליטת קבצי רישום תלמידים ישירות מהאינטרנט וממ  .2
 .     ס"המנב

   

    ".שנת חינוך"מתן התייחסות ומענה בין שנה קלנדארית  ו  .0

    . אפשרות לשליפת נתוני הרישום למשרד החינוך  .0

, אפשרות לייצא נתונים במבנים הנדרשים למשרד החינוך  .5
 ( ס ומערכות אחרות"מנב)למערכות בתי הספר 

   

תי הספר קבצי אפשרות לקבלת נתונים ממשרד החינוך ומב  .6
 . נתונים

   

ניהול תלמידי חוץ החל משלב הרישום וכלה במעקב אחר גביית   .0
 . האגרות השונות

   

קליטת נתוני תלמידים מהמערכת הבית ספרית באמצעות   .8
 ממשק 

   

כולל בין . ניהול ארגוני ופיננסי של נתוני הסעות התלמידים  .9
ניהול קבלני , איתור תלמידים ושיבוצם למסלולי הסעות: היתר

ניהול תעריפים והחזרי נסיעה , ניהול מסלולים, הסעות
 .בתחבורה הציבורית

   

טיפול בהעברות בין מוסדות חינוך החל משלב קליטת הבקשה   .11
 .וכלה בקבלת החלטה ושיבוץ במערכת

   

י התושב בממשק "רישום למוסדות החינוך באינטרנט ע  .11
 .ממוחשב למערכת החינוך

   

    .בוץ לתושב באינטרנטהצגת השי  .12

    חוגים עירוניים , ס"טיפול בקב, קידום נוער: ממשקים למערכות  .10

    .הצגת מצב חשבון ויתרות עבור תלמיד בדיד או משפחה  .10

    באמצעות מערכת הגביה העירונית תשלומי חינוך גביית   .15

    שילוב נתונים עם מערכת אוכלוסין עירונית  .16

ת לשנה והעברת הנתונים ממשרד החינוך ואל רישום גני ילדים אח  .10
 משרד החינוך

   

    ניהול ועדות השמה  .18

במערכת ' או לכיתות א/בזמן ביצוע רישום תלמיד לגני ילדים ו  .19
תתריע המערכת באופן , או בממשק האינטרנטי/התפעולית ו

אוטומטי בזמן ניסיון לרישום כפול של תלמיד בשני מוסדות חינוך 
 במקביל

   

    יוב הורים בגין הזנה וטיולים וביטוח תלמידיםח  .21

    רישום כתובות הורים גרושים בשתי כתובות בנפרד  .21

    משלוח הודעות גם לכתובת שניה במקרה של הורים גרושים  .22
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    הפקת נתוחים לרבות התפלגות כיתות לפי סמלי מוסד  .20

 
 

 

 רישוי עסקים 9.9.9
 

 תכונה ד"מס
מענה 
 מלא

מענה 
 חלקי

אין 
 מענה

' המותאמת לרפורמה ולתיקון מסמערכת ניהול רשיונות לעסקים   .1
 לחוק רישוי עסקים 00

   

המערכת  ,תשובת גורם או החלטת הוועדה  על במקרה של השגה  .2
 תשלום השגה כוללתעוד ה מאפשרת

   

 הליך מסלול מזורזיתאפשר מהפריטים לאלו גדיר ממפרט אחיד   .0
 והליך על בסיס תצהיר

   

    בהתאם להוראות החוק להפיק היתרמאפשר המזורז המסלול   .0

בכל לאזרח ההיתר  לנפק  שיש  יםמתריעה  בדבר המועדהמערכת   .5
 אחד מהמסלולים הקבועים בחוק

   

המאשרים הצגת הגורמים ממשק צפייה באתר האינטרנט ל  .6
  וסטטוס האישור 

   

    העסק ת רישיון תאריך פקיע ה באתר האינטרנט של הצג  .0

מאושר ומחכה  רישיונך"מלל קבוע כגון ואימייל  ב SMSשליחת   .8
באופן המערכת שומרת . מלל חופשי או/ו" במחלקת הרישוי

 ההודעות שנשלחו לאזרח ברמת תיק את היסטוריתאוטומטי 
 העסק

   

המערכת מאפשרת . מתוך המערכת םמכתבים ושליחת הפקת  .9
 . wordמבוסס  באמצעות מעצב מכתבים המכתבים  להפיק את

   

זמין של משרד  למערכת ממשלממשק העברת נתונים אוטומטי   .11
 .האחידים המפרטים לקבלת  ,הפנים

   

עמדת . כמחוייב ברפורמה  המפרטים האחידים עמדת עיון להצגת  .11
 לאתר הרשות ולהציג מתוכה את  העיון מאפשרת לאזרח להיכנס

צע כמו כן ניתן גם לב.המפרטים האחידים ונושאים אחרים 
  לרישיון העסק  בעמדה תשלום

   

    טיפול אוטומטי של כל נושא אחר המתחייב מהרפורמה  .12

עסקים , רחובות ,תאריכים, הפקת דוחות לפי קבוצות הרישוי  .10
 .'דוכ, סגורים/םפתוחי

   

משרד הנחיות ונהלי , תיקוני החוקשל המערכת לפי  שוטףעידכון   .10
  . גורמי הרישויוהפנים 

   

ית של טפסי רישוי לגורמים לפי פרטי הרישוי כולל טאוטומהוצאה   .15
 . לגורם לידיעה

   

 : מכתבים מובנים במערכת  .16
בקשר להתנגדות אחד הגורמים  בבקשה  מתן תשובה למגיש.א

 . סיבת ההתנגדות ציון כולל
תראה לפני כתב אישום כולל המכתב להגשת בקשה לרשיון ו.ב

  .פריט הרישוי

   

שי בכל שעות העבודה כולל סיוע בעידכון המערכת קבלת שרות אנו  .10
 .ופתרון בעיות

   

    . י משרד הפנים"הדפסת רישיונות לפי תוקף הפריט המעודכן ע  .18
 

   רב תכליתי עירוני פיקוח ..9.9
 

 תכונה ד"מס
 מענה
 מלא

 מענה
 חלקי

 אין
 מענה
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, (עישוןכלבים ו)ברירת משפט  ,דוחות ברירת קנס, התראותקליטת   .1
 .יוב הכספי ומעקב אחר גביית חובותקליטת הח

   

    .'ערעור וכו, העברה לבית משפט : מעקב אחר סטטוס הדוח כגון  .2

    .קליטת התראות והתראות לפקח בדבר תאריכי בקורות חוזרות  .0

    אוכלוסין מרכזית' אינטגרציה מלאה למע  .0

    הכסף והמסלקה, קשר למערכת גביה עירונית כולל מערכת קופה  .5

    קשר למערכת שלטים  .6

מעקב בדבר הסרת מפגעים שנתגלו על ידי הפיקוח או נתקבלה פניה   .0
 בגינם

   

    ממשק למערכת המוקד העירוני לפניות הציבור  .8
 

  חניה 2.2.2
 

 תכונה ד"מס
 מענה
 מלא

 מענה
 חלקי

 אין
 מענה

בזמן אמת של פרטי דוחות חניה ממסופונים או  On-Lineקליטת   .1
 . בקליטה מטופס

   

    ניהול ומעקב אחר תשלום דוחות   .2

    ממשק למשרד הרישוי לצורך איתור בעל הרכב  .0

בקרה ותעוד פנימי אחר תהליכי פניה לעירעור והטיפול , מעקב  .0
 בהם

   

הפקת חיובי תשלום ממוגנטים למשלוח הודעות למקבלי קנסות   .5
 החניה

   

    ח החניהצרוף קובץ תמונה המתעדת את מהות העברה לרשומת דו  .6

ממשק למערכות החניה הארציות כגון פנגו וסלופארק  ולקבלני   .0
 חניה

   

אם נקלט )למערכת הגביה ולמערכת המשפטית   On Lineממשק   .8
 (  קנס משופט זה יבטל את חיוב הדוח

   

ישום חוק העזר הרשותי כולל חישוב הצמדות והכפלת קנסות   .9
 לאחר אי תשלום 

   

    נטגראלימחולל מכתבים אי  .11

    ממשק למערכת אוכלוסין  .11

לרשות החניה לרבות ביצוע , מונגש, אתר אינטרנט רספונסיבי  .12
, הגשת טופס עירעור, הגשת בקשות לתוו חניה, תשלומי דוחות

טפסים מקוונים וכל , מידע כללי, הגשת בקשה להשפט
 פונקציונאליות אחרת נדרשת

   

מתקבלים באמצעות ממשק משרד אחורי לבקרה על הטפסים ה  .10
 האינטרנט וקליטת באופן אוטומטי במערכת לאחר בקרה ואישור

   

או /או עירעור ו/משלוח אטומטי של אישור קבלת טופס פניהו  .10
 .פניה להשפט

   

    משלוח אוטומטי של מענה לכל החלטה שנתקבלת   .15

שליחת התראה אוטומטית למתפעלי המערכת ולמנהליהם בדבר   .16
ה הודעת קנס בגינם ועלולים להגיע למצב של דוחות שלא נשלח

 .התראה קופצת אוטומטית לתובע בדבר עירעור. התיישנות

   

ח חניה באופן אוטומטי למצב פעיל מקרה שנתבקש על "העברת דו  .10
 01ידי התובע השלמת מסמכים והמערער לא הגיש אותם במהלך 

 .יום מיום הפניה

   

    קול בנקח חניה גם לאחר ביצוע עי"ביטול דו  .18

למערכת הנהלת החשבונות ולמערכת הפיננסית   On Lineממשק   .19
העברות , הפקדת המחאות, המרכזית לרבות הפקדת מזומן

כרטיסי אשראי , החזרים, ביטולים, פקודות יומן, בנקאיות
 .והמחאות
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ח שההמחאה בגינו חזרה "החזרה אוטומטית לאכיפה של דו  .21
 כתוצאה מעיקול

   

    קביל על ברירות משפט ועל חניה בו זמנית עבודה במ  .21

    ביצוע עיקול בנקים מחדש ללא צורך בחזרה לשלב הרישום  .22

    הנפקת תווי חניה  .20

 
 

 תיק תושב 9.9.5
 

 תכונה ד"מס
מענה 
 מלא

מענה 
 חלקי

אין 
 מענה

 Onנתונים  .אינטרנטאמצעות הלתושב בוביצוע פעולות שאילתות   .1

line  מהמערכת התפעולית . 
   

סיווגם , בפרוט הנכסים המשויכים לתושב לרבות גודלם הצפיי   .2
 ומיקומם

   

פרוט חיובי התושב כפי שנרשמו במערכת הגביה לרבות מהות   .0
 .גובה החיוב והאם שולם או טרם שולם, מועד החיוב, החיוב

   

קבלת פניות תושבים באמצעות תיק התושב לרבות משלוח הודעת   .0
תושב בדבר קבלת פנייתו ובדבר סיום חוזרת בדאר אלקטרוני  ל

 ל"הטיפול בה במסמך מודפס או בדוא

   

פרוט תשלומי התושב שביצע בתקופות האחרונות לרבות מועד   .5
אמצעי התשלום ובעבור איזה סוג שרות , גובה התשלום, התשלום

 שולם

   

ביצוע תשלום מלא או חלקי על ידי התושב בזמן אמת באמצעות   .6
 ן חיובים במערכת הגביה כרטיס אשראי בגי

   

    קישור למערכת מרשם תושבים לזיהוי התושבים והפניות   .0

      העירייהלינק  לאתר האינטרנט של   .8

ביצוע תשלום מלא או חלקי על ידי התושב בזמן אמת באמצעות   .9
בגין חיובים במערכת  העירייההעברה ישירה מחשבון הבנק לחשבון 

 הגביה

   

למערכת רישוי עסקים כך שניתן יהיה לצפות   On Lineממשק   .11
ובעידכון סטטוס בדבר התקדמות רישוי , בסטטוס רישוי העסקים

העסק לרבות הלימה לרפורמה ברישוי עסקים בהתאם להנחיות 
 .הרגולציה

   

כולל ' רישום תלמידים למוסדות חינוך לרבות גני ילדים וכיתות א  .11
, הבקשה באתר האינטרנטמילוי טופס , הנפקת טופס בקשה לרישום

הנפקת אישור בדבר שיבוץ , קבלת אישור ממוחשב להגשת הבקשה
התלמיד ואפשרות להתנייה בתשלום בגין הרישום לרבות קישור 

לביצוע התשלום באמצעות כרטיס אשראי או בהעברה אוטומטית 
הגשת בקשה . העירייהמחשבון הבנק של התושב לחשבון הבנק של 

 .ינוךלהעברה בין מוסדות ח

   

רישום פניות למערכת המוקד העירוני באמצעות תיק התושב   .12
מעקב אחר התקדמות הטיפול , והנפקת אישור בגין קבלת הפניה

 העירייהבפניה ואפשרות יצירת קשר עם המטפל בפניה מטעם 

   

ממשק למערכת הרישוי ובניה המקומית כך שהתושב יוכל לעקב   .10
 .ומית לרישוי ובניהאחר התקדמות פניותיו לוועדה המק

   

    .לרבות נתונים הסטוריים On The flyהצגת גרף צריכת המים   .10

הצגת קנסות החניה של התושב ברשות ומתן אפשרות לתשלום   .15
 הדוחות שטרם שולמו

   

בהתאם לתחומי העניין של  עירייהאירועים ב בדבר  מידע הצגת   .16
 התושב

   

רספונסיבי , ת הרגולציהמונגש בהתאם להוראו  HTML 5מבוסס   .10
 .לכל מערכות ההפעלה ואביזרי הקצה הקיימים בשוק
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התושב מזדה פעם אחת בשם משתמש וסיסמא , הזדהות חכמה  .18
ומקבל את כל המידע הרלוונטי אליו כולל עידכון פרטים בבסיס 

 .הנתונים של העירייה כגון כתובת אימייל ומספר טלפון נייד

   

מאפשרת לתושב לקבל טפסים מקוונים  לאחר ההזדהות המערכת  .19
 התושב, עם פרטיו האישיים כבר מופעים באופן אוטומטי בטופס

, שולח את הטופס למערכת, ממלא את הפרטים הרלוונטיים
, בקרתם, המערכת כוללת מודול משרד אחורי לקליטת הטפסים

טופס בקשה : לדוגמא. וקליטת הנתונים במודול התפעולי המתאים
טופס הגשת מועמדות למשרת , ס עירעור על ארנונהטופ, לתמיכה

, טופס בקשה להשפט על דוח פיקוח או דוח חניה, כח אדם בעירייה
 .והערבית, הרוסית, הטפסים בשפה העיברית

   

 

 גזברות – פיננסית מרכזית  -מערכת  ..9

 
 גיזברות - פיננסית לוגיסטיתמערכת  0...9

 
 , במדינת ישראל ובשלטון המקומי ליםעל המערכת לפעול על פי כללי חשבונאות מקוב

בהתאם להנחיות משרד , בהתאם להוראות ניהול ספרים של רשות המיסים במשרד האוצר
על המציע לפעול לרישום התוכנה . ח ועדת ברנע לרבות הפקת מאזנים"הפנים ליישום דו

 . במשרד האוצר חשבונות מערכת לניהול תוכנות במרשם
  

 תכונה ד"מס
 מענה
 מלא

 מענה
 לקיח

 אין
 מענה

, בנק, ז"חו, ספק)הוספה ועדכון של כרטיסי אב מסוגים שונים   .1
 .תוך תיעוד השינויים, ('מעבר וכד, ניכויים

   

    ניהול עיקולים והמחאות זכות  .2

    .מ לקבלת ניכוי מס לספקים"ממשק ישיר למערכת שע  .0

כולל אפשרות לפריסת , ר"ותב( שנתי)ניהול כרטיסי תקציב רגיל   .0
 סכום התקציב על פני השנה  

   

    .אפשרות לעדכון פרטני של כרטיס אב ולעדכונים קיבוציים  .5

    חשבונות( רשימת)שאילתות ודוחות לכרטיסי אב כולל אינדקס   .6

טיפול . קיזוז ותשלום לפי הרשאות, זיכוי, טיפול בפקודות יומן  .0
 .  פרטני בפקודה או בעדכון קיבוצי מתוך רצף פקודות

   

ממערכות חיצוניות , י קליטה מקובץ"ע, ידנית –יצירת פקודות   .8
אפשרות לייזום מהיר של  (. מתעודות-לוגיסטית, שכר, כגון גביה)

שכפול פקודת . פקודת יומן  קבועה)פקודה בהנהלת חשבונות 
 .בהתאם להרשאת המשתמש, (זיכוי

   

ד חשבונית יצירת פקודת זיכוי ישירה או כנג -טיפול בפקודת זיכוי   .9
 .אפשרות לשכפול פקודה.  חוזים/מרכש

   

תנועות ויתרות לפי תאריכי , חות על פקודות"מגוון שאילתות ודו  .11
 .רישום וערך

   

הוצאת מכתבים  –הפקת הודעות חיוב מתוך פקודות יומן וזיכוי   .11
 .ללקוחות על קיזוז

   

דכון המתעדכנות מע( חודשיות ושנתיות)ניהול יתרות לכרטיסי אב   .12
 .ח "תנועות בהנה

   

או בתקופות /אפשרות לחסימת עדכון תנועות בשנים קודמות ו  .10
 .שבוצעה להן נעילת דווח

   

 . תקציב ושריון לפי פרקים וסעיפים , ניהול והצגה של יתרות  .10
', מחלקות וכד, לפי מספר חשבון, ח כספי  מפורט ומרוכז"הצגת דו

 .ע ואחוז ביצועביצו( שנתי/חודשי)כולל  פרטי תקציב 

   

הצגת תשלומים  - -תשלומים מעותדים/ טיפול במערך התשלומים  .15
אישור תנועות לתשלום . תאריך תשלום, מעותדים לפי ספק

 קיבוץ מספר תשלומים מעותדים לתשלום אחד(. קיבוצי/פרטני)

   

   תשלום (: בכל צורות התשלום)תמיכה בסוגים שונים של תשלומים   .16
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הקטנת  .החזר מס ומקדמה, תשלום מיידי  ,כנגד שורות זיכוי
 .התשלום כנגד קיזוזים וכנגד מקדמות ששולמו

, בהמחאה), אפשרות לתשלום לממחה או למעקל במקום לספק  .10
 .כולל  ניהול היתרות לתשלום  לכל ממחה ומעקל...(  ב"מס

   

במקוון או באצווה )ק 'הפקת צ: ביצוע תשלום בדרכים הבאות   .18
העברה ,  תשלום שטר חוב, (ממוגנט/ק גיל'צ. םלקבוצת ספקי

 .ב"יצירת קבצים למס.  ב "בנקאית או תשלום באמצעות מס

   

    .פריסת תשלומים ואיחוד פריסה  .19

 :דוגמא)מנגנון לביצוע ואכיפה של  תשלומים לבנק ייעודי לנושא   .21
 (תשלומי חינוך מבנק ייעודי לחינוך

   

סקה תוך כדי מעקב אחר קבלת טיפול בתשלום על פי חשבונית ע  .21
 חשבונית מס

   

אפשרות קיזוז תשלום ברישום מול חוב במערכת הגביה  תוך   .22
התאמה ורישום אוטומטי בשתי המערכות לאחר קבלת הרשאת 

 מנהל

   

    רישום תשלומים למוסדות עירייה כגון רווחה ובתי ספר  .20

ע תשלום ל או בפקס בדבר ביצו"הודעות אוטומטיות לספקים בדוא  .20
 ב"באמצעות מס

   

הקפצת התראה כאשר מבוצע תשלום לספק בעל חוב במערכת   .25
 הגביה בכפוף לקיום מספר מזהה מקביל בשתי המערכות

   

פורטל ספקים המציג לספקים הרשומים במערכת ושקיבלו הרשאה   .26
מראש להציג מידע עדכני מתוך המערכת התפעולית לגבי נתוניו 

, פרטי חשבוניות, ניכויים שנתיים ,יתרות: ברשות כדוגמא
 (מ"בל)בקשות להצעות מחיר  מכרזים מקוונים   ניהול המאגר  קול קורא ליועצים וספקים , מאגר יועצים וספקים: הפורטל כולל. תשלומים מעותדים

   

יצירת פקודת יומן , עדכון, הוספה -קיזוז  /טיפול בחשבוניות זיכוי   .20
 .כתבים מהודעות חיוביצירת הודעות ומ. מחשבונית

   

מנגנון דיווח מקוון אוטומטי לרשות המסים על פי חוק ההתייעלות   .28
 -ו 2119תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים )הכלכלית 

 .2119-ט"התשס, (2111

   

 
 תקציב ניהול 9...9

 

 תכונה ד"מס
 מענה
 מלא

 מענה
 חלקי

 אין
 מענה

    .ורב שנתיים( ילתקציב רג)ניהול כרטיסי תקציב שנתיים   .1

על סמך נתוני ( מספר לא מוגבל של גרסאות)בניית הצעות תקציב   .2
תוך אפשרות לחסימה של עדכון תקציב מעל למסגרת , שנים קודמות

אפשרות להורדת קבצי הצעת . נושא/ תקציב שהוגדרה למחלקה 
 .תקציב לגיליון חישובים אלקטרוני

   

או קבוצת סעיפים כולל בדיקת חריגה תקציבית ברמת הסעיף   .0
חסימה על  פי פרמטרים מוגדרים מראש / אפשרות להתרעה 

 .הניתנים להגדרה ועידכון בהרשאת מנהל

   

י הרשאות "עפ, עדכון שינויים בתקציב והעברות תקציב בין סעיפים  .0
 .תוך כדי תיעוד במערכת

   

    . העברת סעיפי התקציב לשנה הבאה תוך כדי בקרות  .5

ח עבור הצעת "טומטי לאחר הרשאת מנהל לתקציב בהנהעדכון או  .6
 .התקציב שאושרה

   

    חות להצגה ולהשוואה של גרסאות  תקציב"הפקת דו  .0

    אפשרות להורדת קבצי הצעת תקציב לגיליון חישובים אלקטרוני  .8

אפשרות לעידכון הצעת תקציב בגליון החישובים האלקטרוני   .9
 ב מאושר בפורמט מוגדר מראשוהזנתנו למערכת הפיננסית כתקצי

   

    . What Ifאפשרות לביצוע סימולציות על נתוני התקציב בסגנון   .11

תקציב מול ביצוע שריון ברמת הרשות  -דוחות בקרה תקציבית   .11
 וברמת המחלקה
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    הפקת שיקים  .12
 

 ערבויות ניהול ....9
 

 תכונה ד"מס
 מענה
 מלא

 מענה
 חלקי

 אין
 מענה

    .  ם על פי סוגי הערבויות השוניםניהול ערבויות לספקי  .1

לחילוט , הפקת  מכתבים מוגדרים מראש כגון פניה לחידוש ערבות  .2
אפשרות לעריכת המכתבים וביצוע ' להערכת תוקף ערבות וכד, ערבות

 עצמאי וידידותי למשתמש, שינויים בתוכנם באופן קל

   

    .בקרה והתראות בטרם  פג תוקף הערבות  .0

    .ח"ם אוטומטית  לחוזים ולהנההעברת נתוני  .0

    שליפת ערבות המכרז לפי שם המכרז או מספרו  .5

הפקת התראות אוטומטיות על ידי המערכת בדבר מועד תפוגת   .6
 העומד להסתיים על פי פרמטרים שיוגדרו על ידי העירייה ערבויות

   

סים לספקים כהתראה "הנפקת הודעות מייל ומסרים מיידיים סמ  .0
ד  סיום הערבות והחיוב להארכתה בפורמט ולפי בדבר מוע

 .קריטריונים שתקבע העירייה

   

 
 ניהול ביטוחים 2...9

 

 תכונה ד"מס
מענה 

 מלא
מענה 
 חלקי

אין 
 מענה

מקושר . ניהול ביטוחים לספקים על סוגי הביטוחים  השונים  .1
 בקרה והתראות כאשר פג תוקף ביטוח. ח"לחוזים ולהנה

   

על ידי המערכת בדבר מועד תפוגת  הפקת התראות אוטומטיות  .2
 ביטוח העומד להסתיים על פי פרמטרים שיוגדרו על ידי העירייה

   

סריקה וצרוף מסמכים מסוגים שונים לרשומות המתנהלות   .0
 במערכת

   

    הנפקת מכתבים באופן אוטומטי מהמערכת  .0

הקשורות  עירייהבקרה ומעקב של כל התביעות המוגשות ל, ניהול  .5
 יםלביטוח

   

לרבות סריקתם  העירייהרישום ותיעוד של כל פוליסות הביטוח של   .6
 וצירופם לרשומות המתאימות במערכת

   

    רישום ניהול מעקב ובקרה אחר תביעות שמוגשות נגד העירייה  .0

 העירייהרישום ניהול ומעקב אחר תשלום פרמיות ביטוח שמשלמת   .8
 העירייהלרבות פרמיות בגין ביטוחי רכב של עובדי 

   

, סיוע לקבלת החלטות בדבר זכאות עובדים להחזר הוצאות ביטוח  .9
 רשיון נהיגה, טסט

   

 
   מזומנים תזרים 5...9

 

 תכונה ד"מס
 מענה
 מלא

 מענה
 חלקי

 אין
 מענה

תזרים הכנסות מול הוצאות על בסיס הנתונים מהמערכת   .1
 .התפעולית

   

    .ניםהצגת צפי מחושב של היתרות בחשבונות הבנקים השו  .2

לתקציב  בניית תחזית מזומנים שנתית על בסיס תנועות היסטוריות  .0
 .רים"רגיל ולתב

   

    .אפשרות להוספת  תנועות ידניות  .0

 
  הרשות מילוות ניהול 8...9
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 00 _________________: חתימת המשתתף 

 תכונה ד"מס
 מענה
 מלא

 מענה
 חלקי

 אין
 מענה

כולל ניהול  , כולל אפשרות למלוות ניסוי, קליטת המלוות במערכת  .1
 .    ניהול של פיצול המלווה ליעדים , ריבית והצמדה

   

אפשרות   –בדיקה וניסוי . עדכון לוח סילוקין למלווה/הקמה  .2
 .לעריכת סימולציות

   

    (.תחזית חודשית)הצגת החזרים של מלוות   .0

    הפקת הודעות חיוב  .0

    ח ממלוות "אפשרות ליצירת פקודה בהנה  .5

ול בהפרשי אגורות בתום סגירת מלווה כולל טיפ)סגירת מלוות   .6
 (.התשלומים

   

    (הפרשי אגורות)ביצוע התאמת התשלום לפירעון בפועל בבנקים   .0

ריכוז , כולל תחזית תשלום מלוות, שאילתות  ודוחות מלוות  .8
מחזור , תשלומי קרן וריבית, יתרת קרן, תחזית יומית, התחייבויות

 . פיצול ליעדים, הלוואות

   

    ל המילוות לדרישות דוח ועדת ברנעהתאמה מלאה בניהו  .9
 

   בנקים התאמות 7...9
 

 תכונה ד"מס
 מענה
 מלא

 מענה
 חלקי

 אין
 מענה

ביצוע התאמות בנק ממוחשבות  , קליטת דפי בנק מקובץ או ידנית  .1
 העברת יתרות , ידנית או אוטומטית

   

    התאמת סכומים מפוצלים עם יצירת פקודת יומן בגובה ההפרש  .2

    .יתרה לתאריך, ה של יתרות רישום וערך לבנקניהול והצג  .0

    .ביצוע התאמת בנק לתקופות קודמות  .0

    .שאילתות ודוחות להצגה של מותאמים ובלתי מותאמים  .5

א וביצוע פיצול "קליטת קובץ משב -התאמת כרטיסי אשראי  .6
 .והתאמה 

   

 
 חשבונות נהלתה 6...9

 

 תכונה ד"מס
 מענה
 מלא

 מענה
 חלקי

 אין
 מענה

, דרישה)דכון השריון התקציבי בעקבות הטיפול בישויות הרכש ע  .1
 .חודשית/ובקרה תקציבית שוטפת(  הזמנה וחשבונית

   

    .הזמנות וחשבוניות, רישום והצגת היסטוריית בדרישות  .2

    ושריון תקציבי לשנת הכספים הבאה " ישויות"העברת   .0

 –בוניות כגון חש/ הזמנות/דוחות ושאילתות להצגת רצף של דרישות  .0
 .חשבוניות לפי הזמנות, חשבוניות לפי ספק

   

    .הזמנה וחשבונית מהמערכת, הדפסה של דרישה  .5

    .עדכון המלאי מתוך תהליכי הרכש  .6

ניהול מסגרת תקציב מחלקתית והפקת הזמנות עד לגובה המסגרת   .0
 .המאושרת

   

מנת עבודה הזמנה כנגד דרישה והז, הוספה ועדכון של הזמנה ישירה  .8
וזאת על פי  (אפשרות לעדכון הזמנה בהתאם לסטטוס ההזמנה)

 .העירייהמדרג הרשאות שיתואם מול 

   

    רצף הזמנות, פרטי הזמנה בודדת -הצגת הזמנות   .9

    אישור קיבוצי , הזמנה בודדת -אישור הזמנות    .11

יצירת תעודת משלוח כנגד הזמנה ועדכון המלאי באמצעות יצירת   .11
אפשרות להחלטה האם כנגד הזמנה תיווצר תעודת . ת כניסהתעוד

 .משלוח או חשבונית
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 00 _________________: חתימת המשתתף 

גורמים , כגון גורמים מורשים לעדכון, הגדרת תהליך הטיפול ברכש  .12
 .  'וכד( וסדר האישור, כולל סכום האישור המותר)מאשרים 

   

כולל , יצירת חשבונית מהזמנה   –טיפול בחשבונית כנגד הזמנה   .10
, הצגה. יצירת שורות חשבונית כנגד חלק משורת הזמנהאפשרות ל

 ביטול של החשבונית, פתיחה, אישור, עדכון, טיפול

   

    .ישירה או כנגד הזמנה -כמותית  -טיפול בחשבוניות  .10

    . 'לפי תאריך וכד, לפי ספקים, הצגת חשבוניות לפי הזמנה  .15

אישורן ועד דרך , מפתיחתן–ניהול דרישות פנימיות בין המחלקות   .16
 . לניתובן לטיפול הקניין או לניפוק ממחסן

   

    ניהול הקשר בין דרישות והבקשות להצעת מחיר וההזמנות כנגדן  .10

סכום )י קריטריונים מוגדרים "עפ, הפניית דרישות לועדת קניות  .18
 .ולפי הרשאות משתמש( 'קניות לפריט וכד.חובת ניהול ו ,דרישה

   

מקטלוג או ידנית על ידי , מחיר מדרישה יצירה של בקשות להצעת  .19
משלוח הפניה להצעות  ישירות מתוך המערכת . בחירה של פריטים

 .לפקס או למייל של הקבלן

   

כולל עדכון פרטי הקבלן , עדכון הצעות מחיר של הספקים במערכת  .21
 .  והמחיר המוצע והשוואת הצעות

   

    י ההצעה הזוכהים ועדכון הקטלוג בפרט/ים הזוכה/בחירת הקבלן  .21

הקפצה אוטומטית של הודעה ממערכת האינוונטאר בדבר הגעת   .22
 טובין למחסן העירייה

   

אישור הזמנות על ידי גורמים מוסמכים ומורשים במייל ללא צורך   .20
 להכנס למערכת 

   

ממשק העברת נתונים בזמן אמת דו סיטרי לפורטל ספקים כמפורט   .20
 במסמכי המכרז

   

לרבות חתימות BPMומבוקר על ידי , מקודם, ש מנוהלתהליך הרכ  .25
התראות בדבר אי , התראות בדבר צווארי בקבוק, אלקטרוניות

 שיקבע על ידי העירייה SLAעמידה ב 

   

    טעינת קובץ אקסאל הכולל עץ מוצר וקליטתו במערכת הרכש  .26

   .יתהליך עיסקי להתמחרות מבוסס פורטל ספקים אינטרנט  .20
הרכש , בין הפורטל למערכות הפיננסיתם נתוניההעברת 

 .תדו כיווני, תומטיוהלוגיסטיקה הינה אוט
 :סוגי התמחרות מספרכולל הפורטל 

 בין קבלני מסגרת .א
לפי תוך הבחנה בין מספר הספקים הנדרש , קבלנים/ בין ספקים .ב

 (מכרז פומבי, מכרז זוטא, הצעות מחיר)סוג ההליך 
 בחירת יועצים. ג

על ידי הקבלנים המשתתפים  הזנת הצעות מחירר המערכת תאפש
בהליך לתיבה סגורה ומאובטחת שאיננה מאפשרת פתיחת ההצעה 

 .עד המועד האחרון להגשת ההצעות
כתב , סעיף תקציבי, ההליך שם  :המערכת תקושר לנתונים כגון

 .  הסכם מסגרת, כמויות
 .ליךיציאה להלהנהלת חשבונות של קבלת אישור המערכת תדרוש 

 . התמחרות במעטפה  דיגיטלית חתומה
 .אחרון להגשה קביעת מועדהמערכת מאפשרת 

 .פתיחת מעטפות אלקטרונית
 . רישום פרוטוקול אוטומטי

 .הפקת הודעות זכייה

   

 
 הגדרת תהליך עבודה למחשוב הזמנות ואישור חשבוניות לתשלום 2...9

 

 תכונה ד"מס
 מענה
 מלא

 מענה
 חלקי

 אין
 מענה

רי הזמנות על פי הרשאות מדרגיות ותפקודיות כולל הגדרת סבב אישו  .1
 (.כרטיסים ועזרים)וכולל ציוד נלווה, חתימה דיגיטלית

   

   אפשרות סריקה  –לאחר סיום האישורים וחתימה על הזמנת העבודה   .2
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 כולל ציון תאריך הסריקה, של הזמנת העבודה החתומה

     סרוקה  על הזמנה( מחלקה/מנהל האגף)התראה למזמין העבודה   .0

סריקת חשבונית וחיבור החשבונית להזמנת עבודה ספציפית לפי   .0
 קיום שדה הזנת מספר סידורי לתיוק החשבונית  .הרשאות

החשבונית תתויק גם בעותק קשיח ותקבל מספר סידורי כך שניתן )
  (יהיה למצוא אותה בקלות בעת הצורך

   

5.  
  החשבונית  קבלתתאריך קיום שדה קלט נתונים ל

   

המנווט בתוכנה על  החשבונית על פי הרשאותלתשלום סבב אישורים   .6
 פי מדרג הרשאות ותפקידים

   

    אישור החשבונית לתשלום  .0

 שונות 01...9
 

 תכונה ד"מס
 מענה
 מלא

 מענה
 חלקי

 אין
 מענה

ניכויי מס , מ במקור"כולל חיוב הקבלן במע. טיפול בשכר מרצים  .1
 .תאימים באופן אוטומטיתוך רישום מלא בכרטיסים המ, כחוק

   

    הצגת יתרות ממערך הגבייה  .2

דוחות ניכוי מס , ('מאזן וכד, לפי חשבון)יתרות , דוחות של תנועות  .0
 . במקור

   

פ בפורמט "י דרישות משה"עפ( רבעוני ושנתי)דוחות למשרד הפנים   .0
 . משרד הפנים כולל הורדה לגליון חישובים אלקטרוני 

   

    שנתי,חודשי, יומי -ז"יתרות חוחישוב ריבית ל  .5

ניהול שנת כספים עם חודש תחילה וסוף שנה דינאמיים לצרכים   .6
 .ח לבית ספר מספטמבר עד אוגוסט"כגון ניהול  הנה -שונים  

   

ח וקבלת "בתנועות בהנה( מוקד מיון)אפשרות לדווח מוקד תמחירי   .0
 שאילתות ודוחות לפעילות כספית לפי מוקדי מיון 

   

אפשרות להנפקת חשבוניות מס וחשבונות עסקה ישירות ממערכת   .8
מ והנפקת "הפרדת המע, הנהלת החשבונות תוך כדי רישומם כדין

 .דוחות כנדרש על ידי רשויות המס

   

חות למס הכנסה הכולל  פירוט סך כל "יצירת קובץ והנפקת דו  .9
 . הניכויים שהופרשו למס הכנסה בגין תשלום לספקים

   

    . ת אישורים לספקים בדבר ביצוע ניכוי מסהנפק  .11
 

 מלאי מחסנים קטלוג  - לוגיסטיקה 00...9
 

 תכונה ד"מס
 מענה
 מלא

 מענה
 חלקי

 אין
 מענה

, י מספר קטלוגי"זיהוי פריט עפ: כולל מחירון, ניהול קטלוג פריטים  .1
, י קבוצות"ניהול פריטים עפ, איתור פריט על פי שם הפריט או חלקו

 . מתכלה או אינוונטר עם מספר טבוע, ותיכמ: סיווג פריטים

   

. רישום ומעקב אחר תנועות הפריטים בין האתרים השונים ברשות  .2
החזרה , השאלה, החזרה למחסן, העברה, ניפוק, כניסה -ניהול מלאי

 .בלאי/אובדן, לספק

   

מעקב אחר יתרות פרטי האינוונטר באתרים  -ניהול יתרות אינוונטר  .0
, ניהול רמות מלאי לפי נקודת הזמנה.  הפריטיםהשונים  ותנועות 

 .כולל התראות והמלצות לרכש, מינימום ומקסימום

   

    כולל ניהול מיקומים במחסן, ניהול מחסנים  .0

ניהול פרטי אחריות ושירות לצורך מעקב אחר חוזה השירות מול   .5
 .הקבלן

   

    .העברות , ניפוקים, תנועות, בדבר הפקת  דוחות ושאילתות לפריטים  .6

, ספירה מלאה למחסן -תמיכה ממוחשבת בביצוע ספירות מלאי   .0
(. ספירת פריטים במיקום רצוי)ספירה מדגמית או ספירה לפי מיקום 

אפשרות להורדת קבצים וטעינת קבצים ממערכות חיצוניות 
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 .ניהול יתרות פריטים בספירה .הפקת דוחות .המנהלות ספירה
 .באמצעות מסופוןתמיכה בניהול ספירות מלאי 

,  בקטלוג, הפקת מדבקות ברקוד מול פריטים בתעודת כניסה  .8
 .ביתרות ובספירת מלאי

   

    .או ממוצע נע Fifo ,Lifoביצוע אוטומטי של חישוב ערך מלאי על פי   .9

    .ביצוע בקרה תקציבית בניפוק  .11

אפשרות להגדרת רמות מלאי מינימום מקסימום במערכת וקבלת   .11
ת אוטומטיות מהמערכת בדבר ירידה ממלאי מינמום או התראו

 .עליה מעבר למלאי מקסימום

   

 16שדה מספר טבוע במערכת הלוגיסטית יאפשר שמירת סטירנג של   .12
 פוזיציות לפחות לרבות אפשרות להקלדת כל תו אלפאנומרי חוקי 

   

 
 (ם"תברי)ניהול פרויקטים ותקציבים בלתי רגילים  09...9

 

 תכונה ד"מס
 מענה
 מלא

 מענה
 חלקי

 אין
 מענה

שיוך הפרויקט . הגדרת שלבי הפרויקט,  הוספה ועדכון פרויקט  .1
. נושאים לצורך הצגת מצב כספי של קבוצת פרויקטים/לגורמי מיון

הפקת סיכומים שנתיים . ר לפי פרקים"דיווח הכנסות והוצאות לתב
 דוחות למשרד הפנים. ר"ח כספי מצטבר רב שנתי לתב"דו/

   

    . ר מתאים להגדרת משרד הפנים"ת  טופס תבהנפק  .2

    .מצד ההכנסות וההוצאות  -תכנון ותקצוב הפרויקט   .0

    .ניהול  חוזים והתקשרויות לביצוע הפרויקט  .0

    (.שריון וביצוע )מעקב אחר הוצאות לפרויקט   .5

הכנסות )ר "תב/נתוני תקציב וביצוע לפרויקט/ הצגה של סיכומים  .6
 . סעיפים ולפי פרקיםלפי ( והוצאות

   

    הצגת נתונים כספיים לשלבי הפרויקט   .0

סיכום ,  (לפי סעיפים, שנתיים)סיכומים לפרויקט : דוחות/שאילתות  .8
, הצגת שינויי תקציב, הקצאות לפרויקטים, פרויקטים לפי נושאים

, מרוכז לחוזה/שריון מפורט, (חשבונות, חוזים)שינוי  / נתוני אישור
 .חשבונות לחוזה, חשבונות/רשימת חוזים

   

ממשק העברת נתונים אוטומטי דו סיטרי בין  התקציב לבין מערכת   .9
 תוכניות עבודה  

   

אגף , מנהל מטפל, הרשאה' מס: המסכים כוללים שדות נתונים  .11
אחוז , סכום כסף, תאור, שם, מערכת, משרד ממשלתי, מטפל

, אופן הדיווח, חברת בקרה, תוקף למימוש, תאריך הוצאה, ינג'מצ
 .סטטוס . צרוף קובץ סריקת הרשאה , ר עירייה "תב, טלפונים 

   

 
 ניהול מכרזים וחוזים    .0...9

 

 תכונה ד"מס
 מענה
 מלא

 מענה
 חלקי

 אין
 מענה

    .ניהול תהליך יציאה למכרז  .1

שריון לפי מועדים  ( .'שירות וכו, מתכנן, קבלן)ניהול חוזים שונים   .2
ניהול קיזוזים  (.צפי ההוצאות על ציר הזמן עדכון של)ופריסת שריון 

" מקוצר"או ( כל סעיפי החוזה)אפשרות לדווח חוזה מפורט .  לחוזה
הגדלת  .ניהול התייקרות ועדכון הצמדות (.תת פרק/ברמה של פרק)

יצירה ושחרור (. בלתי צפויות מראש)מ "שריון עקב דווח הוצאות בצ
 .של עכבונות ופקדונות טיב עבודה

   

אפשרות לדווח סכום המסגרת )יפול בחוזה קבלן עם מסגרת ט  .0
בקליטה של חוזה קבלני כנגד מסגרת (. ותאריך הסיום המתוכנן

 . תתבצע בקרה שאין חריגה מהמסגרת שהוגדרה

   

שחרור שריון ויצירת ביצוע  : ניהול חשבונות מצטברים ושוטפים   .0
 .בקרת חריגה מחוזה ומתקציב. באישור חשבון
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שור מקוון של המערכת הפיננסית למערכת הנדסית לניהול קי  .5
 . מכרזים וחוזים

   

 .קישור המכרז והחוזה למערכת ביטוחים וערבויות  .6
 .ביטוחים והתחייבויות לחוזה, בקרה על ערבויות

   

    ניהול תקציב הפרויקט  .0

רישום ושליפת המכרזים על פי קריטריונים שונים לדוגמא , ניהול  .8
איזה הצעה זכתה , מגישי ההצעות במכרז, שמו, זמספר המכר

 'איזה ערבויות הוגשו וכ, פרוטוקול ועדת המכרזים, ומדוע

   

ממשק העברת נתונים אוטומטי דו סיטרי למערכת מעקב  החלטות   .9
   עירייהוניהול פרוטוקולים אם וכאשר תותקן ב

   

 
 ניהול הכנסות   02...9

 

 תכונה ד"מס
 מענה
 מלא

 מענה
 חלקי

 אין
 נהמע

החל :  מקורות תקציביים,  מעקב אחר ההכנסות ממקורות המימון  .1
מפניה למקורות המימון בבקשה לסיוע במימון הפרויקטים ברשות 

דרך תיעוד ההתחייבות של מקור המימון לסיוע , ( בקשה למימון)
ועד תיעוד קבלת התקבול בפועל , ובקשה לתקבול בפועל במימון

 .ויצירת פקודת היומן במערכת

   

    ניהול מקורות מימון   .2

שאילתות ודוחות . ניהול והצגה של יתרות של הכנסות צפויות  .0
 ( מקור מימון ונושא, לפי סעיף תקציבי)לבקרה אחר הכנסות 

   

 
 עם חברת בזק וחברת חשמל התאמות 05...9

 

 תכונה ד"מס
 מענה
 מלא

 מענה
 חלקי

 אין
 מענה

ושייכו לסיף ( טלפון' מס)חוזה עם חברת חשמל או בזק ' מס קליטת   .1
 תקציבי

   

    התאמת סכומים מפוצלים עם יצירת פקודת יומן בגובה ההפרש  .2

    .יתרה לתאריך, ניהול והצגה של יתרות רישום וערך לבנק  .0

    .ביצוע התאמת בנק לתקופות קודמות  .0

    .שאילתות ודוחות להצגה של מותאמים ובלתי מותאמים  .5

א וביצוע פיצול "יטת קובץ משבקל -התאמת כרטיסי אשראי  .6
 .והתאמה 

   

' תקופות של חשבון הטלפון או חשמל לרבות מס-קליטת חודשים  .0
כתובת נכס שבו משתמשים כולל אפשרות לקליטה , חוזה

 .אוטומטית של נתונים מקבצים המגעים מחברת חשמל או בזק
 

   

להעברת הפקודה אוטומטית למערכת הנהלת  On lineממשק   .8
 .תחשבונו

   

 

 משאבי אנוש ונוכחות , בקרת מעסיקים, מערכת ליבה שכר ..
 

 שכר 0..
 

 תכונה ד"מס
 מענה
 מלא

 מענה
 חלקי

 אין
 מענה

    פ חוקות שונות"ע, קבוצת עובדים, חישוב שכר לעובד בודד  .1

    תיעוד אוטומטי לרכיב שכר   .2

    .חוקת השכר והסכמי שכר מקוונים  .0
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מענק יובל ונסיעות באופן , דביגו, הבראה, חישוב תשלומי רכב  .0
 אוטומטי על בסיס טבלה

   

    .בתחילת ובסיום עבודה, חישוב שכר ברמה יומית במרכיבי השכר  .5

    באינטרנט 116טופס / ארכיב תלושי השכר   .6

 הזנה יחידה של נתונים למערכת ועבודה מלאה עם מערכות משיקות  .0
 .וכחותלרבות מערכת ניהול משאבי אנוש ומערכת ניהול נ

   

    .שמירת נתוני עובד וגישה מקוונת לנתונים  .8

, שמירת נתונים כספיים במקוון לשנים רבות כולל נתוני  נוכחות  .9
 'מילואים וכד, מחלות, חופשות

   

יישום הסכמי השכר רוחבים  באישור המנהל  בהתאם להוראות   .11
 .כולל תמיכה בעדכון שכר צמוד מדד. ממרכז השלטון המקומי

 שות ביישום ההסכמים והשינויים השוטפיםגמי

   

וניכוי אוטומטי , אפשרות תשלום מקדמות באופן אישי או קיבוצי  .11
 של המקדמה במשכורת השוטפת

   

    ניהול הלוואות צמודות  .12

כולל מאזנים , האוכלוסייה מגזריומחלות לכל  ותניהול חופש  .10
 ודוחות עלות למאזנים 

   

    .ים נפרדים והפקת דוחות מאוחדיםניהול מספר תיקי ניכוי  .10

פגיעה , דמי לידה, מילואים: הפקת טפסים עבור ביטוח לאומי  .15
ייבוא אוטומטי של נתוני השכר של העובד ,  דמי אבטלה, בעבודה
 .שידור ישיר של הטופס למוסד לביטוח לאומי .לטופס

   

     (.נוסף למקור)עותק תלוש מודפס + תלוש חסוי או גלוי  : עיטוף  .16

    מבית היוצר של המציענוכחות  ממשק למערכות  .10

ממשק למערכת הנהלת חשבונות להעברה אוטומטית של פקודת   .18
כולל הגדרת תקציב לחיוב כל רכיב שכר לעובד או  חיוב יחסי  שכר

 . של רכיבי שכר לעובד למספר סעיפי תקציב מחלקתיים שונים

   

רנונה ומים לעובדי ממשק למערכת גביה לקבלת נתוני חיוב א  .19
 העירייה

   

    קרנות פנסיה , קופות גמל, ב"קליטת דיווחים חיצוניים כדוגמת  מס  .21

של  On Lineסימולציית חישוב  קיבוצית ופרטנית כולל הדפסה ב   .21
 תלוש שכר כפי שיונפק לעובד

   

, מחולל דוחות גמיש ידידותי ומהיר לחילול דוחות בנושאי שכר  .22
 ל"לקובץ ולדוא, ונים להדפסהאפשרות הנפקת נת

   

    הנפקת אישורים בדבר הכנסות וניכוים לעובד  .20

הנפקת אוטומטית של כל הדוחות הסטנדרטיים הדרושים על פי   .20
 –משרד הפנים , הממונה על השכר באוצר, הנחיות משרד האוצר

ובנוסף לקובץ גליון חישובים , לדוחות הרבעוניים כדוחות מודפסים
 רמט המאופיין על ידי המשרדים ללא תוספת עלותאלקטרוני בפו

   

מתן אפשרות צפייה בנתוני השכר ומשאבי האנוש של העובד על ידי   .25
רשת האינטרנט תוך כדי שמירה על כללי אבטחת באמצעות העובד 

 מידע וצנעת הפרת מוקפדים

   

    הנפקת דוחות לשיפוי בגין מעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת  .26

    ן שוטף למנהלי המערכת בדבר הסכמי שכרעדכו  .20

    מלא ומדויק, ביצוע חישובים רטרואקטיביים באופן אוטומטי  .28

אפשרות לביצוע הדמיית שכר עתידית בהתבסס על פרמטרים   .29
 משוערים

   

    אפשרות להסבר מפורט של אופן חישוב המס לעובד  .01

    אפשרות להצגת משכורת שנתית וניתוח מגמות  .01

    קת דוחות בקרה לחבות מעבידים לפיצוייםהפ  .02

    ניהול אוטומטי של תהליך פרישת עובד  .00

    חישוב אוטומטי של פדיון חופשה ומחלה  .00

   עריכת חישובים אוטומטיים של גילומי מס תוך הקפדה על עלות   .05
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 מעביד מינימלית
ביצוע מינימיזציה של תשלומים מס עובד מעביד תוך הקפדה על   .06

 פקודת מס הכנסה והעדכונים הנובעים ממנה מימוש
   

    'מתנות וכד, גמלאים, תרומות: ביצוע זיכויים וניכויים כגון  .00

    תאום דמי ביטוח לאומי לעובדים המועסקים אצל שני מעסיקים  .08

, שיתוף וסינכרון נתונים אוטומטי מיידי בין מערכת משאבי האנוש  .09
 .מערכת השכר ומערכת ניהול הנוכחות

   

לנציבות מס הכנסה ושידורו לנציבות על ידי הקבלן  126הפקת דוח   .01
 העירייהלאחר קבלת אישור 

   

מודול סיום עבודה לרבות הפקה אוטומטית של מכתב שחרור   .01
לאחר , ל"שיגור אוטומטי של הודעת  דוא. לקופות המתאימות 

לאיש הקשר בקופה המתאימה בדבר שחרר ,  אישור מפעיל המערכת
 גמר עבודה עקב

   

    עם עזיבת עובד 161טופס  קה אוטומטית של הפ  .02

    פ ההסכמים הקיבוציים"הגדרת תוספות שכר קבועות לכל דרוג ע  .00

    ג"קופ ,התראה לגבי תלוש שכר שמופק ללא הפרשה לקרן פנסיה  .00

    בזמן קליטת עובד חדש ON LINEסניפי בנק חדשים  הגדרת  .05

מספר מסך בדומה ל) ביו איחוד סעיפי שכרזיהוי כל עובד שיש לג  .06
 (באוטומציה 1102

   

שידור קובץ רבעוני של גמלאים בפנסיה מוקדמת למוסד לביטוח   .00
 לאומי באמצעות מערכת קשרים עיסקיים ודוחות לאוצר

   

    הפקת דוח מעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת  .08

פ "שכר עתוספות : טבלאות תעריפים ארציות ומפעליותקיום   .09
 ,הבראה ,נסיעות  ,ובדענוער  ,הוצאות רכב ,רכב צמוד  ,דרוגים

 .שכר סטודנטים  ,ביגוד

   

    קיום טבלאות שכר על פי דרוגים ועל פי וותק  .51

    קיום טבלאות מס הכנסה וביטוח לאומי  .51

    הבאה ורתניכוי אוטומטי של נטו שלילי במשכביצוע   .52

 ובד אם צויין אצלו הפסקת עבודהע חוב אצל בדבר התראות קיום   .50
 .(נטו שלילי ,הלוואות)

   

עדכון מדרגות מס :  י המערכת"עדכון אוטומטי של קבצים ע  .50
 ותקרות של הביטוח הלאומי 

   

שינוי שדות /התראות אוטומטיות בין שכר ומשאבי אנוש בעת עדכון  .55
לדוגמא קבלת  התראה במשאבי אנוש כאשר משנים ) מסוימים 
ל עובד בשכר כי יתכן והדבר גורר מתן או הורדת תמריץ כתובת ש

 ('קו עימות וכו

   

טיפול מעקב ובקרה אוטומטיים בעיקולי משכורות לעובדים , רישום  .56
 (מודל עיקולים)

   

הנפקת דוחות ונתונים , ניהול תקציב שכר לרבות תיכנון מול ביצוע  .50
ערכת ממשק העברת נתונים בין המודול התקציבי במ. בכל חתך

הפיננסיות לבין מודול השכר במערכת השכר משאבי האנוש 
 הנוכחות והבקרה התקציבית

   

ביצוע סימולציות של הסכמי שכר  ארוכי טווח עם פעימות להדמיית   .58
 שכר אירגונית

   

 
   אנוש משאבי 9..

 

 תכונה ד"מס
 מענה
 מלא

 מענה
 חלקי

 אין
 מענה

ים כולל אפשרות לצרוף תעוד ואחזור כל פרטי רשומת העובד הרלוונטי  .1
 .מסמכים סרוקים ודיגיטליים ממקורות שונים

   

    כולל הצגת חריגות וחוסרים ניהול מבנה ארגוני היררכי וספר תקנים  .2

   , אישורים, הקשורים לעובד כולל תעודות שמירה ואחזור מסמכים  .0
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 'מכתבי הערכה וכד, ציונים לשבח, מכתבים, משובים

ם בהתאם לטבלת מסלולי קידום של מרכז השלטון ניהול מסלולי קידו  .0
 המקומי

   

    תמיכה בתהליכי  אישור וקידום עובדים  .5

    קורסים ולימודים אחרים, תעוד הכשרות  .6

    שמירת טפסי הערכות עובדים ומנהלים ועיבודם  .0

    ניהול ותעוד תהליכי גיוס ופיטורי עובדים  .8

    ניהול ומעקב אחר ארועי רווחה   .9

טיפול בעובד המועסק במספר משרות אצל אותו המעביד בצורה   .11
כל הנתונים ברמת העובד נרשמים "(. ריבוי משרות)"אינטגרטיבית 

 .במאגר העובדים פעם אחת

   

    משאבי אנוש ונוכחות, שכר: הקמת עובד פעם אחת עבור כל המערכות  .11

    ניהול קליטת עובד במערכת אחת   .12

נגישות לעובד למסמכים והנתונים הרלוונטיים : תיק עובד באינטרנט  .10
עובד אפשרות ל ,העירייהלעיונו בהתאם להרשאות שיסווגו על ידי 

לצפות במידע אישי עדכני בזמן אמת ישירות מהמערכת התפעולית 
לצפות בטופס  , לצפות בתלושי המשכורת שלו ,לקבל מידע על משכורתו

 ,חות והעדרותלצפות בנתוני הנוכ, להדפיס התלושים, 116
לנושאים מוגדרים ת רישום יולבצע פעילו, On Lineב  טפסים לעדכן 

 העירייהמראש על ידי 

   

ליווי מלא של מחזור החיים של העובד בארגון ממצב של מועמד   .10
לעבודה דרך היותו עובד וכלה בטיפול בו כגימלאי ושמירת קשר עם 

 משפחתו עם ולאחר פטירתו

   

ם של מועמדים למשרות ואפשרות לאתר מתוך בסיס ניהול בסיס נתוני  .15
 .נתונים זה מועמדים רלוונטיים על פי פרמטרים מוגדרים מראש

   

אפשרות קלה לניוד עובדים מפונקציה ארגונית אחת לשנייה תוך כדי   .16
עדכון הפרמטרים הרלוונטיים באופן ידידותי כגון סעיפים תקציביים 

On Line  ת חשבונותלמערכת התקציבית ולהנהל 

   

ממערכת הנהלת החשבונות התקציבית בדבר  On Lineקבלת התראות   .10
 חריגה או אי ניצול תקציבים הקשורים בניהול המשאב האנושי באירגון

   

    קליטתם ושמירתם במערכת לצורך בקרה , הפקת טפסי הערכה  .18

    נוכחות ומשאבי אנוש, הפקת הסכם העסקה הכולל נתוני שכר  .19

הסכם העסקה לעובד המשלב נתוני שכר ומשאבי אנוש בפורמט הפקת   .21
Microsoft Word 

   

, שיתוף וסינכרון נתונים אוטומטי מיידי בין מערכת משאבי האנוש  .21
 . מערכת השכר ומערכת ניהול הנוכחות

   

הנפקה אוטומטית של טופס קליטת עובד לפי מפעל לרבות מסך קליטת   .22
 נתונים למערכת 

   

הצגת גיל . וטומטי של גיל העובד על פי תאריך הלידה שלוחישוב א  .20
אפשרות לביצוע שאילתות ב , העובד בשאילתות ובמסכים רלוונטיים

On Line  וחתכים בדוחות על פי פרמטר של גיל העובד 

   

. הנפקת אלפון כתובות וטלפונים ממויין על פי מחלקות ועל פי ישובים  .20
דים על פי מיון האלפון בנוסח ל לקבוצות עוב"יכולת למשלוח דוא

 העירייהשיקבע על ידי 

   

    טלפון וכתובת של בן משפחה לקשר בשעת חרום, שם: קיום שדות  .25

כולל עובדים ממפעלים שונים )שיבוץ  רשימת עובדים לפי מחלקה   .26
 (ועובדים ביותר ממחלקה אחת

   

ל  "אכולל משלוח ברכה בדו( תאריך הולדת עובד)מודול ימי הולדת   .20
 גילם+ ורשימת ילדי חודש 

   

עוזבים כולל פרוט . 1: העברת עובדים מסיימים ל –מודול סיומי עבודה   .28
לפנסיונרים בפנסיה . 2סיבת העזיבה תאריך סיום העסקה או 

פנסיונרים . 0שיעור הפנסיה או , כולל תאריך הפרישה, תקציבית
שדה תאריך סיום קיום .   כולל שאירים 0ו  2אופציות . בפנסיה צוברת

קיום תהליך ממוחשב להחזרת עובד שדווח . העסקה ברשומת העובד
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 כסיים עבודה למצב עובד פעיל במערכת
    מודול ניהול ופירוט גמולי השתלמות כולל עדכונים  .29

, הוצאת אישור כולל תפקיד –הנפקה אוטומטית של אישורי עבודה   .01
גבי נייר הכולל את לוגו  שיעור משרה תאריך תחילת עבודה וסיומה על

 המפעל הרלוונטי כולל אישור ההעסקה לעוזבים ופנסיונרים

   

    מ"ח מועמדים להעלאה בדרגה על פי פז"הנפקת אוטומטית של דו  .01

    הנפקת אלפון עובדים בחתך מפעלים  .02

    ח העלאה בדרגות על פי חתכים שונים"הנפקת דו  .00

    ה אוטומטית מהמערכתהנפקת מכתבי הודעה בדבר עליה בדרג  .00

ח בדבר פרטי העובדים המשרתים במילואים על פי מועדי "הנפקת דו  .05
 מחלקות ומפעלים, שמות, שרות

   

, מחלקה. ז.ת, ח עוזבים ופנסיונרים לפי תאריך כולל שם"הנפקת דו  .06
 תאריך סיום, סיבת עזיבה

   

    ח עובדים על פי מועד תחילת עבודה"הנפקת דו  .00

, השכלה: ת ופונקציונאליות מתאימה לנושאים הבאיםקיום שדו  .08
כולל )שיוך מחלקתי , ( כולל היסטוריה)דירוג ודרגה , תוספות לשכר

, כולל חישוב משרת אם, פרטי ילדים, שיבוץ בעבודה, (היסטוריה
 כולל שיעור משרה+ פרטים אישיים 

   

, לידהחופשת /ת"סיום חל: משאבי אנוש כגון  ימודול תזכורות לאירוע  .09
 'משרת אם וכד, מחלה ממושכת

   

שינוי שדות /התראות אוטומטיות בין שכר ומשאבי אנוש בעת עדכון  .01
לדוגמא קבלת  התראה במשאבי אנוש כאשר משנים כתובת ) מסוימים 

של עובד בשכר כי יתכן והדבר גורר מתן או הורדת תמריץ קו עימות 
 ('וכו

   

 
 ניהול נוכחות ...

 

 תכונה ד"מס
 מענה

 אמל
 מענה
 חלקי

 אין
 מענה

מערכת ניהול אחידה ואחודה של כל שעוני הנוכחות בעירייה   .1
ספרייה , תזמורת, מוסדות חינוך, ל"חכ, רכב, ע"שפ)ובמוסדותיה 

 (ומוסדות רווחה

   

קישור ישיר של בסיס הנתונים של הנוכחות למערכת השכר ומשאבי   .2
 אנוש 

   

 עירייהי לשעוני הנוכחות בממשק העברת נתונים אוטומטי דו כיוונ  .0
 .לקליטת דיווחי נוכחות ולבקרת נתוני העובדים

   

להשלמתם על ידי העובדים  , לקליטת נתוני נוכחות  WEBאפליקציית   .0
בממשק  ולבקרת נתוני עובדים על ידי המנהלים באמצעות האינטרנט

דו כיווני בזמן אמת למערכת הנוכחות לרבות אפשרות לחסימת דיווח 
 .יקוםלפי מ

   

הפקת דוחות בקרה ודוחות חריגים בחתכים שונים לבקרת נוכחות   .5
 .והיעדרות עובדים

   

    .הפקה אוטומטית של דוחות חריגים בתזמון קבוע מראש  .6

הפקה אוטומטית של מכתבים לעובדים בנושאים שונים לקובץ   .0
Microsoft Word  כולל שילוב נתוני העובד ממערכת הנוכחות באופן

 ומטי הממשק ידידותי למשתמש וקל לביצועאוט

   

ממשק אוטומטי או עבודה על בסיס נתונים אחד של נתוני משאבי   .8
 שכר ונוכחות, אנוש

   

היעדרות בחתכים שונים על פי , נוכחות, הפקת נתוני שעות נוספות  .9
 .העירייההגדרות 

   

הגדרת הסכמי עבודה ובקרת הנוכחות והיעדרות בהתאם להסכמים   .11
 .הרלוונטיים

   

גישה  העירייהמערכת הרשאות המאפשרת בכפוף לאישור הנהלת   .11
כל  תלמנהלי הפונקציות השונות למאגר נתוני הנוכחות ההיעדרו
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 .מנהל לעובדים הכפופים לו במבנה הארגוני בלבד

 עירייהאפשרות לדיווח קליטה וניתוח נתוני עובדי קבלנים הפועלים ב  .12
 .העירייהבדי  אך הפרדתם מנתוני עו

   

, שיתוף וסינכרון נתונים אוטומטי מיידי בין מערכת משאבי האנוש  .10
 .מערכת השכר ומערכת ניהול הנוכחות

   

הגבלת , אפליקצייה, סלולרית ,קווית, החתמת  נוכחות טלפונית  .10
החתמה בשעון כולל , (פוליגון)לפי מיקום סלולרי /דיווח באפליקציה

 (בהתאם ליכולת של השעון נוכחות)פנים  או זיהוי החתמה ביומטרית

   

איסוף נתונים מהשעונים  באופן אוטומטי והכנסת נתונים למערכת   .15
 קיץ אוטומטי/עדכון שעוני חורף + נוכחות 

   

    ל"הנפקת דוחות חודשיים ומשלוח בדוא  .16

    אפשרות לצפיית עובדים בנתוני נוכחות אישיים  .10

בניית טיפוסי + כמי עבודה שונים הגדרת טיפוס עובד בהתאם להס  .18
 עובד חדשים בהתאם לצורך

   

    לשכר/ העברת יתרות מחלה חופשה  .19

שעתיים ואחרים בהתאם / ביצוע חישוב חופשה לעובדים קבועים   .21
 להסכם העבודה המתאים

   

    כרטיס' הקצאת מס  .21

    חישוב חריגה במחלה לפי כללי אוגדן  .22

    ימים לפדיון' מס –י אוגדן חישוב פדיון מחלה לפי כלל  .20

כולל ימי חופשה וחופשות ( כולל לפי דת)עדכון נוכחות לקבוצות   .20
 מרוכזות

   

    מחולל דוחות  .25
  

ניהול , ניהול לשכה משפטית, GIS, ניהול ועדה מקומית לתכנון ובניה, הנדסה .2
 נכסים

 רישוי ובניה 2.0
 

 תכונה ד"מס
מענה 
 מלא

מענה 
 חלקי

אין 
 מענה

    "רישוי זמין"במערכת של  הבנייןכל תיקי ליטה ובקרה בדבר שניהול   .1

במערכת של הבניה כולל כל פרטי הבקשה  להיתר קליטת בקשות  .2
     "רישוי זמין"

   

אישור הבקשה לבניה כולל : העבודה בתיקי הבניהתהליכי כל ניהול   .0
החלטותיה , תעוד ישיבות הוועדה, תעוד תהליכי בקרה מקדימים

 ופים חיצונייםואישור ג

   

סוגי הנתונים שיוכסנו בתיקי הבניה והגדרתם במערכת מתבססים על   .0
י "נתונים אלה יתעדכנו ע. לחוק התכנון והבניה התיקונים השונים

 .הקבלן מפעם לפעם בהתאם לעדכוני חוק התכנון והבניה

   

לרבות ), חלקה, גוש:  המודול יכלול את שדות הנתונים הבאים לפחות  .5
מול מערכות אחרות   On lineה אוטומטית של חוקיות הנתונים ב בדיק

/ על פי אופי -סווג הבקשה, כתובת, מספר מגרש, (כגון יעודי קרקע
רישום , הקלות ושימושים חורגים, ע"התאמה לתב, מהות הבקשה

נתוני , פרטי בעל הזכות, פרטי המבקש, בקשה להיתר בניה מקוצר
, מספר יחידות דיור, מספר קומות, ניהנתוני ב, מבנים ושימושים, שטח

נתוני התפלגות , (קיים ועתידי, מבוקש, מותר)שטח בניה, שטח מגרש
, שטח עיקרי)ר באחוזים על פי מאפיינים "במ, השטח הקיים והמוצע

, על פי מפלסים, שטחים לא מקורים, מעל ומתחת לקרקע, שטח שרות
, גי חומרי בניהסו)חומרי בניה והגדרות , אסמכתאות לנתוני השטח

סוגי גדרות ומידת הקיים , תקרות, קירות חיצוניים, גג, חומר גימור
 (והמבוקש

   

 שיוכים פי על המגרש מיקום: בנוסף יכללו שדות הנתונים הבאים  .6
 הבקשה פרוט) חריג לשימוש בקשה נתוני, ('וכד רובע שכונה) שונים
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, טיסטיקהלסט המרכזית הלשכה ח"לדו להעברה נתונים, (ונימוקיה
 להיתר, בבקשה טיפול מעקב, הבניה מי עבור, והשטח העבודה פרטי

 חתימה מועדי, היתר מספר, הטיפול שלב, להיתר הבקשה מצב) ובבנייה
 (.וסיומה בנייה תחילת מועדי, ונתינה

אפשרות לצרוף מסמכים סרוקים וקבצים מפורמטים שונים לתיק   .0
 הבקשה 

   

בוועדה כולל רישום היכן מתויק בארכיון או ( תפיזי)ניהול מיקום התיק   .8
 רישום הזמנת תיק, האם הועבר ובידי מי נמצא התיק

   

ניהול כל תהליך הדיונים בוועדה כולל הפקת : מודול ניהול ועדה הכולל  .9
רישום , תעוד הדיון, שליחת סדר היום, זימונים לחברי הוועדה

 ישום המתנגדיםר, ההחלטות ושיוכם לתיקים המתאימיםפרוטוקול 

   

    פירסום החלטות הוועדה באופן אוטומטי באתר האינטרנט של הוועדה   .11

ניהול תהליך חיוב וגביה אגרות בגין אישור הבניה בשלביו השונים כולל   .11
הפקת שובר תשלום וקבלה באופן ממוחשב מהמערכת וכולל אפשרות 

ר אולשליחת הקבלה דרך האינטרנט באופן אוטומטי לכתובת הד
הפקת , האלקטרוני  של הלקוח כפי שקיימת ברשומת הלקוח במערכת

 'כפל אגרה וכד, הפקת אגרת חידוש היתר, פיקדון והחזר פיקדון

   

הפקת האישורים וכל הטפסים הרלוונטיים לתהליך הרישוי והבניה   .12
באופן אוטומטי מהמערכת כאשר הינו מעוצב , היתר בניהכולל הפקת 

 אישור הלקוח מראשגרפית על פי גלופה ב

   

 של הוועדה GISקישור כל רשומות הרישוי על הבניה למערכת ה   .10
באופן אוטומטי כולל הצבעה ומיקוד של האתר הרלוונטי על  והעירייה 

 .גבי מפת המערכת הגיאוגרפית הממוחשבת

   

קישור למודול ניהול ועדה כך שניתן לקבל מידע על דרישות והחלטות   .10
לגבי הבקשות להיתר והחלטות שנתקבלו באשר שנתקבלו בועדות 

מעקב אוטומטי אחר החלטות וסטטוס ביצוען לרבות . לבקשות אלה
הקפצת התראות באשר להחלטות שטרם יושמו וזמן ביצוען חלף 

 .בהתאם להנחיות הרגולציה והנחיות מערכת רישוי זמין

   

רכת הגביה למעוהבניה של הוועדה הרישוי  דו כיווני בין מערכת קישור   .15
 שטחים לגביית ארנונה  העברת נתוני הרלוונטית לצורך  העירייהשל 

ולקבלת עידכון בדבר ביצוע התשלום על ידי התושב במערכת הגביה 
 ותשלום כל סוגי החיובים 

   

    למערכת הפיקוח ONLINE-ממשק אוטומטי מלא ב  .16

ונקיטת למערכת מרשם אוכלוסין לצורך איתור תושבים   On-Lineקשר   .10
 .פעולות

   

לצורך הפקת מכתבי  Microsoft Wordאפשרות להפקת מכתבים בפורמט   .18
 צווים וכתבי אישום, התראה

   

למערכת הממוחשבת של היועץ המשפטי של הוועדה ושל  On_Lineקשר   .19
 העירייה

   

המאפשר עידכון שוטף של מצב הרישוי בכל תיק באתר  On Lineממשק   .21
 ההאינטרנט של הוועד

   

    ניהול בקשות להקלה או שימוש חורג   .21

מעקב וביצוע התראות בגין פעולות המתחייבות מתהליך הרישוי   .22
 והבניה ובגין מענה לפניות התושבים בהתאם לחוק

   

    אחר מענה הולםוביצוע מעקב אחר ד פניות התושבים ועית  .20

    .אוטומטי מלא למודול יעודי קרקע ONLINEקישור   .20

    ול תהליכי הטיפול בעברות על חוק התכנון והבניהניה  .25

: הפקת היתר בניה לאחר בקרה אוטומטית על ידי התוכנה לכך ש  .26
שמולאו  כל דרישות הוועדה וששולמו כל , הבקשה מאושרת בוועדה

 האגרות וההיטלים הנדרשים בגין ההיתר

   

חיבור חשמל זמני בפורמט קבוע  – 2הפקה אוטומטית של טופס   .20
 ובפורמט גמיש בכפוף לקיום התנאים המקדימים להפקת הטופס

   

חיבור חשמל קבוע בפורמט קבוע  – 0הפקה אוטומטית של טופס   .28
 ובפורמט גמיש בכפוף לקיום התנאים המקדימים להפקת הטופס
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הפקה אוטומטית של תעודת גמר בניה בפורמט קבוע ובפורמט גמיש   .29
 הפקת הטופסבכפוף לקיום התנאים המקדימים ל

   

. הפקת אוטומטית של גיליון דרישות לביצוע אשר על ידי מגיש הבקשה  .01
 .קביעת פרמטרים להדפסה. ונושאים, סיווג דרישות לפי קבוצות

   

    ותזכורת אוטומטיות במערכת םניהול אירועי  .01

    רישום וניהול התנגדויות   .02

נטיים ואפשרות למערכת היטלי השבחה במקרים הרלוו  On lineממשק   .00
לחסימת היתר בניה בטרם השלמת התשלום בגין השבחה באשר נדרש 

גישה אינטרנטית מאובטחת  מונגשת רספונסיבית . תשלום כזה
 .למערכת לשמאים חיצוניים מורשים על ידי העירייה

   

    הפקת טופס ערבויות לאגרת בניה  .00

 העירייהממשק העברת נתונים דו סיטרי עם המחלקה המשפטית של   .05
 לצורך העברת מידע בדבר עברות בניה והטיפול המשפטי בהן

   

ממשק העברת נתונים ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה בדבר הנפקת   .06
 אישורי בניה כולל נספח להיתר 

   

ת "להצגת מידע גאוגרפי לרבות מפות ותצאו GISממשק למערכת ה   .00
 ותוכניות, כתובות, חלקות, בהתאם לנתוני גושים

   

ממשק אוטומטי זמן אמת ממערכת רישוי זמין של מינהל התיכנון   .08
 לקליטת כל הפניות המגיעות מישום זה

   

הפקה אוטומטית של גליון דרישות לבקשה למידע מהמערכת כדוגמת   .09
הנתונים לגיליון הדרישות ימשכו על . גליון הדרישות המצורף לפרק זה

 .ם המוגדרים במכרז זהידי המערכת באופן אוטומטי מהישומים השוני

   

 
 הבניה על פיקוח 2.9

 

 תכונה ד"מס
מענה 
 מלא

מענה 
 חלקי

אין 
 מענה

ניהול תיקי הפיקוח על תהליך הבניה ועל עברות הבניה כולל אפשרות   .1
לצרוף תמונות וקבצים אחרים לרשומת הפיקוח כולל אפשרות לקליטת 

חות תמונות המצולמות על ידי הפקחים בשטח מטלפון סלולרי ונשל
 MMSלמערכת באופן אוטומטי כ 

   

של  GIS-קישור כל רשומות הרישוי והפיקוח על הבניה למערכת ה  .2
באופן אוטומטי כולל הצבעה ומיקוד של האתר והעירייה  הוועדה

 .הרלוונטי על גבי מפת המערכת הגיאוגרפית הממוחשבת

   

עים תעוד ומעקב אחר תהליכי אכיפה ותהליכים משפטיים אחרים הנוב  .0
 מתהליך הרישוי והפיקוח

   

למערכת הרישוי לרבות כניסה לתיקי   On line -ממשק אוטומטי מלא ב  .0
 .הבניה ולהחלטות הועדה

   

    GISלמערכת   On line -ממשק אוטומטי מלא ב  .5

    .אוטומטי מלא למודול יעודי קרקע  On lineקישור   .6

טי של הוועדה ושל למערכת הממוחשבת של היועץ המשפ On_Lineקשר   .0
 העירייה

   

המאפשר עידכון שוטף של מצב הרישוי והפיקוח בכל   On lineממשק  .8
 תיק באתר האינטרנט של הוועדה

   

המאפשר עידכון שוטף של מצב הפיקוח בכל תיק באתר   On lineממשק   .9
 האינטרנט של הוועדה

   

ובגין  קוחהפימעקב וביצוע התראות בגין פעולות המתחייבות מתהליך   .11
 .מענה לפניות התושבים בהתאם לחוק

   

המתעד את פניות התושבים ועוקב אחר  CRMממשק המערכת למודול   .11
 מענה הולם

   

בין מערכת הפיקוח לבין מערכות פיקוח אל  On line -קישוריות מלאה ב  .12
לצורך דליית ( טלפון חכם/PDA)חוטיות בשטח מבוססות מחשבי כף יד 

שיוך תיוג ושמירה של תמונות . סיטרי -תונים דועדכון נ, נתונים
 . On line -מהשטח לתוך מערכת הפיקוח ב
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/  PDA)פתיחת ארועי פיקוח מהשטח תןך כדי שימוש במחשבי כף יד   .10
 .יכולת הדפסה בשטח( טלפון חכם

   

לתיק )כפל אגרה בית משפט/קישור למערכת משפטית ליצירת קנס  .10
 (שכבר קיים במערכת המשפטית

   

 

 יעודי קרקע ..2
 

 תכונה ד"מס
מענה 
 מלא

מענה 
 חלקי

אין 
 מענה

למחלקות , לאנשי הועדה תכנוני מידע להספקת גיאוגרפי מידע מודול  .1
שמאים מהנדסים ולציבור בכל , ועדות מחוזיות, אדריכלים, העירייה

 .והוראות לחלקה, זכויות בניה, מקרקעין, הקשור ליעודי קרקע

   

     G.I.S-גראפי תיכנוני ו, נומרי-אספקת מידע אלפא  .2

, GIS, היטלי השבחה, פיקוח, למודולים של הרישוי  On lineקישור   .0
ע וכל שאר המערכות הרלווטיות תוך כדי שמירה על "מעקב תב, נכסים

 הרשאות מתאימות על פי החלטת העירייה

   

מבנה אחיד לתוכנית משרד  -ת "ממשק אוטומטי מלא למערכת מבא  .0
 .ועדכוניו המתעדכנים מעת לעת הפנים

   

עצמאית על ידי  נומרית ואלפא גרפית קליטהמנגנונים המאפשרים   .5
 גושים) עיר בניין תכניות מרכיבי כל של אנשי העירייה או באי כוחה 

תוצרי , מצב החלקה, שטח החלקה, קרקע ייעודי, מגרשים, וחלקות
 (.בנייה וזכויותקומפילציה 

   

 מפות הפקת: וכוללים אינרנט / נט-באינטרארכת הצגת תוצרי המע  .6
, קרובה סביבה והצגת הקרקע ייעודי סימון עם א"תצ רקע על מגרשים

מפות בבחירת שכבות על ידי אנשי  הפקת, בנפרד תכנית כל הצגת
 ח"דו הפקת, חלקות/למגרשים זכויות דפיהעירייה והפקת והפקת 

 עד תכנון נתוני תהפק, החלקה נוצרה חלקות מאילו המציג למחלקה
  .המבוקש מידע בקנה הכל קובע תאריך

   

    חישוב זכויות אוטומטי  .0

מעקב אחר רצף השינויים התכנוניים שבוצעו בדבר חלקות וגושים   .8
 .י"לרבות חלקות זמניות אשר טרם אושרו על ידי מפ

   

לרבות . קבלת רשימת תוכניות בתוקף על כל נקודנ גאוגרפית במרחב  .9
 .זכויות הרלוונטיותחישוב ה

   

, PDFהפקת דפי מידע למתכננים ולאזרחים בפורמטים שונים לרבות   .11
PostScript ,קבצי , מפהMicrosoft Office ,RTF 

   

התנית קבלת מידע בתשלום מוקדם באמצעות כרטיס אשראי לרבות   .11
 ON THE FLYהנפקת קבלה .  On line-בדיקת חוקיות הכרטיס ב

 .ושליחת למשלם

   

 
 אגרות היטלים והשבחה 2.2

 

 תכונה ד"מס
מענה 
 מלא

מענה 
 חלקי

אין 
 מענה

    והטלי השבחההיטלים , ניהול ומעקב אחר תהליך טיפול באגרות  .1

 העירייההעברת תוצאת חישוב אגרות והיטלים למערכת הגביה של   .2
כולל  זיהוי הנכס וקבלת עדכון ממערכת הגביה בדבר ביצוע התשלום 

 .י ביצוע התשלוםבידי התושב או א

   

    .תעוד סיבת ההשבחה  .0

, השומה תיקי כל אחר מעקב: מקרקעין זכויות מימושמעקב אחר   .0
 שומה הזמנת: כגון, מכתבים הפקת, למדד צמוד השבחה היטל חישוב

 ,השבחה היטל וחשבון, משמאי

   

תעוד שיטת ביצוע חישוב האגרות וההטלים ותעוד פנימי של אופן   .5
 .ב לכל אגרה והיטלביצוע החישו

   

   , GIS, יעודי קרקע, פיקוח, למודולים של הרישוי  On lineקישור   .6
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 .ע וכל שאר המערכות הרלווטיות"מעקב תב, נכסים
    .חיוב היטל כספי תוך כדי חישוב נתוני שמאות  .0

הפקת אומדן פוטנציאלי להכנסות עתידיות מהיטלי השבחה של   .8
 עירייהתוכניות חדשות ל

   

שימוש , היתר בניה, קיום תיק חלקה הכולל בקשות להעברה לטאבו  .9
 תשלומי מקדמות, פטור, חורג

   

, מוסכמות, שומות נגדיות, שומות ועדה, ניהול שומות מטבלאות  .11
 .מרכיבי השומה

   

קליטה ובקרה בדבר ערבויות בנקאיות עבור בקשות למימוש במקרה   .11
 'סטטוס וכד, מועדים, םסכו: של אי הסכמה לרבות פרטי הערבות

   

גישה אינטרנטית מאובטחת רספונסיבית למערכת על ידי שמאים   .12
 מורשים מראש על ידי העירייה

   

 
 

 

יש לקלוט נתונים בממשק אוטומטי ממערכת תכנון זמין של  –ע "מעקב תב 2.5
מינהל התיכנון לרבות קליטה אוטומטית של עידכונית לפי התוכנית 

 GISגם בסטטוס וגם ב , הספציפית גם בתוכן
 

 תכונה ד"מס
מענה 
 מלא

מענה 
 חלקי

אין 
 מענה

 לסוג בהתאם, חדשות בתכניות םכלי ניהול תהליכי מידע הקשורי  .1
, אישורה ועד התכנית קבלת משלב, בה לדון המוסמך והמוסד התכנית

לרבות  .ותקנותיו הבנייה התכנון חוק על והסעיפים השלבים כל דרך
הכלי יציג באופן אוטומטי מידע אלפאנומרי . ייןהפקעות ותביעות פיצו

 GISומידע גרפי כולל 

   

, (לסמכות בהתאם) ושם מספור וחלקות גושים, התוכנית ומטרת סוג  .2
, שיפוט תחום, ומעמדן ל"הנ בשטח החלות אחרות לתוכניות יחס

קישור למסמכי  (סרוקים למסמכים קישור) התוכנית מסמכי, סמכות
 יטיםתשר, מפות, התקנון

   

 האישורפירסומה ו, בדיקת התוכנית  תהליכי אחרובקרה  מעקב  .0
 .הסטטוטורי

   

    .מודד, עורך, הקרקע בעלי, התוכנית יוזם( 1) עניין בעליתעוד   .0

    .פיצויים תביעות, התנגדויות( 2) עניין בעליתעוד   .5

    (.דרישה י"עפ) ליעוד שטח, יחידות מספרתעוד   .6

רה לפי סעיפי חוק תכנון ובניה ותקנותיו לרבות ביצוע מעקב ובק  .0
 .כולל תזמון והתראות. דרישות, הערות בדיקה, סטטוס ארועים

   

ביצוע הצלבה והתאמה של דרישות לתוכניות אחרות החלות בנקודה   .8
לשליפה ' הערות דרישות וכד, הגאוגרפית כולל בניית מאגר ארועים

 .מהירה במהלך הבדיקה והעדכון

   

מהלך , למודול רישוי ובניה לרבות ישיבות הועדה  On lineקממש  .9
 .משתתפים והחלטות, הדיון

   

 התוכנית למען צפיה במיקום( GIS) הגאוגרפי למידע שלב בכל קישור  .11
לרבות צפיה . קותחלוה הגושים עם גאוגרפי חיתוךביצוע ו במרחב

ן ועידכון תוכניות שהגיעו ממערכת תכנון זמין של מינהל התיכנו
 וקליטתן במערכת

   

מעקב אחר לוחות זמנים סטטוטורים המוגדרים בחוק התיכנון   .11
לחוק ועדכון המודול בהתאם לחוקים  00והבניה בכלל ובפרט תיקון 

 .ת"לרבות נוהל מבא. ולתקנות המשתנים מעת לעת

   

הפקת תקנון ממוחשב והמסמכים הקשורים לתהליך התכנון לרבות   .12
 .נוסחי הפרסום ונוסחים נלווים, תהפקדה ואישור התוכני

   

, נכסים, יעודי קרקע, פיקוח, למודולים של הרישוי  On lineקישור  .10
 .וכל שאר המערכות הרלווטיות G.I.S-היטלי השבחה ואגרות ו
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    הפקת מסמכי הכנה לישיבות ומסמכים נלווים   .10

ממשק אוטומטי בזמן אמת דו סיטרי לכל התוכנות ההנדסיות   .15
 חרות המותקנות בעירייה והא

   

ממשק אוטומטי זמן אמת ממערכת רישוי זמין של מינהל התיכנון   .16
זאת לרבות עידכון אוטומטי . לקליטת כל הפניות המגיעות מישום זה

 של כל עידכון סטטוס שבוצע בוועדה המחוזית או שינוי במסמכים

   

הזמן  משך, ע"ות מציג באופן גרפי את מצב התב"כל ניהול התבע  .10
לדוגמא הבקשה ממתינה )סטטוס מפורט , שעבר בכל זמן בועדה

לרבות התראות . ומשימות נדרשות לקידום...( לתשובת האדריכל
 .הנשלחות למייל באופן אוטומטי

   

הוספת שלבים נוספים לאחר אישור התוכנית לרבות שלב רישום   .18
 החלקות ושלבים נוספים במקרה ויש צורך בהם 

   

ביצוע הפקעות לרבות ממשק העברת נתונים אוטומטי  מעקב אחר  .19
 בזמן אמת למערכת הנכסים המופעלת בעירייה

   

 

 

 אינטראנט9בטכנולוגית האינטרנט GISמערכת  2.8
 

 תכונה ד"מס
מענה 
 מלא

מענה 
 חלקי

אין 
 מענה

איחזור וניתוח מידע גאוגרפי תוך , המאפשרת ניהול GISמערכת   .1
, המבוססות ברובן על מערך מיפוי שילוב תכנים ממספר שכבות מידע

הן , הכוללת קליטת נתונים, אך גם על מאגרי מידע טבלאיים רגילים
. עדכון נתונים ובקרת איכות בצד הקלט, גראפים והן טסקטואלים

שיתוף . שליפה ופילוח של מידע גאוגראפי, מיון, הפקה: בצד הפלט
 . ויצוא של המידע המאוחסן במערכת

   

מידע , ('עמודי חשמל וכד, כגון בארות)מידע נקודתי  מערכת הכוללת  .2
, תחומי שיפוט)ומידע פוליגוני ( 'וכד, דרכים, נחלים: כגון)קווי 

 ('קוים כחולים וכד, אזורים

   

יישום להצגה רב זוויתית ותלת מימדית של מבנים מצילום רב זוויתי   .0
דע ולרבות כלי לשימוש המשתמש לקישור מי( אופציונלי)אלכסוני 

נקודה / המוצע כתמונה לרוזטה GISלאובייקט גרפי ביישום ה
 .פוליגון וכיוצא בזה/ וקטורית

   

ביצוע שאלתות על שכבה בודדת כמו גם פעולות בוליאניות בין שתי   .0
 1900מציאת כל קטעי הכביש שנסללו לפני : לדוגמא. שכבות או יותר

 .לדונם תושבים 01ועוברים בשטח שצפיפות האוכלוסיה בו מעל 

   

לתוכנות אחרות בממשק תכנות   On lineמערכת מאפשרת ממשקי  .5
 API – Application Programing Interfaceיישומים 

   

אינטרנט / מערכת מידע גיאוגרפית בטכנולוגיית האינטראנט  .6
 AUTODESKמבית היוצר של  MAPGUIDEטכנולוגיית   המבוססת על

ו שווה ערך המספקת מידע א ESRIמבית היוצר של  ARCIMSאו  
 עדכני למחלקות השונות במועצה  ולציבור

   

 WEBמערכת אינטרנטית מבוססת טכנולוגיית  -  GIS-מערכת ה  .0
 .הן במועצה והן בכפר הגלובלי. וניתנת לצפיה מכל עמדת אינטרנט

   

, כתובות, מיפוי פוטוגרמטרי, גבולות שיפוט: חלוקת המידע  לשכבות  .8
יעודי , תמרורים, תוכניות, ישוב, חלקות, גושים, וטואורטופ, דרכים
, מדרכות, כבישים, קווי מים וביוב, תשתיות, אוכלוסין, קרקע

 חשמל, רחובות

   

    ביצוע חישוב מרחקים בין מיקומים גיאוגרפים שונים על גבי המפה  .9

    מות"אות ותמ"שכבות מידע נוספות תמ  .11

    הצגת יעודי הקרקע על גבי המפות  .11

אפשרות דקירה של מיקום גאורגאפי על גבי המפה וקבלת רשימת   .12
עם . בפרסום, הוגשו, בתוקף: תוכניות עם הצגת הסטטוס שלהם

 .אפשרות מיון לפי סטטוס
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תוכניות , תוכניות שהוגשו, הצגת קווים כחולים של תוכניות בתוקף  .10
 .ממשק למערכת קווים כחולים של רישוי זמין. בפרסום

   

    .גת מידע באשר לזכויות המידע הנכונות למיקום הגאוגרפיהצ  .10

    .עות ועיגונן במרחב"סריקה של כל התב  .15

    .GISדגיטציה של התוכניות כשיכבת   .16

המערכת מאפשרת הפקת דוחות והדפסת מפות בפורמטים נדרשים   .10
 על ידי העירייה

   

, נכסים, רקעיעודי ק, פיקוח, למודולים של הרישוי  On lineקישור   .18
גביה וכל שאר המערכות , ע"מעקב תב, היטלי השבחה ואגרות

 .הרלווטיות

   

    מודול התמקדות  .19

אפשרות להתניית גישה לחלק משכבות המידע בתשלום מראש   .21
 . On line -באמצעות כרטיסי אשראי ובדיקת ולידיות הכרטיס ב

   

    .הצגת תאריך עדכון אחרון של השכבה  .21

למערכות הועדה  On Lineרת ועידכון נתונים אוטומטי ממשק העב  .22
 לתיכנון ובניה 

   

ממשקי העברת נתונים דו סטריים אוטומטיים למערכות   .20
הממוחשבות של המועצה המוגדרות במכרז זה לרבות למערכת 

 החינוך, המוקד המקומי, האוכלוסין, הגביה

   

ת אוטומטית יצירת שכבה של תיקי מידע קיימים ויוצאים המתעדכנ  .20
 באופן שוטף במקביל לכל תיק מידע חדש שמונפק מהמערכות

   

    גוש תוכנית או כל ישות אחרת/כתובת / אפשרות חיפוש על פי חלקה   .25

    הרשאות שונות למשתמשים שונים על פי החלטת העירייה  .26
 

 ניהול ארכיון   2.7
 

 תכונה ד"מס
מענה 
 מלא

מענה 
 חלקי

אין 
 מענה

1.  

קליטת , ה קיימים סריקתם ודיגיטציה של תסריטיםקליטת תיקי בני
ובפרסום מהועדה המקומית , בתוקף, תוכניות בנין עיר מאושרות

יצירת קשר בין הארכיון הדיגיטלי . ומהמחוזית והפיכתם לדיגיטליים
 .On line לפעולות השונות של הועדה

   

2.  
ובפרסום מהועדה , בתוקף, קליטת תוכניות בנין עיר מאושרות

 . ומית ומהמחוזית  והפיכתם לדיגיטלייםהמק
   

0.  
היטלי , GIS, יעודי קרקע, פיקוח, למודולים של הרישוי On lineקישור 

וכל שאר המערכות , נכסים, גביה, ע"מעקב תב, השבחה ואגרות
 .הרלווטיות

   

0.  
מעקב ותעוד בדבר מיקומו הפיזי  הנוכחי של כל תיק לרבות שמירת 

יציאת התיק מחוץ , שלו והמועדים שלהםההסטוריה של המיקומים 
 .סיבת היציאה והמיקום מחוץ לועדה. לכותלי הועדה

   

    מיקום התיק בתוך ארכיון הועדה  .5
 

 אתר אינטרנט לוועדה  2.6
 

מענה  תכונה ד"מס
 מלא

מענה 
 חלקי

אין 
 מענה

 HTMLפלטפורמה טכנולוגית מותאמת המאפשרת שילוב של דפי   .1
המאפשרים  Data Baseיים מבוססי סטאטיים ומודולים דינאמ

 למשתמש מטעם הוועד  למצב מידע באתר האינטרנט באופן עצמאי

   

של שטחי השיפוט  GISמפה אינטראקטיבית מבוססת טכנולוגיית   .2
של הוועדה  כולל קשר לישויות טקסטואליות המתארות מקומות 
וקישור לאתר האינטרנט של ישויות אלה כולל הצגת שכבות 

מיפוי , יעודי רקע, אורטופוטו, לרבות קדסטר תיוגיאוגרפ
 פוטוגרמטרי
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מודול אינטראקטיבי המאפשר הזנת אוטומטית של הפרוטוקולים   .0
 של החלטות הוועדה מתוך בסיס הנתונים של  הרישוי והבניה

   

מודול אינטראקטיבי המאפשר הזנת הודעות ועידכונים  בזמן אמת   .0
 דהעל ידי מנהל התוכן של  הווע

   

    Fire  Wall –אבטחת האתר על ידי חומת אש   .5

 2הקבלן יציג לעירייה לפחות , Flashמעוצב כולל  Home Pageדף בית   .6
סקיצות ראשוניות לקבלת אישור ויתקן אותן על פי הנחיות 

 .העירייה עד לשביעות רצונה המלא וקבלת אישורה בכתב

   

ריט וההנחיות הצגת תוכניות האב של הוועדה לרבות התש  .0
 המילוליות 

   

הזמנת והורדת מידע תיכנוני עבור גוש חלקה לרבות אפשרות   .8
 On The flyהנפקת קבלה , לתשלום בכרטיס אשראי עבור המידע

והעברת המידע ללקוח לאחר ביצוע התשלום ובדיקת ולידיות 
וזאת על ידי טופס הגשת הטופס ואישורו על ידי . כרטיס האשראי

גורמת לפתיחה אוטומטית של תיק בקשה תוך כדי איש הוועדה 
ממשק העברת . קישור אוטומטי לתיק בניין על פי כתובת הנכס

נתונים בזמן אמת דו כיווני למערכת הגביה והקופה המופעלות 
 .בעירייה לצורך יצירת חיובים ועידכון בדבר ביצוע התשלום

   

לות מפתח מיצוב מי, Googleקידום האתר מנועי חיפוש כדוגמת   .9
הגדרת כותרות מתאימות . מתאימות בדפי האתר וקידום הופעתו

 לכל דף באתר לצורך קידומו

   

דבר יושב ראש הוועדה  כולל תמונה ואפשרות לעידכון המסר על ידי   .11
 נציג מוסמך של הוועדה

   

מנגנון מינויים המאפשר רישום מקוון חד פעמי ודחיפת מידע   .11
 ך איפיוני התעניינותםללקוחות ולמתכננים על סמ

   

מקוונים רספונסיביים מונגשים של הוועדה כולל   On-Lineטפסים   .12
קבלת אישור מהמערכת בדבר שליחתם בחזרה לוועדה לרבות 
אפשרות לחתימה אלקטרונית ואישרור החתימה על ידי כרטיס 

לאחר הזדהות יקבל הפונה את כל . חכם או תעודת זהות חכמה
. מערכת ויקליד רק פרטים רלוונטיים לפנייתופרטיו המאוחסנים ב

, הטפסים בשפה העיברית, בקשה להקצאת מקרקעין ועוד: לדוגמא
קבלת המידע תותנה על ידי המערכת בביצוע . הרוסית והערבית

 תשלום שניתן לבצעו באתר האינטרנט

   

כולל אפשרות  ToshavNet קישוריות מלאה למודול תיק תושב או   .10
 וכד, פנייה לוועדה, יצוע פעולות כגון תשלומיםצפיה במידע וב

   

לבעלי  אתר המפותח בהתאם לסטנדרטים של נגישות  .10
 .על פי דרישות הרגולציה  (Accessibility)מוגבלויות

   

    RSS -Really Simple Syndication אתר הכולל שילוב טכנולוגיות    .15

. פר מיליםביצוע חיפוש באתר על פי מילה או מס: מנוע חיפוש  .16
 htmlמדפי , תוצאות החיפוש מתקבלות מהמודולים הדינאמיים

  excell ,word ,pdf ,power-point ,txtכולל )וממסמכים מצורפים 

   

למודול רישוי ובניה לרבות הצגת פרטים ועידכונים   On Lineקישור    .10
הנחיות להגשת תיקי , סטטוס הבקשה, תעריפים, בדבר בקשות

פרוטוקולים של ישיבות , הקלה או לשימוש חורגבקשות ל, הבקשה
 תעריפים, בקשות, הוועדה

   

כולל , מודול המאפשר הזנה ומיצוב של פרטי בעלי תפקידים בוועדה  .18
נותני שרות ואמצעי קשר , מזכירות, עובדים, מנהלים, חברי הוועדה

 . אליהם כולל כתובת דואל

   

ע לפי "ודול מעקב תבהצגת סטטוס תוכניות בינוי עיר בממשק למ   .19
 'תאריך התוכנית וכד, חלקה, גוש, מספר תוכנית, סוג תוכנית

   

קבצים ונהלים לרבות מפת , הזמנת שירותים לרבות מפות  .21
ונוהל הגשת מדיה , נוהל הגשת תוכניות, ע"מפת תב, קומפילציה

מגנטית וביצוע רכישה מאובטחת מקוונת באינטרנט לרבות מידע 
 סרוק

   

    'מדניות הוועדה וכד, שעות קבלת הקהל, ל הוועדהפרטים ע  .21
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טופס ליצירת קשר עם הוועדה הכולל רוטינה לשליחת : צור קשר  .22
, פרטי קשר לפונה, דואל למזכירות הוועדה הכולל את שם הפונה

  מהות הפניה וכד

   

, קישורים חיצוניים לאתרי אינטרנט אחרים לרבות משרד הפנים  .20
 והנדסה אחרים GISאתרי , אתר העירייה

   

הצגת שאלות ותשובות שגורות לפי חלוקה : FAQשאלות ותשובות   .20
 .לנושאים שונים אודות פעילויות הקשורות לרשות

   

לתחומי השיפוט של  Google Map ,Google Earthקישור חכם ל   .25
 הוועדה

   

מהאתר כדוגמת  Off-Lineו / או - Streaming Media On-Lineשידורי    .26
סרטוני הדרכה והדגמה  , סרטוני תדמית, ורי ישיבות הוועדהשיד
 'וכד

   

שאלון למשוב בדבר הפונקציונאליות של האתר לרבות אפשרות   .20
העברת ממצאי הסקר אחר . לניתוח סטטיסטי של משובי הלקוחות

 לחודש באופן אוטומטי מרוכז ומפורט לוועדה  

   

    Explorer :ר רשתתאימות מלאה של האתר לצפייה ושימוש בסיי  .28

    Firefoxתאימות מלאה של האתר לצפייה ושימוש לסייר רשת   .29

    Safari:   תאימות מלאה של האתר לצפייה ושימוש לסייר רשת  .01

 Chrome תאימות מלאה של האתר לצפייה ושימוש לסייר רשת   .01
Google 

   

ה "מבוסס מ PDAתאימות מלאה של האתר לצפייה ופעולה על ידי   .02
Apple Iphone OS 3gs 

   

ה "מבוסס מ PDAתאימות מלאה של האתר לצפייה ופעולה על ידי    .00
Microsoft Mobile 

   

תאימות מלאה של האתר לצפייה ופעולה על ידי  מכשירי סלולריים    .00
 Android Google מבוססי מערכת הפעלה 

   

סי תאימות מלאה של האתר לצפייה ופעולה על ידי למכשירים מבוס  .05
 Nokiaמערכת הפעלה של חברת 

   

תשלום מאובטח של אגרות והיטלים באמצעות האינטרנט לרבות   .06
תשלום היטל , תשלום אגרת בניה, רכישת דף מידע לזכויות בניה

 השבחה

   

, מערכת ניהול תוכן ידידותית למשתמש להזנת ומיצוב תכנים  .00
 .וכל קובץ אחר, תמונות

   

כיון הוועדה לפי קריטריונים לש כתובת הצגה של תיקי בניין מאר  .08
 .או מספר בקשה להייתר/או גוש חלקה ו/ו

   

 
 תוכניות עבודה משולבות תקציב    2.2

 

 תכונה ד"מס
מענה 
 מלא

מענה 
 חלקי

אין 
 מענה

לכל רשומה בתוכנית סעיפים קבועים המאפיינים את   .1
בחירה )גורמי מימון  ,תקציב  ,קטגוריה בן, קטגוריה המטלה 

זמן תחילה וסיום  , עדיפות ביצוע, גורם אחראי , סטטוס,(מרובה
 מתוכנן אחוז ביצוע משוכלל

   

מועד , תקציב  , מטלות בן ולהם אחראי מתועדות  לכל רשומה   .2
 אחוז ביצוע. וסטטוס, התחלה וסיום 

   

האירגונית המייל ממשק העברת נתונית ישיר בגרירה עם תוכנת   .0
 outlookה מסביבת ה ותפעול מטלות ותוכנית עבוד

   

י "ע מערכת הרשאות היררכית לטיפול במשימות פרוייקטים וסגירה   .0
 יוזם המשימה

   

אחוזי , משימות על פי בעל תפקיד/מערכת דוחות פרוייקטים  .5
 עמידה בזמנים ,ביצוע

   

ממשק העברת נתונים דו כיווני אוטומטי בזמן אמת למערכת   .6
 ירייההפיננסית התקציבית המופעלת בע
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 ניהול פרויקטים ברמה ניהולית 2.01

 

 תכונה ד"מס
מענה 
 מלא

מענה 
 חלקי

אין 
 מענה

ניהול רישום ובקרה של כל הפרויקטים ההנדסיים והאחרים   .1
 . בעירייה

   

הפקת התראות אוטומטיות על ידי המערכת בדבר מועד סיום שלב   .2
 SMSמתוכנן או סיום מתוכנן של הפרויקט באימייל ומסר מידי 

   

סריקה וצרוף מסמכים מסוגים שונים לרשומות המתנהלות   .0
 במערכת

   

הנפקת מכתבים באופן אוטומטי מהמערכת ושליחתם במייל   .0
 לגורמים השונים הן פנימיים והן חיצוניים

   

ממשק העברת נתונים אוטומטי דו צדדי בזמן אמת למערכת   .5
 ח"הפיננסית של העירייה לרבות  לחוזים ולהנה

   

שלבי התכנון , מקורות מימונו, רישום סעיפי התקציב לפרויקט  .6
 והביצוע

   

הפקת דוחות אלפא נומריים וגרפיים בדבר התקדמות כל פרויקט   .0
 הן שלבי ביצוע והן היבטי מימון

   

 
 הנפקת דף מידע תיכוני  להיתר 2.00

 

 תכונה ד"מס
מענה 
 מלא

מענה 
 חלקי

אין 
 מענה

על ידי טופס מקוון  מתבצעת הפניה לקבלת דף מידע תיכנוני  .1
 . מונגש אינטרנטי רספונסיבי במסגרת אתר האינטרנט ההנדסי

   

באופן אוטומטי תיק בקשה במערכת ההנדסית עם  פותחתהפניה   .2
 . קישור לתיק בניין לפי הכתובת

   

 השולחתפרוצדורה  מופעלת ל "במקביל לתהליך האוטומטי הנ  .0
 .אגרהלפונה שובר תשלום ולינק לתשלום ה

   

ל באופן "לאחר ביצוע התשלום הפונה מקבל קבלה בדוא  .0
 .אוטומטי ומונפק דף מידע

   

    :הדף כולל. מידע מהמערכתהדף הנפקה אוטומטית  של   .5
    כל דרישות החוק 5.1
    עברות בניה 5.2
    עות"תב 5.0
    עות"זכויות לפי תב 5.0
    הנחיות פרטניות 5.5
    תוכניות מתאר 5.6
    תוכניות מפורטות 5.0
    מפת יעודי קרקע 5.8
    מידע בדבר תשריטי איחוד וחלוקה  5.9

    דוגמאות לדפי מידע בעמודים באים 5.11
    כל שדה נוסף שידרש על ידי העירייה  5.11

 
 ניהול נכסים    2.09

 

 תכונה ד"מס
מענה 
 מלא

מענה 
 חלקי

אין 
 מענה

, משתמש, שטח, בעלות: ם רלווונטים באשר לנכס כגוןרישום פרטי  1 .1
גוש , שימוש, כתובת', לא פעיל/ פעיל , הסטורית שימוש, שמאות

 תוקף החוזה, הפקעה, יעוד, בעלי הזכות, חלקה

   

    בממשק נתונים אוטומטי   GISקישור רשומת הנכס למערכת ה    .2
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    טומטיבממשק נתונים או קישור רשומת הנכס למערכת הגביה   .0

    קישור מסמכים כגון חוזה ותמונת הנכס לרשומת הנכס במערכת   .0

    רישום ארועים רלוונטיים באשר לנכס   .5

הנפקת שוברי תשלום בגביה באופן אוטומטי בממשק העברת   .6
ממערכת הנכסים וקבלת חיווי במערכת הנכסים   On-Lineנתונים

התשלום לא  שהתשלום בוצע בדביה לרבות הקפצת התראה כאשר
 בוצע תוך פרק זמן שתקבע העירייה

   

 
 ניהול לשכה משפטית וגזרי דין   .2.0

 

 תכונה ד"מס
מענה 
 מלא

מענה 
 חלקי

אין 
 מענה

    ניהול תיקים אזרחיים  .1

    לרבות רישוי עסקים וחוקי עזר ניהול תיקים פליליים  .2

ביצוע ממשקי העברת נתונים אוטומטיים דו סטריים בזמן אמת   .0
 ת הגביהלמערכ

   

    ניהול תביעות העירייה  .0

    אפשרות לקישור בין תיקים שונים במערכת  .5

חוות דעת , חוזים, מכרזים)ניהול תיקים משפטיים בנושאים שונים   .6
 (ועוד

   

 0)ותת נושאים , משנה נושאי, סיווג ושיוך תיקים לפני נושאים  .0
 (ת צבעיםרכיש «מכרזי זוטא  « מכרזים  :לדוגמא) (רמות לפחות

   

, שונות, ניהול ובקרת התקדמות תיקי ליגיטציה לרבות מספר התיק  .8
 סטטוס, תאריך סגירה, תאריך פתיחה

   

ממשק העברת נתונים אוטומטי דו סיטרי בזמן אמת בין המערכת   .9
 המשפטית לבין כל התוכנות ההנדסיות 

   

ת ממשק העברת נתונים אוטומטי דו סיטרי בזמן אמת בין המערכ  .11
, מיילים, לרבות לוח שנה Microsoft Officeהמשפטית לבין תוכנות 

 'וכד Word, קליטת קבצים

   

ל דרך המערכת וצירוף הודעת המייל שנשלחה "אפשרות שליחת דוא  .11
 לתיק הרלוונטי באופן אוטומטי ללא צורך בפעולה נוספת

   

מנגנון קביעת תאריכי עדכון לרבות שמירה אוטומטית של   .12
מעקב  –כים לרבות מועד יצירת המסמך ומועדי עידכונו התארי

 גירסאות

   

, ד"עו: כגון) חיצוניים נותני שירותיםניהול התחשבנות כספית עם   .10
לרבות ריכוז תשלומים ששולמו עד , ('חוקרים וכד, רופאים מומחים

 כה

   

קבלת התראה בזמן שמנסים  –ביצוע בדיקת כפילות אוטומטית   .10
 מספר תיק זהה למספר תיק קיים במערכת לפתוח רשומה עם

   

עור המערכת שואבת באופן אוטומטי את הפרטים במקרה של ער  .15
הרלוונטיים מהתיק שעליו מערערים ללא צורך בהקלדת נתונים 

 .כפולה על ידי משתמש הקצה

   

    שלומי הוצאות שהעירייה מחוייבת בהםבקרה ופיקוח על ת, מעקב  .16

אוטומטי דו סיטרי בזמן אמת בין המערכת ממשק העברת נתונים   .10
 המשפטית לבין מערכת הפיקוח הרב תכליתי והחניה

   

ממשק העברת נתונים אוטומטי דו סיטרי בזמן אמת בין המערכת   .18
 המשפטית לבין ערערים והשגות ארנונה 

   

    לנאשמים לתשלום גזרי דין לתשלום שובר הפקת  .19

    העירייה של ח"ההנ למערכת ישירות הכנסות העברת  .21

    בית המשפט וצוים של קנסותאכיפת   אחר מעקב  .21

  ,העירוניות במערכות הנוצרים חיובים/בעבירות לטיפול כולל מענה  .22
 המשפט לבית ומועברים הפיקוח במערך המטופלים

   

   ניהול תיקי בית המשפט כולל רישום וסריקת מסמכים רלוונטים   .20
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 . לרשומות המערכת

, צווי הבאה, פסקי הדין, זימון למשפט, הודעות בדברהנפקת   .20
 פקודות מאסר, התרעות לפני מעצר

   

אגרות בניה וכד , קיום מודול כספי המאפשר חיוב תושב בקנסות  .25
 למערכת הגביה העירונית On Lineבתקשורת 

   

    אכיפת תשלומים לבית המשפט  .26

בכל בנק אחר  הנפקת שובר ממוגנט לתשלום קנסות בבנק הדואר או  .20
 שיקבע

   

חוב והפיכת קנס לתשלום / אפשרות לפרסת תשלומים בגין קנס  .28
 מידי בעת איחור בתשלום

   

    חישוב וחיוב הצמדות וריביות על פי הנחיות הרגולטור  .29

ח על פיו הוגשה התביעה "קישור למערכת פיקוח וקליטת פרטי הדו  .01
 לבית המשפט

   

ן לצורך איתור תושב ואימות פרטים קישור למערכת מרשם אוכלוסי  .01
 אישיים

   

קיום טבלת סוגי עברות המאפשרת לסווג העברות ולהנפיק דוחות   .02
 ניהוליים

   

    רישום כל פרטי הדיונים המשפטיים שנערכו בתיק  .00

    ניהול מערך התראות מובנה כולל התראות לפני התיישנות  .00

    ז למשפטים"ניהול יומן לו  .05

    רי מסירהקליטת אישו  .06

    .הפקת מכתבי התחייבות וערבות של החייב  .00

    למערכת הגביה  OnLineממשק   .08

ממשק למערכת האכיפה לצורך עיקול חשבונות בנקים וביצוע   .09
 עיקולים ברישום לכלי רכב

   

    אפשרות לקליטת תיק הסטורי ששולם חלקית כולל ניסוח מתאים   .01
 

 רווחה מערכת .5
 

 תכונה ד"מס
 מענה
 מלא

מענה 
 חלקי

אין 
 מענה

    למשרד הרווחה  On lineטיפול בנתוני יסוד ואינטק  בממשק   .1

ניהול תיק טיפול וניהול מסמכים כולל מעקב ובקרה אחר   .2
 התקדמות

   

    ניהול אוכלוסיית ילדים בסיכון וחסרי ישע  .0

ניהול וחישוב זכאות אוטומטי כולל שמירת ההיסטוריה של חישובי   .0
 והעזרה שניתנה לפונה הזכאות

   

אישור מיכון ועדכון , ניהול סמך מקצועי הזמנת סמך עבור הפונה  .5
 .תקציב

   

מעקב אחר , רישום ודיווח הוראות תשלום, ניהול תקציב שנתי כללי  .6
 דוח ריכוז חודשי עבור משרד הרווחה, השתתפות פונים

   

חר החלטות מעקב א, ניהול חוק סיעוד כולל ניהול נתוני הקשישים  .0
הפקת , קליטת תוכנית טיפול עבור כל קשיש, הוועדה המקומית

, טפסי הזמנה עבור ספקי השרות ולצורך דיווח לביטוח לאומי
 שליחת הבקשות בתקשורת לביטוח הלאומי

   

הנפקת טפסי , ניהול יומן עובדים כולל סדר יום פגישות ומשימות  .8
לקבלת רשימת  ניהול הפעלת עמדת שומר חכמה, הזמנה לפונים

 .מוזמנים

   

    למשרד העבודה והרווחה On line -דווח נתוני היסוד ב  .9

, 10ז "ח ט"דו, ס"ח מת"דו)חות למשרד העבודה והרווחה "הפקת דו  .11
 (.ריכוז חודשי טפסי השמה ועוד

   

    .ממשק לקובץ מרשם אוכלוסין לעדכון אוטומטי של פרטי הפונה  .11

   ת לרישום ושמירה של סיכומי פגישות אפשרו -ניהול תיק טיפול   .12
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 באמצעות המערכת בהקשר לתיק הרלוונטי

    ר של משרד הרווחה"ממשק לתוכנת מס  .10

    ממשק למשרד הרווחה לצורך מידע בדבר תשלומים ותקציבים  .10

הפקת , הפקת צוו למושם, קליטת נתוני החלטה, ניהול השמות  .15
 טפסי החלטה

   

    כולל אפוטרופסות ואישות ניהול קבוצות אוכלוסיה  .16

    ניהול פרויקטים קהילתיים שאינם מדווחים למשרד הרווחה  .10

    קישור מסמכים וקבצים מסוגים שונים לתיק המטופל  .18

    ריכוז בקשות העזרה עבור הפונה  .19

    קליטת מסגרות עבור הפונה  .21

 ניהול אוכלוסיות מיוחדות כגון ילדים בסיכון ואוכלוסיות חסרות  .21
 ישע

   

    תקשורת נתונים אוטומטית למוסד לביטוח לאומי   .22

    ניהול בקרה תקציבית על הוצאות והכנסות של הרווחה  .20

    הערכות למצבי חרום כולל סט דוחות מובנה להפקה בזמן חרום   .20

העירונית  GISממשק זמן אמת בין מערכת הרווחה לבין מערכת ה   .25
 בזמן מצב חרום לצורך איתור וטיפול במקרי רווחה

   

    ניהול ועדות טיפול לקביעת תוכנית טיפול  .26

ביצוע הדרכה והטמעה לשימוש במערכת הממוחשבת לעובדים   .20
 הסוציאלים במחלקה ולצוות המנהלי והניהולי שלה

   

 GISממשק העברת נתונים אוטומטי דו סיטרי בזמן אמת למערכת ה   .28

 עירייההמותקנת ב 
   

היר ומלא לתפקוד וריכוז  נתוני רווחה לשעת פתרון אוטומטי מ  .29
 חרום

   

המאפשרת תכנון והפקת דוחות מותאמים   BIמחולל דוחות ומערכת  .01
אישית  מכל מידע ונתונים הקיימים במערכת בכל פורמט שהוא 

פורמט הדוחות יישמר לצורך תפעול עתידי . לרבות גרפי וטקסטואלי
 בשימוש חוזר

   

    וגדרים במסמכי מכרז זה בהקשר לרווחהביצוע כל הממשקים המ  .01

ממשק העברת נתונים אוטומטי ישיר ומהיר בין תוכנת הרווחה לבין   .02
סינכרון , לרבות Microsoft Officeמערכות משרדיות מבוססות 

  Execlקליטת קובצי , קליטה אוטומטית של הודעות מייל, פגישות
 וכל העברת מידע מסוג אחר בין המערכות

   

לרבות תהליכים קיימים  ,ר"מה אוטומטית מלאה לתקן אמיהלי  .00
 :להלןועתידיים כמפורט 

   

    יהול נתוני כוח אדםנ  .א 
    .ומעקב קבלת תקציב  .ב 
    .דוגמא לדוחות ניהוליים במחלקה  .ג 
    .מעבר לקוח בין רשויות  .ד 
    .קבלת מספר זיהוי משרדי  .ה 
    .עדכון נתוני יסוד  .ו 
    .פתיחת סמל מסגרת  .ז 
    מיון תיקים  .ח 
    .פינוי בחירום  .ט 
    .פרויקטים בקהילה  .י 
    .ערך מתנדביםניהול מ  .יא 
    .קבלת וניהול תרומות  .יב 
    .ס לנושא"התערבות במסגרת עו  .יג 
    .התערבות במסגרת חוק סיעוד  .יד 
    .התערבות במסגרת סדרי דין  .טו 
    .עבודה מול ועדות  .טז 

http://www.molsa.gov.il/Shachar/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%2028-%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C%20%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%20%D7%9B%D7%97%20%D7%90%D7%93%D7%9D.doc
http://www.molsa.gov.il/Shachar/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%2029-%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA%20%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91%20%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%A7%D7%91.doc
http://www.molsa.gov.il/Shachar/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%2030-%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%94%20%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%94.doc
http://www.molsa.gov.il/Shachar/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%2030-%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%94%20%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%94.doc
http://www.molsa.gov.il/Shachar/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%2018-%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8%20%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%20%D7%91%D7%99%D7%9F%20%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA.doc
http://www.molsa.gov.il/Shachar/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%2018-%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8%20%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%20%D7%91%D7%99%D7%9F%20%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA.doc
http://www.molsa.gov.il/Shachar/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%2019-%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA%20%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%96%D7%99%D7%94%D7%95%D7%99%20%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%D7%99.doc
http://www.molsa.gov.il/Shachar/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%2019-%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA%20%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%96%D7%99%D7%94%D7%95%D7%99%20%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%D7%99.doc
http://www.molsa.gov.il/Shachar/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%2020-%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F%20%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%20%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93.doc
http://www.molsa.gov.il/Shachar/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%2020-%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F%20%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%20%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93.doc
http://www.molsa.gov.il/Shachar/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%2022-%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%97%D7%AA%20%D7%A1%D7%9E%D7%9C%20%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%AA.doc
http://www.molsa.gov.il/Shachar/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%2022-%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%97%D7%AA%20%D7%A1%D7%9E%D7%9C%20%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%AA.doc
http://www.molsa.gov.il/Shachar/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%2023-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D.doc
http://www.molsa.gov.il/Shachar/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%2023-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D.doc
http://www.molsa.gov.il/Shachar/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%2024-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%20%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9D.doc
http://www.molsa.gov.il/Shachar/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%2024-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%20%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9D.doc
http://www.molsa.gov.il/Shachar/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%2025-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94.doc
http://www.molsa.gov.il/Shachar/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%2025-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94.doc
http://www.molsa.gov.il/Shachar/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%2026-%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C%20%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9A%20%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%99%D7%9D.doc
http://www.molsa.gov.il/Shachar/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%2027-%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA%20%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C%20%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA.doc
http://www.molsa.gov.il/Shachar/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%2027-%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA%20%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C%20%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA.doc
http://www.molsa.gov.il/Shachar/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%206-%20%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%AA%20%D7%A2%D7%95%D7%A1%20%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90.doc
http://www.molsa.gov.il/Shachar/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%207-%20%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%AA%20%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93.doc
http://www.molsa.gov.il/Shachar/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%207-%20%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%AA%20%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93.doc
http://www.molsa.gov.il/Shachar/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%208-%20%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%AA%20%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%99%20%D7%93%D7%99%D7%9F.doc
http://www.molsa.gov.il/Shachar/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%208-%20%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%AA%20%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%99%20%D7%93%D7%99%D7%9F.doc
http://www.molsa.gov.il/Shachar/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%209-%20%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%9E%D7%95%D7%9C%20%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA.doc
http://www.molsa.gov.il/Shachar/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%209-%20%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%9E%D7%95%D7%9C%20%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA.doc
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    עבודה מול ועדת תכנון טיפול והערכה  .יז 

http://www.molsa.gov.il/Shachar/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%2010-%20%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%9E%D7%95%D7%9C%20%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7%95%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94.doc
http://www.molsa.gov.il/Shachar/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%2010-%20%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%9E%D7%95%D7%9C%20%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7%95%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94.doc
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 CISOהצהרת  – 900'נספח ב
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 לכבוד 
 עיריית עכו

 עכו, 05ויצמן 
 

 ,.נ.ג.א
 

 CISOהצהרת : הנדון
 

 לאחר, _________________ שמספרה ז.ת ת/נושא_______ _________________, מ"הח אני
, חוק י"עפ הקבועים לעונשיםה /צפוי אהיה כן אעשה לא אם וכי תהאמ את לומר עליי כי שהוזהרתי

 :כדלקמןאת בז ה/מצהיר
 
 . לעיל כמפורט הינם שלי הזהות תעודת ומספר שמי .1
 
מאת  Chief Information Security Officer (CISO)בעל הכשרה והסמכה של הנני  .2

 . (הרלציין שם מוסד ההכש)_________ _______________
 .להצהרתי זו בזה יםמצורפמכה וקורות חיי תעודת ההס

 
: להלן) ________ _________הקבלן אני מצהיר בזאת כי בדקתי בחנתי וניסיתי את מערכות  .0

ואת הפתרונות המוצעים על ידו ומצאתי את הפתרונות והמערכות והמנגנונים ( "הקבלן"
על פי , וחמת סייברמניעת לועונים במלואם על הגדרות אבטחת מידע י הקבלן "עהמוצעים 

 .אספקת מערכות מחשוב העירייה של עיריית עכו 2/2119מכרז הוראות 
 
לעיל הנני מאשר כי המערכות והפתרונות המוצעים על ידי  0בסעיף מבלי לפגוע בכלליות האמור  .0

חוק הגנת כמתחייב מהוראות כל דין ישראלי לרבות עומדים בהוראות אבטחת מידע  הקבלן
תקנות הגנת  ,2110 –ז "תשע , (אבטחת מידע) תקנות הגנת הפרטיות 1981-א"התשמ, הפרטיות

, 1986-ו "תשמ, (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים)הפרטיות 
הם עומדים בסטנדרט האבטחה ו, (הנחיות רשם מאגרי מידע)הנחיות הרשות להגנת הפרטיות 

 .ים ציבוריים וממשלתייםבמערכות מסוג זה בארגונמקובל ה
 
 

_______________     ________________ 
 CISO -החתימת              תאריך              

 
 
 
 
 

 ביום כי, בזאת מאשר, __________ר .מ____________________, ד "עו, מ"הח אני
_ _________________. ז.נושא ת____________________,  בפניי הופיע _________

 לעונשים צפוי האי וכי, בלבד האמת ואת כולה האמת את לומר ועלי כי ושהזהרתי ולאחר
 .בפניי עליה םוחת והצהרת נכונות אישר, כן עשהי לא אם, בחוק הקבועים

 
 

           __________________                                                     _______________ 
 חותמת                 החתימ        
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 ' מסמך ג

 

 העירייהמערכת לניהול ממוחשב של ותפעול אספקת הסכם ל
 _______ ____ביום  עכונערך ונחתם בש

 
 

 עיריית עכו   :ב י ן 
 עכו, 05מרחוב ויצמן    

 ("העירייה" :להלן)   
 מצד אחד          

  
 ______________________________  : ל ב י ן 

 ______________________ .פ.ח.9ז.ת   
 _________________________________מרחוב    
 _______________: פקס________________, : טלפון   
 ("הקבלן"  :להלן)   
 מצד שני          
 
 
 

אשר תכלול את אספקת  , לניהול ממוחשב של העירייהרכוש מערכת ל מבקשתעירייה וה  :הואיל
 ;"(השירותים: "להלן) המיוחדבמפרט השירותים המפורטים 

 
' ים מס/לפרק הוכרזה כהצעה הזוכהעירייה של ה 2/2119 פומבירז הצעתו של הקבלן במכו  :והואיל

 ;במכרז _______
 

, כוח האדם, הניסיון, היכולת הכספית, הקבלן מצהיר על עצמו כי הוא בעל הכישוריםו :והואיל
מתן הנדרשים לשם הארגוני והפיננסי , הטכני, הרקע המקצועי ,הציוד והמיומנות

  ;במועדים ובתנאים כפי שהם מפורטים בחוזה זה השירותים
 

מתן רים הדרושים על פי דין לשם שיונות וההיתיכי הוא מחזיק בכל הר והקבלן מצהיר : והואיל
 ;על פי חוזה זה ווכי ימשיך להחזיק בהם עד למילוי כל התחייבויותיהשירותים 

 
 ;צון הצדדים לעגן בהסכם את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיותובר  :הואילו
 
 

 בין הצדדים כדלקמן והותנה לפיכך הוסכם
 
 

 הגדרות ופרשנות .א
 
 .המבוא להסכם זה וכל הנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו 1.1 .1

 .כותרות הסכם זה הינן לנוחות המשתמש בלבד ולא ישמשו כלי לפרשנותו 1.2
ת סתירה או אי התאמה בין הוראה שבנספח כלשהו להסכם לבין הוראה במקרה בו קיימ 1.0

 .תחייב ההוראה שבנספח, שבהסכם
 
 :פירוש המונחים הבאים כדלקמןהסכם זה יהא בכל המסמכים המהווים חלק מ .2

שאינה נמנית על השירותים השוטפים  עבודהדרישה לביצוע -  "הזמנה"
כמפורט  מנהל ההנדסהביצוע עבודות עבור  :כגון ,המפורטים במפרט

י "שתוצא מעת לעת ע, 0.5-0.05תתי סעיפים , 0פרק , 28בסעיף 
 .ותהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה, העירייה

לבקר את איכות השירותים , מעת לעת, י העירייה"מי שיתמנה ע-  "מבקר איכות"
כאמור , עירייהלהתחייבויותיו ל י הקבלן בהתאם"המסופקים ע

 .והסכם זה על נספחיב
 .של העירייה 2/2119' מכרז פומבי מס  -" המכרז"
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או כל אדם אחר  מיכאל אילוזמר  –מנהל מערכות מידע בעירייה   -" המנהל"
שימונה על ידי העירייה בהודעה בכתב לקבלן כמנהל לצורך התקשרות 

 .זו
, מי שימונה מטעם הקבלן לשמש כנציג מטעמו למתן השירותים    - "מנהל הפרויקט"

ש בין השאר כאיש קשר המלווה את תהליך הספקת השירותים וישמ
 .הסכם זהי תנאי "עפ

ח הסכם זה על ידי הקבלן מכו נוותקיאשר מכלול התוכנות והחומרה   -" המערכת"
 . לרבות קישוריה למקורות חיצוניים, במחשבי העירייה

וכל התכניות שהגיש הקבלן כחלק  המפרט המיוחד ,המפרט הכללי  -" המפרט"
 .כל אלה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם זה. מהצעתו במכרז

 .להסכם זה 90'נספח ג  -" כלליהמפרט ה"
 .למכרז 901'נספח ב  -" המפרט המיוחד"
לא יהא תוקף לכל . עיריית עכו באמצעות מורשי החתימה שלה  -" העירייה"

אלא אם נחתמו על ידי , או התחייבות בשם העירייה/מסמך ו, הסכמה
, תימה של העירייה שהם גזבר העירייה וראש העירייהמורשי הח

לנציג  למעט באותם עניינים בהם מוקנית הסמכות בהסכם זה
 .העירייה

ולרבות כל גורם מטעמו שהוסמך , נציגיו ומורשיו המוסמכים, הקבלן  - "קבלןה"
 .על ידו לעניין הסכם זה או חלק ממנו

אשר יכללו את , ל העירייהת לניהול ממוחשב שואספקת מערכ  - "יםהשירות"
  .המפורט במפרטכל הספקת 

בגין התקנת המערכת במלואה ובגין התשלום לו יהא זכאי הקבלן   -" התמורה"
 .להלן 28כמפורט בסעיף , תפעולה השוטף משך כל תקופת התפעול

שפות , עיצוב ממשק משתמש כלי, מחוללי ישומים, בסיסי נתונים- " תוכנות התשתית"
בביצוע  שימוש בו נעשהוכל כלי תוכנה אחר סת שפת פיתוח גיר, פיתוח

 .השירותים
 .י המנהל בתאום עם הקבלן"ופן מתן השירותים כפי שיקבע עא  - "תוכנית עבודה כוללת"
 .להלן 0.2-ו 0.1 פיםכקבוע בסעי  -" תקופת ההתקנה"
 .להלן 0.0-ו 0.0 כקבוע בסעיפים  -" תקופת התפעול"

 
 תהמטרת ההתקשרות ותקופ .ב

 
מערכת לניהול ממוחשב של והקבלן מתחייב לספק לעירייה העירייה מזמינה בזאת  0.1 .0

 .בהתאם לתנאי הסכם זה על כל נספחיו, העירייה
 .ובמפרטכוללים את כל האמור בהסכם זה  השירותים 0.2

 .המפרט ו הוראותיגבר, במקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה לבין המפרט
אות המפרט לבין עצמן יכריע המנהל מהן ההוראות במקרה של סתירה בין הור

 .המחייבות
 
את כל הפונקציות עליהן הכריז , המפורט במפרט הכללי כלהמערכת כשהיא כוללת את  0.1 .0

ואת כל הפונקציות החלקיות עליהן " מענה מלא"הקבלן במפרט המיוחד כקיימות ב
שבועות  12 ירייה תוךתותקנה בע" מענה חלקי"הכריז הקבלן במפרט המיוחד כקימות ב

 . ("מועד המסירה": להלן) חתימת הסכם זה ממועד
ופונקציות עליהן " מענה חלקי"פונקציות עליהן הכריז הקבלן במפרט המיוחד כקימות ב 0.2

 בעירייה תקנהותתושלמנה על ידי הקבלן ו" אין מענה"הכריז הקבלן במפרט המיוחד כ
חודשים קלנדריים ממועד חתימת  6תוך  ,לדרישות העירייה מלא שיתן מענה באופן

 (."מועד המסירה השניה": להלן)הסכם זה 
החל שנים קלנדריות  0תהיה בת , לשימוש במערכת תקופהה: קרי, התפעול תקופת 0.0

 .על ידי המנהל( החלקית)וקבלת המערכת  המסירהמועד מ
לפיכך ו, העירייה לא תישא בתשלום כפול בגין מערכות העובדות במקבילמובהר בזאת כי 

תקופת התפעול תחל רק לאחר סגירה סופית של המודול המותקן עובר לחתימת הסכם 
 .זה במחשבי העירייה ומעבר לעבודה מלאה באמצעות המערכת

תקופות פעול בתלהאריך את תקופת ה על פי שיקול דעתה הבלעדי תהיה רשאית העירייה 0.0
ובלבד  שנים( 11) שרעל ל עוול המוארכת לא תעלה בסך הכובלבד שתקופת התפענוספות 

פני פחות ליום ל 01פעול בהודעה בכתב לקבלן על כוונתה להאריך תקופת התשהודיעה 
 . פעול שבתוקףהתתום תקופת 
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ל הוראות יחולו כ, ק זה"פעול כאמור בסהעירייה לקבלן על הארכת תקופת התהודיעה 
 .המוארכת פעולהסכם זה גם על תקופת הת

הפסיק ל לפי שיקול דעתה המוחלט העירייהלעיל רשאית  (0)עד  (1)ק "ל אף האמור בסע 0.5
יום ( 01)י מתן הודעה לקבלן של שלושים "את ההתקשרות לפי הסכם זה בכל עת ע

 . מראש
תופסק תקופת התפעול במועד הנקוב בהודעה , את ההתקשרות כאמור העירייההפסיקה 
או עקב /לן בקשר וקבבתשלום או פיצוי או שיפוי כלשהם לייבת חלא תהיה  והעירייה

למעט מחויבותה לשלם לקבלן את התמורה בגין השירותים שסופקו , הפסקת ההתקשרות
 .על ידו בפועל עד מועד הפסקת ההתקשרות

עם הקבלן תהווה  הראשונים להתקשרותחודשים  (6)שישה  לובהר בזאת כי התקופה שמ 0.6
ה הבלעדי להודיע לו על תהא רשאית על פי שיקול דעת  העירייהו, תקופת ניסיון לקבלן

הקבלן לא עמד , לבאם על פי שיקול דעת המנה, יום מראש 10הפסקת העסקתו 
 .ההסכם לשביעות רצונו בויותיו על פייבהתחי

 
זמנים מפורטים היקף התפוקות בכל שלב ולוחות , סדר פעולות ועדיפויות, אופן ביצוע השירותים .5

 . מנהלותאושר על ידי ה שירותיםהשתותאם להיקף , ייקבעו בתוכנית עבודה כוללת

 
 .השירותים וסדר ביצועםשומרת לעצמה את הזכות לשנות את היקף   עירייהה .6

או שינוי בתוכנית העבודה ייעשו בהוראה בכתב בתוספת אישור /הפחתה בהיקף השירותים ו
 . מנהלה

 .הודעה על שינויים כאמור תימסר לקבלן בכתב ומראש
פיצוי או תשלום אחר כלשהו בגין , זכאי הקבלן לתמורה כלשהינמסרה הודעה כאמור לא יהא 

 .השירותים שהזמנתם בוטלה או שונתה
 

 הצהרות והתחייבויות הקבלן .ג
 
 :הקבלן מצהיר כי .0

עים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות וכי יד, קרא את תנאי חוזה זה ונספחיו 0.1
ש לאספקת השירותים שבמסמכי ההסכם וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצע את כל הדרו

במקצועיות ולשביעות רצונה המלאה של  י הדרישות והתנאים המפורטים בהם"עפ
 .העירייה

 . במסגרת מסמכי והליכי המכרז הינם מצגי אמת מדוייקים שהציגכל המצגים  0.2
, סיון קודם במתן שירותים זהים או דומים להיקף השירותים וכי יש לו הידעיהוא בעל נ 0.0

  .הציוד והאביזרים הדרושים לביצוע השירותים, ח האדםוכ, האמצעים, סיוןיהנ
מצויים בשירות  ,לרבות התוכנות, על ידי הקבלן שיסופקוכל האמצעים הטכנולוגיים  0.0

 .ותחזוקה שוטפים לרבות עידכוני גרסאות  שוטפים
נתמכות ומעודכנות באופן סדיר על ידי  הקבלן כל גירסאות מערכות התשתית של 0.5

 .במערכותיו נים אלה מיושמים על ידי הקבלןים ועידכוהיצרנ
 לא פורסמה על ידי יצרני תוכנות התשתית הפסקה מתוכננת של התמיכה באשר לגרסאות 0.6

 .חתימת הסכם זהשנים לפחות מיום  5לתפעול התוכנות למשך  בהן עושה הקבלן שימוש
ה חוקית וכי אין כל מניע, מורשה מכל בחינה שהיא ליתן השירותים נשוא הסכם זה הוא 0.0

או חוזית המונעת ממנו או אוסרת עליו או מגבילה אותו להתקשר עם העירייה בהסכם 
 .זה

 
 :הקבלן מתחייב כי .8

כל המודולים   אשר יבטיח התקנת יכין מבעוד מועד לוח זמנים להתקנת כל מודל בנפרד 8.1
ללא השבתה של מחלקות העירייה  חתימת הסכם זהשבועות מיום  12תוך תקופה של 

ספקים נוספים העוסקים בביצוע והכול תוך שיתוף פעולה מלא עם , השוטפתן תעבודמ
באופן שיבטיח ביצוע כלל השירותים באופן מיטבי הנותן מענה , שירותים עבור העירייה

 . מלא לצרכי העירייה
את כל האפשרויות הקיימות במערכת המופעלת  הת שיעמיד לרשות העירייה מכילהמערכ 8.2

בעירייה וכי לעירייה לא יגרם כל נזק או מחסור ממעבר למערכת  עובר לחתימת הסכם זה
 . של הקבלן

לא פורסמה על ידי יצרני תוכנות התשתית הפסקה מתוכננת של התמיכה באשר לגרסאות  8.0
חתימת הסכם שנים לפחות מיום  5למשך  המערכתבהם שימוש לתפעול  העוש הקבלןש

 .זה
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יה פורסמה הודעה אודות הפסקה מתוכננת תוכנת תשתית לגב, (0)ק "לחלופין לאמור בס 8.0
לשדרג את תוכנות התשתית והסביבה הטכנולוגית  מיתחייב הקבלן בזאת, של התמיכה

ולגבי תוכנות שניתנה או תנתן  01.16.2121לא יאוחר מיום אותה תוכנת תשתית של 
 תחול התחייבות זו החל ממועד המוקדם למועד 01.6.2121לגביהן הודעה המאוחרת ליום 

 .הפסקת התמיכה בשישה חודשים קלנדרים
 בסכוםאת העירייה  לעיל יפצה( 0)-ו( 0)ק "במידה והקבלן לא יעמוד בהתחייבויותיו לפי ס 8.5

 . אשר יקוזזו מהתשלום החודשי, חודש עיכובלכל , בגין כל אחת מהתוכנות₪  15,111של 
התשתית יוטמע על  היצרנים בתוכנותמאו על ידי מי ידי הקבלן על כל עדכון אשר יוכנס  8.6

 .יום ממועד העדכון 21תוך , במערכות העירייה ללא כל תמורה נוספתידי הקבלן 
או /או יוסיף ו/במערכת המותקנת בעירייה כל עדכון הקיים בשוק למערכת ו תקיןי 8.0

, יתאים מהדורות וגרסאות מעודכנות ליישומים ולרכיבי המערכת בהתאם לקיים בשוק
התקנת העדכון תהא . וזאת ללא כל תוספת תשלום, כםסוזאת במהלך כל תקופת הה

 .לאחר תאום עם המנהל
 

 .רבייםבנאמנות ובמיומנות מ, ביעילות, תהקבלן מתחייב לספק את השירותים בדייקנו .9
 

החומרים והאמצעים , האביזרים, ח האדם וכל הציודוהקבלן מתחייב לספק על חשבונו את כל כ .11
ברציפות , ביעילות במפרט המיוחדהיקף ובאיכות שצוינו האחרים הדרושים לביצוע הסכם זה ב

 .ובקצב הדרוש
 

 .הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מיומנים ומקצועיים לשם ביצוע השירותים 11.1 .11
לדרוש מהקבלן בכל עת להחליף את אחד מהעובדים , מבלי לנמק זאת, יהא רשאי המנהל 11.2

 .והקבלן מתחייב למלא מיידית אחר דרישת המנהל
 

י כל דין "שיונות הדרושים עפיהאישורים והר, קבלן מתחייב להשיג על חשבונו את כל ההיתריםה .12
 .לביצוע השירותים

 
 תמערכההדרכה ותחזוקת , התקנה .ד
 

 .י המנהל"המערכת תותקן ותמסר לעירייה על פי תוכנית עבודה שתאושר ע 10.1 .10
מפרט ה ללבדיקת ואישור התאמת, התקנתה תעבור המערכת מבחני קבלה אחרל 10.2

אישור מבקר האיכות לשלמות המערכת . י מבקר האיכות מטעם העירייה"ע, המיוחד
 .התמורהוהתאמתה למפרט המיוחד תהווה תנאי לתשלום 

 
לרבות התקנה בכמות , במפרט ותהמפורטהתוכנות כל יספק על חשבונו את הקבלן  10.1 .10

ת כל המשתמשים למשתמש בעברית וכן הדרכתמיכה , מפרט המיוחדהעמדות כמפורט ב
 .טתם המלאה של העובדים בכל רכיביהןבתוכנות שסיפק עד לשלי

תחול הן על ההתקנה הראשונית של לעיל  1ק "כמפורט בסהתחייבותו של הקבלן  10.2
 .או כל שינוי שיחול בהן/התוכנות והן על השדרוג ו

 
תי שיתגלה את כל הפעולות הנדרשות לתיקון כל ליקוי מהו, על חשבונו, יבצע הקבלן 15.1 .15

 .במערכת בין אם התגלה במהלך מבחני הקבלה ובין אם לאחר מכן
להלן  16המפורטים בסעיף  SLAבהתאם לכללי ה יבוצע   ,כאמור לעיל, תיקון הליקוי 15.2

 .(-SAL"כללי ה": להלן)
 

 :להלן המפורטיםהתנאים והמועדים , הוראותלן מתחייב לפעול בהתאם להקב - SLAכללי  .16
מטעמו על פי הקריטריונים או מי /י המנהל  ו"סווג עת התקלכל  - SLAרמת שרות  16.1

 :הרמות הבאות 0 -לאחת מ לפי שיקול דעתו, או על פי קריטריונים נוספים/ו שלהלן
, גישה לשירותי אירוח: כגון, תקלה המשביתה שרות קריטי בעירייה - קריטית 16.1.1

רישום , ונההפקת תלושי ארנ, קופה, קבלת קהל, זמינות מערכת, גישה למערכת
: מערכת או שרות רוחבי לדוגמא, הפקת מאזנים תקופתיים, אינטרנטי בחינוך

הכל באופן שבו נמנע ממפעילי . 'זמינות מערכת וכד, BPM, ניהול מסמכים
 .המערכות לספק שירותים

תקלה המשביתה את עבודת אחד ממודולי התוכנה שאינו משרת תהליך  - חמורה 16.1.2
לחלק ממשתמשי הקצה להשתמש בחלק  ובמסגרתה אין יכולת, קריטי

 .'גזרי דין וכד, רישוי עסקים, תיק תושב, שיבוץ: מהפונקציות של המודול לדוגמא
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שאינה כרוכה , תקלה המונעת ממשתמש יחיד להשתמש במערכת - רגילה 16.1.0
בהשבתה או שקיים לגביה פתרון זמני המאפשר עבודה וכן כל תקלה אחרת 

 .טתו ושיקול דעתו של המנהלפ החל"שאינה קריטית או חמורה ע
ויטפל , כמפורט להלן, ייענה לקריאה לצורך טיפול בתקלות בהתאם לזמני התגובה קבלןה 16.2

 .בכל תקלה עד לפתרונה המלא
במרכז השירות הקריאה החל מממועד קבלת  לתחילת הטיפולזמני תגובה  16.2.1

 : קבלןוהתמיכה של ה
 רגילהתקלה  חמורהתקלה  קריטיתתקלה 

ת מידית עם קבל
 הקריאה

לכל המאוחר תוך 
 מקבלת קריאה  שעתיים

ארבע  תוךלכל המאוחר 
 )*( מקבלת הקריאהשעות 

עד סוף , לכל המאוחר, יחל הטיפול בה, 12:11באם תקלה נפתחה עד השעה  )*(
יחל הטיפול בה , 12:11באם נפתחה תקלה אחרי השעה . היום של אותו יום

 .לכל המאוחר, בתחילת יום העבודה שלמחרת
במרכז השירות הקריאה לסיום הטיפול בתקלה החל מממועד קבלת זמני תגובה  16.2.2

 :קבלןוהתמיכה של ה
 רגילהתקלה  חמורהתקלה  קריטיתתקלה 

 שעות   11 שעות 6 שעתיים
בסוג תקלה קריטית וחמורה יבוצע באופן רציף ממועד תחילת הטיפול עד  הקבלןטיפול  16.0

 .המקובלות ר לשעות העבודהלרבות טיפול בתקלה מעב, מתן פתרון מלא
 :בשעות שלא יפחתו מן המפורט להלן רכז שירות ותמיכה למערכותהקבלן יפעיל מ 16.0

 ימים
 חלון שירות

 עד שעה משעה
 18:11 07:30 חמישי עדראשון 
 10:11 18:11 ערבי חג/ שישי

גישה שרידה , מתחייב לתחזוקה ותמיכה בתשתיות האינטרנט קבלןמובהר ומודגש כי ה 16.5
 .20/0התשתיות הטכנולוגיות ברציפות מלאה  יתירות שליאירוח וירותי לש

תעשה אך ורק , שאיננה כוללת תיקון תקלות, השבתת מערכת לצורך תחזוקה שוטפת 16.6
 .העירייההסכמה מראש של באום מוקדם וילאחר שעות העבודה הרגילות ובת

סטטוס על , לשבוע אחת, ח מבוסס גליון חישובים אלקטרוני"בדו עירייהידווח ל קבלןה 16.0
על מצבת התקלות  קבלןידווח הואחת ליום  באותו שבועקריאות שטופלו ומטופלות 

 : הדוח יכלול את הנתונים הבאים .הקריטיות והחמורות
 ;מספר תקלה 16.0.1
 ;פורטל אינטרנטי/ מייל / טלפונית : אופן פתיחת התקלה 16.0.2
לה במייל או זמן המתנה למענה טלפוני ראשוני או זמן חזרה ללקוח בפתיחת תק 16.0.0

 ;בפורטל השרות האינטרנטי
  ;SLA -הכללי סיווג התקלה על פי  16.0.0
 ;גורם פותח מצד הרשות 16.0.5
 ;תאריך ושעת פתיחת קריאה 16.0.6
 ;מהות התקלה 16.0.0
  ;סטטוס טיפול 16.0.8
 ;גורם מטפל 16.0.9

 ;תאריך ושעת סגירת התקלה 16.0.11
 ;מהות הטיפול 16.0.11
 ;כ שעות מפתיחת הקריאה עד סגירתה"סה 16.0.12
  .SLA-כללי היווגה בכ תקן שעות לסגירת התקלה על פי ס"סה 16.0.10

 קריאת שירות וטיפול בתקלות 16.8
, אימיילבאמצעות , טלפונית: אפשרי בכל אחת מהדרכים שלהלן רותימתן הש 16.8.1

 קבלןבמקרה של ביקור נציג ה. במשרדי העירייהאו /ו פורטל שירות אינטרנטי
את הקריאה במוקד השירות  קבלןיפתח נציג ה, במשרדי העירייה וחשיפה לתקלה

 . קבלןל הוהתמיכה ש
גישה למערכת מרחוק תתאפשר בעזרת טכנולוגיה מאובטחת בתיאום עם 

 .העירייה
לפי שיקול , יקבע לפי הצורך ובהתאם למהות התקלה ומידת חומרתה אופן הפניה 16.8.2

נציג תמיכה , העירייהמפורשת של ה או לפי דריש/במקרה הצורך ו .העירייהדעת 
לטיפול בבעיות , להתקנות העירייהרות באתר ישאת ה יספק קבלןהמטעם 
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 .'ייעוץ וכד, ולא הצליחו להיפתר במסגרת התמיכה הטלפונית במידה, תעוררויש
 .קבלןבתקלה קריטית נדרשת הגעה מידית של נציג ה

ותקלות , ייענה לטיפול בתקלות קריטיות בזמני התגובה המפורטים לעיל קבלןה 16.8.0
ועד , ה המפורטות לעילגם מעבר לשעות העבוד, כאמור תהיינה מטופלות ברציפות

 .למתן פתרון
לטפל  קבלןהמוסמך מטעם  מומחה ישוםיתבצע על ידי  הרגיל ההטיפול בתקל 16.8.0

 .ןותחזוקת ןת ובעל ההבנה והניסיון הנדרשים לטיפול בהומערכהולתחזק את 
לחזור  קבלןמתחייב ה, במקרה של אי זמינות מומחה יישום לפניה טלפונית 16.8.5

דקות ממועד הפניה  181-עירייה לא יאוחר מבשיחה טלפונית לפונה מטעם ה
ישלח מומחה היישום מייל , במידה והפונה אינו זמין. לטלפון שהשאיר הפונה

 .לפונה שיכלול מספר טלפון סלולרי לשם התקשרות הפונה למומחה היישום
מומחה יתבצע על ידי  או חמורה הטיפול בקריאת שירות בקשר לתקלה קריטית 16.8.6

ת ובעל מומחיות ומערכההמוסמך לטפל ולתחזק את , ןהקבלבכיר מטעם  ישום
על פי החלטת , קבלןהעירייה או במשרדי האשר יהיה נוכח באתר , ןבתחזוקת

 .ככל שיידרש לשם ועד לפתרון התקלה, העירייה
, אחראי לתעד כל קריאת שירות במערכת ממוחשבת לניהול פניות לקוחות קבלןה 16.8.0

שירות ת לכך הנמצאת במוקד ההמיועדבמערכת , הקלטת שיחותבאמצעות 
פר תקבל מס והעירייה קבלןההדיווח ירשם במערכת הפנימית של . תמיכה שלווה

נציג העירייה יהיה מורשה צפייה לבקרת . רות שנפתחהיזיהוי לכל קריאת ש
 . התקדמות הטיפול בפניות וסגירתן

יה את כל פניה תקבל מספר סידורי ונציג השירות והתמיכה יודיע לפונה בכל פנ 16.8.8
נציג השירות והתמיכה ירשום את מספר . המספר הסידורי שקיבלה פנייתו

יפנה הנציג לפונה , כמו כן. הטלפון לחזרה לפונה ואת כתובת האימייל של הפונה
רישום מספר טלפון סלולרי מותנה )לקבלת מספר הטלפון הסלולרי של הפונה 

תשלח אליו , ולרי שלובמידה והפונה מסר את מספר הטלפון הסל(. ברצון הפונה
המאשרת את קליטת , WhatsAppאו  SMSבאופן מיידי ואוטומטי הודעת 

ישלחו לפונה עידכונים בדבר . ואת מספר הפניה( נושא בלבד)מהות הפניה , הפניה
במועד סגירת הפניה על ידי מרכז השירות והתמיכה . התקדמות הטיפול בפנייתו

, לרבות נושא הפניה, טי בדבר סגירתהתשלח לפונה הודעה מיידית באופן אוטומ
 .מספרה הסידורי וסיבת סגירת התקלה

פורטל שירות פניות אינטרנטי לרישום  קבלןהבנוסף לכל האמור לעיל יפעיל  16.8.9
בפורטל יקליד הפונה את מהות . תמיכה שלושירות והוקליטת פניות למרכז ה

טל יתעד באופן הפור. ל שלו"כתובת דוא, מספר הטלפון שלו, (בכלליות)פנייתו 
אוטומטי את מועד רישום הפניה וימומשק באופן אוטומטי למערכת ניהול 

  .הפניות עוד ומעקב אחרילת קבלןהפניות של ה
להתקשר טלפונית לפונה  קבלןתמיכה של השירות והעל מומחה יישום ממרכז ה

ישלח , במידה והפונה אינו זמין. דקות ממועד רישום הפניה 121-לא יאוחר מ
או מספר טלפון ישיר של מומחה ל לפונה שיכלול מספר טלפון סלולרי מיי

דקות והמתנה  6עלה על ילמענה טלפוני ראשוני לא משך ההמתנה . היישום
 .דקות מהפניה הראשונית 12למענה טלפוני של מומחה ישום לא תעלה על 

 מערכת נדרשים ביצועי 16.9
. ה אופטימאלימתחייב לוודא שהמערכת מספקת למשתמש זמן תגוב קבלןה 16.9.1

ביצועי המערכת ימדדו על ידי מדידת זמן תגובה משיגור טרנזקציה כדוגמת 
זמן . ועד לקבלת מענה מהמערכת (כולל חיתום)אישור הזמנה , ביצוע תשלום

 .SLA-מכללי ה כחריגהחשב י שניות 5תגובה העולה על 
פר להתקין ולהפעיל באופן שוטף מודול חווית משתמש על מס קבלןה באחריות 16.9.2

על מודול חווית משתמש לבצע . תהליכים תפעוליים שיוגדרו במשותף עם המנהל
על המודול לתעד באופן . טרנזקציות סינטטיות במרווחי זמן קבועים מראש

אוטומטי את זמן התגובה ולהפיק דוחות מפורטים ומרוכזים שוטפים ודוח 
טטיסטי להעביר דוח תקופתי ס קבלןבאחריות ה. חריגים סטטיסטי תקופתי

שניות ועמידה  0נדרש זמן תגובה ממוצע שלא יעלה על  .ניהולי כל רבעון למנהל
אי עמידה בדרישת הזמן  .שניות 0מהטרנזקציות במסגרת של  95%של לפחות 

 .SLA-מכללי ה תחשב כחריגהק זה "הממוצע הנדרש בס
תגובה בכניסה למערכת וזמן התחשב גם זמן  "טרנזקציה"לעניין סעיף זה  16.9.0

 .(לרבות טבלת פיצויים מוסכמים)ובה במעבר בין מסכים תגה
 שביעות רצון לקוחות 16.11
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הסקר יבוצע . לבצע אחת לשנה סקר כללי לשביעות רצון לקוחות קבלןבאחריות ה 16.11.1
המנהלים ולקוחות הקצה , על ידי גורם צד שלישי באנונימיות על ידי המשתמשים

 .במדגם מייצג
 . חודשים בטרם ביצועו 0ח הסקר להעביר לאישור המנהל את נוס קבלןעל ה 16.11.2
 .Base Lineעל פי תוצאות הסקר הראשון יוגדר  16.11.0
או כפי  5%בשיעור של לפחות  משנה לשנה Base Line-מתחייב לשיפור ה קבלןה 16.11.0

 .י המנהל"שיקבע ע
 

הקבלן יסב על חשבונו למערכת כל נתון הקיים עובר לחתימת הסכם זה במערכות של  10.1 .10
 .96'בנספח גמפורט בהתאם ל, קבלנים אחרים

את כל הפעולות הנדרשות לתיקון כל ליקוי שיתגלה במידע , על חשבונו, הקבלן יבצע 10.2
 .בין אם התגלה במהלך מבחני הקבלה ובין אם לאחר מכן, יקלוטאו /ו שיסב 

 
במערכת את הנתונים החדשים  הועל חשבונ הבעצמהעירייה עדכן ת, לאחר השלמת הפרויקט .18

 .הלך עבודתה השוטפתהמצטברים על ידה במ
 

כל תקופת למשך , לעירייה לתחזק ולשדרג את התוכנות שיספק, הקבלן מתחייב לתמוך 19.1 .19
 .ההסכם

או החומרה אשר מהווים חלק מן השירותים הינם /התוכנה ו רכיבימצהיר כי כל  בלןקה 19.2
 הקבלן מצהיר כי לא ידוע לו על הפסקה מתוכננת. רכיבים בייצור ובתחזוקה שוטפים

 5או בתחזוקתם וכי אין שום מניעה להמשיך ולספק חלפים ועדכונים למשך /בייצורם ו
 .שנים מיום מועד החתימה על הסכם זה

 
 שיתוף פעולה .ה

 
המערכת על כל או מי מטעמה בכל הקשור להתאמת /ו העירייההקבלן מתחייב לשתף פעולה עם  .21

 . רייה בעתידאו שתתוקן בעי/מרכיבה לכל מערכת אחרת המותקנת בעירייה ו

 
או /או ביצוע התאמות נדרשות ו/העמדת כל המידע הנדרש ו, בין השאר, שיתוף הפעולה יכלול .21

נקיטה בכל האמצעים המבטיחים כי לרשות העירייה יעמדו מערכות מתואמות העובדות בסנכרון 
וזאת לרבות ממשקי העברת נתונים , מלא וכל הנתונים הנדרשים לה על פי מסמכי הסכם זה

טומטיים בזמן אמת דו סיטריים ממערכות הקבלן למערכות אחרות וממערכות אחרות או
 . למערכות הקבלן

 
בין אם מקורם , הקבלן מתחייב לשתף פעולה בהסבת כל הנתונים שנשמרו במערכת 22.1 .22

בתקופת התפעול ובין אם מקורם בהסבת נתונים הקודמים לתקופת התפעול לתוך 
בין אם תרכש ממנו ובין אם מאחר וזאת , תקן בעירייהלכל מערכת אחרת שתו, המערכת

 .ללא כל תמורה וכחלק ממתן השירותים לעירייה על פי הסכם זה
יפצה את העירייה על כל נזק שיגרם לה מאי מתן אפשרות להסבת הנתונים  הקבלן 22.2

 .למערכות חלופיות, שנשמרו במערכת

 
 כפיפות וביקורת, דיווח .ו
 

 .ין מתן השירותים למנהלקבלן יהא כפוף לעניה  20.1 .20
 .רוכה במתן השירותיםכקבלן או מי מטעמו ידווח מיידית למנהל על כל בעיה הה 20.2
מעת לעת כפי שיידרש , יספק תשובות והסברים מלאים ושוטפים בנוגע לשירותיםהקבלן  20.0

 .י המנהל"ע
אילו ניתנו כ י המנהל יחשבו"ע ןאו ביאורים שניתנו למי מעובדיו של הקבל וראותה 20.0

 .לקבלן

 
 הקבלן יאפשר למבקר האיכות לבדוק את הפעילות ואת איכות התוצרים בהתאם  20.1 .20

 .י הסכם זה"להתחייבויותיו עפ
מתחייב להמציא למבקר האיכות דיווח תקופתי בכתב על ההתקדמות בביצוע  הקבלן 20.2

 .השירותים כפי שיקבע מבקר האיכות
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 והגנת הפרטיות אבטחת מידע ,שמירת סודיות .ז
 

, העירייהנוגע למנהלי או אחר , תפעולי, מתחייב לשמור בסודיות כל מידע עסקיקבלן ה 25.1 .25
שיגיע , הרוחני או האחר הלקניינ, הלפעילות, הלעסקי, לנאשמיה, לקבלניה, לתושביה

 (."המידע": להלן) בקשר או במהלך ביצוע הוראות הסכם זה, אגב ואלי
 לשם שמירת סודיותו, מתאים ביותרבמקום ובאופן ה ן המידעאחסהקבלן מתחייב ל

בכלל כך הקבלן  .או גוף אחר/בין במישרין ובין בעקיפין לכל אדם ו ולא למוסרוכאמור 
מתחייב לספק השירותים באופן בו נתונים בעלי מזהה ייחודי הנמצאים במערכת 

בהתאם להוראות הדין או הנחיות הרשות להגנת , יאובטחו בהגנות המתאימות ביותר
 . מעת לעת כעדכונן תהפרטיו

מידע או כל חלק ממנו אותו  לעיל לא תחול על 1ק "ההתחייבות לשמירה על סודיות לפי ס 25.2
, תוך זמן סביר, ן לעירייהובלבד שבמקרה כזה יודיע הקבל, על פי דין, לגלותהקבלן יידרש 

שהות סבירה  העירייהעל דבר הדרישה ויעשה כמיטב יכולתו על מנת להותיר בידי 
 גונן בפני דרישה כזאתלהת

, להסכם זה 99'ג כנספחיחתום על ההתחייבות לשמירת סודיות בנוסח המצורף הקבלן  25.0
לחתום על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח המצורף  ווהוא מתחייב לגרום לעובדי

 .להסכם זה .9'גכנספח 
ים הקבלן יחתום על כל נספחי אבטחת המידע המצורפים לחוזה זה ויפעל על פי הכלל 25.0

 .ם ועל פי כללים נוספים המתחייבים מאחריותו לנושאההמפורטים ב
וכי כל דין בכל הקשור להגנה על הפרטיות כנדרש על פי  מצהיר בזה כי הינו פועל הקבלן 25.5

-א"התשמ, חוק הגנת הפרטיותהוא נוקט באמצעי אבטחה ובקרה כמתחייב מהוראות 
תנאי )תקנות הגנת הפרטיות  ,2110-ז"תשע, (אבטחת מידע)תקנות הגנת הפרטיות , 1981

וכל הוראת  1986-ו"תשמ, (החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים
 של תיקוניהןעל פי  ידאג לספק השירותים גםוכי , חוק נוספת הרלוונטית לנושא

 .עם כניסתם לתוקף, ל"החיקוקים הנ
על  חלה רלבנטי (ישראלי)ין מתחייב לספק השירותים בהתאם להוראות כל ד הקבלן 25.6

הנחיות רשם ) הנחיות הרשות להגנת הפרטיותעל פי  ובכלל כך לפעול, ביצוע השירותים
הנחית רשם מאגרי המידע על פי ובפרט  בנוסחן המעודכן ביותר, (מאגרי מידע

 .לעיבוד מידע אישי outsourcing))שימוש בשירותי מיקור חוץ  999100'מס

 
מחזיק מאגרי המידע והעירייה הינה הבעלים של  כי  כי הקבלן הינוהצדדים מסכימים בזה  .26

 .חוק  הגנת הפרטיות ותקנותיוכמשמעותם בהמאגרים 

 
 .901'וג 92'ג בנספחיםבמפרט ו ורטעמוד בדרישות לאבטחת מידע כמפי כי מתחייב  קבלןה .20

ל בדיקה לגבי לרבות כ, בצע את כל דרישות הבטיחות שתידרשנה על ידי העירייהלמתחייב  קבלןה
 . שתדרוש העירייה קבלןעובדי ה

 
 התמורה .ח

 
 :כנגד ביצוע השירותים לשביעות רצון העירייה יהא הקבלן זכאי לתמורה המפורטת להלן 28.1 .28

 

 1כמות מערכת פרק
 

עלות חודשית 
 2מ"לפני מע

  כמפורט במפרט המיוחד פיננסיות ואחרות , גבייה ,ת ליבהומערכ: 10 פרק

                                                           
במהלך תקופת החוזה מבלי  15%המפורטים בעמודה זו יכולים להשתנות בסדר גודל של עד  ההיקפים  1

תשונה התמורה באופן , בהיקף השירותים 15%במידה ויהיה שינוי של מעל . ת או תוספת מחירשתהא הורד
 .   אין האמור בסעיף זה תקף באשר למערכות הרווחה. יחסי לשינוי בהיקף הכמותי

, הדרכה הטמעה, המוגדרים במסמכי המכרז לרבות התקנה כל האפיוניםהתמורה המפורטת כוללת את   2
ניהול מסמכים כלל ,  BI ,BPM,CRMמערכות , DRPשרותי , וות השרתים של הספקשירותי אירוח בח
שרותי תחזוקה למערכות המרכזיות וכל השאר כמפורט במסמכי (  תפעולי ומשרדי)אירגוני ומערכתי 

בנפרד על שירותים שעל הספק  לספק לעירייה המוגדרים במסמכי /העירייה לא תשלם בנוסף. המכרז
 .המכרז
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0.0 

 המערכות גבי
ומערכות פיננסיות לוגיסטיות 

ובנספח  כמפורט במסמכי המכרז
-2.0.1, , 2.1.1-2.1.8סעיפים  11/'ב

2.0.15 

 נכסים 25,111
 עמדות גביה 01
  ש ורכש"עמדות  הנח 61

 

0.9 

מערכת חינוך עירונית ומערכות 
כספיות לבתי הספר כמפורט 

סעיף  11/'ובנספח ב במסמכי המכרז
2.2.1 

 העמדות בעיריי 11
עמדות ניהול כספי  18

 לבתי ספר
 

כמפורט במסמכי רישוי עסקים  ..0
  עמדות בעירייה 5 2.2.2סעיף  11/'ובנספח ב המכרז

0.2 
מערכת פיקוח רב תכליתי וחניה 

ובנספח כמפורט במסמכי המכרז 
 2.2.0 2.2.0סעיף  11/'ב

 עמדות 6
חמרה )ערכות פקח  01

 (ותוכנה
 ערכות מנהל 0

 

ד כמפורט במסמכי "מערכת מימ 0.5
  עמדות  5 המכרז וקישור למערכת אביב

0.8 

תקשורת ותשתיות , שירותי ענן
טכנולוגיות למערכות הגביה 

, פיננסיות ואחרות לרבות אירוח
אבטחה ואיחסון אתר האנטרנט של 

, העירייה וקוו תקשורת סימטרי
מאובטח ברוחב פס של , עיסקי

 Downמגה  Up 01מגה  01לפחות 
מגה  01ולא קיימת מהירות במידה )

לעבודה עם המערכת ( מגה 51אז 
באופן מהיר ובהתאם לכללי ה 

SLA כרז זהמב 

  ומפלט ללא הגבלת נפח ק

0.8.0 

חיבור ישיר דרך )בנוסף לסעיף לעיל 
בין  VPNהגדרת ( קו יעודי לספק

 הקבלן לאתר עיריית עכו 
חיבור דרך הקו הראשי של : הערה

 העירייה 

 ללא עלות 

0.7 
מערכות קשר לתושב כמפורט 

 11/'ובנספח ב במסמכי המכרז
 2.2.5בסעיף 

  קומפלט

0.6 
מערכת ניהול מסמכים משרדית 

כלל אירגונית בנוסף למערכת ניהול 
 המסמכים התפעולית

  עמדות קצה 111

 VPNחיבור משתמשים דרך  0.2
CLIENT  אוSSL  משתמשים 11עד 

ללא עלות 
במסגרת מספר 

המשתמשים 
 ימיםהקי

  10לפרק כ עלות כוללת "סה

 משאבי אנוש ונוכחות,  ל או שווה ערך"בקרת מעסיקים תה, שכר: 19פרק 

9.0 

ל או "בקרת מעסיקים תה, שכר
 משאבי אנוש ונוכחות,  שווה ערך

כמפורט במסמכי המכרז ובנספח 
 0.1-0.0סעיפים  11/'ב

עובדים מתוכם  1,011
 פנסיונרים 501

 

9.9 

תקשורת ותשתיות , שירותי ענן
בקרת , טכנולוגיות למערכות השכר

משאבי אנוש ונוכחות , המעסיקים
וקוו , כמפורט במסמכי המכרז

מאובטח , עיסקי, תקשורת סימטרי
 Up 10מגה  11ברוחב פס של לפחות 

 קומפלט ללא הגבלת נפח
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 06 _________________: חתימת המשתתף 

לעבודה עם המערכת  Downמגה 
באופן מהיר ובהתאם לכללי ה 

SLAכרז זהמב 

9.. 

חיבור ישיר דרך )לסעיף לעיל  בנוסף
בין  VPNהגדרת ( קו יעודי לספק

 הקבלן לאתר עיריית עכו 
חיבור דרך הקו הראשי של : הערה

 העירייה 

 

 
 

 ללא עלות

  19לפרק כ עלות כוללת "סה

   וניהול לשכה משפטית GIS, ניהול ועדה מקומית לתכנון ובניה, הנדסה: .1 פרק

..0 
 יתמערכת לניהול לשכה משפט

כמפורט במסמכי המכרז ובנספח 
 0.10 סעיפים 11/'ב

  עמדות קצה 11

  עמדות 5 0.12ניהול נכסים  

..9 

 מינהל הנדסהמערכות לניהול 
המקומית לתכנון ובנייה והועדה 

כמפורט במסמכי המכרז ובנספח 
 0.0-0.11, 0.1-0.5סעיפים  11/'ב

  עמדות קצה 01כ 

כמפורט במסמכי  GISמערכת  ...
 0.6סעיף  11/'רז ובנספח בהמכ

צפיה , עמדות עידכון 5
  בלתי מוגבל

..2 

תקשורת ותשתיות , שירותי ענן
 GISטכנולוגיות למערכות הנדסה 

בפרק זה , נכסים ומשפטיות
יתאפשר לספק לאחסן חלק 

מהנתונים והמערכות בשרתי 
, ידרש לרכוש הקבלןהעירייה אך 

, לתחזק לשדרג את כל תוכנות
וכל רכיב רלוונטי  בסיסי הנתנים

 . אחר

  קומפלט ללא הגבלת נפח

..2.0 

 GISשרידות למערכת 
( בבניין העירייה)שרת מקומי 

בענן  GISמסונכרן עם המערכת 
 (לצורכי חירום)

  

  וסעיפי המשנה שלו  2..עד כולל  0..לסעיפים כ עלות כוללת "סה

לכתוב  אין אין לכתוב מחיר דיגיטציה וקומפילציה של תוכנית  5..
 מחיר

   תוכנית נקודתית לחלקה אחת 
   חלקות 5 - 2תוכנית ל  
   חלקות   6-11 תוכניות ל 
   חלקות 25 - 11תוכנית ל  
   חלקות 51 - 26תוכנית ל  
   חלקות 51תוכנית מעל  

  מחיר לשעה עבודות ויעוץ לפי שעות 8..

טופס מקוון אינטרנטי רספונסיבי   7..
  מחיר לטופס (אופציונלי)

י עובד "שירותי קליטת נתונים ע 6..
  מחיר לשעה (אופציונלי)קבלן באתר הלקוח 

י עובד "שירותי קליטת נתונים ע 2..
  היקף של חצי משרה (אופציונלי)קבלן באתר הלקוח 

י עובד "שירותי קליטת נתונים ע 01..
  משרה מלאה (אופציונלי)קבלן באתר הלקוח 

י מומחה "ע הכשרה /שעת הדרכה 00..
  מחיר לשעה יישום באתר הלקוח
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י מומחה "ע הכשרה/ שעת הדרכה 09..
  מחיר לשעה יישום באתר המציע

י מומחה "ע הכשרה/ יום הדרכה .0..
  מחיר ליום יישום באתר הלקוח

י מומחה "ע הכשרה/ יום הדרכה 02..
  מחיר ליום יישום באתר המציע

י "ע ההכשר/ שעת הטמעה והדרכה 05..
  מחיר לשעה מומחה יישום בכיר 

י "ע הכשרה/ יום הטמעה והדרכה 08..
  מחיר ליום מומחה יישום בכיר

..07 
בדיקת קבצי מיפוי פוטוגרמטרי 

קיימים ועריכתם לקליטה ביישומי 
 gisה

  קומפלט

קליטת שכבת מיפוי פוטו גרמטרי  06..
  קומפלט GISערוכה ביישומי 

ח "וני מיפוי הגובדיקת ועריכת נת 02..
  לגוש GISרים לקליטה ביישומי "ותצ

התאמה וקליטה של קבצי קדסטר  91..
  קומפלט GISקיימים ליישומי 

..90 

ביצוע צילום אוויר אלכסוני רב 
זוויתי של כל מרחב תכנון העיר 
ואספקת כל תפוקותיו ערוכות 

 לקליטה במערכת המוצעת

  קומפלט

וני רב קליטת צילום אוויר אלכס 99..
   GISזוויתי ביישום 

גזירה וקליטה גרפית ואלפאנומרית  .9..
  תוכנית מפה / של תוכנית

קליטת תוכנית מתאר ארצית או  92..
  תוכנית ע"מחוזית או שו

הכנה לקליטת ייעודי תוכנית מתאר  95..
 לשכבות מפת הרצף

  תוכנית

הכנה לקליטת ייעודי תוכנית  98..
  תוכנית רצףמפורטת לשכבות מפת ה

..97 
ע "הכנה לקליטת ייעודי תב

 11נקודתית לשכבות מפת הרצף עד 
 דונם

  תוכנית

עריכת שכבת קומפילציה לייעוד  96..
  קומפלט GISערוכה לקליטה ביישומי 

יצירת מפת רצף ייעודית מתארית  92..
  קומפלט GISערוכה לקליטה ביישומי 

יצירת מפת רצף ייעודית מפורטת  1...
  קומפלט GISרוכה לקליטה ביישומי ע

קליטת מפת רצף תכנוני למערכת  0...
  קומפלט המוצעת

קליטת מפת רצף תכנוני למערכת  9...
  קומפלט ההפצה

.... 

עדכון שוטף של כלל המידע התכנוני 
ובמערכת  GISביישומי מערכת ה 

י "האלפאנומרית בתחום התכנון ע
 עובד מטעם הקבלן

  שעת עבודה

עדכון גוש מקובץ מודד בשכבת  2...
  לפי גוש הקדסטר

  לפי דונם עדכון קטע במיפוי הפוטוגרמטרי 5...

עדכון שכבות התוכניות הסרוקות  8...
  לפי תוכנית בתוכנית מתאר
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עדכון שכבות התוכנית הסרוקות  7...
  תוכנית בתוכנית מפורטת

עדכון שכבות התוכניות הסרוקות  6...
  תוכנית בתוכנית נקודתית

עדכון שכבות התוכניות הסרוקות  2...
  נספח בנספח לתוכניות

  תוכנית עדכון מפת הרצף בתוכנית מתאר 21..

  תוכנית עדכון מפת הרצף בתוכנית מפורטת 20..

  תוכנית עדכון מפת הרצף בתוכנית נקודתית 29..

  גוש עדכון גוש במפת הרצף  .2..

  ונםד עדכון דונם במפת הרצף 22..

  מפה קליטת מפת רצף עדכנית במערכת 25..

  25..עד  5..לסעיפים כ עלות כוללת "סה 

 מערכת רווחה – 2פרק 

מערכת רווחה כמפורט במסמכי  2.0
  3עמדות 55 5סעיף  11/'ובנספח ב המכרז

  2לפרק כ עלות כוללת "סה

 
או את /תקשרות ומוצהר ומודגש בזאת כי כל שינוי בהסכם זה המגדיל את היקף הה 28.2

אלא אם כן אושר מראש ובכתב , יהא חסר תוקף, התמורה בגינם מעבר לקבוע בהסכם זה
לא יהיה  הקבלןראש העיר וגזבר העירייה ו –קרי , י מורשי החתימה מטעם העירייה"ע

או פיצוי כלשהו בגין הגדלה כאמור אף אם בוצעו על ידו שירותים או /זכאי לתשלום ו
 .מכוח אותה הזמנהין סופקו על ידו טוב

טענה או דרישת תשלום או פיצוי בגין , עילת תביעה, הקבלן מוותר בזאת על כל זכות
לרבות דרישת תשלום מכוח דיני , על פי הוראות הסכם זה שירותים שסופקו על ידו שלא 

 .עשיית עושר ולא במשפט
______________ 

 קבלןחתימת ה                             

החזר מלא בגין עלויות שאילתות למשרדי לעיל יהא הקבלן זכאי ל 28לאמור בסעיף בנוסף  .29
נוסף בהתאם לעלויות בפועל של שאילתות ' משרד הפנים וכל צד ג, משרד התחבורה: ממשלה כגון

 .ללא כל תקורה, אלה

 
והעלויות  תשלום סופי ומלא בגין כל רכיבי השירותים בפרק זה מהווההקבועה  התמורה .01

 :(אך לא רק)לרבות , ות והעקיפות הכרוכות בביצועםהישיר
 ;הנדרשים לשם ביצוע השירותים רישיונותההתוכנות ו, ציודה  כל 01.1
 ;אספקה והתקנה במשרדי העירייה 01.2
שדרוג , כל עדכון גרסה .במשך כל תקופת ההתקשרות תעדכונים ושדרוגים לכלל המערכו 01.0

על ידי יסופק לעירייה , ח הסכם זהאו פיתוח נוסף למערכות המסופקות על ידי הקבלן מכו
 ;ללא כל תשלום נוסףוזאת , ימי עסקים ממועד השקתם 11תוך , הקבלן

: להלן) תבמערכ תוספות ושינויים, שידרוגים, מודולים חדשים, תוספות, שיפורים 01.0
בתי מערכת , פסיקה, בין אם הנם תוצאה של דרישת גורמי רגולציה(  "השדרוגים"
הרווחה או כל משרד ממשלתי אחר שרד מ ,רכז השלטון המקומימ, משרד הפנים, משפטה

ובין אם הנם תוצאה של דרישת גורמי המקצוע בעירייה או פיתוח עצמי של הקבלן 
 .במהלך תקופת התפעול

 .ידרשיהדרכות והטמעות בבית הלקוח ככל ש 01.5
 .והתאמת מדפסות בתחנות לכל תוכנה בנפרד התקנה 01.6

 
 :כוללת קבועה לעיל איננהה התמורה, על אף כל האמור לעיל .01

                                                           
 .מדות  יכולה להשתנות מבלי שהמציע יהיה זכאי להורדה או תוספת במחירכמות הע 3
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 .תחזוקת קווי תקשורת 01.1
 הנדרשות במהלך הפעלת המערכת כגון הדפסת שוברי הדפסות בגין ' שלומים לצד גת 01.2

 .('וכותלושי ארנונה ) חיוב בבית הדפוס
 

לדרישות הסכם  המערכת לאחר ביצוע מבחני קבלה לבדיקת ואישור התאמתהתמורה תשולם רק  .02
עד אישור עמידת , אם ידרשו, או ההשלמות שידרשו/וע כל התיקונים ווביצ, י מבקר האיכות"ע זה

 .כל המרכיבים בדרישות

 
 : כמפורט להלןקבלן התמורה תשולם ל .00

יגיש הקבלן לעירייה חשבון חודשי בגין , לכל חודש 5-עד ל, אחת לחודש גריגוריאני 00.1
 .שחלף החודש

או או בחלקו או שלא במלו הוויאשרשיוגש על ידי הקבלן ק את החשבון והמנהל יבד 00.2
 .ימים מיום הגשתו 11וך ת, הבלעדי ועל פי שיקול דעת, יאשרו כלל

תומצא על ידי הקבלן חשבונית מס על גובה התמורה המנהל  בהתאם להחלטת 00.0
 .המאושרת

ודש בו אושר החשבון יום מתום הח  05תשלם לקבלן את הסכום המאושר תוך  עירייהה 00.0
י "או עפ/האמור בהסכם זה ו זכאית לנכות על פי וזאת בניכוי כל הסכומים שהעירייה

 .דיןהוראות כל 
וכי במקרה של  הינה תנאי הכרחי לתשלום התמורה המצאת החשבוניתובהר בזאת כי מ

 .עירייהתה לאאיחור בהמצאתה יחל מניין הימים לתשלום כאמור החל מיום המצ
הפרשי ריבית  בלןקישולמו ל – לא הועברו התשלומים במועד מסיבה התלויה בעירייה 00.5

-א"התשכ, בהתאם לחוק פסיקת ריבית והצמדה ("תשלום פיגורים": להלן)והצמדה 
 .פיגור ועד ליום התשלום בפועלל 01 -החל מהיום ה 1961

 .יום מהמועד הקבוע לעיל לא ישא כל ריבית פיגורים 01גור בתשלום של עד פי
 קבלןומוחלט בגין כל נזקי הסופי , מלאק זה יהווה פיצוי "תשלום הפיגורים בהתאם לס

 .בגין איחור בתשלום כאמור לעיל
 קבלןפרי העירייה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לס 00.6

 .ומועדיהם
 

המפורסם ( כללי)כל התשלומים הקבועים בפרק זה יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן  00.1 .00
 18ל מדד רשמי אחר שיחליפו החל מתום על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כ

וכמדד  2119ינואר כמדד הבסיס יחשב מדד חודש . חודשים ממועד חתימת הסכם זה
 . המדד הידוע בעת ביצוע עדכון המדד, הקובע

חודשים ממועד חתימת הסכם זה והוא יחול על  18עדכון הצמדה ראשון יערך בתום  00.2
 .חשבונות שיוגשו לאחר עריכתו בלבד

שינוי , לאמור בסעיף זה לא יהא זכאי הקבלן להפרשים כלשהם בגין עליית תשומות עברמ 00.0
 .בתעריפי כוח האדם או כל עלייה אחרת בעלויות השירותים

 
 ועובדיהם יחסי הצדדים .ט

 
 מי מהצדדים לבין הצד השנימוסכם בזה בין הצדדים כי לא יהיו ביניהם או בין עובדי ומועסקי  .05

יראוהו לכל  שירותיםבכל צורה בביצוע המי מהצדדים מי שיעסוק עבור מעביד וכי כל -יחסי עובד
 .בלבד אותו צדדבר ועניין כעובד של 

 
או מעובדיו עקב  /או מס שיגיעו ממנו ו/ל תשלום וכל אחד מהצדדים ישא על חשבונו בכ 06.1 .06

מס , מ"לרבות תשלומי מע, או בקשר עם העסקת עובדיו/ו ובקשר עם קיום הסכם זה
או /והוא ישפה את הצד השני בגין כל דרישה ו קרנות וביטוחים, ביטוח לאומי ,הכנסה

תביעה שתוגש כנגדו בקשר עם עניינים אלה או בגין טענה כי התקיימו יחסי עובד ומעביד 
לפי , או התביעה/ובלבד שהודיע לאותו צד על הדרישה ו, בין עובד של אותו צד לצד השני

 .יהןואפשר לו להתגונן מפנ, העניין
עבורם את כל כי הינו מפריש , מצהיר כי הוא מנהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו קבלןה 06.2

 .חלותו של ההסכם י הדין וכי הוא ימשיך ויעשה כן בכל תקופת"ההפרשות הנדרשות עפ
 

 זכויות יוצרים .י
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זכויות הפטנטים וכל הזכויות , הקבלן מצהיר בזאת כי הוא בעל זכויות היוצרים   00.1 .00
או יש /ו בצעםוכי הוא זכאי ל בשירותיםאו האחרות הגלומות /או החוזיות ו/נייניות והק

בידיו את כל האישורים הנדרשים מטעם בעלי הזכויות כאמור להפיצם ולהתקשר בהסכם 
 .זה

או כל /פטנט ו, יוצריםת י הסכם זה פגיעה בכל זכו"שרות עפהקבלן מצהיר כי אין בהתק 00.2
 .כאמור כלשהי בגין הפרת זכויות תביעהנגדו וכי לא הוגשה , הוכלש' זכות אחרת של צד ג

שיגרמו לה במקרה שתוגש נגדה  על כל הוצאה או נזק עירייההקבלן מתחייב לשפות את ה 00.0
או /כתוצאה וקניין רוחני פטנט או פגיעה ב, הפרת זכויות יוצרים תביעה כלשהי בגין

 .בקשר עם קבלת השירותים מאת הקבלן לפי חוזה זה

 
או מדגם /זכויות פטנט ו, יצירה מקורית וזכויות יוצרים, מסמכים, עבודההכל תפוקת  08.1 .08

יהיו  או באמצעות השימוש במערכת/ועקב או שנוצרו /ושימוש במערכת ההנובעות מ
או באמצעות /באמצעות עובדיה ו, רשאית לעשות בהם שימושוהיא  העירייהבבעלות 

לכל מטרה אחרת , או להעבירם לאחר/ם ומסלפרכרצונה לרבות  ,גורמים חיצוניים
 . שנראית לה

 .אינה טעונה הסכמת הקבלן העירייהי "לעיל ע 1ק "בסאמור כ העברה 08.2
 .וזכות הפטנט  בתוכנות המהוות חלק מן המערכת תשארנה של הקבלן, זכויות היוצרים 08.0
, אירייה תהא רשאית לעשות שימוש מללעיל מוסכם בזאת כי הע 0ק "בס על אף האמור 08.0

או /י עובדיה ו"והן ע, הן בעצמה, ובלתי מותנה בתוכנות המהוות חלק מן המערכתעצמאי 
לרבות לאחר תום תקופת , וזאת החל ממועד התקנתן בעירייה ואילך, מי מטעמה
או /או שדרוגים ו/כמו כן תהא העירייה רשאית להכניס במערכת שינויים ו .ההתקשרות

על ידי עובדיה או על ידי קבלן , בעצמה, וצרכיה או תוספות בהתאם להבנתה/תיקונים ו
מבלי לקבל אישור לכך מאת הקבלן מראש או בדיעבד ולא יראו במעשים אלה , מטעמה

 .משום הפרה של זכויות הקבלן במערכת או בתוכנות
 

 וביטוח אחריות .יא
 

, או נזק/ליקוי ו ,חבלה, בגין כל תאונהוללא כל סייג מוחלטת , אחריות מלאה איהא אחרי קבלןה .09
 אדם אחר כלשהוכל או ל/או למי שבא מטעמה ו/או שלוחיה ו/או לעובדיה ו/שייגרמו לעירייה ו

 ואו עובדי/ו קבלןאו מחדל של ה/ומעשה כל בשל , או לרכוש/לגוף ו, קבלןלרבות עובדי ושלוחי ה
רותים ממתן השי, במישרין או בעקיפין, ובכל הנובע, בקשר םאו כל מי שבא מטעמ/ו ואו שלוחי/ו
 .הסכם זה על פי הקבלןאו ביצוע התחייבויות /ו

 
בגין האמור  להם בכל דמי הנזק שיגיעו, או את הניזוק לפי המקרה/פצה את העירייה וין קבלה .01

 מי שבאכל ה וישלוח, עובדיה, הקבלן משחרר לחלוטין ומראש את העירייה .לעיל 09 בסעיף
 בסעיףאו נזק אשר באחריותו כקבוע /יקוי ולחבלה , מטעמה מכל אחריות וחבות בגין כל תאונה

 .בכל עילה שהיא, לעיל 09
 

כל נזק מיד עם דרישתה הראשונה בגין מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את העירייה  קבלןה .01
לרבות המוסד , או גוף כלשהו/אדם וי "תוגש עאשר , מכל עילה שהיא, וכנגד כל תביעה או דרישה

בגין כל , או מי שבא מטעמה/או שלוחיה ו/או נגד מי מעובדיה ו/ו נגד העירייה, לביטוח לאומי
 וכן, לעיל 01-ו 09על פי האמור בסעיפים הפסד או נזק אשר הינם באחריות הקבלן , חבלה, תאונה

ובלבד שהעירייה , בגין הוצאות סבירות אשר העירייה נשאה לשם התגוננות מפני תביעה כאמור
-ו 09או דרישה בגין האמור בסעיפים /ודות קבלת כל תביעה ומתחייבת להודיע לקבלן בהקדם א

 . לעיל ולאפשר לקבלן להתגונן מפניה 01
 

 קבלןמתחייב ה, ו על פי הסכם זהא/ו כל דיןמאחריותו של הקבלן על פי בלי לגרוע מ 02.1 .02
 92'גכנספח את הביטוחים המפורטים בנספח הביטוחים המצורף  ולערוך על חשבונ

 .זההסכם אשר יהיו בתוקף כל תקופת תוקפו של , ים המפורטים שםבתנא, להסכם זה
 .הקבלן מתחייב בזאת לשלם את דמי הביטוחים במועדיהם

וחבות מוצר יחזיק ביטוחים אלו בתוקף כל  לעניין ביטוח אחריות מקצועית
המועד המאוחר  -העבודות על פי הסכם זה  שנים מתום 0או /אחריותו על פי דין ו תקופת 

 .יהםמבינ
כשהוא מאושר  92'נספח גבמעמד חתימתו על הסכם זה את  עירייהימציא ל קבלןה 02.2

שאית לדרוש מהקבלן בכל עת אולם העירייה תהא ר ,על ידי חברות הביטוחחתום ו
 .סות עצמןיניה את הפולפבמהלך כל תקופת ההסכם שיציג ב
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ים כאמור בכדי להתנות על ספק מובהר בזאת כי אין בחובתו של הקבלן לקיום הביטוחלמען הסר  .00

ואין בעשיית הביטוחים בכדי לפטור , לעיל באשר לאחריותו בגין כל נזק  01-ו 09האמור בסעיפים 
 .נוהג וכל דין א חואותו מכל אחריות מכ

לן בהק. הביטוח בכדי לשחרר את הקבלן מאחריותו כאמור אין בתשלום כלשהו מחברת, מו כןכ
יהא חייב בפיצוי לגבי  ופגם שאינו מכוסה על ידי הפוליסות ובכלל זהיהא חייב בפיצוי בגין כל נזק 

 .נזקים בעבורם לא פיצתה חברת הביטוח את העירייה
עור הנזק שנגרם בפועל מסכום הפיצוי אותו שילמה חברת יובהר בזאת כי במקרים בהם גבוה שמ

 .להשלים את יתרת הסכום ביחס למלוא שיעור הנזק חייב יהא הקבלן, הביטוח
 

אך לא , תהא רשאית העירייה, כאמור בפרק זה קבלןבמקרה של הפרת התחייבויותיו של ה .00
לרבות הפרמיות , לשלם את דמי הביטוח בעצמה ,לקםח כולם או, לבצע את הביטוחים, חייבת

וזאת מבלי  או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת/ו קבלןהשוטפות ולנכותם מכל תשלום המגיע ל
 . או מכוח הוראות הסכם זה/לעירייה מכוח הדין ו לגרוע מכל סעד העומד

 
 ביצועהקמה ות יוערבו .יב

 
במעמד  עירייהלהבטחת מילוי התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה ימציא הקבלן ל 05.1 .05

 מ"כולל מע, מהתמורה 11%חתימתו על הסכם זה ערבות בנקאית אוטונומית בשיעור 
 (."ערבות ההקמה": להלן)

ותוקפה שישה חודשים  להסכם זה 95'כנספח גא בנוסח המצורף ערבות ההקמה תה
 .ממועד חתימת הסכם זה

בסמוך לאחר קבלת המערכת על ידי העירייה יחליף הקבלן את ערבות ההקמה בערבות  05.2
: להלן) מ"כולל מע, מהתמורה 5%בשיעור , להסכם זה 98'כנספח גבנוסח המצורף ביצוע 

  .חודשים לאחר תום תקופת התפעול 0צוע יהיה תוקף ערבות הבי(. "ערבות הביצוע"
 .עם המצאת ערבות הביצוע לידי העירייה תשיב העירייה לקבלן את ערבות ההקמה

לפי שיקול דעתה הבלעדי  ההקמהאו ערבות /ו העירייה תהא רשאית לחלט ערבות הביצוע 05.0
 .יואו אי עמידה בהתחייבויות/בגין כל הפרה של הוראות הסכם זה על ידי הקבלן ו

 להשמיע אפשרות תהא ולקבלן הערבות חילוט טרם ימים 0 לקבלן מראש תודיע העירייה
 הערבות חילוט על ההחלטה כי בזאת יובהר ספק הסר למען. העירייה בפני בכתב טענותיו

 כלשהיא דרישה או טענה כל תהא לא ולקבלן העירייה של הבלעדי דעתה לשיקול נתונה
   .העירייה החלטת כנגד

יאריך הקבלן את תוקפה של , או הוגדל היקף ההתקשרות, הסכם זה ה תקופתהוארכ 05.0
 ימי עסקים מיום 0בהתאמה וזאת תוך , האת גובהאו יעדכן  שבידי העירייהערבות ה

קיבל  .לפי העניין, שקיבל הודעה על הארכת תקופת ההסכם או הגדלת היקף ההתקשרות
ם בהתא, או ערבות חדשה/לערבות ו תוספת  העירייהלידי  ימסור, הקבלן דרישה כאמור

 .לערבות המעודכנת
  העירייהשאית תהא ראו הערבות החדשה על ידי הקבלן /וא נמסרה התוספת לערבות ל 05.5

בלי לגרוע מסמכותה הכללית לחילוט הערבות ומבלי מזאת ו, ידהשבערבות הלחלט את 
 .ח כל דין או הסכםומכ עירייהלגרוע מכל סעד או תרופה הקיימים ל

 
 י הקבלן"ע הסבת ההסכם או 9יסור המחאת וא .יג

 
ו אכולו , או להעביר את החוזה/או לשעבד ו/או להמחות ו/ולהסב רשאי  ואינ קבלןה 06.1 .06

בין בתמורה , או זכות או טובת הנאה על פיו לאחר/או התחייבות ו/או כל חבות ו, חלקו
 .ובין שלא בתמורה

שתה בבת אחת ובין אם נעשתה בין אם ההעברה נע, קבלןמהשליטה ב 25%עברת ה 06.2
אלא אם כן נעשתה בכפוף , לעיל 1ק "בסתיחשב כהעברה המנוגדת לאמור , בחלקים

 . לקבלת הסכמת העירייה מראש ובכתב
 .מוסכם כי העירייה תהא רשאית לסרב להעברת השליטה כאמור מטעמים סבירים בלבד

 
ח וח ההסכם הינן מכומכ וסכם בזאת בין הצדדים כי כל התחייבויותיו של הקבלןמ 00.1 .00

כולם , רשאי למסור לאחר את ביצוע השירותים ואינ קבלןהמומחיותו המקצועית ולפיכך 
ר אלא באישו, למסור לאחר כל חלק מהפעולות הקשורות בביצוע השירותים או, או חלקם

  .מראש ובכתב עירייהה
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כח להנחת דעתה של אלא אם יו, משנה קבלןלא יאושר , מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל 00.2
בעלי כושר ביצוע וניסיון במתן שירותים דוגמת , העירייה כי יש לו צוות עובדים קבוע

 .השירותים נשוא הסכם זה
הקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפי העירייה  לטיב השירותים המקצועיים שינתנו לעירייה   00.0

מבלי . די מי משלוחיוהסכם זה בין אם ניתנו על ידו ישירות ובין אם ניתנו על י במסגרת
אם , באחריות הבלעדית לגבי עבודת קבלני המשנה קבלןהישא , לגרוע מכלליות האמור

 .ללוח הזמנים ולכל סעיפי הסכם זה, והתאמתם לדרישות העירייה, יאושרו
לפי חוזה העבודה ביניהם ולעירייה לא תהא  קבלןי ה"התמורה לקבלני המשנה תשולם ע 00.0

 .בות כלשהי בקשר לכךאו מחוי/אחריות כלשהי ו
בין ששכרם משתלם לפי זמן עבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור , עובדים עסקתה 00.5

 .יצוע השירותים לאחרבמשום מסירת , אין בה כשלעצמה, העבודה
 

 ניהול ספרים ומסמכים נוספים, עיסוק בהרשאה .יד
 

 -ו "תשל, מוסףס ערך מלפי חוק " עוסק מורשה"קבלן מצהיר בזאת כי ברשותו תעודת ה 08.1 .08
1906. 

קבלן מצהיר כי הוא מנהל ספרים כדין וכי הוא פועל במסגרת עבודתו נשוא הסכם זה ה 08.2
וכי ימשיך ויעשה זאת במהלך כל תקופת , ל פי כל דין כלפי רשויות המס ובכללעכנדרש 
 .ההסכם

  עירייהאו סמוך לכל שנת כספים חדשה ימציא הקבלן ל/עמד חתימתו של ההסכם ובמ 08.0
מוסכם בזאת כי היה ולא . ור על גובה ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה האזוריאיש

בגין  העירייהלכל החזר מ לא יהא זכאי הקבלן, אישור כאמור במועד עירייהיומצא ל
, בהעדר אישור כאמור, סכומי ניכוי שנוכו מן התמורה המגיעה לו בגין השירותים שסיפק

 .ירייהעוזאת גם אם ימציא בדיעבד אישור ל
 

 סיום ההתקשרות .טו
 

מכל סיבה שתראה , תערשאית העירייה  בכל , ל אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זהע 09.1 .09
, כולו או מקצתו, להביא הסכם זה, תגלה בומגם שפגם שלא מחמת הפרת ההסכם או , לה

 .יום מראש 01ודעה בכתב אשר תינתן לקבלן הי "לידי גמר ע
תשלם העירייה לקבלן את התמורה בעד , לעיל 1ק "בס ובא ההסכם לידי גמר כאמורה 09.2

כאמור בסעיף , בכפוף לזכותה לקיזוז, אותו החלק מהשירותים אשר בוצע על ידו בפועל
 . להלן ויהא בכך משום תשלום מלא וסופי לקבלן 50

 ,2ק "או תשלום מעבר לקבוע בס או דרישת פיצוי/או זכות ו/הקבלן מוותר על כל טענה ו 09.0
 .ר תקופת ההתקשרות כאמור בסעיף זהבגין קיצו

 
, ללא תמורה, לעירייה או למי מטעמה להעביר הקבלן מתחייב התפעול תקופת סיום עם 51.1 .51

בפורמט סטנדרטי , לעירייה בהקשר עובדיו ואצל וצלא שנצבר והידע המידע כל את
 מיוכן לאפשר לעירייה או לכל , אור מבנה הנתוניםילרבות ב ASCIIאו  Excelמבוסס 
וכן , קבלןהתיעוד והגיבוי המצויים בידי ה, גישה מלאה לכל הנתונים והמידע, מטעמה

שירותי  או המשך הפעילות המלאה של, לצורך הסבת הנתונים למערכתגישה מלאה 
 .המחשוב

לרבות , שהיא סיבה מכל עירייהה לבין קבלןה בין ההתקשרות הסתיימה בו מקרה כל 51.2
ק "לצורך האמור בס" תפעולה תקופת סיום"יראה כ ,דיםביטול ההסכם על ידי מי מהצד

1. 
גישה , בפני העירייה,  מכל סיבה שהיא ובכל זמן שהוא, לא יהיה רשאי לחסום בלןהק 51.0

להפיק , או כל חלק ממנה או למידע המונעים מהעירייה לתפעל את המערכת/לנתונים ו
ר לצורך מתן אח קבלןאו להתקשר עם /ו, לבצע שאילתות, לקבל דוחות, נתונים

 . השירותים
 

 ביטולו וסעדים, הפרת ההסכם .טז
 

יזכה את העירייה  או איזה משלביהם התקנת והטמעת המערכתל איחור בהשלמת כ 51.1 .51
החל מיום , ום איחוריכל ל( ח"אלף ש)₪  1,111 שלבפיצוי מוסכם ומוערך מראש בסכום 

תוך הערכת וצפיית  הצדדים מצהירים כי הפיצוי הקבוע בסעיף זה נקבע. 0-האיחור ה
 .הנזק הצפוי לעירייה כתוצאה מכל יום איחור בהשלמת העבודה
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 .בהשלמת העבודה יהווה הפרה יסודית של הסכם זה ימים 21 –איחור של למעלה מ  51.2
שדרוג תוכנות התשתית והסביבה הטכנולוגית של המוצרים אותם התחייב כל איחור ב 52.1 .52

בפיצוי מוסכם ומוערך מראש יזכה את העירייה  לעיל 8.0הקבלן לשדרג כמפורט בסעיף 
בגין כל אחת מהתוכנות  ,איחורחודש ל( ח"חמשה עשר אלף ש)₪  15,111 שלבסכום 

איחור בתקופה קצרה מחודש יזכה את העירייה בפיצוי יחסי לתקופת  .המפורטות שם
נזק הצדדים מצהירים כי הפיצוי הקבוע בסעיף זה נקבע תוך הערכת וצפיית ה .האיחור

 .ביצוע השדרוגיםאיחור בההצפוי לעירייה כתוצאה מ
יהווה הפרה יסודית של  בביצוע השדרוגים או חלקם ימים 01 –לה מ יחור של למעא 52.2

 .הסכם זה
 קבלןישלם ה, המפורטים בהסכם זה SLA-בדרישות וכללי ה קבלןבמקרים של אי עמידת ה .50

הסכם זה וגבייתם תבוצע ללא צורך ל 97'גבנספח לעירייה פיצויים מוסכמים בהתאם לאמור 
 :בהוכחת נזק

 .פיצוי מוסכםהמנהל יהיה רשאי לקבוע אם יושת  50.1
 .מהתמורה מוסכםהפיצוי את הלקזז  ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,המנהל יהיה רשאי 50.2
המוסכמים האמורים הפיצויים מי ושיעורי ומוצהר במפורש בין הצדדים כי סכו מוסכם 50.0

הפרות עקב  עירייהלכה שקולה וזהירה של הנזקים שיגרמו לאחר הער ונקבעבהסכם זה 
כנגד גובה  הםאו שעלולה להיות ל הםשיש ל בזאת על כל טענה יםמוותרצדדים וה, כאמור

מובהר כי הפיצויים המוסכמים האמורים בהסכם  ,למען הסר ספק .הפיצויים המוסכמים
לרבות  ,או כל דין/סכם זה ועל פי ה עירייהה תאינם גורעים מכל זכות אחרת לה זכאי, זה

ככל שהם עולים על גובה הפיצוי המוסכם ששולם , ההזכות לתבוע פיצויים בגין נזקי
 .בפועל

, 25, 22, 21, 21, 19, 10, 16, 15, 10, 12, 11, 11, 9, 8, 0, 0 כי סעיפיםמוסכם בין הצדדים  50.1 .50
ם תנאים עיקריים ויסודיים הינ, על כל תתי סעיפיהם 61-ו 58, 51, 05, 00-09, 08, 00, 20

 .הסכםזה והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של ה הסכםשל 
למשך תקופה העולה , להנחת דעתה של העירייה כי הקבלן הסתלק מביצוע חוזה זההוכח  50.2

 .יחשב הדבר כהפרה יסודית של הסכם זה, ימי עסקים 10על  
התראות בכתב על ליקויים  לושן שיתנו לקבלמוסכם כי באם נ, בנוסף לכל האמור לעיל 50.0

, תוך התקופה שננקבה על ידי העירייה לתיקונם תוקנויאלה לא ו םירותיהששנתגלו במתן 
 .יסודית של הסכם זה יחשב הדבר כהפרה

מבלי לגרוע מפיצויים מוסכמים אחרים הקבועים בהסכם זה ומכל סעד אחר העומד  50.0
הפרה יסודית מוסכם בזאת כי כל , האו הוראות הסכם ז/לעירייה מכוח הוראות הדין ו

 יםשימח) ₪ 51,111של ההסכם תזכה את העירייה בפיצוי מוסכם ומוערך מראש בסך 
ובלבד שלא ישולם פיצוי מוסכם כפול בגין אותה הפרה הן על פי  בגין כל הפרה( ח"ש ףאל

 . סעיף זה והן על פי סעיף אחר
לפי סעיף זה והן לפי סעיף אחר פעולה או מחדל של הקבלן המהווים הפרת ההסכם הן 

 .בהסכם יחייבו את הקבלן בפיצוי מוסכם אחד לפי הגבוה מבין השניים
נקבע תוך צפיית הנזק  לעיל 0ק "דדים מצהירים בזאת כי הפיצוי המוסכם הקבוע בסהצ 50.5

 .לעיל 0-ו 2, 1ק "הצפוי לעירייה בגין כל אחת מההפרות המפורטות בס
ח כל דין או הסכם ומבלי לגרוע מזכותה להפסקת ות לה מכבלי לגרוע בזכות הקייממ 55.1 .55

לבטל , תהא העירייה להפסיק את עבודת הקבלן תרשאי, לעיל כאמורהעסקתו של הקבלן 
רותים בעצמה או באמצעות גורם אחר יולבצע את יתרת הש, עמו את ההסכם לאלתר

 :כלל וזאת במקרים הבאים םאו לא לבצע לרבות הסבת ההסכם לאחר
עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי וטל ה 55.1.1

העשוי לפגוע במתן השירותים והעיקול או הפעולה , כולם או חלקם, הקבלן
 .ימים ממועד ביצועם 01האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

ו או נתקבלה על יד, כולם או חלקם, הקבלן ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסי 55.1.2
צו פירוק  ואו ניתן נגד ,בקשה לפירוק ואו שהוגשה נגד, החלטה על פירוק מרצון

יום ממועד  01או שהקבלן הוכרז פושט רגל ואלה לא בוטלו או עוכבו תוך 
  .צאתםוה

או הורשע בעבירה , גד הקבלן נפתחה חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישוםנ 55.1.0
 .שיש עמה קלון

ו בכל א, במתן שוחד, בלקיחת שוחד, נחשד בגניבה קבלן או מי מטעמו נתפס אוה 55.1.0
 .מעשה מרמה

נתן ו כי הקבלן או אדם אחר מטעמ, להנחת דעתה, שיש בידי העירייה הוכחותכ 55.1.5
 . זה או ביצועו הסכםמענק או טובת הנאה  בקשר עם , או הציע שוחד

, מסיבה בריאותית וכח לעירייה כי הקבלן אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכםה 55.1.6
 .או מכל סיבה אחרת, טכנית, פיתכס
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לאחר בלא לקבל את אישור המנהל  השירותיםקבלן מסר או המחה את ביצוע ה 55.1.0
 .מראש ובכתב, לכך

לעיל כעילות ביטול ההסכם בבחינת  1ק "בסמובהר בזאת כי אין המקרים המנויים  55.2
בטל את ההסכם באופן ללגרוע מזכות העירייה  רה וכי אין במנייתם בכדיורשימה סג
 .ח כל עילה אחרת בהתאם לנסיבות ולפי כל דיןוכאמור מכ

לעיל בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה להם  1ק "מובהר בזאת כי אין בכל האמור בס 55.0
בגין ת המוקנים לה וח כל דין או הסכם לרבות הסעדים והתרופוזכאית העירייה מכ

 .הפרות יסודיות של ההסכם

 
ישפה הקבלן  ,י ההסכם"שהיה על הקבלן לשלמו עפהוציאה העירייה הוצאה או שילמה תשלום  .56

. י העירייה"ה או התשלום כאמור בתוך שבעה ימים מיום שיידרש לכך עאאת העירייה בגין ההוצ
תביעה או דרישת , בכלל זה ישפה הקבלן את העירייה  בגין כל תשלום שחויבה בו מכח פסק דין

 .ד"ט עו"ת משפט ושכת תשלומים בגין הוצאוולרב, תשלום בקשר עם הסכם זה

 
ם כלשהו המגיע לקבלן לפי הסכם זה כל סכום והעירייה  תהא רשאית בכל עת לקזז ולנכות מסכ .50

בין שהוא קצוב ובין , ו דיןאי כל הסכם "פע', או לכל צד ג/שלדעת המנהל מגיע מהקבלן לעירייה ו
 ותאפשר הניכוי או/ ו הקיזוז טרם מראש ימים 0 לקבלן מראש תודיע העירייה .שאיננו קצוב

 טענות השמעת לאחר הגם כי בזאת יובהר ספק הסר למען. בפניה בכתב טענותיו להשמיע לקבלן
 של הבלעדי דעתה לשיקול נתונה, זה לסעיף בהתאם וניכוי קיזוז על ההחלטה, שיהיו ככל, הקבלן

 .  העירייה החלטת כנגד כלשהיא דרישה או טענה כל תהא לא לקבלןו העירייה
 

 
 דינים וכללי התנהגות שמירת .יז

 
, הקבלן מתחייב לספק את השירותים תוך שמירה והקפדה על הוראות הדין החלות עליו 58.1 .58

לרבות הנחיות משרד , ההוראות וההנחיות המנהליות והמקצועיות, וכן על התקנים
 .הפנים הרלוונטיות לביצוע השירותים

הן מצדו והן מצד , ופת ההסכםנהגות נאותים בכל תקתקבלן ישמור ויקפיד על כללי הה 58.2
כל ו עובדיה, נושאי המשרה בה ,עירייהי הנבחרבכלל זה יקפיד על יחס אדיב כלפי , עובדיו

 או אספקת טובין לרבות קבלנים אחרים העוסקים במתן שירותים, אדם אחר מטעמה
 .לעירייה

 
 שונות .יח

 
ייחשב הויתור  לא, אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זהויתר  59.1 .59

 . כויתור על כל הפרה שלאחר אותה הפרה או כל הפרה אחרת של הסכם זה
אלא אם נעשה , ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהא יהיה בר תוקף, כל ויתור 59.2

 .בכתב ונחתם על ידי אותו צד
 

 .דדיםה בכתב ונחתם על ידי שני הצשתוקף לכל שינוי מהוראות הסכם זה אלא אם כן נע אלא יה .61
על  שירותיםולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך ביצוע ה מתן השירותיםלא יאט את קצב  קבלןה .61

 .םקות העשויות להתקיים במהלך ביצועאף חילוקי דעות או מחלו
יראו אותו כאילו , לכתובת הצדדים כמפורט בראשית הסכם זהכל מסמך שנשלח בדואר רשום  .62

, מסמך שנשלח במסירה אישית. ם מתאריך המשלוחימי עסקי 0נתקבל על ידי הנמען עם תום 
או בפקסימיליה יראו אותו כאילו נתקבל על ידי הנמען במועד מסירתו על ידי השליח ל "בדוא

לפי , הפקס על ידי הנמעןהודעת המייל או או במועד קבלת אישור טלפוני לקבלת , בכתובת הנמען
 .העניין

 ולבית המשפט המחוזי בחיפה תהא הסמכותהצדדים קובעים כי לבית המשפט השלום בעכו  .60
 .ותאו מביצוע העבוד/או הנובעים מהסכם זה ו/הבלעדית והייחודית לדון בסכסוכים הקשורים ו

מ בשם העירייה מאשרים כי נתקיימו בהסכם זה כל התנאים ונתקבלו לגביו כל האישורים "הח .60
 סעיפים תקציבייםוקצבת בהנדרשים על פי דין וכי ההוצאה הכספית לביצועו של הסכם זה מת

 -גביה ; 1621511501 -שכר ; 1621011501 -ח "הנה; 1610111501 -משפטית  :כמפורט להלן
פיקוח ; 1001111501 -הנדסה ; 1015211501 - רישוי עסקים; 1010211501 -וטרינר ; 1620111501

מערכות ; 1801111501 -רווחה ; 1811111501 -חינוך ; 1061111501 -מוקד עירוני ; 1001111501 -
 -תזמורת ; 1909111501 -ספריה  ;1909111501 -רכב ; 6115011111 -כללית ; 1908211501 -מידע 

1825211501. 
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 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 
 

_________________ 
 העירייה

 _________________ 
 קבלןה

 

 

ש "הסכם זה אושר לחתימת העירייה על ידי היועמ
 .לעירייה

 .מת ההסכם קדם מכרז כדיןלחתי
 .ההסכם עומד בדרישות הדין

 
  _____________     ___________ 

 תאריך                חתימה        

הנני לאשר כי הסכם זה נחתם על ידי הקבלן  
 .באמצעות מורשי החתימה מטעמו

 
 
 

________________      ___________ 
 ש הקבלן"תאריך               חתימת יועמ    



 991029' כרז פומבי מסמ
  אספקת מערכות לניהול ממוחשב של העירייה

 
  מפרט כללי – 90'גנספח 

 

 86 _________________: חתימת המשתתף 

 כללי
 

מחייבים את  ההסכםובשאר מסמכי , זה במפרטכל המערכות והשירותים המוגדרים  1.1 .1
לא  הקבלן. העירייה לקבלןנכללים במסגרת התשלום החודשי השוטף שתשלם ו, הקבלן

בגין , במשך כל תקופת ההתקשרות ,על הקבוע בהסכםיהיה זכאי לכל תשלום נוסף 
 .מיוחדהאמור במפרט זה ובמפרט ה

 
שיוגדרו על ידי גורמי  (שים"שו": להלן) שינויאו /ו שידרוג, שיפור, מודול, כל תוספת 1.2

או כל גורם /העירייה ו, משרדי ממשלה, מרכז השלטון המקומי, בתי משפט, רגולציה
לא יהיה  הקבלן. בתמורה הקבועה בהסכםנכללים יבוצעו על ידי הקבלן והם מוסמך אחר 

העירייה ללא  עבור אלה ועליו לבצעם  שים"שולתוספת תשלום בגין רשאי לפנות לעירייה 
 .שיהוי וללא תשלום נוסף

 
 יםהמתקדמ, העדכנייםהמודולים והתוכנות  ,תלספק לעירייה את המערכ הקבלןעל  1.0

אצלו ולהמשיך לפתח ולשדרג את המערכת בהתאם  יםביותר הקיימ יםוהמשודרג
ועל פי דרישות ואיפיוני האחרות בשוק הרגולטוריות ו ,להתפתחויות הטכנולוגיות

לספק , התחייבות בלתי חוזרת, הקבלןבכל מקרה מתחייב . באופן רציף ותמידי, העירייה
עובר לחתימת  תולעירייה מערכת המספקת מענה מלא ומושלם לכל הפונקציות הקיימ

 . התמורה הקבועה בהסכםהעירייה וזאת ללא כל תוספת מחיר על  הסכם זה במערכות 
 

כי נדרש פיתוח לצורך  ידוע לעירייהאשר דרישות ומוגדרים מודולים  ההסכםבמסמכי  1.0
לבצע איפיון מפורט של הפונקציונאליות על הקבלן יהיה חתימת ההסכם לאחר . הפעלתן
להדריך את , להתקינו, לפתח את המאופיין, לקבל אישור העירייה לאיפיון זה, הנדרשת

חודשים מיום קבלת הודעת  8-יך זה להמשך לא יותר מעל תהל. ועירייה ולהטמיעהעובדי 
 .במכרז על ידי הקבלן הזכיה

 
בהתאם , "מענה מלא"במצב של , מהווה תמורה למלוא המערכת לקבלןהתשלום החודשי  1.5

 תאת הפונקציו הקבלןכל עוד לא השלים . להגדרותיה במפרט זה ובמפרט המיוחד
בהתאם להתקדמות פיתוח . ת התמורהבטבל שורהכל עבור  05% הקבלןיקבל , תוהנדרש

ואספקת המערכות תשלם העירייה לספק באופן יחסי עד השלמת כל הפיתוחים הדרושים 
 בהתאם להסכמה בין הצוות המקצועי של העירייה לצוות המקצועי של הספק והכל 

 .בהתאם לשיקול דעתה של העירייה
 

 :המרכיבים הבאיםאת , ללא תוספת תשלום, המערכת כוללת .2
 

  .וביצוע כל ההגדרות הדרושות עד לתפעול מלא, התקנת המערכות 2.1
 

 .עירייהשונים על פי הנחיות ההגדרת  הרשאות ממודרות למשתמשים ה 2.2
 

ההסבה תכלול את כל  .(במידה וקיים צורך בהסבה)הסבת הנתונים מהמערכת הקיימת  2.0
 .תמונות וכל סוג מידע אחר, קבצים מסוגים שונים, הנתונים ההיסטוריים

 
 .ש ותפעול מלא של כל רכיבי המערכתהדרכת המשתמשים בשימו 2.0

 
הטמעה וליווי המשתמשים לעבודה מלאה למימוש תפקודי מלא ברכיבי המערכת עד   2.5

רמת בקיאות . לכדי בקיאות ומיומנות מלאה של המשתמשים ברכיבי התוכנה השונים
נוסף היועץ למכרז או הפונקציה וב/ומיומנות זאת תוגדר ותקבע על ידי מנהל המחלקה ו

 . העירייהל "ומנכהעירייה ר "מנמ, און ממניב הכנסות-מר עמית בר
 
 :מוגדר להלןבהתאם ליבוצעו הלווי וההטמעה  2.6

מומחי  2נוכחות מלאה של : ועד קבלת תעודת הסיום חתימת ההסכם ממועד 2.6.1
יישום לפחות במערכת הגביה ובמערכות הפיננסיות ומומחה ישום אחד לפחות 

בכל שעות  עירייהז בכל יום עבודה של ההמוגדרת במסמכי המכר בכל מערכת
 .עירייההעבודה ב

 0 של מנהל לקוח למשך העירייהביקור באתר : לאחר קבלת תעודת הסיום 2.6.2
 יחידה /מדיי חודשיים הכולל פגישה עם כל מנהל מחלקהלפחות שעות עבודה 
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קבלת לרבות פגישה עם משתמשי המערכות וזאת לשם , םהמשתמשת בשרותי
איתור ורישום נושאים שלא נסתיים בהם הטיפול , משוב בדבר פעולת המערכות

לאחר איסוף הנושאים מנהל הלקוח יבדוק עם . עירייהלשביעות רצון נציגי ה
 העירייה ר"את הפונים ואת מנמ אנשי הקבלן ויקדם טיפול בפניות כמו כן יעדכן

ח סטטוס "ם הביקור בדוימי עבודה מיו 0בדבר התקדמות הטיפול ומהותו תוך 
 .מצב הטיפול בנושאים אלולרבות , מפורט לכל הנושאים שעלו וטופלו

של מומחה יישום בכל אחת  העירייהביקור באתר : לאחר קבלת תעודת הסיום 2.6.0
לפחות אחת לחצי שנה ולפחות , המערכותמהמחלקות והיחידות המפעילות את 

במהלכם , כל ביקורבות פעמים בשנה קלנדרית למשך שש שעות עבודה רצופ 2
ועובדיו לצורך עידכון בדבר  עירייהייפגש עם מנהל המחלקה הרלוונטית ב

הטמעה מעקב אחר טיפול , הדרכה ,שיפורים ושינויים במערכות הקבלן
מתן יעוץ וליווי , םולא באו על פתרונ העירייהבנושאים שהועלו על ידי נציגי 

תגבור הגדרה וביצוע של , ייהעירתהליכי עבודה ממוחשבים מומלצים ב בדבר
 . ממשקי העברת נתונים אוטומטיים בין המערכות השונות

 
 .על הקבלן להמציא תיק תעוד לתפעול מערכת בעברית -תיק תפעול המערכת  2.0

להדרכה למשתמש בעברית בהתאם למספר   On-Lineעל הקבלן לכלול במערכותיו תעוד
עיל את המערכת באופן שוטף המשתמשים כדי לאפשר לכל אחד מן המשתמשים להפ

 .ועצמאי
 

בבסיסי הנתונים ובכל הרכיבים הנדרשים לצורך תפעול מלא , רישיונות שימוש בתוכנה 2.8
 .של המערכת כולל מחוללי דוחות וכלי תפעול ובקרה למערכת

 
למענה למשתמשי המערכת בכל  מקצועי יעודי לכל מערכת  טלפוני  Help Deskשרותי  2.9

 .עירייהב שעות העבודה המקובלות
 

לרבות הדרכה  העירייהשרותי תמיכה והדרכה באתר הלקוח במידת הצורך ועל פי דרישת  2.11
 .   עובדים לשנה 11לעובדים חדשים באתר הלקוח עד 

 
 .תשתיות טכנולוגיות לתפעול ותחזוקת המערכות 2.11

 
שירותי תחזוקה טכנולוגיים לבסיסי הנתונים של כל המערכות המוגדרות במסמכי מכרז  2.12

 .System & Data Base Administration כוללים  זה ה
 

תשתית   , ISP, (ראוטר)לרבות ציוד נלווה   ADSLקווי תקשורת נתונים מאובטחים מבוססי 2.10
לרבות תחזוקתם של קווים אלה לאתרי  Mbps Down 51ו  Mbps Up3 ברוחב פס של לפחות 

, רכב, ע"שפ, יה דרוםמנהלת אזור תעשי, ל"חכ, מרכז צעירים: כגון, של הרשותהמשנה 
העיריה תהיה רשאית להפחית מספר קווים . מרכז המוזיקה עכו, מרכז לגיל הרך

 .ובהתאם למחיר שהוצע לקווים אלה להפחית את התשלום בגינם
 

כולל רוחב פס מתאים לעבודה בזמן תגובה  Internet Service Provider  ISP - שרותי  2.10
, סינון אתרים, (חיבורים 01 -כ) VPNחיבורי  במסמכי המכרז כולל  SLAתקין בהתאם ל 

על השרות לכלול .  ספאם לדואר יוצא ולדואר נכנס-אנטי וירוס ואנטי, Firewallהגנות 
 .ללא צורך בציוד והתקנות בצד העירייה, רוחב פס תקשורת מאובטח

 
תיקון , טלפוני לתשתיות התקשורת כולל שרותי איבחון  Help Deskשרותי תמיכה ו 2.15

ומקומיות  ( "WAN":להלן) Wide Area Networkון תקלות תקשורת מרחביות ופתר
Local Area Network (להלן: "LAN") . 

 
למשימות עבור  , לדואר אירגוני, שרותי סינכרון מאובטחים  לשרתים האירגוניים ליומנים 2.16

הסינכרון יתבצע באופן . ולמערכות סלולריות אחרות  Tabletטלפונים חכמים למחשבי 
מנהל שהעירייה תחליט שזכאי לקבל שרות ודו סיטרי לפחות לכל עובד ,  אוטומטי, מיידי

 .(OWA)זה 
 

 .כל רכיב טכנולוגי נוסף הנדרש להפעלתן התקינה והמלאה של המערכות 2.10
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(. קליטת נתונים ופקודות)העברת קבצים ונתונים מספקים חיצוניים אל המערכות  2.18
האמור . 'סלולר וכד, טלפון, ליטת פקודות חשמלק, קליטת נתוני סקרי נכסים :לדוגמא

 .אינו כולל קליטת תוכניות למערכות הנדסה
 

או במערכת לניהול פקסים /הנפקת מכתבים לספקים לרבות משלוחם בדואר אלקטרוני ו 2.19
 .ממוחשבים

 
המערכות לספקים לרבות בנקים משרדי ממשלה ומן אל רת קבצים ונתונים הצפנה והעב 2.21

 .ב"משלוח קבצים למס (אך לא רק) רבותל ,ומוסדות אחרים
 

 .   בדבר אספקת שרותי תקשורת נתונים לאתרי העירייה השונים בקרה של הקבלן 2.21
 

התקנה מחדש של התוכנות הכלולות במקרה של מחשב שעבר פירמוט או מחשב חדש  2.22
 .כש על ידי העירייהשנר

 
ע על "או שו Comsignחתימה דיגיטלית מאובטחת ומאושרת על ידי גורם מוסמך כדוגמת  2.20

לרבות , ובכל תהליך עבודה שהוא, בכל מערכת, גבי מסמכים אלקטרוניים מכל סוג שהוא
הדפסת הטופס תבצע הטבעה של  ,ו בחתימה אלקטרוניתמטפסים שיחתב. חותמת זמן

: וזאת לרבות ,חתם דיגיטלית בחתימה מאובטחת ומאושרתהוציון בולט כי הטופס 
ריבוי , חתימה מרוכזת, משלוח אוטומטי, Adobe PDFו  Microsoft officeתמיכה בקבצי 

עיצוב גרפי של , חומרה ותוכנה מתאימות, חתימה גרפית, חתימות על מסמך מוגדר
 .החתימה הדיגטלית

 
לדוגמא שליחת קבלה עבור . שליחת מסמכים אוטומטית מהתוכנה לכתובות אימייל 2.20

 .צירופו ושליחתו, המסמךתשלום למשלם בלחיצת כפתור אחת ללא צורך בשמירת 
 

או מנויידים במערכות התוכנה המוגדרות במכרז כל אימת /הדרכת עובדים חדשים ו 2.25
 .משך כל תקופת ההקשרות עם העירייהשיקלטו בעירייה עובדים כאלה  ב

 
 .ל"דואבושליחת מכתבים לספקים בפקס  2.26

 
 .ל"ובדואשליחת מכתבים לתושבים בפקס  2.20

 
 .ל"ובדוארם אחר בפקס  שליחת מכתבים והודעות לכל גו 2.28

 
 .חתימה דיגיטלית מאושרת ומאובטחת לצווי עיקול 2.29

 
 (.ללא קוו וללא אינטרנט)קישור אתרים מרוחקים לרבות מחסן ואומנויות הבמה  2.01

 
 .הצפנת מידע  ומשלוח המידע באופן דיגיטלי לגורמים פנימיים וחיצוניים 2.01

 
טור במערכות על מנת לספק ר העירייה פריוילגיות של אדמיניסטר"יאשר למנמ, הקבלן 2.02

 .מענה ראשוני למשתמשי העירייה
 

קישור אביזרי קצה לרבות סורקים במערכת יתבצע ללא עלות נוספת גם במקרה של  2.00
 (. Ts)עבודה באמצעות טרמינל סרוור 

 
, PC, קוראים, מדפסות, סורקים לרבותשל יחידות קצה  קישור למערכות, הגדרה, תמיכה 2.00

 .ה מכל סוג שהואוכל יחידת קצמסופונים 
 

ולכלול ממשקי העברת   ERP - Enterprise Resources Planningלפעול בתפיסתכל המערכות על  .0
עובר על המערכות לכלול את כל תתי המערכות הדרושות לעירייה . בין המערכות  On Lineנתונים
ר בתקופת או תתי מערכות והאפיונים האחרים שיוגדרו על ידי הרגולטו/פרסום המכרז ולמועד 
להגדיר ולהוסיף שורות קוד מתאימות לקיום ממשקי , לסייע, מתחייב לאפשר הקבלן. החוזה

המותקנת  GIS-אוטומטי דו סטרי מהמערכות המוצעות על ידו למערכת ה On Lineהעברת נתונים 
  .ללא תוספת עלות, בעירייה
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מערכת פעם אחת יעבור מובהר ומודגש כי כל ישות תשמר במערכת פעם אחת וכל נתון יוקלד ל
 .ERPבאופן אוטומטי לכל המערכות והמודולים הנדרשים כפי שפועלת מערכת 

 
ללא תוספת תשלום את  ויכללומושתתות על טכנולוגיה מתקדמת  קבלןל המערכות שיספק הכ .0

 :הפונקציונליות המפורטת להלן
 

 .Relational Data Base -מערכת מבוססת בסיס נתונים טבלאי  0.1
 

ממשק משתמש , Graphical User Interface - GUI -עלת ממשק משתמש גרפי מערכת ב 0.2
 . Internet Explorerכגון   Browserחלונאי או מבוסס גלשן רשת 

 
מחולל דוחות ידידותי למשתמש משולב במערכת המאפשר שליפת וניתוח נתונים מהירה  0.0

וחות לכל מתשמש וישירה מקבצי הנתונים התפעוליים כולל אפשרות שימוש במחולל הד
 .שיוגדר על ידי המנהל

 
יכולת מהירה וידידותית למשתמש להורדת נתונים מהמערכות לגיליון חישובים  0.0

 .Microsoft Excelאלקטרוני  
 
יכולת מהירה וידידותית למשתמש לשילוב נתונים מהמערכות להנפקת מכתבים ממעבד  0.5

 .Microsoft Wordתמלילים 
 
 (.ח למנהלים"דו)ברמה מפורטת או סיכומים בלבד  ח"יכולת להצגת והדפסת כל דו 0.6
 
ח על המסך בטרם הדפסת ושליחתו בנוסף למדפסת להפקה בקובץ "יכולת להצגת כל דו 0.0

 .PDFבפורמט 
 
על המערכת לכלול אמצעי ידידותי למשתמש ואינטואיטיבי לשליטת המשתמש בהפקת  0.8

פסה חלקית מעמוד עד אפשרות להד, דוחות כולל אפשרות לשינוי סדר העדיפות להדפסה
 .'וכד( מדפסת)אפשרות לשינוי יעד ההדפסה , אפשרות להפסקת וביטול הדפסה, עמוד

 
מבוססי  -  BPM-תהליכים עסקיים  01שוטפת של לפחות ותחזוקה , הקמה ,הגדרה, ניתוח 0.9

טפסים דיגיטליים חתומים בחתימה דיגיטלית מאושרת ומאובטחת מובנים במערכות 
כולל  לעיריית עכובהתאם לנהליי העבודה הייחודיים , Work Flow התפעוליות המשלבים

הגדרת , אפשרות לשילוב תהליכי אישור הכוללים הגדרת המשתתפים בכל שלב אישור
ובקרה שוטפת בדבר זרימת ( 'חליפי וכד, מקבילי, טורי)הגדרת סוג האישור , זמנים

 . ציההמידע וצווארי בקבוק בתהליכי קידום התהליך ברמת הטרנזק
מובהר ומודגש כי מימוש תהליכים אלה הוא תנאי מוקדם וחד משמעי לתשלום חודשי 

המשימה לשביעות רצונה המלאה  הקבלן כל עוד לא ישלים. לקבלן מלא של העירייה
 . תשלום החודשיהמ 71%זכאי לתשלום חודשי של  הקבלן של העירייה יהיה

יתבצע החל ממועד קבלת תעודת ( 111%)כמו כן מובהר ומודגש כי תשלום מלא התמורה 
על . הסיום בלבד ולא יתבצע רטרואקטיבי אלא אך ורק ממועד קבלת תעודת הסיום

חודשים ממועד  6-מתהליכי העבודה לא יאוחר  01הקבלן להשלים את הגדרת וביצוע כל 
אך לא חייבת להודיע , בתנאי זה תהה רשאית העירייה הקבלןלא עמד . חתימת ההסכם

 לקבלןשקיבל את הניקוד הקרוב ביותר  קבלןי החוזה מבוטל ולהכריז על הכ לקבלן
בהתאם לאמות המידה המוגדרות במסמכי המכרז כזוכה או לחלופין לפרסם מכרז חדש 

 .הכל על פי החלטת העירייה
 

ושיוכם לכל ישות נדרשת כולל סריקת  בכל המערכותאירכוב מסמכים אינטגראלי  0.11
ישיר , האירכוב .Microsoft Officeקבצים אחרים כולל קבצי  פקסים או, תמונות, מסמכים

 . הודעה/ קובץ / מיידי בלחיצת כפתור אחת של כל מסמך 
 

, מתוך יתרות לחשבון: לדוגמא, רות ובנתונים רלוונטייםבשו Drill Downיכולת  ביצוע   0.11
 .הצגת התנועות לחשבון

 
כולל תעוד , רטי המיידע  במערכתעל המערכת לכלול תיעוד פנימי בדבר ביצוע עידכוני פ 0.12

 .מועד ביצוע הפעולה  ומהות השינוי שבוצע, פרטי מבצע הפעולה
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על המערכת לכלול יכולת לבניית תפריט מותאם משתמש ולהגדיר סוגי משתמשים בעלי  0.10
 .הרשאות שונות

 
על המערכות לכלול אפשרות להקפצת מסכים והתראות באופן יזום על ידי המערכת ללא  0.10

 .נקיטת פעולה על ידי המשתמשצורך ב
 

להפקת דוחות ודליית נתונים  ("BI" :להלן) Business Intelligenceעל המערכת לכלול כלי  0.15
נומרית טקסטואלית ומחוונים , כולל תצוגה גרפית  ידידותית מהמערכות התפעוליות

 .בהתאמה לכל בעל תפקיד רלוונטי י העירייה"שיקבעו ע
 

: ת וידידותית למשתמש לשילוב וניתוח נתונים בהיקפי גדוליםכולל יכולת מעשי BI-כלי ה 0.16
Big Data מכל קבצי הנתונים ומכל שדות הנתונים ללא יוצא מן הכלל . 

 
כלי תוכנה סטנדרטי לניהול מסמכים הן במערכות התפעוליות והן במערכות המשרדיות  0.10

  .מערכת לניהול מסמכים כלל אירגונית  של העירייה לכל עמדות העירייה
 

על מסכי המערכת להיות מעוצבים באופן אינטואיטיבי למשתמש כל שתוביל את  0.18
 .המשתמש ממסך למסך בזמן ביצוע פעולה

 
0.19 DashBoard –  לוח בקרה למנהלים המאפשר תצוגה גרפיתOn Line   של נתונים מספריים

כמות התשלומים בגביה : כדוגמת העירייהסיכומיים מהמערכות התפעוליות של 
 .'וכד, אכיפת חובות, תקציב מול ביצוע ושריון, יתרות בחשבונות הבנק, םוהתפלגות

 
אפשרות להדפסת נתונים ישירה ממסכים רלוונטיים כגון מצב חשבון בגביה בפורמט  0.21

על התוכנית . כולל באור מילולי לקודים באופן ברור לתושב ,הדומה למוצג במסך
ים או פרמטרים אחרים המדפיסה לאפשר למשתמש לאפיין חיתוכים לפי תאריכ

 .רלוונטיים
 

 . העירייההפקת נתונים ודוחות לפלטי נייר ולקבצים בהתאם לאיפיון  0.21
 

 העירייהקליטת נתונים אוטומטית מקבצים חיצוניים למערכות השונות על פי איפיון  0.22
 . (ארנונה)לרבות קליטת סקרי נכסים 

 
 .נות העברהב על תקי"ב וקבלת אישור ממס"העברת נתונים אוטומטית למס 0.20

 
בכפוף לכך שמסך העבודה כולל , ובמערכות אחרות Webבמערכות המבוססות ממשקי  0.20

על המערכת לבצע חזרה למסך הקודם ולהציג את כל , (Back)אייקון לחזרה למסך קודם 
 . י המשתמש למערכת במסך הקודם באופן אוטומטי"הנתונים שהוקלדו ע

 
גבוהה של נתונים המוקלדים למסכי  על המערכת לבצע שמירה אוטומטית בתדירות 0.25

י המשתמש לשמירת הנתונים במערכת וזאת "העבודה אף ללא צורך בפעולה יזומה ע
מסוגים לצורך מניעת אובדן נתונים והקלדה כפולה של נתונים בזמן תקלות תפעול 

 .שונים
 

 מהפרקים בהםבאשר לכל אחד אחריות מקצה לקצה ומענה כולל , לספק פתרון קבלןעל  ה .5
אחראי ליישומה ותקינותה של המערכת על  קבלן יהאה. השירותים לעירייהלמתן זכתה הצעתו 

 .SLA-כללי התוכנה ותקשורת תוך כדי עמידה ב, שרתים: כל מרכיביה
 

 Cloudבמתכונת ענן  קבלןבחוות שרתים של ה, יתחזקה ישדרגה, יפעיל את המערכת הקבלן .6
SAAS נוספת אחרת במיקום אחר לרבות מנגנוני רתים לרבות רפליקציה של נתונים לחוות ש
לאבטח שרתים ומערכות אלה  הקבלןכמו כן באחריותי הבלעדית של . BCPו   DRP ונוהלי

של , ללא מגבלת נפחהשרות כולל איחסון .  לוחמת סייברנזקי במנגנוני אבטחת מידע ומניעת 
ה אחרת עימה תתקשר או כל חבר "רונטאד"אתר האינטרנט של העירייה המתוחזק על ידי 

 .וכל שרותי האינטרנט המוגדרים במסמכי המכרז,  העירייה לנושא
איחסון בשרתי העירייה לגבי לבחור , על פי שיקול דעתה הבלעדי ,העירייה רשאית מובהר כי

 .חלק מהמערכת או כולה
 . לבצע גיבוי של שרתים אלה באתר מרוחק קבלןבאחריות ה
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ולפצות העירייה   BCP   -תכנית ההמידע לתפעול מלא בהתאם ל להחזיר מערכת קבלןבאחריות ה .0

 .התחייבויותיובמידה ולא עמד ב
 

יתקין מערכות הכוללות לפחות את כל האפשרויות במערכות הקיימות  קבלןמובהר בזאת כי ה .8
הקישוריות , הביצועים, הדוחות, המערכות החדשות יכללו את כל שדות הנתונים. כיום בעירייה

במחשבי העירייה עובר לחתימת  נים וחוץ לפחות כפי שמאפשרת המערכת הקיימתלגורמי פ
והפעולה השוטפת , ההסבות, במידה ובמהלך ההתקנות. או יותר מהמערכת הקיימת ,הסכם זה

יתגלה כי חסרה במערכת החדשה פונקציונאליות כל שהיא שהיתה קיימת במערכת הנוכחית 
 .ימים מפניית העירייה 0להשלים החסר תוך  קבלןמתחייב בזאת ה

 
לקבל  כל נתון או שרות  מהעירייהבצע כל פעולה אחרת המונעת ולא י ימנע ולא יחסוםלא  הקבלן .9

עובר , במהלך התפעול השוטף של המערכותאו רגילה  לקבלו /שהעירייה הייתה אמורה ו
 .לחתימת ההסכם

 
הקובע  DSS  PCIתאם לתקןיכלול במערכותיו מנגנוני אבטחת נתוני כרטיסי אשראי בה קבלןה .11

, מספר הכרטיס: האחסון וההגנה על הנתונים הרגישים של כרטיסי האשראי שהם, את הטיפול
מספר תעודת , תאריך תוקפו ונתוני הפס המגנטי המלא של הכרטיס לרבות נתוני בעל הכרטיס

התקן חל על המערכות בעמדות הקופה או כל עמדת עבודה אחרת המאפשרת . הזהות שלו
לרבות הוראות התנהגות בטרם  עירייהובמערכות האחרות ב (POS) שלום בכרטיסי אשראית

 .א"שב -לגורם האיסוף  העירייהי "ולאחר שידור כל עסקה ע
 

הקבלן . מובהר בזאת כי כל נתוני המערכות למעט התוכנה הינם רכושה הבלעדי של העירייה .11
 . תחפוץ ללא עלות נוספת אפשר לעירייה לקבל נתונים אלה ללא דיחוי בכל עת שי

 

ניהול לשכה , ניהול ועדה מקומית לתכנון ובניה, GISו  הנדסה –ליבה  מערכת
  משפטית וניהול נכסים

 
תמיכת משתמשים וכל פעולה אחרת שעל , הדרכה, תחזוקה, שירות, רישיון השימוש 12.1 .12

ות הינו ביחס למערכות המידע הממוחשב, לספק על פי מכרז זה לעירייה קבלןה
 :והשרותים  הבאים

 רישוי ובניה 12.1.1
 יהול ועדה לתכנון ובינהנ 12.1.2
 פיקוח על הבניה 12.1.0
 יעודי קרקע 12.1.0
 נכסים לרבות ניהול נכסים שהעירייה משכירהניהול  12.1.5
 תשתיות 12.1.6
 אגרות והיטלי השבחה 12.1.0
 ע"מעקב תב 12.1.8
 ועדת תנועה 12.1.9

 ניהול תשתיות עירוניות 12.1.11
12.1.11 GIS 
 תמרורים 12.1.12
 ניהול ארכיון 12.1.10
 ניהול לישכה משפטית 12.1.10
 ברמה ניהוליתניהול פרויקטים  12.1.15
העברת חיווי , לרבות חישובם, היטלים, אגרות, גביה, ניהול כספי של חיובים 12.1.16

 מחלקת הגביה לביצוע הגביה וקבלת חיווי לאחר תשלומםל
 אתר אינטרנט רספונסיבי נגיש לוועדה המקומית לתכנון ובניה 12.1.10
 -הנפקת דף המידע התכנוני תבוצע מהמערכת האלפאנומרית ולא ממערכת ה 12.1.18

GIS 
ע לבין רישוי "סטרי אוטומטי בין מעקב תב-שק העברת נתונים אוטומטי דוממ 12.1.19

 ובין כל המודולים של המערכות ההנדסיות ובניה
-סטרי בין מערכת ההנדסה וה-ממשק העברת נתונים אוטומטי בזמן אמת דו 12.1.21

GIS  מי עכו לבין מערכת הגביה של העירייה ושל תאגיד 
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ם בין כל המודולים המוגדרים בפרק ממשקי העברת נתונים בזמן אמת דו צדיי 12.1.21
 GIS -הנדסה ו זה 

תיקון מספר  ואוטומטית של התוכנה והפתרון המוצע לישום תאמה מלאה ה 12.1.22
לחוק התכנון והבניה וכל ההוראות וההנחיות הרגולטוריות בהקשר לניהול  111

וממשק אוטומטי מלא לקליטת כל המידע המגיע  ועדה מקומית לרישוי ובניה
 GISוי זמין למערכות ההנדסיות האלפאנומריות וה ממערכת ריש

תיקון מספר  של התוכנה והפתרון המוצע לישום התאמה מלאה ואוטומטית  12.1.20
 לחוק התכנון והבניה וכל ההוראות וההנחיות הרגולטוריות הרלוונטיות 116

 .לרבות אכיפה וקנסות
 

 טופס מידע תכנונידוגמא ל 12.2
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 : דוגמא לגיליון דרישות 12.0
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 ת ליבה גבייה ופיננסיות ואחרותומערכ

 
 מערכת גביה 0..0 .10

 גביה כללית 10.1.1
 ארנונה 10.1.2
 שלטים 10.1.0
 לרבות הנפקת פרוטוקול החלטות מוועדת הנחות –הנחות  10.1.0
 ד והצלבה לנתוני ארנונה ומים"קליטת נתונים מהמימ –אוכלוסין  10.1.5
 .חישוב חיוב וגביה של אגרות והייטלים לרבות אגרת שמירה 10.1.6
לרבות , לכל קופות העירייה( מסופית לאשראי)לרבות אשראית  –ה קופ 10.1.0

קליטתם , בקרת ההמחאות, מערכת אוטומטית לסריקת המחאות דו צדדית
חומרה מתאימה תרכוש )למערכת ושמירתן בצמוד לרשומות המתאימות 

בהתאם למפרט שיתקבל מהקבלן  העירייה בנפרד מספק על פי בחירתה
 (שיבחר במכרז

 (מסחר אלקטרוני)ומים קבועים ומזדמנים באמצעות האינטרנט ביצוע תשל 10.1.8
מערכת /לרבות קליטת דוחות גם ממסופון –ופיקוח רב תכליתי חניה  10.1.9

. ח ואכיפת תשלומם"מעקב אחר מחזור החיים של הדו, עיבודם -חיצונית
 .בקרה בדבר אי העלמות דוחות

 אכיפת גביה לרבות עיקולי בנקים ועיקולי רכבים 10.1.11
 א"שב הקמת מסופי 10.1.11
 וגבייתם ניהול גזרי דין 10.1.12
 ערערים והשגות ארנונה, ניהול שומה 10.1.10
ה ממשק העברת נתונים דו סיטרי אוטומטי בזמן אמת בין מערכות הנדסה  10.1.10

GIS  הגביה' לבין מעוהנכסים 
ממשק העברת נתונים דו סיטרי אוטומטי בזמן אמת בין המערכת  10.1.15

 הגביה' המשפטית לבין מע
אוטומטי בזמן אמת בין מערכות החניה  ממשק העברת נתונים דו סיטרי 10.1.16

 הגביה' והפיקוח לבין מע
ממשק העברת נתונים דו סיטרי אוטומטי בזמן אמת בין מערכות החינוך  10.1.10

 הגביה' לבין מע
ממשק העברת נתונים דו סיטרי אוטומטי בזמן אמת בין מערכות הרווחה  10.1.18

 הגביה' לבין מע
בין מערכת ממשק העברת נתונים דו סיטרי אוטומטי בזמן אמת  10.1.19

 הגביה' הווטרינריה לבין מע
למערכת הנהלת החשבונות לרבות , ממשק ממערכת הקופה והגביה 10.1.21

הגדרת סעיפי תקציב לחיוב וכל הדרוש לקבלת , התאמות אוטומטיות
 .התאמה אוטומטית מלאה

במענה קולי ממוחשב , קבועים ומזדמנים, מכל הסוגיםביצוע תשלומים  10.1.21
IVR ואינטרנט 

וטומטית של נתונים על סמך דיווח המוסד לביטוח לאומי קבלת וקליטה א 10.1.22
 ומשרד הביטחון

סקרי ארנונה או כל מידע אחר , קליטה אוטומטית של תמונות שלטים 10.1.20
 למערכות

הנפקת אישורים לטאבו לרבות ל BPMתהליך עיסקי ממוחשב מבוסס  10.1.20
בדיקה אוטומטית מקדמית באשר לאי קיום חוב והדפסת האישור לרבות 

 ומקום לחתימה וחותמת, ייהלוגו העיר
, יצירת הוראת חיוב)בקנסות מבית משפט בגיזרי דין וטיפול  –משפטית  10.1.25

דוחות מעקב אחר , אכיפה/הנדסה/חניה/הפיקוח/ סינכרון עם משלמים
 (חיבים

או שווה ערך לרבות ממשק העברת " רמה מערכות"מערכת  רישוי עסקים 10.1.26
וחיווי מהגביה לרישוי לביצוע חיוב בגביה  On-Lineנתונים דו סיטרי 

 .העסקים שהחיוב שולם
 קליטת פרטי שיקים וכרטיסי אשראי דרך קורא 10.1.20
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/ מפתח/ פרוצדורה או כל שינוי אחר שפיתח, מודול, שדרוג, שינוי, כל שיפור 10.1.28
בתקופת החוזה עבור לקוחותיו בתחומים הרלוונטיים של  הקבלןיפתח 

 גביה
10.1.29 CRM  – ניהול קשרי לקוחות 
מוביל לכל משפחה שיהיה מקשר ומוביל לכל המערכות אב / כרטיס תושב  10.1.01

 .התפעוליות המופעלות בעירייה
רספונסיביים , מונגשים, אינטרנטיים, טפסים מקוונים אינטראטיביים 10.1.01

למילוי על ידי התושבים באמצעות האינטרנט לאחר הזדהות הכוללים 
את פרטי , ללא צורך בהקלדת הפרטים על ידי התושב, באופן אוטומטי

ולאחר הבקרה , בקרה, שיגור למערכת משרד אחורי, שדות למילוי, ושבהת
התושב מקבל אישור במייל . קליטה במעכות התפעוליות של העירייה

הטפסים בשפות  .קליטתו והטיפול בו בכל שלב, ס על קבלת הטופס"ובסמ
 .הרוסית והערבית, העיברית

ם עבודה מלא הדרכה וסיוע בתדירות קבועה של יו, מומחה ישום להטמעה 10.1.02
 .לשבועאחת 

 קבלןשל ה רפרנט קבוע בתמיכה הטלפונית של מרכז התמיכה 10.1.00
 קישור למערכת אביב 10.1.00

 

 מרכזיתולוגיסטית מערכת פיננסית  10.2

 הנהלת חשבונות 10.2.1
 ניהול תקציב ובקרה תקציבית 10.2.2
 , ניהול ערבויות 10.2.0
 ניהול חוזים 10.2.0
 ביטוחים 10.2.5
 תזרים מזומנים 10.2.6
הפצת פניות להצעות  ,פורטל ספקים לרבות ניהול ספר ספקים ויועצים 10.2.0

הפצת ופרסום מכרזים וקבלת תשלום , קליטת ההצעות בפורטל, מחיר
מנגנון מבוקר לפתיחת הצעות מחיר , באמצעות האינטרנט לרוכשי המכרז

, על ידי שתי ססמאות נפרדות מאובטחות רק לאחר מועד הפתיחה האחרון
 גישה, (הצעות אינטרנטיות/מכרז)אפשרות להתמחרות בין ספקים 

על ידי שם משתמש וסיסמא לחשבונות , מאובטחת באמצעות האינטרנט
עצמאי לרבות כתובת  ןבאופ הקבלןעידכון פרטי , עירייההספק המטופלים ב

צפייה בהתקדמות תשלום לספק במדרג האישורים , מייל ומספרי טלפון
 .וכל פיתוח נוסף עירייהב

 ניהול מילוות הרשות 10.2.8
 .וחדת כמפורט במפרט המישונותכונות  10.2.9

התאמת בנקים לרבות הורדת תנועות מהבנקים באופן אוטומטי מכל  10.2.11
על תהליך העבודה לביצוע התאמת הבנקים . הבנקים איתם עובדת העירייה

יעיל ואפקטיבי ללא צורך בביצוע פעולות ביניים , להיות ידידותי למשתמש
 .כגון גיבויים

  (יחידות 25)ים לרבות ממשק העברת נתונים בו זמני דו סטרי למסופונ רכש 10.2.11
, מים, ניהול והתאמה ממוחשבת אוטומטית מבוקרת של חשבונות חשמל 10.2.12

 . דלק וכל נושא אחר בעל היקפים משמעותיים, טלפוניה, סלולר
 (שיוך מקט למכרז)מכרזים , אינווטאר מחסנים מלאי, קטלוג –לוגיסטיקה  10.2.10
 (ר"תב)ניהול פרויקטים ותקציבים בלתי רגילים  10.2.10
 ניהול מכרזים  10.2.15
 ול הכנסותניה 10.2.16
 ניהול תביעות ביטוח 10.2.10
מ לקבלת נתוני שעור ניכוי מס במקור "ממשק העברת נתונים אוטומטי משע 10.2.18

 לספקים
ממשק העברת נתונים בזמן אמת רב כיווני בין כל המודולים המפורטים  10.2.19

 פיננסיות ולוגיסטיות, בחלק זה של  הנהלת חשבונות
 יצוניות לעירייהממשקי העברת נתונים אוטומטיים למערכות פנימיות וח 10.2.21
 העברת תשלומי ספקים  10.2.21
 הפקת שיקים 10.2.22
 ניהול הצעות מחיר ומכרזים מאובטח 10.2.20
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 מחולל דוחות פשוט לתפעול 10.2.20
רספונסיביים , מונגשים, אינטרנטיים, טפסים מקוונים אינטראטיביים 10.2.25

למילוי על ידי התושבים באמצעות האינטרנט לאחר הזדהות הכוללים 
את פרטי , רטים על ידי התושבללא צורך בהקלדת הפ, באופן אוטומטי

ולאחר הבקרה , בקרה, שיגור למערכת משרד אחורי, שדות למילוי, התושב
התושב מקבל אישור במייל . קליטה במעכות התפעוליות של העירייה

הטפסים בשפה . קליטתו והטיפול בו בכל שלב, ס על קבלת הטופס"ובסמ
 .הרוסית והערבית, העיברית

 

 מערכת חינוך 10.0

 ת תלמידים עירוניתניהול מצב 10.0.1
מוסדות חינוך בהתאם להנחיית , ותת סיווגסיווג  –שיבוץ למוסדות חינוך  10.0.2

 העירייה
 שכר לימודוחיוב חישוב  10.0.0
 ת"א ומיל"חיוב יוח 10.0.0
 חיוב ביטוח תאונות אישיות וכל סוג חיוב אחר עליו תחליט העירייה 10.0.5
 סיווגו וכל, בסיס נתונים אחוד של כת התלמידים בעיר לרבות שם המוסד 10.0.6

 פרטי התלמידים וההורים ממושק למערכת ניהול אוכלוסין
 חישוב וחיוב אגרות תלמידי חוץ 10.0.0
 . קישור למשלמים והפקת חיובים, קליטת מצבת תלמידים 10.0.8
 תלמידי חוץ וחיוב רשויות חוץדיווח וניתוח , רישום 10.0.9

 ע "או שו" 2111כספים "או  " אסיף"מערכת לניהול כספי לבתי ספר כדוגמת  10.0.11
אינטרנטי בין המערכות הבית ספריות לבין מערכת החינוך  ממשק אוטומטי 10.0.11

 עבור כל בתי ספר . או שווה ערך" פאר לחינוך"העירונית המרכזית כדוגמת 
חינוך על , בתי ספר, רישום לכל מוסדות החינוך הרשותיים לרבות גני ילדים 10.0.12

מצבת , באינטרנט On-Lineיסודי ישירות למערכת ובאמצעות ממשק 
 .תלמידים

 ום כתובות הורים גרושים בשתי כתובות בנפרדריש 10.0.10
 GISממשק העברת נתונים אוטומטי דו סיטרי בזמן אמת למערכת ה  10.0.10
התחשבנות , כספים, קבלנים, ניהול ובקרת הסעות תלמידים כולל מסלולים 10.0.15

 מול משרד החינוך
ממשק העברת נתונים אוטומטי דו סיטרי בזמן אמת למערכת הגביה לרבות  10.0.16

 ר חייבים וסטטוס תשלומיםהנפקת דוחות בדב
ניהול מאגר מידע בדבר פרטי תלמידי חינוך מיוחד לרבות רישום פרטי  10.0.10

 .פרטי ההסעות, המוסד החינוכי בו הם לומדים, התלמידים
הפקת דוחות ודיווחים באופן ידידותי למשתמש לרבות אגרות חוץ והנפקת  10.0.18

רכת מכתבים להורי התלמידים ולגורמים אחרים באופן אוטומטי מהמע
והמערכת  WORDכאשר עיצוב המכתבים מבוצע במעבד תמלילים 

הממוחשבת מזינה את פרטי השדות הרלוונטיים לתוך תבנית מסמך ה 
WORD באופן אוטומטי 

/ מפתח/ פרוצדורה או כל שינוי אחר שפיתח, מודול, שדרוג, שינוי, כל שיפור 10.0.19
ים של בתקופת החוזה עבור לקוחותיו בתחומים הרלוונטי הקבלןיפתח 

 .מערכות חינוך
 

 רב תכליתי פיקוחו חניה  מערכת 10.0
 פיקוח עירוני 10.0.1
  חניה 10.0.2
ממשק העברת נתונים אוטומטי דו סיטרי בזמן אמת בין המודולים של  10.0.0

 .הפיקוח והחניה לבין מערכת הגביה
של או ממשק העברת נתונים אוטומטי למערכת המסופונים הפועלת בעיריה  10.0.0

 .שתפעל בעירייה בעתיד
 

( לפחות פעם ברבעון)לניהול אוכלוסין לרבות עידכון נתונים תקופתי  – ד"מערכת מימ 10.5
 כתובת נוספת לקטיןו כספת , לרבות –מבסיס הנתונים של משרד הפנים 

 
 מערכות ניהול הקשר לתושב 10.6



 991029' כרז פומבי מסמ
  אספקת מערכות לניהול ממוחשב של העירייה

 
  מפרט כללי – 90'גנספח 

 

 110 _________________: חתימת המשתתף 

 תיק תושב כולל כל המודולים התפעוליים שלו 10.6.1
 ביצוע תשלומים באמצעות האינטרנט 10.6.2

 

 משאבי אנוש ונוכחות , בקרת מעסיקים, מערכת ליבה שכר
 

תמיכת משתמשים וכל פעולה אחרת שעל , הדרכה, תחזוקה, שירות, רישיון השימוש 10.1 .10
הינו ביחס למערכות המידע הממוחשבות , לספק על פי מכרז זה לעירייה קבלןה

 :והשרותים  הבאים
מובהר ומודגש בזאת כי השכר כולל חישוב שכר לעובדי העירייה :  שכר 10.1.1

על חישוב השכר לכלול עמידה בכל . חינוך לרבות מוריםועובדי מערכת ה
 לרבות הדפסת תלושי השכר .הסכמי השכר והנחיות הרגולטורים השונים

  .מעטפות מבויילות 801לרבות  .במעטפית חסויה והוספת אינסרט
 משאבי אנוש 10.1.2
משעונים לרבות קליטת נתוני החתמה )איסוף שעות וניהול נוכחות  10.1.0

תתקבל  -(WEBלריים ובאמצעות ממשק אינטרנטי סלו, קווים ומטלפונים
מתקדמת בלבד אחודה למערכת השכר ומשאבי האנוש או לחלופין מערכת 

בעלת ממשקי העברת נתונים אוטומטיים בזמן אמת דו כיווניים עם 
אפליקצייה סלולרית רספונסיבית . מערכות השכר ומשאבי האנוש

ון נוכחות ולאישור לעידכ. מאובטחת מונגשת לדיווח נוכחות עובדים
מנהלים ממונים לרבות חסימת דיווח לפי מיקום בהתאם להגדרות 

 . העירייה
 באינטרנט תיק עובד 10.1.0
 ארכיבאות שכר ומשאבי אנוש 10.1.5
 אוגדן תנאי שרות 10.1.6
 עיקולי משכורות לעובדים 10.1.0
 מסלקה פנסיונית/  קרת מעסיקיםב 10.1.8
9 חפרוצדורה או כל שינוי אחר שפית, מודול, שדרוג, שינוי, כל שיפור 10.1.9

בתקופת החוזה עבור לקוחותיו בתחומים הרלוונטיים  הקבלןיפתח 9 מפתח
 קרת מעסיקיםבנוכחות ו, משאבי אנוש, של שכר

ממשק העברת נתונים אוטומטי או פקודה אוטומטית למערכת הנהלת  10.1.11
 .חשבונות

קליטת פקודה לחיוב מיסים ממערכת הגביה למערכת השכר לעובדי עירייה  10.1.11
 .לכך שנתנו הרשאה

 
 רווחההרכת מע

 
 ממשק סיעוד ישיר 15.1 .15

 
 מעגלי התערבות 15.2

 
 ניהול תיקי רווחה 15.0

 
 למערכות משרד הרווחה On-Lineממשק  15.0

 
 ניהול תקציבי וכספי 15.5

 
ר של משרד הרווחה "עמידה והלימה אוטומטית מלאה  בכל דרישות תקן אמי 15.6

, זכאות, תהליכי עבודה לרבות תהליכי ההתערבות 01והרשויות המקומיות כולל 
אדמיניסטרציה וניהול ובקרה של משרד הרווחה בממשק  לשירותים , יפול בקהילהט

 .החברתיים בעירייה
 

לניהול חיובים וזיכויים  העירייהממשק העברת נתונים אוטומטי למערכת הגביה של  15.0
 בגין שרותי הרוחה השונים
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 רכיבים שאינם בתחולת השירותים
 

 : לצורך ביצוע השירותים הם כדלקמן תספק ירייההעשציוד העזר והתשתיות , האמצעים 16.1 .16
 

 פירוט ד"מס
 .LAN - מקומית תקשורת רשת 1
בגירסא   Microsoft Windows הפעלה מערכת מבוססי אישיים מחשבים 2

 Microsoftנתמכת על ידי 
 ומחלקתיות אישיות מדפסות 0
0 Microsoft Office    בגירסא נתמכת על ידיMicrosoft קצהה בעמדות 
 כנהוג העירייה אנשי ידי על   תפעוליים נתונים הזנת 5
 התקשורת ושרת הקצה ציוד ותקינות שוטפת תחזוקה 6
קשר אנשי 0  
 סורקים 8
 קורא כרטיסי אשראי  ושיקים 9

 
 תרשים תקשורת העירייה  16.2
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 בעירייהקיימים תחנות קצה ותוכנות  סוגי  16.0
 

רשימת תוכנותסוגי מחשבים
Dell OptiPlex 3010בנארית פרו

Dell OptiPlex 3020מערכת עזר לאיתור חריגות בניה

Dell OptiPlex 3040קורא צ'קים

Dell OptiPlex 3046תוכנת החתימה

Dell OptiPlex 3050.נט המשפט - פרסונל איי.די גירסה

Dell OptiPlex 390Adobe Photoshop CC

Dell OptiPlex 7050Adobe Reader

Dell Vostro 260ArcGIS 

Dell Vostro 270ESET Remote Administrator Agent

MotherBoard G41MAT-C-EAutoCAD 2008 - English

XPS 8300AutoCAD LT 2012 - English

500B MicrotowerAutoCAD Map

945GCM-S2LAutodesk Design Review

dx2390 MicrotowerAutodesk DWF Viewer

H81M-S2PVAutodesk DWF Writer

Inspiron 3521Button Manager

Veriton M480GComsignTrustDesktop - Digital Signing Software

Pro 3010 Microtower PCDameWare

Pro3500 SeriesE-Gov Setup Controler

ProDesk 400 G2 MTCutePDF Writer

ThinkCentre A52Cybereason RansomFree

doPDF 7.3 printer

DWG TrueView

ERM Plugin 1.4 for AutoCAD Map

ESET Endpoint Antivirus

ESET NOD32 Antivirus

FortiClient

Microsoft Office 2000

Microsoft Office 2003 Professional

Microsoft Office 2007

Microsoft Office 2010 

Microsoft Office 2013 

Microsoft Office 2016 Standard

JAVA

VNC  
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 הירשימת שרתים בעירי 16.0
 

Server Name OS Role Services Description Domain

DC1 Microsoft Server 2012 R2 DC, DHCP, DNS 
Web Service (IIS), WSUSDC, DHCP, DNS, Web Service (IIS)
avupdate (domain\serviceaccount)Microsoft Primery DC Server Akko.local

DC2 Microsoft Server 2012 R2 A\V Server DC, DHCP, DNS, Web Service (IIS)
avupdateMicrosoft DC Backup Server Akko.local

Veem Microsoft Server 2012 R2Veeam Backup Server Akko.local

FAX Microsoft Server 2003 Fax Server Fax Server Akko.local

Ex2013 Microsoft Server 2012 R2Exchange Server SMTP, POP3, IIS Mail Server Akko.local

vcenter VMWARE 6 vmware vcenter VMWARE Management Server Akko.local

sql Microsoft Server 2012 R2Microsoft SQL Server DataBase Server, Bar Technolgey & MAMAD DBAkko.local

fs Microsoft Server 2012 R2Microsoft FS FS, IIS File Server Akko.local

Promisec Microsoft Server 2012 R2SIEM IIS Security Information and Event Managers (SIEMs)Akko.local

ftp Windows 7 Pro FTP Server FTP File Transer Protocole Server Akko.local 
 

 שקי עבודהממ

אשר יתמוך במגוון הסורקים הקיימים בשוק  ,בכללותה לכלול מודול סריקה על המערכת 10.1 .10
ויאפשר תיוק מסמכים במערכת ארכיון ממוחשב כך שבעת הצורך ניתן יהיה לשחזר 

  .מסמך במהירות המרבית
על תהליך הסריקה להיות קל מהיר וישיר כך שבלחיצת עכבר אחת על גבי פקד מתאים 

יסרוק המסמך והמסמך יקושר באופן מיידי ישיר  ,רשומה המתאימה יופעל הסורקב
במקרה של אי קיום תנאי זה במלואו  . ואוטומטי לרשומה המתאימה ולקובץ המתאים

לקזז  העירייהבכל אחת מהמערכות והמודולים שיסופקו במסגרת המכרז רשאית תהיה 
 .  התשלום מגובה 5%עד לכדי  קבלןמהתשלום החודשי המגיע ל

 
 . Webממשקי המשתמש המבוקשים הם בסטנדרט חלונאי או ממשק   10.2

 
הממשק יכיל כלי חיפוש מהיר ומידי להצגת נתונים וקריאות לפי חתכים שונים  10.0

 .ובתחום תאריכים( גוף מטפל וכדומה, סוג תיק, שם, סטאטוס)
 

 .בוע בחלוןבמקום ק, נתונים שחוזרים על עצמם בחלונות שונים יהיו במידת האפשר 10.0
 

 : כגון, י שימוש באמצעים ויזואליים"אשר תובלט ע, הפרדה בין נתונים על המערכת ליצור 10.5
 רקע לבן -שדות להזנה 10.5.1
 רקע אפור -נתונים מוצגים בלבד 10.5.2
 רקע אדום –בפיגור / חסר/ נתון שגוי 10.5.0

 
 .יהיו בנוסח קבוע ובמיקום קבוע בכל חלונות המערכת" כפתורי המערכת" 10.6

 
 .נגישים ומתאימים למדריך המשתמש" עזרה"כי התוכנה תכלול מס 10.0

 
בסמוך , מיד לאחר הזנתו ואם אין הדבר מתאפשרתבוצע דיקת התקינות של כל נתון ב 10.8

 .ככל הניתן להקלדת הנתון
 

 .על כל שגיאה ופעולה אסורה תינתן התראה ברורה תוך הבחנה בין סוגי שגיאות שונות 10.9
 

 .שתמשכל פעילות במערכת תתבצע בהתאם להרשאות המ 10.11
 

 .תחייב אישור נוסף של המשתמש, (וביטול של נתונים קיימים, מחיקה" )הורסת"פעולה  10.11
 

 .תמיכה מלאה בשדות בעברית ואפשרות מעבר ללועזית במידת הצורךהמערכת תאפשר  10.12
 

 :הדוחות 10.10
תאריך הנתונים המוצגים , את שם העירייהכל דוח ישא כותרת כללית שתכיל  10.10.1

, כ עמודים"עמוד מתוך סה' מס, הפקת הדוח שעת, תאריך הפקת הדוח, בדוח
 .ח"י מי הופק הדו"ע

 .סדר המיון, הפרמטרים לשליפה, כותרת הדוח תכיל שם הדוח 10.10.2
 (.preview)הדוחות יהיו ניתנים לצפייה מקדימה  10.10.0
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 .הדוחות יהיו חסומים מפני עריכה או שינוי כלשהו של הנתונים 10.10.0
חלק מהדוח או דפים המערכת תאפשר הדפסת הדוח ורצוי שתתאפשר הדפסת  10.10.5

 .נבחרים ושליטה בגודל וסוג הגופן
 

 :  על המערכת לאפשר עבודה בעברית 10.10
אנגלית /יש לאפשר כתיבה מעורבת עברית. כתיבה בתוך השדות מימין לשמאל 10.10.1

 .בשדה
 .כל התפריטים כולל מסכי העזרה יהיו בעברית מלאה 10.10.2
שגים ללא שימוש במו, תפריט הכפתור הימני בעכבר יהיה בעברית מלאה 10.10.0

 .באנגלית
 .כל האייקונים של המערכת ותיאורם יהיו בעברית 10.10.0
על המערכת לתמוך בחיפוש מסמכים בעברית ובאנגלית כולל חיפוש בתוכן  10.10.5

 .המסמך
 .ההדרכה והמדריך למשתמש יהיו בעברית מלאה חוברת 10.10.6

 
פתיחת , שמירת מסמך)ניתן יהיה להפעיל את כל הפונקציות הקשורות לטיפול במסמך  10.15

 .  שיסופקו על ידי הקבלן API –באמצעות ה ( חיפוש מסמך ועוד, פרופיל, וקתי, מסמך
 

 .תיק, ספק, המערכת תכלול ממשק הקמת לקוח 10.16
 

לרבות תוך כדי עדכון , תזכורת ביומן, מטלה, המערכת תכלול ממשק הגדרת ישיבה 10.10
 .פעילות בתיק

 
לקישור מידע מיועד  –יצוא קבצים בין מערכות / המערכת תכלול ממשק יכולת יבוא  10.18

 .ממערכת בתי המשפט
 

 –ו   OUTLOOKעל המערכת לאפשר שימוש אינטגרלי במנגנוני ההפצה הפצת מסמכים  10.19
EXCHANGE לניתוב הפניות בין המשתמשים. 

10.21  
 

 טכנולוגיה
 

 :דרישות טכניות .18
 

 .והנתונים יוצגו בכמה מחשבים במקביל בענןהמערכת תעבוד  18.1
 

 .הקבלןאחר של  DRבאתר או יה שרידות של המערכת בשרתים באתר העירי 18.2
 

הן ) IPהמערכת תדע להשתלב ברשת המחשבים הקיימת בעירייה העובדת בפרוטוקול  18.0
כלל עירונית על בסיס פריסת התקשורת  WANפנימית או  LANבעבודה ברשת 

 (.הקיימת
 

 .הקבלןבשרתי הענן של המערכת תעבוד על גבי מסד נתונים  18.0
 

כולל המערכת , יותרבהמתקדמת   Windows Microsoft  -בגירסת  תעבודהמערכת  18.5
הקבלן מתחייב בנוסף . מת בשוק בעת הוצאת המוצרהעדכנית ביותר שתהיה קיי

 .התאמת המוצר בעתיד למערכות הפעלה עתידיותל
 

באמצעות או בחיבור לשרת מייקרוסופט  SSO (Single Sign On)ב  תומכתהמערכת  18.6
 .ת אחידהעל מנת לאפשר מערכת אימו LDAPפרוטוקול 

 
 אבטחת מידע

 
חסם הגישה לנתונים הן מבחינת הרשאות והן תמערכת הינה מערכת רגישה ביותר ולכן ה 19.1 .19

 .עצמו data -מבחינת הרשאות כניסה לתוכנה וכן חסימת הרשאות על גבי קובץ ה
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 .חות מעקב אחר כניסת משתמשים למערכת"תתאפשר הפקת דו 19.2
 

 .Active Directory –קבוצות כפי שהוגדרה בהמערכת תשתמש בהגדרת המשתמשים וה 19.0
 

 .בהזדהות כפולה לא יהיה צורך 19.0
 

 .שיבוצע באישור המשתמש הראשי בלבד, יתאפשר מידור ברמה של יחידות 19.5
 

 :סוגי ההרשאות לפי הפעילות 19.6
תת מערכת : משתמש ללא הרשאה זו לא יוכל לדעת כלל על קיום הישות  -גישה  19.6.1

 .מסמכים, תיק, בישום
משתמש בעל הרשאה זו יוכל לקרוא ולדפדף בלבד אך לא  -לה בלבד הפע/קריאה 19.6.2

 .ליצור או לעדכן מידע
משתמש בעל הרשאה זו יוכל ליצור מידע חדש בתיק בטבלה אבל לא  –הוספה  19.6.0

 .לעדכן מידע קיים
נדרשת יכולת של . משתמש בעל הרשאה זו יוכל לעדכן מידע בתיק –עדכון  19.6.0

יחידת ( לוגית)או שדות ספציפיים ולבטל המערכת למנוע אפשרות לעדכן מידע 
 .מידע בתיק

המערכת תאפשר מתן הרשאות ברמת תיק ראשי או תיק  -הרשאות ברמת תיק  19.6.5
ניתן יהיה להגדיר תיקים אישיים שיאפשרו למשתמשים לתייק מסמכים . משני

חסויים כך שהעובדים האחרים בלשכה לא יוכלו לראות את המסמכים או 
 .לצפות בהםלחילופין יוכלו רק 

 
 עומסים וביצועים, נפחים

 
 .משתמשיםמספר בלתי מוגבל של למערכת יוכלו להיכנס בו זמנית  21.1 .21

 
 .בלתי מוגבל יםהיסטורי ניתונים המערכת תאפשר ניהול  21.2

 
היקף התיקים שנדרש לנהל במערכת הינו בסדרי גודל של אלפי תיקים והיקף המסמכים  21.0

לכן המערכת אמורה לתמוך בהיקף , שרות אלפיםהמוערך בשנה שוטפת הינו במונחי ע
 .ניהול שוטף זה

 
 ציוד היקפי

 
בהתאם למה שיקבע , שיסופקו או הקיימים בעירייה, למערכת יחוברו מדפסת לייזר וסורקים .21

המערכת תאפשר הדפסות לכל סוגי המדפסות הסטנדרטיות . י הגורמים המוסמכים בעירייה"ע
 .הקיימות בשוק

 
 שלבי המימוש 

 
 :אלה שלבי הקמת המערכת .22

 
 .הקמת טבלאות ראשונית והגדרת משתמשים 22.1

 
 0הדרכה תינתן ברמה של . הדרכה למשתמשי המערכת ונציגי מחלקת מערכות מידע 22.2

 .פגישות של שעה ברמת כל עובד 2פגישות קבוצתיות של שעתיים לפחות  והדרכה של 
 

 .8-0שבועות  – הרשאות ודוחות במערכת, קבלת הערות לשדות מנוהלים נדרשים 22.0
 

 –' אקסל וכו, היקפים וקישוריות אאוטלוק, עדכון גרסת מערכת ובחינה טכנית לעומסים 22.0
 .11-9שבועות 

 
 . 12-11שבועות  –השלמת הדרכה למשתמשי המערכת  22.5

 



 991029' כרז פומבי מסמ
  אספקת מערכות לניהול ממוחשב של העירייה

 
  מפרט כללי – 90'גנספח 

 

 111 _________________: חתימת המשתתף 

ברמה של הדרכות , שעות לפחות כל אחת 0ההדרכה תתבצע בשלוש פגישות של  22.6
 .קבוצתיות

 
 .6ק "ים מהשלמת האמור בסחודש 0 –קליטת נתונים קיימים  22.0

 
ילווה עובד מטעם  ממועד המסירהחודשי ההפעלה הראשונים שראשיתם  0במהלך  22.8

   .הקבלן את העירייה ליווי צמוד שיאפשר הפעלה שוטפת של המערכת
נציגי מחלקת , בתקופה זו יקבעו ישיבות בקרה לפחות אחת לשבועיים עם נציגי הקבלן

במידת הצורך יוזמנו לישיבה זו אנשים טכניים . מערכות מידע בעירייה והמשתמש
בסיום כל ישיבה יופק פרוטוקול . ישיבות אלה יתקיימו רק בהתאם לצורך. מהקבלן

 .ןהמתאר את הבעיות שהתגלו ואת הצעת הקבלן לתיקונ
 

 אחריות ותחזוקה שנתית
 

 שירות ותחזוקה .20
 

גיבויים משך כל רבות ל, י הקבלן ובאחריותו"פעולות שירות ותחזוקת התוכנה יבוצעו ע 20.1
תקינות החומרה בעמדות המשתמש והתקשורת היא . תקופת ההתקשרות בין הצדדים

 . באחריות מחלקת מערכות מידע של העירייה
 

כל פעולה של הקבלן על מחשבי העירייה או על השרתים תתואם מראש עם הגורמים  20.2
 .הרלוונטיים במחלקת מערכות מידע

 
 מטרות השירות והתחזוקה 20.0

 ן שגיאות ותקלותתיקו 20.0.1
 .כולל גירסאות חדשות בכל רמה, שינויים עדכונים ושדרוגים 20.0.2
 .ייעוץ וסיוע 20.0.0
 .מוצרי מיקרוסופט המעורבים כוונון 20.0.0

 
 :להלן הגדרת הקטגוריות לשירות ותחזוקה הנדרשות מהקבלן 20.0

 .עדכון התיעוד של תיק התפעול  והמדריך למשתמש 20.0.1
 .והפצתועדכון התיעוד הרלוונטי , תיקון שגיאות ותקלות 20.0.2
בכלל זה עריכת מבדקים , תיקון תקלות המשביתות את המערכת כולה או חלקה 20.0.0

 .ועדכון התיעוד הרלוונטי והפצתו
 גירסאות של התוכנה/התקנת מהדורות 20.0.0
 ייעוץ וסיוע לגורם האחראי על המערכת מטעם העירייה בנושאי תחזוקה 20.0.5

 .ותפעול
 

 בקרת תצורה ותחזוקה ליישום 20.5
 :שיטה לבקרת שגיאות 20.5.1

תוגדר  שגיאה במערכת , במקרה של איתור שגיאה –ור שגיאות אית 20.5.1.1
 .ותתועד

ידווח מיידית למשתמש , משתמש שמצא שגיאה במערכת –דיווח  20.5.1.2
 .העיקרי וזה ידווח לקבלן

דיווח וטיפול , נציג העירייה ינהל מעקב מסודר לאיתור –מעקב  20.5.1.0
 .בשגיאות במערכת

, קור בעירייההקבלן יעדכן את תוכניות המ, לאחר תיקון השגיאה 20.5.1.0
 .יתעד ויפיץ לגורם האחראי מטעם העירייה

: הקבלן ינהל תיק מעקב שינויים בתוכנה בו יפורטו - שיטת בקרת שינויים 20.5.2
, תפוצת ההודעה על השינוי, תאריך ביצוע השינוי, הגורם לשינוי, מהות השינוי
 .הכל בהתאם לטופס רישום שינויים בתוכנה בסוף מפרט זה, מבצע השינוי

 
 לבות בארגוןהשת

 
 מערכי הדרכה ותוכניות הדרכה נדרשים .20



 991029' כרז פומבי מסמ
  אספקת מערכות לניהול ממוחשב של העירייה

 
  מפרט כללי – 90'גנספח 

 

 111 _________________: חתימת המשתתף 

 
כך שמשתמשי הקצה יהיו מסוגלים , הדרכה מספקת להפעלת התוכנה יספקהקבלן  20.1

 .באופן עצמאי להפעיל את המערכת לאחר ההתקנה
 

להכרת פעולת , במסגרת ההדרכה יעניק הקבלן למנהלי המערכת הדרכה תפעולית 20.2
הדרכות על המערכת . וץ בכל הקשור בתוכנההמערכת על מרכיבי התוכנה וכן ייע

 .יבוצעו על גבי מחשבי העירייה
 
 
 



 991029' כרז פומבי מסמ 
  מערכות לניהול ממוחשב של העירייהאספקת 

 
 התחייבות לשמירת סודיות – 99'נספח ג

 112 _________________: חתימת המשתתף 

 
  

 _________: תאריך                       לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 05ויצמן 
 
 ,.נ.א.ג

 התחייבות לשמירת סודיות: הנדון
 
 

במסגרת ( "רותיםהשי": להלן) לניהול ממוחשב של העירייההואיל ואנו נספק ונתקין אצלכם מערכת 
 :אנו מתחייבים  כלפיכם בתקופת מתן השירותים ולאחריה כדלקמן, הסכם בינינו לביניכם

 
בקשר , אגב, מנהלי או אחר שיגיע אלינו, תפעולי, אנו מתחייבים לשמור בסודיות כל מידע עסקי .1

 .או במהלך ביצוע השירותים
, תכניות מחשב, מפרטים, טוטיםשר, תוכניות: לרבות -לעניין התחייבות זו משמעו  "מידע"

וכל המסמכים האגורים ברשתות  או אישי מידע מקצועי, שמיות תורשימ, שיטות עבודה
 .המחשבים והתקשורת שלכם

 
וזאת למניעת , ידינו לגבי המידע הסודי שלנו-אנו מתחייבים לנקוט באמצעי הזהירות הננקטים על .2

 .אובדן המידע או הגעתו לאחר
 

 :התחייבות זו לא תחול על, למרות האמור לעיל .0
מידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילויו לנו או הפך לחלק מנחלת הכלל לאחר גילויו לנו  .א

 ;שלא עקב הפרת התחייבות זו
 ;מידע אשר נוכל להוכיח שהיה ידוע לנו לפני שנמסר לנו .ב
 .אינו חב לכם חובת סודיות, למיטב ידיעתנו, מידע אשר קבלנו מצד שלישי אשר .ג
 .פי הוראות כל דין-ע אשר גילויו נדרש עלמיד .ד

 

 

 

 ,בכבוד רב

____________________________ 

 _____________________: באמצעות

_____________________________ 

 _______________________: חתימה
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 110 _________________: חתימת המשתתף 

 
 _________: תאריך                       לכבוד

 עכועיריית 
 עכו, 05ויצמן 

 
 ,.נ.א.ג
 

 התחייבות לשמירת סודיות: הנדון
 

לבין במסגרת הסכם ביניכם ( "השירותים": להלן)הואיל ואני אספק לכם שירותים מסוימים 
אני  לניהול ממוחשב של העירייהאספקת והתקנת מערכת ל ("הקבלן" :להלן) _________________

 :מתחייב כלפיכם בתקופת מתן השירותים ולאחריה כדלקמן
 

בקשר או , אגב, מנהלי או אחר שיגיע אלי, תפעולי, לשמור בסודיות כל מידע עסקי אני מתחייב .1
 .במהלך ביצוע השירותים

, תכניות מחשב, מפרטים, שרטוטים, תוכניות: לרבות -לעניין התחייבות זו משמעו  "מידע"
וכל המסמכים האגורים ברשתות  או אישי מידע מקצועי, שמיות תורשימ, שיטות עבודה

 .ם והתקשורת שלכםהמחשבי
 

, המצוי בידי הקבלןידי לגבי המידע הסודי של -אני מתחייב לנקוט באמצעי הזהירות הננקטים על .2
 .וזאת למניעת אובדן המידע או הגעתו לאחר

 

 :התחייבות זו לא תחול על, למרות האמור לעיל .0

ויו לי מידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילויו לי או הפך לחלק מנחלת הכלל לאחר גיל .א
 ;שלא עקב הפרת התחייבות זו

 ;מידע אשר אוכל להוכיח שהיה ידוע לי לפני שנמסר לי .ב

 .אינו חב לכם חובת סודיות, למיטב ידיעתי, מידע אשר קבלתי מצד שלישי אשר .ג

 .פי הוראות כל דין-מידע אשר גילויו נדרש על .ד
 
 
 

 
 ,בכבוד רב

 
 __________________________: שם

 
 __________________________.: ז.ת
 

 _______________________: חתימה
 

 ________________________: תאריך
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 110 _________________: חתימת המשתתף 

 
 לכבוד 

 ("העירייה": להלן)עיריית עכו 
 עכו 5.ויצמן 

 
 נ.ג.א
 

 :להלן) ___________________________אישור על קיום ביטוחים של   :הנדון
או תמיכה למערכת ניהול 9ואו  הדרכה 9או התקנה ו9אספקה ובגין "( הקבלן"

 בקשר עם הסכם מיוםאו מתן שירותים נלווים 9ממוחשב של העירייה ו
 "(השירותים" :להלן)__________

 
 :מ מאשרים בזאת כדלהלן"חברה לביטוח בע_________________ מ"אנו הח
            

, קבלןאו כללנו את השירותים בפוליסות קיימות של ה/אנו ערכנו לקבלן פוליסות ו .1
 :כמפורט להלן

 
ביטוח אחריות  .א

חוקית כלפי הציבור 
 "( ביטוח צד שלישי)"

 

 פוליסה מספר 

או מי מטעמו בגין /או עובדיו ו/לכיסוי אחריות על פי דין של הקבלן ו
או לרכוש העלולים להיגרם לצד שלישי כלשהו /או נזק לגוף ו/אבדן ו

קשר עם ביצוע או ב/בגין ו, לעובדיו ולמי מטעמו, לרבות לעירייה
 .השירותים

_______________________ 

 .למקרה ולתקופת ביטוח ₪  9,111,111סך  :גבולות אחריות

או בקשר עם מעשה או /הביטוח מכסה את אחריות העירייה בגין ו .1 :תנאים מיוחדים
 .מחדל של הקבלן ומי מטעמו בביצוע השירותים

 .הפוליסה כוללת סעיף אחריות צולבת .2

 .ל כלפי העירייה"ה תביעות תחלוף של המלהביטוח מכס .0

 .רכוש העירייה יחשב לרכוש צד שלישי .0

 .לכל מקרה ביטוח₪   01,111אינה עולה על  : השתתפות עצמית
ביטוח חבות  .ב

  מעבידים
 

  פוליסה מספר

או חוק האחריות /לכיסוי אחריות הקבלן על פי פקודת הנזיקין ו
להיגרם לעובדים המועסקים  למוצרים פגומים בגין נזקי גוף העלולים

 .על ידו בביצוע השירותים 

_______________________ 

 .למקרה ולתקופת ביטוח₪   91,111,111  -לתובע ו ₪  8,111,111סך  :גבולות אחריות

הביטוח מורחב לכסות את אחריות העירייה היה ותוטל עליה אחריות  :תנאים מיוחדים
 .י הקבלן בקשר עם ביצוע השירותיםכמעביד לנזקי גוף שייגרמו לעובד

ביטוח אחריות  .ג
  מקצועית

 
 

 
 
 
 
 

 פוליסה מספר  

או נזק /או עובדיו בגין אבדן ו/לכיסוי אחריות על פי דין של הקבלן ו
, כספי או אחר העלולים להיגרם לצד שלישי כלשהו לרבות לעירייה

בגין מעשה או מחדל טעות או השמטה המהווים הפרת חובה 
וכן לכיסוי . או בקשר עם ביצוע השירותים/במהלך ומקצועית 

פי כל דין לרבות על פי -אחריותו של הקבלן כאמור מכוח אחריתו על
לכיסוי אחריות    1981 -מ "חוק האחריות למוצרים פגומים  תש

לפי )או מתחזק /או מתקין ו/או היצרן ו/הקבלן וכל מי מטעמו כקבלן ו
או המכשור המסופק לעירייה /או הציוד ו/של החומרים ו( העניין

 . בקשר עם ביצוע השירותים

_______________________ 
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 115 _________________: חתימת המשתתף 

 .למקרה ולתקופת ביטוח  ₪ 6,111,111סך  :גבולות אחריות

 :הביטוח מורחב לכסות נזקים בגין.  1 :תנאים מיוחדים
חריגה בתום לב ( ג), עיכוב או שיהוי( ב), אי יושר עובדים(  א)

 . מכים ומידעאבדן מס( ד)מסמכות 

 . חודשים  6ביטוח כולל תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת ה. 2

או בקשר עם מתן /הביטוח מכסה את אחריות העירייה  בגין ו. 0
 .השירותים

מועד התחלת מתן השירותים )__________ תאריך רטרואקטיבי . 0
 (למזמין

 לכל מקרה ביטוח₪   111,111אינה עולה על  :השתתפות עצמית
 
 (.כולל)______________ועד__________  -תקופת הביטוח היא החל מ .2

 
 או העירייה בקשר עם ביצוע השירותים/הקבלן ו –יהיה " המבוטח"ל  שם "בפוליסות הנ .0

 .בכפוף להרחבי השיפוי לעיל
 .ל"מנהלים ועובדים של הנ, עיריית עכו לרבות חברות בת –" העירייה"
 

 :סעיפים הבאיםבכל הפוליסות הנזכרות נכללים ה .0
 .למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון, או התחלוף כלפי העירייה/ביטול זכות השיבוב ו 0.1
או לשנוי /או ביזמתנו ו/הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת הקבלן ו 0.2

, במכתב רשום, לקבלן ולעירייה הודעה בכתב שנשלחאלא לאחר , תנאיהם לרעה
 .ו השינוי המבוקשא/יום לפחות לפני מועד הביטול ו 61

" ביט"הפוליסות תהינה בהיקף כיסוי שלא יפחת מתנאי הכיסוי על פי פוליסות  0.0
חריג רשלנות  .למעט בפוליסת אחריות מקצועית, התקפות במועד התחלת הביטוח

 . רבתי ככל וקיים מבוטל
 
המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו ( אם יש כזה)כל סעיף בפוליסות  .5

ולגבי העירייה על פי , אשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי העירייה וכלפי מבטחיהכ
, המזכה אותה במלוא השיפוי  המגיע לפי תנאיו, "ביטוח ראשוני"ל הוא "הפוליסות הנ

ללא זכות השתתפות בביטוחיו  מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי העירייה להשתתף 
אנו , ולמען הסר ספק, 1981 –א "חוזה הביטוח תשמ לחוק 59בנטל החיוב כאמור בסעיף 

 .ל"מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי הנ
 
הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות ובכפוף   .6

 . ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לצמצם מהיקף הפוליסות המקוריות, לאמור באישור זה
 

 
 
 

_______________________                   _____________________ 
 חתימת המבטחים        תאריך 
 
 
 

 
 _ __________________________________שם : סוכן הביטוח

 _________________.פקס___________________ טלפון 
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 116 _________________: חתימת המשתתף 

 
 _________: תאריך      

         לכבוד
 עיריית עכו

 05ויצמן 
 עכו

 
 ,.נ.ג.א

 הקמהערבות : וןהנד
 
 

אנו ערבים בזה כלפיכם ( "קבלןה": להלן)_____________ . פ.ח /ז.ת ___________על פי בקשת 
וזאת בקשר ( ח"ש_________ _______________)₪  ___________לסילוק כל סכום עד לסך של 

' פומבי מסלמכרז '___________ ים מס/על פי פרק לעיריית עכו לאספקת מערכות מיחשובעם הסכם 
 .המכרז מסמכי ודרישות תנאי מילוי ולהבטחת של עיריית עכו 2/2119

  
( כללי)צמוד למדד המחירים לצרכן , ל"אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ

לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום  2119ינואר בשיעור ההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש 
מבלי להטיל עליכם , יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו 10תוך  ,בותתשלום סכום הער

או לדרוש את הסכום תחילה מאת , כלשהו או באופן כלשהו הליךלבסס או לנמק את דרישתכם בת
ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד , בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת חברהה
 .כלשהו כלפיכםבקשר לחיוב  חברהל
 
 

שכל , ל בפעם אחת או במספר דרישות"אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ
 .ל"בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ, ל בלבד"אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ

 
 .ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול

 
 .ועד בכלל________ עד תוקפה ערבות זו תישאר ב

 
 .לא תענה_________דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 
 .ערבותנו זו בטלה ומבוטלת_______ לאחר יום 

 
 .ה שהיאבכל צור ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה

 
 .לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זהאו בתקשורת ממוחשבת דרישה בפקסימיליה 

 
 
 
 

                                             ______________ 
 בנק                                                                                                           
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 110 _________________: חתימת המשתתף 

 
 _________: תאריך

 

         לכבוד
 עיריית עכו

 05ויצמן 
 עכו

 
 ,.נ.ג.א

 ביצועערבות : הנדון
 
 

אנו ערבים בזה כלפיכם ( "קבלןה": להלן)_____________ . פ.ח /ז.ת ___________על פי בקשת 
( ח"ש _________________________:במילים) ₪ ___________לסילוק כל סכום עד לסך של 

למכרז '__________ ים מס/על פי פרק לעיריית עכו לאספקת מערכות מיחשובוזאת בקשר עם הסכם 
 .המכרז מסמכי ודרישות תנאי מילוי ולהבטחת ריית עכושל עי 2/2119' פומבי מס

 
 

( כללי)צמוד למדד המחירים לצרכן , ל"אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ
לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום  2119ינואר בשיעור ההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש 

מבלי להטיל עליכם , דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינויום מקבלת  10תוך  ,תשלום סכום הערבות
או לדרוש את הסכום תחילה מאת , כלשהו או באופן כלשהו הליךלבסס או לנמק את דרישתכם בת

ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד , בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת חברהה
 .בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם חברהל
 
 

שכל , ל בפעם אחת או במספר דרישות"יו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנאתם תה
 .ל"בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ, ל בלבד"אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ

 
 .ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול

 
 .בכללועד ________ עד ערבות זו תישאר בתוקפה 

 
 .לא תענה_________דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 
 .ערבותנו זו בטלה ומבוטלת_______ לאחר יום 

 
 .ה שהיאבכל צור ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה

 
 .לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זהאו בתקשורת ממוחשבת דרישה בפקסימיליה 

 
 
 
 
 

                                          ______________ 
 בנק                                                                                                    
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 פיצוי מוסכם  חריגה הנושא ד"מס

עבור כל שעת חריגה בסיום  חריגה בטיפול בתקלה קריטית  .1
 טיפול בתקלה

 לכל שעה₪  2,111

עבור כל שעת חריגה בסיום  לה חמורהחריגה בטיפול בתק  .2
 לכל שעה₪  1,111 טיפול בתקלה

עבור כל שעת חריגה בסיום  חריגה בטיפול בתקלה רגילה  .3
 לכל שעה₪  211 טיפול בתקלה

4.  
בדבר  SLA-חריגה מהוראות ה

 ביצועים

חריגה מזמן תגובה ממוצע שלא 
שניות ועמידה של  0יעלה על 

מהטרנזקציות  95%לפחות 
 .שניות 5ל במסגרת ש

 לכל חריגה₪  0,111

  חריגה בזמן תגובה   .5
כל טרנזקציה שתמדד בחריגה  

בדבר  SLA-מהוראות ה
 ביצועים

לכל טרנזקציה ₪  151
שזמן התגובה שלה עלה על 

 שניות 5

6.  
זמינות של מערכת הרישום -אי

-לכל שעת אי₪  0,111 למשך יותר משעה האינטרנטית למוסדות החינוך
 זמינות

7.  
נות של מערכת התשלומים זמי-אי

-לכל שעת אי₪  0,111 למשך יותר משעה או תיק התושב האינטרנטיים 
 זמינות

8.  
 אספקה או איחור באספקה של-אי

או מערכת /או פיתוח ו/כל מודול ו
 ש אחר"או כל שו/ו

לכל , לכל מקרה₪  1,111  לכל חודש עיכוב או אי אספקה
 חודש עיכוב

9.   
ברת ביצוע ממשק הע-עיכוב או אי

 לכל חודש₪  0,511 ביצוע-לכל חודש עיכוב או אי נתונים 

11.  
פונקציונאליות  אספקתאי 

שהייתה קיימת במערכות העירייה 
 הקיימות

 לכל חודש₪  6,111 אספקה-לכל חודש אי

11.  
אי הפעלת כל טופס מקוון או 

ח לכל טופס או "ש 1,511 לכל חודש אי הפעלה י העירייה"המאושר ע BPMתהליך 
 תהליך

 המתנה למענה טלפוני   .12
כל דקת המתנה למענה טלפוני 

מעבר , ראשוני במרכז התמיכה
 דקות 6-ל

 לכל דקה₪  151

13.  
אי העברת או אי הצפנת קבצים או 

או לגורמי /נתונים לגורמי עירייה ו
 פ פניית העירייה"חוץ ע

שעות  20לכל יום עיכוב מעבר ל 
 קבלןמפניית העירייה בכתב ל

וקד או מפתיחת פניה במ
 קבלןהתמיכה והשירות של ה

לכל יום עיכוב ₪  1,111
 בהעברה

14.  

בדבר  SLAחריגה מהוראות ה
עיכוב במענה מומחה יישום לפניית 
משתמש באמצעות פורטל השירות 

 האינטרנטי 

דקות  121לכל שעה מעבר ל
 לכל שעה₪  251 מרישום הפניה

15.  
אי הפעלת מערכת אוטומטית 

לשליחת הודעות יזומות ממרכז 
  קבלןתמיכה והשירות של הה

לכל חודש שלא תופעל המערכת 
האוטומטית לשליחת הודעות 

 יזומות
 לכל חודש₪  1,511

16.  
אי הפעלת פורטל שירות לפניות 

אינטרנטיות למרכז התמיכה 
 קבלןוהשירות של ה

לכל חודש שלא מופעל הפורטל 
 SLA-כמפורט ב

 לכל חודש₪  1,511

17.  
אי אספקה מלאה של פונקציה 

נה על ידי הקבלן למפרט שסומ
  "מענה מלא"המיוחד כ

 תשאיננה כולל פונקציהלכל 
לכל חודש אי , מענה מלא

קבלת מענה מלא אספקה עד ל
 .על פי הגדרות המפרט

לכל חודש עיכוב ₪  511
 באספקת מענה מלא
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מתחייב  הקבלןחברות אחרות למערכות של / במקרה של צורך בהסבת נתונים ממערכות של חברה 

 :לפעול בהתאם לנוהל זהבלן קה
 
 :הגדרות .0

 
: כל הנתונים שנשמרו ועובדו במערכות ספקי המערכות הפועלות בעירייה לרבות :נתונים 0.0

, נתוני ביצוע תשלומים, כתובות למשלוח, הערות, מסמכים סרוקים, נתונים היסטוריים
יה לפני מחושב במערכות שהפעילה העירי/ מעובד / וכל נתון אחר הנשמר , נתוני  אב

 .חתימת ההסכם עם הקבלן
הורדת הנתונים מהמערכות הקיימות הפועלות בעירייה והעברתם  :הסבת נתונים 0.9

באופן תקין ומלא כך שהעירייה תוכל להפעיל את כל המערכות  הקבלןלמערכות 
 .והשירותים באופן זהה למערכות והשירותים הקודמים

 .עובר לחתימת ההסכםירייה אותן מפעילה הע המחשובמערכות : מערכות קיימות ..0
 . הקבלןמערכות אותן מפעיל ה: מערכות חדשות 0.2

 
 :שלבי עבודה להם מתחייב הקבלן .9

 
 מבחןהסבת  9.0

בצע הורדת נתונים מהמערכות הקיימות באופן עצמאי ללא סיוע של הקבלן י 9.0.0
 .העירייה באשר לכל הנתונים האפשריים להורדה

נתונים שאין  ביכולתו להוריד ודיע באופן מידי לעירייה  בדבר אותם הקבלן י 9.0.9
 .סייע לעירייה  לקבל נתונים אלה מהחברה המפעילה את המערכותיו

תוכנה ותקשורת , חומרה:  בצע בקרת תשתיות טכנולוגיות בעירייה לרבותהקבלן י ..9.0
/ ודיע לעירייה באופן מידי על כל צורך בשינוי יו קבלןהתאמתן למערכות השם ל

 .שדרוג

 .תונים לרבות נתונים היסטוריים במערכות החדשותטמיע את כל הנהקבלן י 9.0.2

בצע בקרה בדבר שלמות הנתונים והתאמתם המלאה לנתונים כפי שנשמרו הקבלן י 9.0.5
 .במערכות הקיימות

 .אשר לעירייה  בכתב כי כל הנתונים  הוסבו בהצלחה מלאההקבלן י 9.0.8

זהות  סייע לעירייה לבדוק ולאשר כי אכן הנתונים הוסבו בשלמותם וכי ישהקבלן י 9.0.7
מלאה בין הנתונים במערכת הקודמת לבין המערכת החדשה לרבות דוחות שנתיים 
במערכת הקיימת מול דוחות שנתיים במערכת החדשה ולרבות השוואה יחידנית 

 .אקראית של פניות  נתון אחר

באופן העירייה לא תתחיל להפעיל את המערכת החדשה מובהר בזאת כי  9.0.6
על כל  2סעיף )זה כולו עבודה המוגדרים בסעיף אופרטיבי בטרם הושלמו כל שלבי 

 .(תתי סעיפיו
 הסבת אמת  9.9

 .להסבת האמת  המבחןעביר את כל הנתונים מהסבת הקבלן י 9.9.0

 קלוט כל הנתונים המעודכנים למערכת החדשההקבלן י 9.9.9

 הטמעות  לעובדי העירייה ומנהליה, התקנות, בצע הדרכותהקבלן י ..9.9

העירייה ומנהליה בישום המערכת עד בצע ליווי צמוד ורצוף לעובדי הקבלן י 9.9.2
 . ההסכםלקבלת תעודת סיום כמוגדר במסמכי 

מי בצע את כל הממשקים וההגדרות המתאימות לעבודה שוטפת מול גורהקבלן י 9.9.5
 .חוץ

נוכחות של מנהל פרויקט ההסבה במשרדי העירייה בתדירות הקבלן מתחייב ל 9.9.8
ד קבלת ההודעה בדבר ימים מלאים וקבועים בכל שבוע ממוע 0קבועה של לפחות 

 .הזכייה ועד מועד קבלת תעודת הסיום

ביחד עם מנהל פרויקט  הקבלן מתחייב להשתתפות קבועה של מנהל בכיר מטעמו 9.9.7
בהשתתפות מנהלת  –מעקב סטטוס הסבה  –ההסבה בפגישה סדירה קבועה 

 .  מחלקת הרווחה
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ל הנתונים לעירייה ויפצה מתחייב בזה כי במקרה שבו נכשלה הסבת הנתונים יחזיר את כ הקבלן ..
 .אותה בגין הנזק שנגרם לעירייה בשל כישלון ההסבה כפי שיקבע על ידי המנהל
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 ________________: תאריך
 לכבוד

 עיריית עכו
 עכו, 05ויצמן 

 
 ,.נ.ג.א
 

 אבטחת מידעכללי : הנדון
 

המערכת  כי ("קבלןה" :להלן)____________  ____________בזאת בשם  מתחייבים מ"הח אנו
אמצעי אבטחת מידע ומניעת נזקי מתקפות סייבר בהתאם למרכיבים בותהא מאובטחת מאובטחת 

 :הבאים
 
 :לרבות חסיון המידע .1

בכדי שהמידע יהיה נגיש אך ורק לגורם שאושר על ידי  מתן הרשאות ממודרות למשתמשים 1.1
 העירייה 

 ה הזדהות מבוססת סיסמא אישית שהתוכנה מחייבת להחליפה מידי תקופ 1.2
 וכרטיס חכם   Tokenשימוש באמצעי אבטחת מידע כגון  1.0
 הצפנת נתונים בתקשורת  1.0
 והתקן חומת אש פיזי חומת אש FireWallתוכנת  1.5

  

 זמינות המידע .2
 נוהלי גיבויים ושיחזורים  2.1
  DRP - Disaster Recovery Programמנגנוני  2.2
ם מאובטחים כגון הצפנת נתונים המועברים ברשת האינטרנט על ידי פרוטוקולים וערוצי 2.0

Https  - Hypertext Transfer Protocol Secure   
2.0 VPN - Virtual Private Network  
 BCP – Business Continuity Planשרותית /תוכנית רציפות עיסקית 2.5

   

 שלמות ואמינות המידע .0
 PCI - Security Standardsעמידה בתקני אבטחת מידע של מוסדות פיננסיים כגון  0.1

Council   

 מניעת נגישות למידע למי שלא הוסמך לכך 0.2

 חוות השרתים של המציע  , אתר האינטרנט, LAN ,WAN: אבטחת כל שכבות המידע לרבות 0.0

, שינויים אוטומטי המתעד כל שינוי שנעשה בנתונים logלכל שדה נתונים ירשם  0.0
 נתון לפני נתון אחרי השינוי, מהות השינוי,ובטבלאות לרבות שם המשתמש, בהרשאות

של התחנה ממנה בוצע השינוי וכל  IPכתובת ( תאריך ושעה)מועד ביצוע השינוי 
יהיה רשאי  הקבלן. וזאת למעט אם העירייה קבעה שאין צורך בלוג כזה. נתוןרלוונטי אחר

להגיש לעירייה לאישור רשימת שדות שנרשם להם לוג בכל מערכת ולקבל אישור לרשימה 
 .זאת

  
 ורמים בלתי מורשים ומוסמכים  למשרדי המציעמנגנוני מניעת כניסה של ג .0

 

 סוסים טרויינים, רוגלות, מזיקות כגון וירוסים/הגנה בפני תוכנות זדוניות .5

 

 אמצעי הגנה בפני פעולות לוחמת סייבר .6

 

  : כות הגדרות ונהלים בתחומים ונושאים כגוןהסמ .0
0.1 Access Control Systems  

0.2 Telecommunication and network security  

0.0 Security Management Practice  
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0.0 Applications and Systems Development  

0.5 Cryptography  

0.6 Security Architecture and Models  

0.0 Operational Security  

0.8 BCP & DRP  

0.9 Law Investigation and Ethics  

0.11 Physical Security  

 
  :אמצעים נוספים .8

 
 .הפרדת אזורים בין תחנות הקצה לשרתים 8.1

 .דת אזורים בין השרתים לבין מערכות הגיבוי וההתאוששות מאסוןהפר 8.2

הפרדה פיזית ברכיבי התקשורת בין מערכות המחשוב העסקיות לבין התהליכיות לרבות  8.0
  .מתגים נפרדים לכל רשת

  .מערכת אנטי וירוס 8.0

  .שרת פרוקסי 8.5

8.6 Mail Relay 

 .ת הלבנהוהכנסת מידע המתקבל מגורמי חוץ לרבות מערכ הנוהל תהליך לבדיק 8.0

 .מערכת לניטור ובקרת הכנסת התקנים חיצוניים 8.8

מוגן בתקשורת אך ורק עם שרת , ייעודי, שרת בסיס הנתונים ממוקם בסגמנט נפרד 8.9
 .האפליקציה

 .מנוטרים ומוקשחים, מתגי תקשורת מנוהלים 8.11
 .לניהול משתמשים והרשאות מערכת 8.11
ורק בפרוטוקול התחברות ספקים חיצוניים לרשת התקשורת הארגונית תתבצע אך  8.12

 .מאובטח
רה של הכרח בשימוש בתווך אלחוטי ייושם מנגנון הצפנת תעבורה מבוסס אלגוריתם במק 8.10

 AES256מסחרי בעל מפתח הצפנה 
 .ייעודי עם הגדרה לשיחות יוצאות בלבד APNשימוש בתשתית סלולר יבוצע תחת  8.10
 .סגור באמצעות תוכנה USB: קצה ושרתים מוקשחים תחנות 8.15
הגיבוי מתבצע הן לנתונים והן . שבועית וחודשית, ם סדירים בתדירות יומיתביצוע גיבויי 8.16

  .הגיבויים נשמרים באתר מרוחק פייזת. לתצורת המערכות
 עמדת הלבנה לצורך בדיקת מדיות נתיקות בטרם שימוש במערכת קיום 8.10
הכנסת תיעוד וכן , הכניסות ויציאות של העובדים מאתרים בהם מצויות המערכות תיעוד 8.18

 .וד אל מערכות המאגר והוצאת ציוד מהןצי
לניטור ובקרה הכוללת התראות זמן אמת   065*20*0מערכת שליטה ובקרה הפועלת קיום  8.19

 . 065*20*0לצוות אנושי בזמינות מלאה 
 .קיום נוהל לטיפול בארוע אבטחת מידע 8.21
  .הנפקת התראות בדבר ארועי אבטחת מידע ומתקפות סייבר ללקוחות באופן סדיר 8.21
 .פעילות הדרכה תקופתית אחת לשנתיים לפחות לבעלי ההרשאות  קיום 8.22
פרק הזמן יקבע על ידי . פעילות-לאחר פרק זמן של אישל תחנות קצה אוטומטי  ניתוק 8.20

 .העירייה
: את הנתונים הבאים וכולל, הגישה למערכות המתעד אתמנגנון תיעוד אוטומטי קיום  8.20

רכיב המערכת שאליו בוצע ניסיון  ,התאריך והשעה של ניסיון הגישה, זהות המשתמש
ואם הגישה אושרה או , היקפה, סוג הגישה, תחנת הקצה ממנה בוצע ניסיון הגישה, הגישה
 מאתרמנגנון הבקרה  .ביטול או שינוי של הפעלתו מאפשר אינומנגנון הבקרה  .נדחתה

  .התראות לאחראים ומפיץשינויים או ביטולים בהפעלתו 
דוח של הבעיות  ועריכת, של נתוני התיעוד של מנגנון הבקרהנוהל בדיקה שגרתי קיום  8.25

 20למשך נשמרים נתוני התיעוד של מנגנון הבקרה  .שהתגלו וצעדים שננקטו בעקבותיהן
לשחזר את הנתונים , לצפות בנתונים ,בכל עת, שיהיה ניתן המבטיחבאופן , חודשים לפחות

הנתונים . אלה בכל חתך שהואחות בדבר נתונים "להפיק דו, האמורים למצבם המקורי
 . הנתונים ניתנים לשחזור .מגובים לאתר נפרד ומוצפנים

 .בעלי ההרשאות במאגר בדבר קיום מנגנון הבקרה למערכות המאגרעדכון  8.26
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 9107 –ז "תשע (אבטחת מידע)התאמה לתקנות הגנת הפרטיות 

 
לרבות מענה מלא בכל המחוייבויות הרגולטוריות באשר לאבטחת מידע וזאת  יעמודהקבלן  .9

תקנות ולהוראות ( "חוק הגנת הפרטיות": להלן) 1981-א"התשמ, חוק הגנת הפרטיותלהוראות 
כתיקונם מעת ( "תקנות אבטחת מידע": להלן) 2110 –ז "תשע , (אבטחת מידע) הגנת הפרטיות

הנחייה או נוהל אחרים המחייבים את העירייה וקבלניה בנושא , כל תקנהלעת וכן בהוראות 
 .בטחת המידעא

 

 .נקוט בכל פעולות ואמצעים למניעת נזקי לוחמת סייבריהקבלן  .11

 

 .הקבלן יהיה רשאי לעבד את המידע המאוחסן במערכות בלבד .11
 

 .הקבלן יהיה רשאי לגשת אך ורק למידע המאוחסן במערכות .12
 

או מחיקת נתונים כל שהם שהוקלדו או נקלטו /או שינוי ו/אין הקבלן רשאי לבצע עידכון ו .10
העירייה חתומה מהרשאה בכתב לכך אלא אם כן קיבל הקבלן  ,מערכת על ידי משתמשי העירייהל

 .ר העירייה"ומנמעל ידי מורשי החתימה של העירייה 
לעבד את הנתונים ולערוך חישובים בדבר אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהרשות הנתונה לקבלן 

 .הנתונים

 

יעביר הקבלן על גבי מדיה דיגיטלית , תחלת הרבעון הבאלחודש ה 11 -אחת לרבעון ולא יאוחר מ .10
 .את כל קבצי הגיבוים לידי העירייה

 

בתדירות של אחת לשנה ולא יאוחר מהיום הראשון לחודש פברואר כל שנה לעירייה דווח יהקבלן  .15
 .בתחום אבטחת המידע ולוחמת הסייברבדבר אופן ביצוע חובותיו , קלדרית

 

ר העירייה "ל העירייה ולמנמ"למנכ, הודיע למורשי החתימה בעירייההקבלן מתחייב בזה ל 16.1 .16
באופן מיידי ובכתב על כל ארוע אבטחת מידע או נגע סייבר שמערכותיו של הקבלן וקבצי 

 .הנתונים של הקבלן נחשפו אליו
 לעירייה באופן מיידיל כך יודיע הקבלן ע, כמוגדר בתקנות במקרה של אירוע אבטחה חמור 16.2

, לשם העברת הדיווח על ידי העירייה לרשם מאגרי המידע, בין היתר, כנדרש ורטבדיווח מפ
 .בעקבות האירוע וקטנהצעדים שנלרבות פירוט 

 

ר העירייה או כל גורם אחר שתמנה העירייה לערוך ביקורת ובקרה אצל "הקבלן יאפשר למנמ .10
הקבלן ישתף . זמןהתגוננות הסייבר והגנת הפרטיות בכל , הקבלן בדבר מימוש אבטחת המידע

יספק מענה לשאלות בכתב ובעל פה ויאפשר לנציגה המוסמכים של , פעולה עם ביקורת זאת
, למערכות הקבלן Pen Testהעירייה לבקר במתקניו ולבצע בדיקות לרבות בדיקת חדירות 

 . ולקבצי הנתונים של העירייה המאוחסנים אצל הקבלן, מתקניו
 

 12-אחת למידע על ידי גורם חיצוני בתדירות שלא תפחת מ עריכת ביקורת אבטחתהקבלן יבצע  .18
או שווה  CISOכדוגמת  כשרה מתאימה לביקורת בנושא אבטחת מידעהבעל  חודשים על ידי גורם

 .בהוראות התקנות הקבלןל בקרת עמידת וכלתהביקורת . העירייהערך מאושר מראש על ידי 
 הקבלןאבטחת המידע של האבטחה לנוהל התאמת אמצעי ח הכולל את "וגש דויבסיום הביקורת 

 .ליקויי האבטחהאמצעים הדרושים לתיקון  המלצות עלוליקויים  זיהוי, ולתקנות
 .העירייהר "ועבר למנמיח "העתק הדו

 
 ,או שתאושר גישתם למידע ימסר המידעילהם , ומשנה מטעמהוקבלני  וחתים את עובדייהקבלן  .19

 :הכוללתסודיות  הצהרת על 

 . בהסכם בינו לבין העירייה על נספחיושמירת כללי אבטחת המידע המוגדרים התחייבות ל  19.1

 .על נספחיו, מש במידע אך ורק לפי הוראות ההסכם בינו לבין העירייההתחייבות להשת 19.2
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הקבלן את כל הנתונים ממערכותיו וימחק אותם ישמיד חודשים מסיום ההתקשרות  12 בתום .21
ר "ומנמכתב חתומה על ידי מורשי החתימה של העירייה יקבל לכך הוראה בובלבד ובכפוף לכך ש

 .העירייה
לאחר סיום מחיקת הנתונים ישלח הקבלן אישור חתום על ידי מורשי החתימה של הקבלן כי כל 

 .הנתונים נמחקו והושמדו
 

 על המידע המועתק אליהם באופן המגןוגבל בנהלי אבטחת המידע יהתקנים ניידים השימוש ב .21
 .על ידי שימוש בשיטות הצפנה מקובלות, דעהצפנת המילרבות 

 
 תופעל על ידי הקבלן ש כל המערכות לרבות מערכות התשתית ובסיסי הנתונים וכל סוג תוכנה .22

באופן שוטף על מנת להימנע משימוש במערכות שהיצרן שלהן הפסיק תעודכן  העירייהעבור 
 .לתמוך בהיבטי האבטחה שלהן

 
, בסיסי הנתונים ומערכות הענן לאתרי הקצה ידעממאגר המתקשורת נתונים מאובטחת  .20

או שווה ערך  Httpsכגון  הצפנה מקובלתוך כדי שימוש במנגנון  תבוצע באמצעות האינטרנט 
 .העירייהמאושר מראש על ידי 

 

בערוץ  תבוצע, (למשל" חיבור מהבית)"בגישה מרחוק מאגר מידע תקשורת נתונים מאובטחת מ .20
המאמתים את  ,מוש באמצעים שמזהים את המתקשרולל שיהכ APNאו  VPNמאובטח כגון 

הנתון , פיזי אמצעיבאמצעות ומאבטחים את המידע המוזרם בתיקשורת ובנוסף לכך , זהותו
 .כגון כרטיס חכם, לשליטתו הבלעדית של בעל ההרשאה

 
צורך בחן היבאירועי האבטחה ור העירייה "נמלפחות אחת לרבעון יתקיים דיון בין הקבלן למ .25

  . זה דכונו של נוהל אבטחהבע
 

  ______ ____________. ז.ת, _______________________________  : על החתום

  ___________________ז .ת_______________________________,     

 
 

 
 אישור

 

 .ז.ת____________ ה "התייצבו בפניי ה___________ מאשר כי ביום , ד"עו____________, מ "אני הח

 ________________שהינם מורשי החתימה של ____________ . ז.ת___________ ו  ____________

.ולאחר שהסברתי להם את מהות ההתחייבות חתמו בפניי על מסמך זה  

 ד"עו____________, 

 _________. ר.מ
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 __________: תאריך
 לכבוד

 "(העירייה: "להלן) עיריית עכו
 עכו, 05ויצמן 

 
 ,.נ.ג.א
 

 התחייבות לאבטחת מידע: הנדון
 

, שירותים לעירייהמספק  ("הקבלן": להלן)_________________________________ ו  :הואיל
 :לרבות מידע המתקבל מצדדים שלישיים, מתבססים על מידע של העירייהה

 
 ירייה ועל העהקבלן לשמור על סודיות המידע של  וקבלת המידע כאמור מותנת בהתחייבות של :והואיל

 .כמפורט בכתב זה, אבטחת מידע זה
 

 :כדלקמןכלפי העירייה  הקבלן בזאת מתחייב, אי לכך
 

בין מידע מהעירייה , מידע שקיבל לצורך מתן השירותים מהעירייה' מסור לאף צד גילא הקבלן  .1
 .'או מידע מצד ג

 
פרטיות ותקנות בהתאם לחוק הגנת ה" מידע אבטחתממונה "בעל תפקיד  הקבלן אצל מונה 2.1 .2

 (. "הממונה": להלן)אבטחת המידע 

 .של הקבלןמועסק באופן קבוע כשכיר ועובד הממונה  2.2

 . _________________________: שמו של הממונה 2.0
 .הקבלן יודיע לעירייה בכתב ומראש על כל שינוי בזהותו של הממונה

 

ה למידע ובהגנת משאבי בהרשאות הגיש, בטיח שימוש נכון בזיהוי המשתמש ובסיסמאהממונה י .0
 . מערכות המחשב והמידע ומערכות התקשורת

 

המחוברת לאינטרנט ולרשתות  מאובטחת יוחזקו ברשת תקשורת העירייהקבצי המידע של  .0
 . מאובטח ן"חיצוניות בנל

 
בהתאם , ביותר מתאימותהבהגנות  הנמצאים במערכת יאובטחונתונים בעלי מזהה ייחודי  .5

 .המתעדכנות מעת לעת  הנחיות הרשות להגנת הפרטיותו החל (הישראלי) להוראות הדין
 

: לשרתים ולרכיבי התקשורת כגון ,הגנה פיזית ובקרת גישה למחשביםהקבלן יקיים בכל עת  .6
Routers, Switches. 

 
אישי תתאפשר רק תוך שימוש בזיהוי , העירייההגישה למערכות המחשוב המחזיקות מידע של  .0

(User ID) והמערכת הסיסמאות תהיינה ידועות רק למשתמשים . יות וחסויותובסיסמאות איש
 .לפחות חדשים 0ל בתדירות של אחת  תחייב החלפת סיסמא 

 
השחרור יוכל . שגיאות רצופות בהקשת הסיסמא 0זיהוי משתמש יינעל אוטומטית לאחר  .8

 .מי שהוסמך למלא את מקומו בהיעדרואו ר העירייה "מנמי "להתבצע רק ע

 
  .חשוף למשתמשים אינו ת שר-קוד צד .9

 
 .תנוהל מערכת הרשאות למורשי גישה .11

 

מנהלי הרשת  מערכת ניהול הרשאות ויצירת רמות הרשאה המפרידות בין תופעל על ידי הקבלן .11
 .יינתנו למנהלי הרשת בלבד וזכויות של אדמיניסטרטור  חשבונות. לעובדים אחרים
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הגישה לספריות וקבצים אלה . העירייהשל מידור פנימי בשרת בגישה לספריות וקבצים  מיושם .12

 .תתאפשר רק למי שעבודתם ותפקידם בחברה מחייבים זאת
 

 . נוזקות ולוחמת סייבר, רוגלות, כנגד וירוסיםתדירות כנת הגנה תקנית ומעודכנת ות מותקנת .10
 

או לכל מטרה אחרת כשעליהם  לא יוצאו דיסקים משרתים או מדיות מגנטיות אחרות לתיקון .10
 .במקרה כזה יש למחוק את המידע ולפרמט את הדיסק. העירייהקבצים ונתונים של  נמצאים

 
או אופטית עם מידע של , אחסון ותחזוקת מדיה מגנטית, נוהל עבודה מסודר להעברת קיים .15

מנהל , הנוהל יוקם בשיתוף של נציג החברה .אום מוקדםיכך שלא תועבר מדיה ללא ת ,העירייה
 .עירייההמידע במאגרי אבטחת על נה וממומאגר המידע בעירייה 

 
במקום שהגישה אליו תתאפשר  העירייהל תאוחסן בתאום עם "מדיה מגנטית או אופטית כנ .16

 .למורשי גישה בלבד
 

 :בתחנות העבודה תשמר אבטחת המידע .10
 .התחנה על הדיסק הקשיח של ם של העירייהשמרו קבציילא י 10.1
 .הבכל תחנה יותקן נועל מסך עם סיסמ 10.2
 .אישי USER ID שת תהיה באמצעותהכניסה לר 10.0
 .מהשרת באמצעות התחנה העירייהלא ניתן יהיה להוריד קבצים של  10.0
 

גישה  עםמחוץ לחוות השרתים גיבויים יבוצעו בצורה מסודרת וישמרו במקום סגור ונעול  .18
נוהל דרישה לקבלת גיבויים  יקויים על ידי הקבלןכמו כן יש  .לאחראי על הגיבויים בלבד

  .שרתוהורדתם ל

 
 . קלטות עם גיבויים לגופים חיצוניים חל איסור על העברת .19

 
, העירייהעיבוד מנתוני  או שהם תוצריעירייה או דוח השייכים ל, או אופטית, כל מדיה מגנטית .21

 .ויגרסו לאחר השימוש וכן יושמדו ונעול  יאוחסנו בארון סגור
 

  .העירייהעם  וציא חומר לגריסה או השמדה חיצונית ללא תאוםהקבלן לא י .21
 

, כל דין הוראותל פי עבאמצעי אבטחה ובקרה כמתחייב  נקוטולהקבלן מתחייב לפעול  20.1 .22
תקנות הגנת ( "חוק הגנת הפרטיות": להלן) 1981-א"התשמ, חוק הגנת הפרטיות :לרבות

תקנות והוראות ( "תקנות אבטחת מידע": להלן) 2110 –ז "תשע , (אבטחת מידע) הפרטיות
, (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים)ות הגנת הפרטי

 כניסתמוזאת החל , כתיקונם מעת לעת( "תקנות החזקת מידע": להלן) 1986-ו "תשמ
  . לתוקף התיקון

על פי הנחיות הרשות להגנת  ולנקוט באמצעי אבטחה ובקרה פעולכמו כן מתחייב הקבלן ל 22.2
והמתעדכנות מפעם , הרלבנטיות להתקשרות זו, (י מידעהנחיות רשם מאגר)הפרטיות 

שימוש בשירותי מיקור חוץ  999100'על פי הנחית רשם מאגרי המידע מסובפרט  ,לפעם
((outsourcing לעיבוד מידע אישי. 

 
 יםנספחהקבלן מתחייב לעמוד בכל כללי אבטחת המידע הקבועים בהסכם על כל נספחיו לרבות  .20

 .901'ג-ו 92'ג

התחייבות לשמירה , בין היתר, ותהכולל, על הצהרות סודיות וובדיתחייב להחתים את עהקבלן מ .20
 .העירייהמוחלטת על סודיות המידע של 
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 הצהרת מחוייבות לאבטחת מידע –  901'נספח ג

 120 _________________: חתימת המשתתף 

 .לערוך ביקורת אבטחה בכל עתהעירייה לאפשר לנציג  הקבלן מתחייב .25

 
מידע  והעירייה ניאותה למסור ל, ווהצהרותי ורק על בסיס קיום התחייבויותיהקבלן מצהיר כי  .26

 .לקבל מידע ואו לאפשר ל
 

הקבלן לשמירה על אבטחת המידע יפצה הקבלן את העירייה גין הפרת התחייבויות ב 20.1 .20
 .לכל הפרה וללא צורך בהוכחת נזק₪  81,111 כום של בס

וצאה את העירייה בשיפוי מלא ומוחלט בשל כל הק ישפה הקבלן "בנוסף לאמור בס 20.2
 .ד"ט עו"לרבות שכ, טחת מידעשתהיה לה בגין הפרת התחייבויותיו לאב

 

 
 

_______________     ________________ 
 תאריך                    הקבלן         

 
 אישור

 

_______ _________ה "התייצבו בפניי ה_______ מאשר כי ביום , ד"עו_____, ___________מ "אני הח

שהינם מורשי החתימה _____ ____________. ז.ת_______ _______________ו  ____________ .ז.ת

 .ולאחר שהסברתי להם את מהות ההתחייבות חתמו בפניי על מסמך זה  __________________של 

 

 ד"עו____________, 

 _________. ר.מ
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 טופס ניקוד איכות – 'מסמך ד

 128 _________________: חתימת המשתתף 

 כללים פרטים .א
  המציג הקבלןשם :______________________________________________ 

 פרק  :______________________________________________________ _ 

  שם המדרג____________________________________________________ 

 תפקידו :_____________________________________________________ 

 תאריך :______________________________________________________ 

 
 מהפתרון ומהצוות המקצועי של המציע צועיתחוות הדעת המקהערכת הצופה לפרק  .ב

 
 הערכה מקצועית  תכונה מאפיין ד"מס

 (מצויין 11-ל ,גרוע-1בין )
 ידידותיות  .0
  ממשק משתמש נוח  

  תפריטים הררכיים  

מובילה את התוכנה  –תהליכים מובנים בתוכנה   
 המשמש

 

  ממשק משתמש אחיד בכל מערכות הליבה  

  Drill Down קבל פרוטל  

  עיצוב דוחות תפעוליים   

נומריים , גרפיים עיצוב דוחות מנהלים   
 וטקסטואליים 

 

  ציון ממוצע בפרק זה
 פונקציונאליות  .9
מהירים , בתוכנה פשוטיםעבודה התהליכי   

 לעירייהמתאימים ו
 

  הפקת דוחות בקלות  

  קבלת מידע מהיר ואפקטיבי בשאילתות   

ינות ממשקי העברת נתונים קיום ותק  
אוטומטיים בין מערכות ומודולים בפתרון 

 המוצע

 

ביצוע חישובים מדוייקים ומתאימים להנחיות   
 הרגולציה

 

 Microsoftאפשרות קלה להורדת נתונים למוצרי   
 PDFולקובץ  Excelו   Wordכגון 

 

  BIכלי  –שילוב מהיר ומלא עם מחולל דוחות   
 כולל מחוונים 

 

המערכת מבצעת בדיקות תקינות הזנת נתונים   
 באופן אוטומטי 

 

המאפשר הגדרה  BPMעם כלי שילוב מהיר ומלא   
תהליכים עיסקיים  על ידי משתמש בכיר של

 יחודים לעירייהמובנים 

 

  יכולת הגדרת תפריטים מותאמי משתמש  
  ציון ממוצע בפרק זה

 כללי ..

  נה המוצעתהיקף הנושאים הנכללים בתוכ  

  חוסרים קיימים בתוכנה המוצעת  

   הדגמת הפתרוןאיכות ורציפות   

  במהלך הדגמתו יציבות הפתרון  
  ציון ממוצע בפרק זה
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