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 2022/11מכרז מס' 
 

  11/2022פונה בהליך לקבלת הצעות במסגרת מכרז פומבי שמספרו  (  "העירייה" או "המזמין")להלן:    שדרותעיריית   
אספקה, התקנה, ותחזוקה שוטפת של מערכת מידע לוועדה לתכנון ובניה, אגף הנדסה ומערכת מידע למתן שירותי  

 (. "המכרז")להלן:  GIS  –גיאוגרפית 
 

 על המציע לעמוד בכל תנאי הסף הנוספים ובמלוא דרישות המכרז. 

₪ שלא יוחזרו     1,500של  , שדרות, בעבור סך  8את חוברת המכרז ניתן לרכוש במשרדי העירייה ברחוב רחוב הנחלים  

 08:30-17:00  ה:-מים א בי  שלוחה  076-5300904לתשלומים ובירורים  בכל מקרה. מס' טלפון

 
 בהתאם לתנאי המכרז.  ₪1.9.2022 ליום  15,000על המציע לצרף ערבות הצעה בגובה 

 
 sderot.org.il-www.eניתן לעיין ללא תמורה במסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה 

 
את ההצעה )בשני עותקים חתומים מקור( יש להגיש באופן ידני בלבד, במעטפה סגורה ולא מסומנת )למעט, מספר 

בחדר מרכז ועדות   2, קומה  6ם הנמצאת בבניין העירייה ברחוב חיים בר לב  (, ישירות לתיבת המכרזי11/2022המכרז )

 . 15:00  בשעה 9.6.2022, עד לתאריך העירייה 

 
 לצורך הנוחות להלן טבלת לו"ז לתקופה שבין מועד פרסום המכרז ועד מועד פתיחת מעטפות המציעים

 
 עד שעה  תאריך  תיאור

 
 מועד אחרון להגשת 

 שאלות הבהרה 
  

 
24.5.2022  

 
15:00  

 
 מועד אחרון להגשת הצעות 

 
9.6.2022  

 
15:00 

 
 

 על המציעים לעקוב אחר שינויים בלוחות הזמנים באתר האינטרנט של העירייה.  
 
 
 
 

                                                                          
                                

 
 
 
 

 אלון דוידי                         
  
 ראש העירייה 

 

 

tel:076-5300904
http://www.e-sderot.org.il/
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   עיריית שדרות

 
 11/2022מס'     מכרז

 תנאים כלליים למכרז 

   11/2022מכרז פומבי דו שלבי מס' 
למתן שירותי אספקה, התקנה, ותחזוקה שוטפת של מערכת מידע לוועדה 

 GIS –לתכנון ובניה, אגף הנדסה ומערכת מידע גיאוגרפית 
 

 

 מנהלה   –  א'פרק 
 
 :  כללי .1

 
למתן שירותי    ותצע ה  להציעבזאת מציעים    נהמזמי (  " או "המזמין"עירייהה"  :)להלן  שדרות    תעיריי 1.1

אספקה, התקנה, ותחזוקה שוטפת של מערכת מידע לוועדה לתכנון ובניה, אגף הנדסה ומערכת מידע  
 וזאת בהתאם לכל תנאי מתנאי המכרז כפי שיפורטו להלן.  GIS  –גיאוגרפית 

 
במשרדי   1.2 תשלום,  ללא  המכרז,  במסמכי  לעיין  של    עירייה הניתן  האינטרנט  ובאתר  העבודה  בשעות 

 www.e-sderot.org.il כתובת:ב   עירייהה
 

 ₪ שלא יוחזרו.   1,500תמורת   עירייהאת המכרז ניתן לרכוש במשרדי ה 1.3
 

למתן שירותי אספקה, התקנה, ותחזוקה שוטפת של מערכת מידע לוועדה   מכרז זה הינו לקבלת הצעות 1.4
 (."המערכת"  )להלן עיריית שדרותעבור  GIS –לתכנון ובניה, אגף הנדסה ומערכת מידע גיאוגרפית 

 
 המפרט הטכני, הוראות הסכם המכרז ונספחיו, הוראות  ,המכרז השירותים יינתנו בהתאם למסמכי 1.5

   .("השירותים" :, דרישות והוראות כל דין )להלן עירייהה  נציג
 

ב 1.6 הזוכה  הספק  יחל  ההסכם  חתימת  ה   מתןמיום  לצורך  ממנו  הנדרשים  טמעת  וה   תקנהשירותים 
ממועד    יום   30, לא תעלה על  ממשקים  יישום  לרבות   המערכת   של  התקנההמערכת. מובהר כי, תקופת  

   .התקנהבתום תקופת ההטמעה ימסור המזמין למציע הזוכה תעודת  קבלת צו עבודה.
 

 למציע הזוכה ייחתם הסכם בנוסח המצורף למסמכי מכרז זה.    עירייהה בין  1.7
  

http://www.e-sderot.org.il/
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 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז  .2

 , כדלקמן:דרישות הסף המצטברותרשאים להשתתף במכרז זה רק מציעים, העונים על 

לגרוע מסמכות   .2.1 כדי  אין באמור  על הסף,  תיפסל  להלן,  כל התנאים המפורטים  על  עונה  הצעה שאינה 
ו להוכחת עמידת  שועדת המכרזים להורות על השלמת מסמכים, לרבות מסמכים שנדר או  /ו העירייה 

 המציע בתנאי סף. 

 : תנאי סף

יחיד, עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל )להלן:   רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע אשר הינו  .2.2
 כדלקמן:  העומד במועד האחרון להגשת הצעות בדרישות המצטברות"(, המשתתף "/"המציע"

הבעלים ו/או בעל זכויות לשיווק והפצה של תוכנה לניהול של תהליכי תכנון, רישוי ובניה    הינו  המציע .2.3
בוועדה לתכנון ובניה הכוללת לכל הפחות את כל הפונקציות הבאות: ניהול  רישוי ובניה; ניהול פיקוח  

ייעודי ק ניהול נתוני  ניהול היטלי השבחה והיטלים;  בנין עיר;  ניהול תוכניות  )להלן: על הבנייה;  רקע 
 "( ויישום לניהול נתוני נכסי העירייה. מערכת לניהול הוועדה"

 . לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף, על המציע לצרף אסמכתאות להוכחת זכויות המציע בתוכנה

שירותי אספקה, התקנה,  במשך שנתיים רצופות לפחות  המציע סיפק  ,   2022- 2020השניםבמהלך    -  ניסיון .2.4
מידע   של מערכת  שוטפת  ועבודות תחזוקה  ל  ובניה   לתכנון הועדה    לניהול הטמעה  ועדות    חמש לפחות 

 . תושבים לפחות  30,000עם    בוועדות לתכנון ובניה בעירייה  מערכת אחתלתכנון ובניה אשר מתוכן לפחות  
 יובהר, כי דרישת הניסיון: 

 .  2022 -2020  השניםהינה עבודה במשך שנתיים ברצף אצל כל לקוח בנפרד במהלך  .א

 כוללת הן ניסיון בשירותי האספקה, התקנה והטמעה והן בעבודות התחזוקה. .ב

במסמך לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף, על המציע לצרף מכתבי המלצה בהתאם לנוסח  
 .4ג' נספח ג'

על המציע לצרף להצעה קטלוג ומפרט  -המפרט הטכניוד בדרישות  המערכת המוצעת תעמ או  התוכנה   .2.5
 תוכנה המוצעת.  ה או טכני של המערכת  

המציע יצרף הצהרה בנוסח    -להפצת המערכת /תוכנה    -המציע הינו בעל זכויות היוצרים / ספק מורשה   .2.6
 המצורף למסמכי פניה זו, להוכחת עמידתו בדרישה זו.   

   2021  -ו   2020,  2019  - בכל אחת משלוש השנים האחרונות  מיליון ₪ לפחות     2המציע בעל מחזור כספי של   .2.7
 רו"ח בנוסח המצורף.  יש לצרף הצהרה ואישור  -

נעדר זיקה לחבר   .2.8 עובד    עירייהההנהלת  /עירייהההמציע  להוכחת האמור יצרף המציע    -  עירייה ה ו/או 
 להצעתו הצהרה בנוסח המצורף למסמכי המכרז, מאושרת ע"י עו"ד.   

 כמפורט להלן במסמכי המכרז. ש"ח  15,000בסך של   -המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית   .2.9

 .המציע צרף קבלה על רכישת מסמכי המכרז .2.10
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 :תנאים נוספים  .3

במ  .3.1 הנדרשים  המסמכים  בלבד.  אחת  משפטית  ישות  ידי  על  תוגש  המשתתף  הערבות  כרזהצעת  כולל   ,
 הבנקאית יהיו על שם המשתתף.

לבד שהם  בו  כספקי משנה בהצעה  ,עם מספר ספקים  מציעעל שילוב של ה  יסוראן  אי   ,למען הסר ספק .3.2
המשנה   ספקי  ושל  שלו  המכרז  בתנאי  ועמידה  הביצוע  שאחריות  וכן  המכרז  תנאי  בכל  ביחד  עומדים 

 מוטלת על מגיש ההצעה )ספק ראשי(.  

 ספקי משנה על הספק לפרט:  תאם ההצעה משלב .3.3

ברור מי נותן שירות של אותו רכיב, אם מעורב ברכיב יותר מגורם אחד יש    תהיהבכל רכיב שירות   .א
 לפרט מה חלקו של כל אחד מהם בהצעה.  

לצרף   .ב ותצהיר יש  ספק    אישורים  את  ולהחתים  המשנה,  לספקי  הראשי  הספק  בין  הקשר  טיב  על 
 . המצורפת למכרז זההמשנה על התחייבות  

 צירוף מסמכים להצעת המציע  .4

 המסמכים המפורטים להלן:  כלהצעתו את על המציע לצרף ל 

 דלעיל.   2מסמכים/אישורים המאשרים את עמידת ההצעה ו/או המציע בתנאים הכלולים בסעיף  .4.1

עו"ד למסמך כלשהו   .4.2 רו"ח/  נדרש אישור  ע"י המציע.  ומאושרים  יאומת    -כל מסמכי המכרז חתומים 
 ויאושר המסמך כנדרש.   

 מפרט הטכני.  ב שותי התייחסות לכל אחת מהדר 2נספח ג' –ג במסמך יש לציין בטבלה הכלולה  .4.3

כל תעודה, רישיון או היתר רלוונטיים לשם מתן השירותים על פי המכרז, בין אם מגורמים ממשלתיים   .4.4
 ובין מכל גורם אחר. 

פי פקודת  -ורשימות על  מנהל פנקסי חשבונות   אישור מפקיד השומה או מרואה חשבון, על כך שהמציע .4.5
 . הכנסה וחוק מס ערך מוסףמס 

 . לצרכי מע"מ  עוסק מורשה תעודה תקפה בדבר היות המציע .4.6

 .1976-)אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו  חוק עסקאות גופים ציבוריים  פי-אישור תקף על .4.7

 או פטור מכך.  ניכוי מס במקוראישור על  .4.8

 רשומה.  עמותהאם המציע הינו  -אישור ניהול תקין מרשם העמותות   .4.9

 : תאגיד במידה והמציע  .4.10

 . תדפיס מעודכן מאת רשם החברות ביחס למציע וכן תעודת התאגדות  .4.10.1

 ח: אישור עו"ד או רו"   .4.10.2

 ;   תאגידהכי ההתקשרות נשוא המכרז הינה במסגרת סמכויות        

 ;תאגידהשמות המנהלים של   

 . תאגידהשמות האנשים שחתימתם מחייבת את  

 : במידה והמציע הינו שותפות  .4.11

 ; תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או עו"ד  .4.11.1

 ; הסכמים של השותפות .4.11.2

 . אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות .4.11.3

 

 ! לפסלה רשאיתהיה ועדת המכרזים  -הצעה שתוגש ללא המסמכים המבוקשים כאמור              
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לפנות למציעים להשלמת נתונים ו/או מסמכים, לרבות ביחס לבחינת עמידת   העל זכות  תשומר  עירייהה
 המציע בתנאי הסף.  

 

 :  הגדרות .5

 . שדרות עיריית  -" עירייה ה "המזמין" או " .5.1

 ל, אקט שיבוצע במסגרת הסכם זה בכל שלב שהוא. ומטלה, ביצוע, טיפ כל עבודה,  -"שירותים" .5.2

 המשתתף במכרז.   פירוט הדרישות מהמציע   –"מפרט"  .5.3

 משתתף במכרז שרכש מסמכי המכרז והגיש הצעת מחיר.   – "משתתף"  /"מציע" .5.4

 מציע שהצעתו נבדקה ונמצאה המיטבית ביותר והוכרז כזוכה.   /חברה  –"ספק" או"זוכה"   .5.5

כל המסמכים והוראות נשוא מכרז זה לרבות נספחיו, תשובות לשאלות משתתפים   –"מסמכי המכרז"  .5.6
 שניתנו בכתב והוראות שניתנו בכתב הקשורים למכרז זה. 

 :  תקופת ההתקשרות .6

ממועד    ( חודשים קלנדרייםשלושים וששה)    36  -תקופת ההתקשרות למתן השירות נשוא מכרז זה הינה ל  .6.1
)להלן:    כל אחתחודשים    12פות נוספות בנות  ו תק   שתילהארכה ל  עירייה עם אופציה ל  קבלת צו עבודה

 (."האופציה"מימוש 

יום ממועד סיום כל תקופה    90    עירייהה  ההחוזה יוארך אוטומטית לתקופת האופציה אלא אם כן הודיע  .6.2
 שלא להאריך החוזה. ה על רצונ בובכת

זוכה  המוחלט, לבטל את החוזה עם ה  ה, בהתאם לשיקול  דעת  עירייההשל    ה למרות האמור לעיל, זכות .6.3
יום. במקרה   30יתן לספק הודעה מקודמת בכתב של ת , ובלבד שהבכל עת, מבלי שתצטרך לנמק החלטת

, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם   עירייההה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי  כל טענ   זוכהזה, לא תהא ל
ביטול   ידו עד למועד  על  בגין השירותים שסופקו  לקבל את התמורה  זכותו  ביטול ההתקשרות, למעט 

 ההתקשרות.  

 התחייבות המציע בהקשר להצעתו : .7

המטלות ותכולות העבודה על פי מכרז זה  המציע מתחייב כי הוא בעל כלל היכולות הנדרשות למילוי כלל   .7.1
 .  לרבות יישום ממשקים בהתאם לדרישות המכרז המאפשרות לו לעמוד בכל תנאי מתנאי מכרז זה

המציע מתחייב כי עובדיו וכל בעל מקצוע אחר מטעמו הינם בעלי הכשרות והסמכות כל אחד על פי תחום   .7.2
או תת מערכת הנדרשת    /והפעלה של כל מערכת ו    ההתמחות הרלוונטי הנדרש לצורך מילוי, ביצוע, יישום

 המכרז. פי   על   עירייההמו י להשיג את המטרות לשמם התקשר עכד

 שלמות הפתרון המוצע ואחריות כוללת  .7.3

המציע מתחייב כי הפתרון המוצע הינו שלם ומהווה יחידה משולבת ותפעולית אחת ואין סתירה בין   .א
כי כל המרכיבים הנכללים בפתרון יכולים לפעול בכל אופני    ,אחראי לכך  .  המציע  השונים  ו מרכיבי

ו ברמת  פגיעה  ללא  הנדרשים,  הפתרון/הפעולה  איכות  הזוכה  .  והשירות  או  אחראי  ה  יהיה הספק 
לאספקת מלוא השירותים הנדרשים על פי מכרז זה לרבות שירותים אשר    עירייהההבלעדי כלפי  

 שנה.  יסופקו על ידו באמצעות ספקי המ

שוא מכרז זה על מסמכיו הינה אך ורק בין הספק ובין המזמין. כל התקשרות  ניובהר כי ההתקשרות   .ב
את   תחייב  לא  המשנה  לספקי  הספק  ובין    עירייה הבין  המשנה  ספקי  בין  התקשרות  תהווה  ולא 

ההתקשרות  וה מקור  עדית לביצוע האמור במכרז זה ומהו הספק נושא באחריות מלאה ובל.  עירייהה
 . הבלעדי עם המזמין
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 זכויות המציע ברכיבי הצעתו .7.4

זכויות הפטנטים, וכל הזכויות הקנייניות ו/או החוזיות  המציע מתחייב כי הוא בעל זכויות היוצרים  .א
מאת הבעלים   בעל הרשאה  ו/או  בשירותים  הגלומות  במוצרים  בחומרה/  בתוכנות/  ו/או האחרות 

 ל רישוי תוכנה מתאים לצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה. להשתמש בהם ו/או לשווקם ו/או בע

כי אין בפתרון המוצע על פי מכרז זה משום פגיעה בכל זכויות יוצרים סודות מסחר, זכויות קניין   .ב
 כלשהן, וכי לא הוגשה תביעה כלשהי על הפרת זכויות כאמור. 

בידיו שום מידע על הפסקה  כי כל רכיבי הפתרון המוצעים הינם רכיבים בתחזוקה שוטפת וכי אין   .ג
 מתוכננת בתמיכה ברכיבי הפתרון. 

 העדר ניגוד עיניים  .7.5

 . המציע יחתום על טופס היעדר ניגוד עניינים המצורף  .א

 המצורף .  עירייהההמציע יחתום על הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד  .ב

 תנאי העסקת עובדים  .7.6

ההתקשרות, לגבי העובדים שיועסקו על  הספק המציע יתחייב כי אם יזכה במכרז יקיים בכל תקופת   .א
ידו בשירותים נשוא מכרז זה, את האמור בכל החוקים הנוגעים להעסקת עובדים, לרבות בהוראות  

 החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה. 

 שמירת סודיות ואבטחה מידע .7.7

עו של  הספק הזוכה יתחייב לשמור בסודיות מלאה כל נתון ו/או מידע שהגיעו אליו במסגרת ביצו .א
יגלה כל נתון ו/או מידע כאמור לכל צד שלישי   ולא  ובין בעקיפין  חוזה ההתקשרות, בין במישרין 
שהוא. כן יתחייב הספק הזוכה לגרום לכך שכל המועסקים על ידו בביצוע חוזה ההתקשרות לביצוע  

 השירותים נשוא מכרז זה יחתמו על התחייבות לשמירת סודיות.

למנוע   .ב יתחייב  הזוכה  השירותים  הספק  אספקת  לצורך  אותו  המשמשות  המחשב  למערכות  גישה 
במכרז זה, ממי שאינו שותף למתן השירות, או ממי שאינו מוסמך לעיין בחומר או במידע המאוחסן  

 במחשב.

אחראי כלפי המזמין באופן בלעדי ומלא על כלל   היהי למען הסר ספק מובהר בזאת כי הספק הזוכה  .ג
 מרכיבי ההגנה על המידע, ובכלל זה בשירותים הניתנים ע״י קבלני המשנה שלו. 

מבלי לפגוע באמור לעיל, הספק הזוכה יתחייב לדאוג לאבטחת כל החומר שהגיע אליו במסגרת ביצוע   .ד
או למי מטעמה    עירייהה, ולהציג להתחייבויותיו על פי חוזה ההתקשרות לביצוע השירותים במכרז ז

נציג   החומר.  אבטחת  אמצעי  את  דרישה,  פי  יעביר   עירייההעל  מטעמה  מי  את    או  הזוכה  לספק 
 ימי עבודה.  7בנוגע לאמצעי האבטחה ככל שיהיו. הספק הזוכה מתחייב לתקנם בתוך  והערותי

   דיות ואבטחת מידע. שמחייבות את העירייה לעניין שמירת סו  ל התקנותכב דהספק מתחייב לעמו .ה

 

 נזיקין, שיפוי ופיצוי .7.8

או לגופו ו/או    עירייה ה הספק הזוכה יקבל על עצמו את האחריות לכל נזק, או אובדן שיגרמו לרכוש   .א
לרכושו של כל אדם אחר, לרבות לעובדי הספק והמועסקים על ידו בביצוע חוזה זה, עקב מעשה או  

 שבא מכוחו ו/או מטעמו תוך כדי ביצוע חוזה ההתקשרות. מחדל של הספק, עובדיו, שליחיו, או כל מי  

לשלם סכום כלשהו בגין מעשה, או מחדל, שהספק אחראי להם, על פי כל דין, או על    עירייה ה   החויב  .ב
הסכום    תהיהסכום השיפוי    .די בגין כל סכוםבאופן מי  עירייההת, ישפה הספק את  פי חוזה ההתקשרו

 לשלם, ולא בהכרח בחיוב על פי פסק דין.  החויב   עירייההש
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נדרש המציע הזוכה לחתום על יתר טפסי החוזה ולא חתם על החוזה במועד בו נדרש לחתום עליו   .ג
כמפורט בדרישה ו/או לא צרף את אישור הביטוח ו/או את הערבות לביצוע, אזי מבלי לפגוע בשאר  

זה,    עירייהה זכויות   שהגיש    רשאי  תהיה  עירייההבמקרה  להצעה  הבנקאית  הערבות  את  לחלט 
 ולמסור את העבודות לביצועו של כל צד ג'.

 ביטוח .8

המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל )יבחר כזוכה במכרז( ימציא לעירייה   .8.1
  את הפוליסות ואישור קיום ביטוחים כפי הנדרש במכרז ללא כל שינוי בתוכנם אלא אם אושר בהליך 

 שאלות הבהרה או הליך אחר בטרם הגשת המכרז. 

מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל חשבונו אצל   .8.2
טוחי  יחברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של התאמת הכיסוי הב 

 העומד לרשותו לדרישות הביטוח במכרז.

מאחר ואין אפשרות להוציא לפועל את כל דרישות הביטוח באמצעות "אישור קיום    –ב המציע  לתשומת ל .8.3
ביטוחים", יהיה על המציע הזוכה למסור לעירייה העתקי פוליסות או תמצית פוליסות חתומות על ידי  

 חברת הביטוח ובהן ירשמו כל הסדרי הביטוח הנדרשים מהמציע הזוכה. 

 למען הסר ספק מובהר בזאת: .8.4

ציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח מסרבת להתאים את  מ .8.4.1
כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח שלו לדרישות הביטוח  

 במכרז לא נלקחו בחשבון בהצעתו. 

העירייה במועד הרשום  מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות   .8.4.2
בהסכם או בכל מקום אחר במכרז, שמורה לעירייה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדית, לחלט  
בכל דרך   נגדו  לנקוט  וכן  ידי ספק אחר  על  זה  את הערבות שהגיש, לבצע את הנדרש במכרז 

י  חוקית העומדת לרשותה של העירייה לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו לעירייה מעצם א
 עמידת המציע בהתחייבות זו כלפיה. 

קיום   .8.5 אישור  בנוסח  שיתבקשו  לשינויים  להסכים  בלעדי  דעת  שיקול  יהיה  לעירייה  כי  בזאת  מובהר 
( בנוסח  9א'    טופסביטוחים  כלשהם  לשינויים  בלעדי שלא להסכים  דעת  שיקול  לעירייה  כי  מובהר,    )

רף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי  האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצו
 העירייה תביא לביטול זכייתו, חילוט ערבות ההצעה או ערבות הביצוע. 

 בטחונות  .9

 ערבות הצעה 

לטובת   .9.1 ערוכה  דרישה,  ע"פ  לפירעון  מותנית  בלתי  בנקאית  ערבות  להצעתו  יצרף  במכרז  משתתף  כל 
₪. הערבות    15,000למסמכי המכרז, בסך של      2- אנספח  המצורף למסמכי המכרז דוגמת  המזמין, בנוסח  

 (.  "הערבות הבנקאית להצעה"תהיה חלק בלתי נפרד מההצעה ויש להגישה עם ההצעה במכרז )להלן: 

  את לדרוש    תהיה רשאית  עירייהה      2022/09/1בתוקף לפחות עד ליום  הערבות הבנקאית להצעה תהיה   .9.2
חייב במקרה כזה, להאריך תוקף הערבות    היה יחודשים נוספים והמציע    3הארכת תוקף כל ערבות למשך  

 .  עירייהה הבנקאית להצעה כנדרש, בהתאם להוראות 

ימים, מיום    7לא חתם על יתר טפסי החוזה תוך    ואוהכהצעה הזוכה    אושרהמשתתף במכרז שהצעתו   .9.3
ידי   על  לכך  לטובתה,    עירייהה  ת רשאי,  עירייהה שיידרש  להצעה  הבנקאית  הערבות  סכום  את  לגבות 

 ולמסור את העבודה למציע אחר.
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 ערבות ביצוע 

בלתי מותנית,    - בעת החתימה על חוזה המכרז, ימציא המציע הזוכה למזמין ערבות בנקאית, אוטונומית   .9.4
למסמכי המכרז, צמודה למדד המחירים לצרכן, בשיעור    '3א נספח  בנוסח דוגמת      עירייההערוכה לטובת  

 ש"ח וזאת להבטחת מילוי התחייבויות המציע הזוכה במכרז.  50,000

 

 רז  הבהרות למסמכי המכ .10

הבהרה   .10.1 שאלות  להעלות  רשאים  יהיו  התייחסות    .בלבד  בכתב המציעים  לרבות  מציעים,  שאלות  כל 
לסתירות, ספקות ו/או שגיאות ו/או אי התאמות ו/או חוסרים אם ישנן לדעת המציע במסמכי המכרז,  

 .tovam@sederot.muni.il "ל:הדוא כתובתאל  ,Wordתשלחנה במייל בלבד בקובץ  

 , במבנה שלהלן:  "ל הנ"ל אהדווח לכתובת את שאלות ההבהרה יש לשל  .10.2
 

 מס"ד

המסמך או הנספח  

אליו מתייחסת  

 ההבהרה

פרק וסעיף 

 רלבנטיים 
 נוסח השאלה 

    

 .   15:00בשעה  24.5.2022  מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה

תשובות תשלחנה בכתב, במידת הצורך, לכל המשתתפים במכרז. מסמכי התשובות יהוו חלק בלתי נפרד   .10.3
 ממסמכי המכרז ועל כל מציע לצרף את מסמכי התשובות להצעה ולחתום עליהן. 

   עירייה הימים לפני מועד האחרון להגשת הצעות, לפנות לנציג    5על כל מציע שלא קיבל מסמכי תשובות עד   .10.4
ולבקש לקבלן. לאחר הגשת ההצעות יחשב כל מציע כאילו קיבל את מסמכי התשובות, גם אם לא קיבל  

 ל, ולא תישמע כל טענה סותרת בעניין זה. אותן בפוע 

ינתנו למשתתפים  י אינה אחראית לכל פירוש ו/או הסבר ש  עירייההלמען הסר ספק, מובהר בזאת, כי   .10.5
( יחייבו את המזמין.  ״הבהרות״במכרז בעל פה, ורק שינויים, תשובות ותיקונים שנמסרו בכתב )להלן:  

במסמכי   האמור  בין  סתירה,  של  מקרה  האמור  בכל  יגבר  המקוריים,  המכרז  מסמכי  ובין  ההבהרות 
בהבהרה   האמור  יגבר  עצמם,  ובין  ההבהרות  מסמכי  בין  סתירה  של  במקרה  ההבהרות.  במסמכי 

 המאוחרת יותר.

מציע במכרז כל טענה בדבר סתירה, שגיאה  הלעיל, לא תישמע מ  10.2לאחר חלוף המועד האמור בסעיף   .10.6
 ו/או אי התאמה במסמכי המכרז.

 לענות או להיענות לכל פניה של מציע.  עירייהה אין באמור לעיל לחייב את   .10.7

 מנע ממתן מענה כאשר עפ״י שיקול דעתה הבלעדי הפניה אינה מחייבת מתן הבהרה כלשהיא. ת    עירייהה .10.8

ותיקונים במסמכי  תרשאי    עירייהה .10.9 שינויים  להכניס  האחרון להגשת המכרז,  למועד  קודם  עת,  בכל   ,
ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד  המכרז,  

ויובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדוא"ל או בפקסימיליה לפי הפרטים   מתנאי המכרז 
 שנמסרו על ידי רוכשי מסמכי המכרז. 

על  .10.10 בכתב  שתישלחנה  והודעות  הבהרות  משתתפ-רק  לכלל  המזמין  )בדוא"לידי  המכרז  בפקס(  או    י 
ידו להצעתו. הבהרות והודעות  -תחייבנה ותהוונה חלק ממסמכי המכרז ועל המציע לצרפן חתומות על

 פה או באמצעות הטלפון לא תחייבנה את המזמין. -שתינתנה בעל 
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 הגשת ההצעות  .11

.  עירייהב  על המציע, למסור את הצעתו ושאר מסמכי המכרז, אך ורק במעטפה סגורה לתיבת המכרזים .11.1
יום    -על המציע למסור את הצעתו במסירה ידנית בלבד, לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות  

 .  15:00עד השעה    9.6.2022  חמישי

. למעטפה הראשונה תוכנס רק הצעת המחיר  מעטפות נפרדות  2לתוך המעטפה הסגורה  המציע יכניס   .11.2
 ולמעטפה השנייה יצורפו יתר מסמכי המכרז.  לנספח הטכני(  9)נספח ג'

לא תתקבלנה הצעות הנשלחות בדואר ו/או בכל דרך אחרת שאינה ידנית ו/או שהתקבלו לאחר המועד   .11.3
 הנ"ל.

ב  .11.4 בלבד,  ישראלי  במטבע  יוגשו  המחיר  העתק(  עותקים    2-הצעות  מקור+  המכרז )  מסמכי  חוברת    של 
 ובנוסף עותק ע"ג דיסק און קיי.  

לא ניתן להגיש הצעה    -מובהר בזאת כי על המציע לנקוב במחיר ביחס לכל התוכנות / מערכות  הנדרשות    .11.5
חלקית. כמו כן מובהר בזאת כי הצעת המחיר לא תחרוג ממחירי מקסימום/ מינימום שנכללו בטופס  

 צעה שתחרוג מטווח המחירים ביחס לתוכנה/ מערכת אחת או יותר לא תובא לדיון. הצעת המחיר. ה

 .  חוקהמחירים בהצעה אינם כוללים מע"מ כ  .11.6

עבודה שהיא השייכת   .11.7 כל  בביצוע  וסוג שהוא, הכרוכות  מין  יכלול את ההוצאות, מכל  בהצעה  המחיר 
זכאי לקבל כל תשלום נוסף מעבר  באופן ישיר ו/או עקיף, בהתאם למפורט בחוזה. המשתתף לא יהא  

 למחיר שיקבע בהצעתו. 

 בחתימתו על ההצעה ובהגשתה, מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי המכרז ובתנאיו.  .11.8

עותקי נייר במעטפה סגורה. כל עמוד בהצעה יישא חותמת רשמית של המציע   2- יש להגיש את ההצעה ב .11.9
צוין כי נדרשת חתימה כאמור. על המציע לחתום    וחתימה מלאה ובנוסף חתימה כדין במקומות שבם

 כדין על הנספחים בנוסחים הרצ״ב ולהשיבם לרשות כחלק בלתי נפרד מהצעתו. 

 הסתייגות ואיסור חלקיות ההצעה .12

לפסול    רשאיתהיה ועדת המכרזים    -מציע אשר יגיש הצעה שלא בהתאם לתנאי המכרז או בסטייה ממנו   .12.1
 את הצעתו. 

 כל הסתייגות של המציע, עלולה לפסול את הצעתו. .12.2

 על המציע למסור הצעה מלאה לביצוע כל העבודות נשוא המכרז ואין הוא רשאי לחלקן. .12.3

סמכי המכרז ובכלל זה את החוזה המצורף אליהם  הגשת הצעה כמוה כאישור כי המשתתף קרא את מ .12.4
 וכי הינו מסכים לכל האמור בהם.

 

 בחינת ההצעות  .13

 מסמכי המכרז.  בובהתאם לאמות המידה המפורטות    ההצעה תיבדקנה בשני שלביםבכפוף לאמור להלן,   .13.1

 המכרז וכי צורפו כל המסמכים הנדרשים. הסף של  בדיקה כי ההצעות עומדות בתנאי  -שלב ראשון .13.2

לפנות    עירייהה, אין באמור כדי לגרוע מסמכות  הצעות שלא יעמדו בתנאים אלו, לא יעברו לשלב הבא .13.3
 למציעים להשלמת מסמכים, לרבות מסמכים שנדרשו להוכחת עמידת המציע בתנאי סף במכרז.

 מסמכי המכרז. ביכות שנכללו הכשרות,  ע"פ אמות המידה מחיר /א   דירוג ההצעות - שלב שני .13.4
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 אופן קביעת הזוכה במכרז 

 כדלקמן: איכות ומחיר הצעות שעמדו בתנאי הסף ייבחנו על ידי הצוות המקצועי על פי אמות מידה של  .13.5

 . 50% –איכות  רכיב .13.6

חבילת שירותי המערכת לניהול ועדה ונכסים    ,נהו.  הראשחבילת שירותים בנפרד  כלציון האיכות יינתן ל .13.7
 , תמרורים וניהול תשתיות. GISהגיאוגרפית חבילת שירותי המערכת   הוהשניי

 לפי הפרמטרים הבאים: בנפרד  יינתן לכל חבילת שירות ציון האיכות  .13.8

 
   בחינת התאמת חבילת השירות המוצעת לדרישות   –התאמת חבילת השירות המוצעת לדרישות העירייה"  " .1

 . 10%  -להצעה המקצועית(  2ג'העירייה )נספח 
 

    צוות מקצועי מטעם העירייה יבחן כיצד חבילת השירות המוצעת עונה על דרישות העירייה, לרבות תיאור  .א
 .2ג'מילולי וצילום מסכי המערכת ובהתאם למפורט בנספח 

 
ייתן   .ב בסיום בחינת הקריטריונים ל"התאמת חבילת השירות המוצעת לדרישות העירייה" הצוות המקצועי 

לכל   שירותניקוד  הקבועים    ,חבילת  לפי הפרמטרים  העירייה",  לדרישות  להתאמת המערכת  "ציון  וייקבע 
מלוא    2ג'בנספח   את  תקבל  המרבי  הציון  את  שקיבלה  ההצעה  המקצועית.  יתר    10להצעה  וכל  הנקודות 

 ינוקדו באופן יחסי. ההוצאות
 

 20%  -הצגת היישומים המוצעים" "   .2
 

, הצגת תהליך ההסבה וההטמעה המוצעת על ידי המציע,  המוצעים  השירותיםחבילת  של    On-lineמצגת   .א
יושם דגש על הפתרון המוצע כמענה לדרישות המערכת   כל אחד מרכיבי המערכת. במהלך המצגת  עבור 

 . המפורטות במפרט טכני ותמיכה בתהליכי עבודה
 

דעת על כל חבילת שירות מוצעת, וייקבע "ציון  -בסיום בחינת הפרמטרים הנ"ל, הצוות המקצועי ייתן חוות .ב
 . להצעה המקצועית  3ג'בנספח להצגת היישומים המוצעים", לפי הפרמטרים הקבועים 

 
  20עבור כל חבילת שירות מוצעת ההצעה שזכתה ב"ציון הצגת היישומים המוצעים" המרבי תקבל את מלוא  .ג

 הנקודות של פרמטר זה. 
 

: "הציון המקצועי" של ההצעה הנבחנת / "הציון המקצועי" של  ניקוד יתר ההצעות יהיה לפי הנוסחה הבאה .ד
 . 20ההצעה שזכתה בציון המרבי * 

 
 

  -להצעה המקצועית(   4ג'לפי כמות ההמלצות שצורפו להצעה )נספח   -"  וספק המשנה  "ציון המלצות הספק .3
10%   . 

 
, בהם דורגה שביעות הרצון של  תהשירותים המוצעחבילת  כל הצעה תנוקד  לפי כמות ההמלצות שצורפו עבור   .א

הממליץ מהמציע "במידה רבה" או "במידה רבה מאוד" מאיכות העבודה ובעמידה בלוחות זמנים, בשלוש  
 .  להצעה המקצועית במסמך ג'(.  "ציון המלצות" ייקבע לפי הניקוד המפורט 2021-2019השנים האחרונות ) 

 
 יני העבודה ולגרוע ממנין ההמלצות המלצות להן ניתנה  העירייה רשאית לבצע סקר טלפוני מול הלקוחות/ מזמ .ב

 חוות דעת שלילית על ידי הלקוח/מזמין העבודה.    
 

הינו   .ג זה  לסעיף  המרבי  הינו    10הניקוד  המלצה  לכל  והניקוד  ההצעות  1נקודות  לרף    נקודות.  יגיעו   שלא 
 נקודות איכות בסעיף זה לא ימשיכו לשלב בדיקת ההצעות הכספיות. למרות האמור לעיל,    5המינימאלי של     
מציעים      גם  הכספיות  ההצעות  בדיקת  לשלב  להעביר  רשאית  העירייה  תהא  הצעות,  שתי  רק  שיוגשו   ככל 
 נקודות.  5- שקיבלו פחות מ   
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להצעה      4ג'ת למנהל הפרוייקט שצורפו להצעה )נספח  לפי כמות ההמלצו  -"ציון המלצות מנהל הפרוייקט"   .4
 .   10%  -המקצועית( 

 
כל הצעה תנוקד לפי כמות ההמלצות שצורפו עבור מנהל הפרוייקט המוצע, בהם דורגה שביעות הרצון של   .א

(.  "ציון  2019-2021הממליץ ממנהל הפרויקט "במידה רבה" או "במידה רבה מאוד" בשלוש השנים האחרונות )

 .  להצעה המקצועית  4ג'בנספח ת" ייקבע לפי הניקוד המפורט המלצו

 
העירייה רשאית לבצע סקר טלפוני מול הלקוחות/ מזמיני העבודה ולגרוע ממנין ההמלצות המלצות להן ניתנה   .ב

 חוות דעת שלילית על ידי הלקוח/מזמין העבודה. 

 
הינו   .ג זה  לסעיף  המרבי  הוא    10הניקוד  המלצה  לכל  והניקוד  לרף    2נקודות  יגיעו  שלא  ההצעות  נקודות. 

  נקודות איכות בסעיף זה לא ימשיכו לשלב בדיקת ההצעות הכספיות. למרות האמור לעיל,  6המינימאלי של  

ככל שיוגשו רק שתי הצעות, תהא העירייה רשאית להעביר לשלב בדיקת ההצעות הכספיות גם מציעים  

 נקודות. 6-שקיבלו פחות מ

: "ציון התאמת  בהצעה יהיה לפי הנוסחה הבאה  לחבילת שירותיםכיב האיכות  הציון המשוקלל והסופי של ר
המערכת לדרישות העירייה" + "ציון הצגת היישומים המוצעים" + "ציון המלצות לספק" +"ציון המלצות  

 למנהל הפרויקט".  
            

  את הפתרון מרכיב האיכות, העירייה תוכל לדרוש מהמציע להחליף    80%- הציון המשוכלל המינימלי לא יפחת מ
 רכיב המחיר.  שפיע על  יולהעריכו מחדש. שינוי חבילת השירותים במקרה זה לא  חבילת השירותים   שהוצג עבור

 
 . 50% – מחיר  9.13

 שיסתיים שלב בחינת האיכות. מעטפות הצעות המחיר של המציעים ייפתחו לאחר  .1

 ציון המחיר ייקבע כדלקמן:  .2
 

 הצעת מחיר תיבדק עבור כל חבילת שירותים מוצעת.  .א

 תוכפל במספר היחידות, כפי שהוגדר    9ג'הצעת המחיר של המציע עבור כל אחד מן הרכיבים המנויים בנספח   .ב

 (.  "המחיר המשוקלל"עבור אותו רכיב )להלן: 

המחירים   .ג חבילת  סך  עבור  המציע  של  המחיר  הצעת  לכדי  יסוכמו  הטבלאות  מן  אחת  בכל  המשוקללים 

 שירותים. 

    הנקודות של רכיב המחיר. 50חבילת השירותים הזולה ביותר תקבל את מלוא   .ד

הבאה .ה הנוסחה  לפי  יהיה  ההצעות  יתר  סכום  ניקוד   / ביותר  הזולה  השירות  לחבילת  המחיר  הצעת  סכום   :

 .50* ההצעה בהצעה הנבחנת 

 
 הציון המשוקלל והסופי עבור כל אחת מחבילות השירותים של רכיב המחיר ורכיב האיכות יהיה לפי הנוסחה .      3
 .  הצעה שתקבל את הציון המשוקלל הגבוה ביותר תומלץ "ציון רכיב האיכות" + "ציון רכיב המחיר"   –  הבאה        

 לאישור ועדת המכרזים להכרזתה כזוכה במכרז.           
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 שונות  .14

 לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.   תמתחייב   עירייהה אין  .14.1

ותיקונים או לפרסם  , על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את המכרז או לבצע בו שינויים  תרשאי    עירייה ה .14.2
דואר רשום ו/או בדוא״ל לכל הספקים אשר הגישו הצעות  או  /ופקס'  מכרז חדש, הודעה על כך תשלח ב

 למכרז זה.  

לבטל את המכרז או שלא לבצע את החוזה ו/או לא לחתום על החוזה, לא תהיה    עירייה החליט  תאם   .14.3
 שהוא כלפיה. למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג 

לשקול כל שיקול שיביא להשגת מירב    תרשאי  עירייהההא  ת לקביעת הזוכה במכרז,  ה  במסגרת שיקולי .14.4
 היתרונות עבורה.  

את הזכות ליישם חלקים ממנה ולפי לוח    ת  חייבת לקבל הצעת המציע במלואה ושומר  ה אינ  עירייה ה .14.5
 ולפי שיקולים תקציביים.   הזמנים הנוח ל

 אין בהתקשרות עם הזוכה כל התחייבות מצד המזמין להימנע מקבלת שירותים גם מספקים נוספים. .14.6

על   .14.7 להטיל  כדי  במכרז  כלשהו  זוכה  בקביעת  זכות    עירייההאין  כזוכה  שנקבע  למי  להעניק  או  חובה 
 בהיקף כלשהו.  יהעיריהלהתקשרות  

הא זכאית לאכוף על המשתתף שהצעתו תקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז בהתאם לתנאי  ת    עירייהה .14.8
 החוזה. 

שווה   .14.9 הייתה  שלהן  המשוקלל  הניקוד  אשר  יותר,  או  כשרות  הצעות  שתי  ויהיו  היה  כי  בזאת  מובהר 
התמחרויות נוספות בדרך כפי שתמצא  לערוך ביניהם התמחרות ו/או    עירייהה  תרשאי  -והטובה ביותר  

 לנכון, עד לקבלת הצעת מחיר שהינה הטובה ביותר מבין כל ההצעות. 

ציבוריות    רשאית  תהיה  עירייהה .14.10 מוסדות  של  ובהתייחסות  המציע  של  ויכולת  ותק  בניסיון,  להתחשב 
 רשויות מקומיות ו/או גופים אחרים למציע. 

היתר,    עירייה ה בשיקולי   .14.11 בין  בחשבון  וטיב  יילקחו  הכספית  היכולת  הביצוע,  וכושר  המקצועי  הידע 
העבודה של המציע, לרבות ניסיונו של המציע בעבודות קודמות ובצוע נאות של עבודות בסדר גודל ומהות  

 דומים והעדר תביעות ו/או הפסקות עבודה מטעם מזמינים.

לשביעות רצונה  שלא  ,  העבור  הצעות של מציעים אשר ביצעו בעבר עבודתם  לפסול  ת רשאי  תהיה  עירייהה .14.12
רצונם של   לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לביצוע העבודה    גופיםאו לשביעות  אחרים, או שנוכחה 

 .  שביעות רצון לעניין זה לרבות אופן סיום ההתקשרות עם העירייה או הגופים האחרים להנחת דעתה.

ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לכל חלק מהם,    עירייה הבבדיקת ההצעות והמציעים יהיו   .14.13
עם   פעולה  ישתף  כל אחד מהמציעים  לנכון.  שימצאו  כפי  בדיקה,  כל  לנכון,  שימצאו  ומי    עירייההכפי 

לעיל,  מ כנדרש וכאמור  לא שיתף המציע פעולה  טעמה בבדיקות כאמור, ככל שתבקש לערוך בדיקות. 
 , מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה.רשאית  עירייהה  תהיה

, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע ו/או נתון  עירייהה  רשאיתעוד   .14.14
לדעת   הדרושים,  הבהרה,  מטעמ  עירייההו/או  מי  להשלמת  וו/או  פניה  לרבות  ההצעות,  להערכת   ,

 מסמכים, כולל מסמכים שנדרשו כתנאי סף במכרז זה.

חוסר או תנאיה  ,מחירה בשל סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל להתחשב לא רשאית עירייהה .14.15  בשל 
   .כנדרש ההצעה  מונע הערכת   עירייה ה שלדעת באופן   ,המכרז שבמסמכי לנתונים או לדרישות התייחסות 

אי הגשת הצעת מחיר ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם,   .14.16
ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים, ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת  -בין על 

 ההצעה. 

 ן לכך, ככל שצוין. בהצעת הקבלן אין לכלול מס ערך מוסף, אלא במקום מיוחד שצוי .14.17
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 תחולנה על המציע.  -הוצאות הגשת ההצעה וההשתתפות המציע במכרז  .14.18

בכפוף   .14.19 הזוכה,  בהצעה  עיון  זכות  קיימת  הדין,  להוראות  בהתאם  כי  המשתתפים  לידיעת  בזאת  מובא 
לסודות מסחריים / מקצועיים. על המציעים לציין בהצעתם מהם המסמכים / נתונים המהווים סודות  
מסחריים / מקצועיים, ככל שקיימים, אותם הם מבקשים שלא לחשוף בפני משתתפים אחרים. מבלי  
לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על ידו לא יהוו סוד מסחרי או  

ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הד ין  סוד עסקי. מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינה בסמכות 
 והפסיקה. 

גם   סודיים  בהצעה  אלה  שחלקים  בכך  הודאה  מהווה  כסודיים  בהצעה  חלקים  סימון  כי  יובהר  כן 
בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכון העיון בחלקים אלה של הצעות  

 המציעים האחרים.

להעתיקם ו/או לעשות בהם    רשאי , והמשתתף אינו  עירייהההינם רכושה הבלעדי של    כל המסמכים, .14.20
 שימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעתו.   

 

 הודעה על הזכייה וההתקשרות .15

הודע .15.1 כך  על  לו  תימסר  במכרז  הזוכה  קביעת  רשוםזכייה    תלאחר  הזוכה    במכתב  שמסר  בדוא"ל  או 
 לעירייה. 

   .או בדוא"ל שנמסר לעירייה משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב, בדואר רשום .15.2

בהתחייבויותיו   .15.3 יעמוד  לא  והמשתתף  המכרזהיה  לתנאי  את    רשאיתתהיה    עירייהה,  בהתאם  לבטל 
ידי   על  שייקבע  החל בתאריך  בכתב למשתתף,  בהודעה  במכרז  וזאת לאחר    עירייה ה הזכייה  בהודעה, 

מעוות בהתאם להודעה  שניתנה למשתתף הודעה בה נדרש לתקן את המעוות, והמשתתף לא תיקן את ה
 ותוך זמן שנקבע בהודעה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין. 

שבידה לגביה וכן למסור    להצעה להגיש את הערבות הבנקאית    עירייה ה  רשאיתבוטלה הזכייה במכרז   .15.4
על כל הפסד שיגרם      עירייההאת ביצוע המכרז ו/או ההזמנה למי שייקבע על ידה, והמשתתף יפצה את  

 בגין כך.  הל

 

 תחייבויות ואישורים שידרשו מהמציע הזוכה ה .16

ימים מיום קבלת ההודעה,    10( יחתום תוך  ״זכייה  הודעת״  :מציע שנמסרה לו הודעה על זכייתו )להלן .16.1
את ערבות הביצוע, אישור עריכת   עירייהמכרז, ועד אותו מועד ימציא לל המצורףעל הסכם ההתקשרות 

 הביטוחים ואת יתר המסמכים שעליו להמציא על פי מסמכי המכרז. 

  לבטל רשאי  המזמין    תהיה ימים מיום קבלת הודעת הזכייה,    10תוך    16.1לא עמד הזוכה בהוראות ס.ק   .16.2
, לחלט את הערבות ולהתקשר על פי מכרז זה, עם מי מהמציעים שהצעתם דורגה אחריו,  הזכייהאת  

 בהתאם לסדר דירוגם. 

לספק שהצעתו נתקבלה, כדי לממש את ההתקשרות ביניהם, וכי    עירייההמובהר בזאת כי אין בהודעת   .16.3
כאמור   הנדרשים  המסמכים  והשלמת  הצדדים,  שני  ע״י  החוזה  חתימת  עם  רק  תמומש  זו  התקשרות 

 לעיל.  16.1בסעיף 

, לתקופה  להצעה  הבנקאיתלדרוש מהזוכה הארכת תוקף ערבות    רשאית  תהיה  עירייההחרף האמור לעיל,   .16.4
 והזוכה מתחייב להאריך את תוקף הערבות בהתאם.  הנוספת שתקבע על יד 

המלאה לדאוג להשיג על חשבונו את כל הרישיונות והאישורים הנדרשים    האחריותהזוכה במכרז    על .16.5
 עפ״י דין, על מנת לקיים את השירות בהתאם לתנאי המכרז.
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 ביצוע השירותים   .17

ובמועדים שיאפשרו   .17.1 כוח אדם, באיכות, בכמות  ובפרט  הספק הזוכה מתחייב להקצות את המשאבים 
במכרז   המפורטים  השירותים  ב׳  וביצוע  בפרק  הטכני.-כמפורט  השירות    המפרט  ברמת  לעמוד  וכן 

 . הנדרשת

וה  הספק הזוכה מתחייב לעמוד בצורה קפדנית בלוחות הזמנים הנדרשים. אי עמידה בלוח הזמנים תהו .17.2
 הפרה יסודית של חוזה ההתקשרות.

  ההתקשרות   חוזהכל דיווח שיידרש ביחס לביצוע השירותים עפ״י    עירייההספק הזוכה מתחייב לתת ל .17.3
 .המכרז למסמכי המצורף

לשם ביצוע כל השירותים האמורים במכרז זה, הספק הזוכה ישמש קבלן עצמאי ויבצע את חיוביו על פי   .17.4
 השירותים במכרז זה כקבלן עצמאי.חוזה ההתקשרות לביצוע 

 . עירייהה לא ישררו יחסי עובד מעביד בין הספק הזוכה, או בין מי המועסק מטעמו, בביצוע חוזה זה, לבין   .17.5

הספק מתחייב להודיע ולהבהיר לכל מי מהמועסקים על ידו בביצוע חוזה ההתקשרות לביצוע השירות,   .17.6
כי ספקי המשנה ועובדיהם יראו כחלק    ד מעביד. יובהרכל יחסי עוב  לא יתקיימו  עירייהה כי בינו ובין  

 מהמועסקים על ידי הספק הראשי בביצוע חוזה ההתקשרות לעניין הצהרתו בסעיף זה.
 

 עלות השתתפות במכרז זה   .18

כל משתתף במכרז יישא בלעדית בכל העלויות, מכל סוג ומין שהוא בקשר להשתתפותו במכרז, לרבות   .18.1
 .  עירייההעלות כל בדיקה ובירור שיעשה, בין ביוזמתו ובין לפי דרישת 

ו .18.2 פיצוי למשתתף במכרז על    עירייההבשום מקרה המשתתף במכרז לא ידרוש  ו/או  לא תיתן כל החזר 
 אם זכה במכרז ובין אם לא. הוצאות השתתפותו, בין 

 

 אישורים ורישיונות   .19

על המציע לדאוג להשיג על חשבונו ואחריותו את כל האישורים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע   .19.1
 התחייבויותיו נשוא המכרז וההסכם. 

 ההצעה המוגשת היא שלמה. מגיש ההצעה יחשב כספק ראשי.  כי ברור ומוסכם על הצדדים  .19.2
 

 

 

 בברכה,

    דוידי אלון                        

 עיריית שדרות  ראש    
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 2022/11מכרז מס' 
 

 מנהלה  -א' פרק
   הסכם התקשרות 

 

 מכרז/חוזה מס'  
XX/2022 

   בשדרותשנערך ונחתם 

 ביום _________ לחודש _____________ שנת __________ 

 - ב  י  ן      -

  

   עיריית שדרות
 שדרות , 6 לב  בר חיים

 (המזמיןו/או   עירייהה -)להלן  

   -לבין-
    _______________   __________________ 
 ח.פ. ______________   ת.ז. ___________    
 מרח' ______________   מרחוב _____________    
 על ידי מנהליה המוסמכים לחתום    מ________________    
 כדין ולהתחייב בשמה    ( הספק -)להלן     

 ה"ה __________ ת.ז. _________ 
 ה"ה __________ ת.ז. _________ 

 ( הספק -)להלן         
 
 

אספקה, התקנה, ותחזוקה  למתן שירותי  לקבלת הצעות    XX/2022שמספרו      פומבי מכרז  פרסם      עירייההו והואיל:

גיאוגרפית   מידע  ומערכת  הנדסה  אגף  ובניה,  לתכנון  לוועדה  מידע  מערכת  של    - )להלן   GIS  –שוטפת 

 (, כמפורט בהסכם זה וביתר מסמכי המכרז;המכרז

והספק מצהיר כי יש בידיו את כל הרישיונות, האישורים, הידע והמומחיות והיכולת הארגונית הדרושים   והואיל:

שירותים מסוג וטיב השירותים נשוא ההסכם ולו הציוד, החומרים וכח האדם הדרושים למתן    לביצוע

 ;  עירייהה השירותים נשוא ההסכם בתחום שיפוט 

לקבל את הצעתו    עירייה ה   ראש, בהחלטתה מיום _______, המליצה בפני    עירייההוועדת מכרזים של   והואיל:        

את המלצת ועדת המכרזים, בכפוף לעמידת הספק    עירייה ה  ראש של הספק ובתאריך __________ אישר  

 בהוראות הסכם זה והוראות כל דין. 
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 : לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן 

 : מבוא  .1

מסמכי   . א  לרבות  בו,  הכלולות  וההגדרות  ההצהרות  לרבות  זה,  לחוזה  הנספחים  המבוא  המכרז, 
 למסמכי המכרז והנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. 

 כל מסמכי המכרז, לרבות הצעת הספק, מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.   . ב 

 בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן:  .2

 למתן שירותי אספקה, התקנה, ותחזוקה שוטפת של מערכת מידע לוועדה לתכנון        "המכרז" 
גיאוגרפית                                מידע  ומערכת  הנדסה  אגף  ע"י    GIS  – ובניה,   ובו      עירייה ה שפורסם 

 זכה הספק.                               

 ולרבות חוזה זה.     ים המפרט   כל מסמכי המכרז, על צרופותיו,  "מסמכי המכרז"  

 כל התנאים שפורטו במסמכי המכרז.    "תנאי המכרז"  

לנהל, לתאם      עירייה ה או כל אדם אחר שימונה על ידי      עירייה ה רכז המחשוב של   "המפקח"         
 ולפקח על ביצוע השירותים על ידי הספק בהתאם לאמור בחוזה זה. 

השרות והמערכת אותן התחייב הספק לספק על פי המכרז ותנאי המכרז, בהתאם   "התוכנות"   
 למפרטים שבתנאי המכרז. 

 המפרט במסמכי המכרז.   "המפרטים"  

   ו/או מי שימונה על ידה.   עירייה ה מהנדס   "המנהל"   

 : הצהרות והתחייבויות הספק  .3

 הספק מצהיר, מאשר ומתחייב בזה כדלקמן:  

כי הינו מוסמך, על פי האמור במסמכי ההתאגדות שלו, לעסוק בכל הפעילויות הדרושות לביצוע   . א 
 התחייבויותיו עפ"י חוזה זה, ובהתאם לתנאי המכרז. 

ניסיון בעבודה עם תוכנ  . ב  ות המחשב המפורטות  כי עומד לרשותו כוח אדם מקצועי, מיומן ובעל 
 . עירייה במפרט הטכני והמסוגל לספק הדרכה בהתקנת התוכנות ותמיכה והדרכה ל 

כי הוא מפעיל מוקד תמיכה ושירות ללקוחותיו רוכשי התוכנות, וכי הוא מעסיק עובדים במספר   . ג 

 מתאים לצורך הפעלת המוקד. 

וזכויות שימוש אחרות הגלומות בתוכנו  . ד  היוצרים,  זכויות  בעל  לשווקן  כי הוא  זכאי  וכי הוא  ת 
ולהתקינן ולהתקשר בחוזה זה וכי יש בידו את כל האישורים הדרושים להתקשר בחוזה זה וכי  
אין כל מניעה משפטית ו/או חוזית אחרת מכל סוג שהוא להתקשרותו בחוזה זה. סעיף זה הינו  

 מתנאיו היסודיים של ההסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית, על כל המשתמע מכך. 
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הוגשה    כי  . ה  לא  וכי  כלשהו,  שלישי  צד  של  זכויות  בכל  פגיעה  זה  חוזה  פי  על  בהתקשרותו  אין 
מידית על כל תביעה שתוגש כנגדו על    עירייה תביעה כלשהי נגדו על הפרת זכויות. הספק יודיע ל 

הפרת זכויות יוצרים ו/או הפרת כל זכות אחרת בגין אספקת התוכנות נשוא חוזה זה והשימוש  
 בהן.  

מבנה   . ו  לו  ומוכר  ידוע  מותאמות    ו וצרכי   עירייה ה כי  ידו  על  המסופקות  והתוכנות  השירות  וכי 
 .   עירייה ה בתחומים הרלוונטיים וכי הן נותנות מענה נאות לצורכי    עירייה ה לצורכי  

פי   . ז  על  הנדרשים  וההיתרים  האישורים  הרישיונות,  בעלי  הנם  ידו  על  המועסקים  וכל  הוא  כי 
ת כל דין, לשם ביצוע העבודות נשוא הסכם זה,  וכן כי אישורים אלה  הוראות הסכם זה והוראו 

 יישארו בתוקף במהלך כל תקופת ההסכם. 

באיכות   . ח  מענה  ויספק  הטכני  הנספח  במסגרת  המפורטת  השירות  רמת  בדרישות  יעמוד  כי 
השירות   למועדי  בהתאם  וברציפות  ההסכם  מדרישות  תפחת  שלא  באיכות  מעולה,  מקצועית 

 ם.  הנדרשים בהסכ 

משום הפרת זכויות קנייניות של גורם אחר, לרבות    עירייה ה כי אין במילוי התחייבויותיו כלפי   . ט 
 הפרה של זכויות סימני מסחר, סוד מסחרי או פטנט. 

ל  . י  יודיע  ההתקשרות    עירייה כי  להמשך  מניעה  כל  על  ו/או  בתוכנה  בזכויותיו  שינוי  כל  על  מיד 
 ם או פגיעה בסודות מסחריים הנוגעים לשירותים.  ו/או על כל תביעה בגין הפרת זכויות יוצרי 

מוניציפאליות,  . יא  רשויות  המחייבות  והתקנות  החוקים  בכל  עומד  הוא  חתימה    כי  חוק  לרבות 
 והנחיות גנזך המדינה לשמירה על מסמכים אלקטרוניים.   2001- אלקטרונית תשס"א 

זה זה, לרבות נתונים  כי בדק ובחן בקפידה את כל הנתונים הנחוצים לקיום התחייבויותיו שבחו  . יב 

בדבר   קיום    עירייה ה שונים  על  ו/או  הצעתו  על  להשפיע  כדי  בו  שיש  אחר  נתון  כל  וכן 
 התחייבויותיו עפ"י חוזה זה. 

כי קרא את מסמכי המכרז ונספחיו וכי מסמכי המכרז ונספחיהם, תנאי המכרז ותנאי חוזה זה   . יג 
הדרוש   כל  את  ולבצע  לקיימם  ביכולתו  יש  וכי  לאשורם  לו  וברורים  הדרישות    ,ידועים  פי  על 

עובדים מיומנים   להעסיק  ובמועד שנקבע למסירתן. הספק מתחייב  והתנאים המפורטים בהם 
 קת והתקנת הציוד והתוכנות במועדים שנקבעו בחוזה זה. ובמספר הדרוש לאספ 

עניינים או   . יד  ניגוד  כי ביצוע השירותים על ידו כאמור בחוזה זה אינו מעמיד אותו בכל מצב של 
חשש כלשהו לניגוד עניינים, וכי הוא יימנע מלקבל על עצמו בעתיד ביצוע עבודות שיש להן נגיעה  

 ו/או חשש כלשהו לכך שייקלע למצב של ניגוד עניינים. כלשהי לשירותים נשוא חוזה זה  

כי ישמור בסודיות כל מידע שיגיע אליו במהלך אספקת השירותים על פי חוזה זה ועל פי מסמכי   . טו 

המכרז, ולא יעשה שימוש במידע כאמור אלא לצורך ביצוע השירותים על פי חוזה זה. סעיף זה  
תהוו  והפרתו  ההסכם  של  היסודיים  מתנאיו  מכך.  הינו  המשתמע  כל  על  יסודית,  הפרה  ה 

התחייבות לשמירת סודיות, תחול גם על עובדים שיועסקו על ידי הספק ו/או קבלני משנה ו/או  
ולהמציא את   סודיות  על התחייבות לשמירת  גורם אחר מטעמו. הספק מתחייב להחתימם  כל 

 , על פי דרישתה. עירייה כתב ההתחייבות ל 
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המערכ   כן   כמו  . טז  כי  הספק  לרשות  מצהיר  שיעמיד  כל    עירייה ה ות  את  הפחות  לכל  מכילות 
ב  היום  המופעלת  במערכת  הקיימות   ל   עירייה האפשרויות  ו/או    עירייה וכי  נזק  כל  יגרם  לא 

לתקנו   הספק  בזה  מתחייב  כזה  חסר  ויתגלה  במידה  הספק.  של  למערכות  ממעבר  מחסור 
ההסכם  מעיקרי  הינה  זו  הצהרה  חשבונו.  על  מיידי  באופן  הפרה    ולהשלימו  מהווה  והפרתה 

 יסודית שלו. 

על   . יז  כספית  ו/או  חוקית  התחייבות  בהטלת  הכרוכה  החלטה  יקבל  לא  כן  עירייה ה כי  אם  אלא   ,
 .    עירייה ה יקבל על כך, מראש ומכתב, את הסכמת  

יודע שהשירותים נשוא ההסכם יבוצעו בהתאם למסגרת התקציבית המאושרת על  . יח  ידי  - כי הוא 
על   עירייה ה  ובכתב  מראש  שתאושר  וכפי  לו    עירייה ה   מנכ"ל  ידי  - ,  ידוע  כי  הספק  מצהיר  כן   .

ניתן   התקציבית  מהמסגרת  חריגה  מקרה,    תהיה שבכל  בשום  וכי  עימו  ההתקשרות  את  לסיים 

 ירותים בהיקף כספי החורג מהמסגרת התקציבית המאושרת.  הספק לא יבצע עבודות/ש 

הספק מצהיר כי ידועות לו כל ההתחייבויות והחובות הכלולים בחוזה זה וכי הוא יכול לקיימן   . יט 
 במלואן ובשלמותן.  

 ו/או המפקח.   עירייה ה הספק מתחייב  למלא אחר כל ההוראות שיינתנו לו, מעת לעת, על ידי   . כ 

 .ך על הצהרותיו היסודיות בסעיף זה הסכים המזמין להתקשר עמוכי רק בהסתמ כי ידוע לו  .כא

 ההתקשרות  .4

 במסמכי המכרז ותנאיו.     את השירותים כמפורט בזאת מהספק    מזמין   עירייה ה  . א 

ל  . ב  לספק  מתחייב  והתוכנות   עירייה הספק  השירות  בהתאם    את  התחייבויות,  יתר  את  ולקיים 

 למפורט בחוזה זה ועל פי מסמכי ותנאי המכרז. 

שבמסמכי    . ג  המפרטים  את  תואמות  כשהן  התוכנות  את  ולהתקין  לספק  בזה  מתחייב  הספק 
לספק על      עירייה ה   , אלא אם הודיע עבודה   צו תחילת    מועד ימים, מיום    30המכרז, וזאת בתוך  

 מועד מסירה מאוחר יותר. 

ל  . ד  שיאפשר  באופן  המערכות  את  להפעיל  כדי  הנדרש  כל  לעשות  מתחייב  תפקוד    עירייה הספק 
   נאות ותקין באופן רצוף לאורך כל תקופת ההסכם, לרבות ביצוע עדכונים רצופים של המערכות 

ו/או תיקון כל תקלה שתתגלה במערכות    ויישומם   עבודה   תהליכי   לאפיון ובכלל זה בכל הנדרש  
 בתוך הזמנים הקבועים בהסכם זה. 

,  למשתמש   הדרכה   תיק הספק מתחייב לספק את התוכנות והחומרה בליווי תיעוד מלא, לרבות   . ה 
 , מודל נתונים.   מערכת   למנהל   תיעוד 

והמפקח את    עירייה ה הספק מתחייב, קודם לאספקת התוכנות, ככל שהוזמנו, לבדוק עם נציג   . ו 
ב  פירוט העבודות    עירייה התאמת התשתיות באתרים המיועדים  על  ולהודיע  להצבת התוכנות, 

 שיש לבצע בהם, אם בכלל, על מנת לאפשר את התקנת התוכנות.  
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  - גילה הספק סתירה או אי התאמה בין תנאי המכרז, המפרטים, הצעתו, או האמור בחוזה זה   . ז 
ה  יפנה הספק בכתב למפקח כדי שייתן לו הוראות בכתב כיצד עליו לנהוג. בכל מקרה של סתיר 

ולשפר מעבר    , תהא עדיפות לאמור במפרטים  אלא אם האמור במסמכים האחרים בא להוסיף 
 לאמור במפרטים. 

עם   . ח  יתאם  בהתאם    עירייה ה הספק  הכל  התקנתה,  מקום  את  האספקה,  מועד  את  המפקח  ועם 
. בכל מקרה של שינוי במועד ו/או בשעה שנקבעה לאספקה יודיע על כך הספק    עירייה ה לקביעת  

 .    עירייה ה שעות מראש לנציג    24

בסעיף   כאמור  האספקה  בביצוע  שאיחר  כמי  הספק  ייחשב  כאמור  שינוי  על  הספק  יודיע  לא 
 ( להלן. 2ב.) 5

אכן נבדקה    ויאשר כי ההתקנה   עירייה הספק יבצע בדיקות סופיות לתוכנות שהותקנו על ידו ב  . ט 
 בפועל ונמצאת תקינה. 

בו   . י  השלמ ת   עירייה ה במקרה  או  התאמות  ביצוע  לצורכי  ו בקש  התוכנות  של  פיתוח  ,  עירייה ה ת 
חודשים וזאת ללא    3הספק יבצע ההתאמה ו/או ההשלמה הנדרשים תוך פרק זמן שלא יעלה על  

  .   עירייה ה כל תשלום נוסף מצד  

או עבורה    עירייה ה הוצאה, תשלום, או חיוב בשם  אין הספק רשאי לגרום לכל    -   הגבלת הוצאות  . יא 
 ואינו רשאי לגרום לכל הוצאה תשלום או חיוב, בקשר לביצוע התחייבויותיו, כאמור בחוזה זה. 

כספי   . יב  בתשלום  הכרוך  עניין  כל  ותמורה.  כספים  בענייני  סמכות  כל  אין  למנהל  ספק,  להסרת 
קבלת   מחייבים  בתשלום,  הכרוכים  כלשהם  שירותים  לביצוע  ביחס  או  שלישי  לצד  או  לספק 

, שאם לא כן הספק אינו רשאי לבצעם או לחייב בגינם  עירייה ה   מהנדס אישור מראש ובכתב של  

  .    עירייה ה את  

5.  

מתחייב לבצע את השירות בהתאם להוראות הקבועות במפרט המצורף להסכם זה כחלק    הספק  . א 
 בלתי נפרד ממנו וביתר מסמכי המכרז. 

 מובהר כי על השירות יחולו הוראות הביצוע הבאות:  . ב 

של   (1) במקרה  חוזרת  הדרכה  תתבצע  כן  המערכת.  להתקנת  במקביל  תתבצע  העובדים  הדרכת 
 התחלפות עובדים. 

עד  מערכות   (2) אחריה  וגם  ההסכם  תקופת  אורך  לכל  עת  בכל  זמינות  תהיינה  הספק  של  המידע 
 להחלפת המערכות. כל הפסקה יזומה של השרות לצורך תחזוקה תתואם עם הרשות. 

 . הטכני   המפרט   להוראות   בהתאם   עירייה ה יתקיים במהלך כל ימי העבודה של    שירות התמיכה  (3)

לספק מספר מתאים של   (4) יתבצע בתוך מגבלת  הספק מתחייב  מנת שהשירות  על  וציוד,  עובדים 
 השעות האמורה לעיל. 



 שדרות עיריית 
   GIS, אגף הנדסה ומערכת מידע גיאוגרפית  מכרז מערכות ועדה לתכנון ובנייה 

  

-   22   - 

 

 

 

(. בכל מחלוקת או אי הבנה  "המנהל"  כמנהל לצורך הסכם זה )להלן:  האת אחד מעובדי  מנה ת  עירייהה .ג
בו,   כלול  ומה  השירות,  טיב  לעניין  לרבות  הספק,  ע"י  הניתן  השירות  לסוגיית  הנובע  ו/או  הנוגע  בעניין 

 החלטתו של המנהל תהיה המכרעת והסופית, ואין הספק רשאי לערער עליה. 

. כל הפסקה או עיכוב  עירייההמהווים שירות ציבורי חיוני לניהול    הספק מוסכם על הצדדים כי שירותי   .ד
 והינה הפרה יסודית של הסכם זה.   עירייהבמתן שירותים אלה מעל זמן סביר מהווה פגיעה ממשית ב

6.  

הזכות לשנות את סדרי השירות של הספק   עלשומרת  עירייהה לחוזה זה, 4האמור בסעיף  מבלי לפגוע בכל .א
בכל פעם שתמצא לנחוץ, והספק מתחייב להתאים את השירות הניתן לרשות בהתאם להנחיות המנהל, ככל  

 שיהיו כאלה. 

המנהל יקבע כי אינו  הספק מתחייב להחליף כל עובד המועסק על ידו במתן השירות בתחום הרשות, אשר   .ב
 .  עירייההמתאים לתפקידו, וזאת מיד עם קבלת דרישה לכך מ 

 התמורה .7

את הסכום   לשלם לספק   עירייהה ת מתחייבמוסכם בזאת כי בתמורה לקיום  הוראות חוזה זה ע"י הספק,  .א
ידו   על  שתסופק  תוכנה  לכל  ביחס  המחיר,  הצעת  בטופס  הכלול  בהתאם  החודשי  וזאת  מע"מ,  בתוספת 

 (."התמורה"ו של הספק במכרז )להלן: להצעת

 . 60עד דהיינו שוטף +   עירייההתמורה תשולם לספק בהתאם לתנאי התשלום המקובלים ב .ב

( שבו יגיש הספק למנהל חשבון בגין העבודות שבוצעו על ידו ואושרו  5בראשית כל חודש ועד היום החמישי ) .ג
 על ידי המנהל בחודש הקודם.

יבדוק את החשבון   .ד הבלעדי,  המנהל  דעתו  שיקול  פי  על  כלל,  יאשרו  או שלא  בחלקו  או  במלואו  ויאשרו 
בצרוף חשבונית מס שתומצא לו על ידי הספק,    עירייהה( ימים מיום הגשתו לגזבר  10ויעבירו תוך עשרה )

 על גובה התמורה המאושרת. 

ו מקצתה או שלא  יבדוק את חשבונית המס המאושרת כאמור בס״ק ד' לעיל, יאשרה כולה א  עירייההגזבר   .ה
 יאשרה כלל וישלם לספק את הסכום המאושר על ידו . 

זה   .ו הסכם  ע"פ  המחאה    תשולםהתמורה  באמצעות  או  הבנק  לחשבון  ישירה  בנקאית  בהעברה  לספק 
 שתימסר לידי נציג מטעם הספק.

התמורה כאמור הינה סופית ומוחלטת והיא כוללת את ביצוע כל הפעולות לפי ההסכם וכן כל עלות נוספת   .ז
זכאי    תהיההנחוצה לצורך אספקת השירותים, לרבות עלויות ישירות ועקיפות הכרוכות בכך, והספק לא  

אות ו/או שינויים  זכאי לתבוע כל העל  תהיהולא      עירייההלכל תמורה ו/או תשלום ו/או החזר נוספים מן  
 בתמורה, אלא אם סוכם הדבר בכתב בין הצדדים.  

 ימים, לא יזכה את הספק לפיצוי כלשהו.    30איחור בתשלום לספק שלא יעלה על  .ח

 תקופת ההתקשרות .8
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)להלן "תקופת חודשים החל מיום ________ ועד _________    36תוקף הסכם זה הוא לתקופה של   .א
  ההסכם"(.

, בהתאם לשיקול  דעתה המוחלט, לבטל את החוזה עם    עירייההזכותו של  למרות האמור לעיל,   .ב
  30הספק בכל עת, מבלי שתצטרך לנמק החלטתה, ובלבד שתיתן לספק הודעה מקודמת בכתב של  

, מכל מין וסוג    עירייהה יום. במקרה זה, לא תהא לספק כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי  
עם ביטול ההתקשרות, למעט זכותו לקבל את התמורה בגין השירותים שסופקו על  שהוא, בקשר  

 ידו עד למועד ביטול ההתקשרות.  

חודשים )להלן:    12תקופות נוספות של     2- עומדת הזכות להאריך את החוזה ל  עירייהמוסכם כי ל .ג
ההארכה" על  תקופות  גם  המחויבים,  בשינויים  יחולו,  זה  הסכם  הוראות  כאשר  תקופות  "(, 

 ההארכה. 

 היעדר יחסי עובד ומעביד  .9

לספק יחשב הספק כקבלן עצמאי ובלתי תלוי ולא כעובד. מובהר, כי     עירייהה בכל הקשור למערכת היחסים בין   .א
לבין הספק או לבין כל  אדם אחר, המועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוזה, יחסי עובד      עירייה ה אין בין  
 מעביד.  

ר לעיל ובניגוד לכוונת הצדדים המפורשת, ייקבע כי מתקיימים בין הצדדים יחסי עובד ומעביד  אם על אף האמו .ב
חויב כתוצאה מתביעה ו/או דרישה ו/או טענה הנובעת מכך, וכן  י א  בכל סכום בו הו    עירייה היפצה הספק את    -

 ות. בהוצאות ובשכ"ט  עוה"ד. חובתו זו של הספק תחול גם במקרה של פשרה ללא הודאה בחב

הספק מצהיר ומאשר בזה כי העובדים שיבצעו מטעמו את התחייבויותיו על פי חוזה זה הינם עובדיו של הספק   .ג
ההוצאות   בכל  יישא  והוא  הספק,  של  המלאים  והשגחתו  פיקוחו  להוראותיו,  נתונים  יהיו  הם  וכי  בלבד 

 ם בהעסקתם. והתשלומים הכרוכים בהעסקתם, לרבות בתשלום הניכויים על  פי כל דין הכרוכי

 חבות /בנזיקין אחריות .10

אחראי לכל נזק    היהיהנדרשים בזמן ביצוע השירות לפי חוזה זה. הספק    האישוריםאחראי לכל    היה י הספק   .א
שיגרם לעובדיו, שלוחיו, ולכל הבאים מכוחו או מטעמו וכן לכל נזק שיגרם לכל אדם או רכוש כתוצאה מכל  

 עובדיו, נציגיו וכל הבאים מכוחו ומטעמו. מעשה ו/או מחדל שייעשו ע"י הספק ו/או 

  תהיהכתוצאה מעבודתו של הספק,    ו, בגין נזקים שייגרמו ל   עירייהה נגד  כבמקרה של תביעה כלשהי של צד ג'   .ב
עקב תביעה מסוג    עירייהגרם ל תתבע לשלם כאמור, כולל כל הוצאה שיבכל סכום ש  ו ולפצות  ו על ספק לשפות

 עקב תביעה זו.  עירייההה וכל חיוב אחר שיוטל על זה, וכן ריבית ו/או הפרשי הצמד

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ומבלי לפגוע בשאר התחייבויותיו של הספק לפי סעיף זה, מתחייב הספק   .ג
בכל מקרה של תביעה שתוגש נגדה ע"י אדם שנפגע או ניזוק מכל סיבה שהיא ע"י    עירייההלפצות ולשפות את  

כלשהן עפ"י פקודת הנזיקין, כפי  ספק, מורשיו והבאים מכוחו בגין מעשיהם ו/או מחדליהם ו/או תביעות צד ג'  
 שתוקנה או שתתוקן מפעם לפעם עפ"י כל חוק אחר. 

במקרה שבו הציוד/תוכנה או חלק ממנו כפי שיסופקו לפי הסכם זה יהוו נושא של תביעה או הליך בגין הפרת   .ד
נהג ספק  זכויות של צד שלישי כלשהו, אשר בעקבותיו יוטל איסור על השימוש בציוד/תוכנה או בחלק ממנו, י 

 הבלעדי: ו ולפי שיקול דעת  עירייה הבאחת הדרכים הבאות ועל חשבונו, וזאת בהתאם להחלטת 
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 .  עירייהההספק יפעל להשבת הזכות להוסיף ולהשתמש בציוד/תוכנה או בחלק ממנו ע"י  .1

שפה את  הספק י  -הציוד/תכנה בציוד/תכנה שווי ערך אשר אין בו הפרה שכזאת; לחילופין   הספק יחליף את .2
עלי בגין הוצאות החלפה כאמור ש  עירייה ה , לרבות הוצאות רכישת הציוד/תכנה נשוא    עירייההידי  -עשה 

 במקרה זה, עפ"י דין ו/או עפ"י הסכם זה.   עירייההסכם זה. זאת, מבלי לגרוע מיתר הזכויות העומדות ל

 ביטוח .11

העירייה בסעיף זה )ביטוח( תקרא: עיריית שדרות ו/או החברה הכלכלית לפיתוח שדרות בע''מ ו/או תאגידים   .א
 עירוניים ו/או גופי סמך של העירייה ו/או גופים קשורים לעירייה ו/או משרדי הממשלה המממנים. 

פי כל דין, ספק  -אי עלמבלי לגרוע מהתחייבויות ספק על פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחר .ב
מתחייב לעשות ביטוחים כמפורט בהסכם זה. עלות הביטוחים וההשתתפויות העצמיות יחלו על ספק בלבד. כל  

 דרישות הביטוח הרשומות בהסכם זה ייושמו בפוליסות הביטוח של ספק לפני ההתקשרות בין הצדדים. 

יותיו על פי הסכם זה. ספק  מצהיר בזה בשמו  ספק  יסדיר ביטוח לרכוש וציוד שישמשו אותו לביצוע התחייבו .ג
נזק או אבדן שניתן היה לבטח אותם   יבוא בטענה או דרישה כלפי העירייה   בגין כל  ובשם מי מטעמו שלא 

 כאמור, וכך גם לגבי תביעת שיבוב מכל סוג לרבות תביעות תחלוף מחברות ביטוח. 

הביטוח הנדרש, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים בפוליסות ובאישור קיום ביטוחים המצ''ב כנספח   .ד
ואין בהם משום    9א'   )להלן: אישור קיום ביטוחים( אשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה, הנם מזעריים 

יהיה לקבוע ביטוחים וסכומים  אישור של העירייה  או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח. על ספק  
 לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, לעירייה  ולצד שלישי. 

מובהר בזה כי "אישורי קיום ביטוחים" הרשומים בהסכם זה  לא נועדו לצמצם את התחייבויות על פי ההסכם,   .ה
מבטחים לעמוד בהנחיות הפיקוח על  והמתכון התמציתי של אישורי קיום ביטוחים הינו אך ורק כדי לאפשר ל

הביטוח לגבי נוסח אישורי קיום ביטוחים. על ספק יהיה ללמוד דרישות אלו ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח  
 מטעמו על מנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו ללא הסתייגויות. 

את זכויות העירייה, יהיה ספק אחראי  הפר ספק את הוראות פוליסות הביטוח באופן המפקיע את זכויותיו ו/או   .ו
לנזקים שייגרמו לעירייה  באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות כלפיה,  

 והוא יהיה מנוע מלהעלות כלפי העירייה והבאים מטעמה כל טענה כאמור. 

זקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות העצמית  ספק לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נ .ז
 הנקובה בפוליסה. 

ימי עבודה לפני החתימה על הסכם זה וכתנאי לחתימת העירייה על הסכם זה, ימציא ספק לעירייה את אישור    14 .ח
ידי חברת  -קיום ביטוחים ואת הפוליסות בהן נכללים הביטוחים כפי הנדרש על פי הסכם זה כשהם חתומים על

 שיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים. ביטוח בעלת רי

ימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור קיום ביטוחים ו/או בפוליסות, ימציא  ספק לעירייה      14 .ט
 אותם שוב כשהם מתוארכים לתקופת ביטוח נוספת. 

ין משום מתן פטור כלשהו לקבלן  מוסכם בזאת כי בהמצאת אישור קיום ביטוחים ו/או הפוליסות כאמור לעיל, א .י
על פי הסכם זה ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח התחייבה לשפות על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאתם  

 לידי העירייה  כאמור לעיל, אין בה כדי להטיל על העירייה  אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח. 

יה  תהיה רשאית לבדוק את אישור קיום הביטוחים ו/או הפוליסות אך  מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי העירי .יא
לא תהיה חייבת לעשות כך. למען הסר ספק, בדיקתם או אי בדיקתם על ידי העירייה  או מי מטעמה אינה פוטרת  

 את ספק מאחריות על פי דין או אחריות על פי הסכם זה.
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בקש מספק לשנות או לתקן את הפוליסות ו/או את  מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי העירייה  תהיה רשאית ל .יב
אישור קיום ביטוחים על מנת להתאימם להתחייבויות על פי ההסכם. הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור  

 לתקינות אישור קיום ביטוחים ו/או הפוליסות ולא תחול עקב כך על העירייה   אחריות כל שהיא. 

ה ימחק כל מידע שאינו רלוונטי לדרישות העירייה, לרבות מחירים, שמות  ספק יכול להגיש העתקי פוליסות וב . יג
 מבוטחים או ספקים אחרים, כתובות, מידע עסקי סודי וכיו"ב'. 

מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההתחייבויות על פי ההסכם עקב אי המצאת   .יד
 ן בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב העיכוב כאמור. או אי הסדרת ביטוח כנדרש, יישא ספק על פי די

ספק לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזק, אבדן והפסד שסיבתם סכום לא מתאים בפוליסת ביטוח או הפרת תנאי   .טו
 הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה.  

בגין נזק שהוא    ספק מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העירייה   ו/או הבאים מטעמה .טז
זכאי לשיפוי ) או שהיה זכאי אלמלא תוכן הפוליסה ( עפ"י הביטוחים הנ"ל ו/או ביטוח אחר שהסדיר, והוא  
פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק  

 בזדון לקבלן. 

בי .יז יכללו:   ביטוחים  קיום  ואישור  ביטוח  הפוליסות  מעבידים.  אחריות  ביטוח  שלישי.  צד  כלפי  אחריות  טוח 
 אחריות מקצועית. ביטוח חבות סייבר. 

כל הפוליסות תכלולנה: סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות יחולו על ספק.  סעיף לפיו מוותר   . יח
כלפי מי שביצע נזק בזדון  המבטח על זכותו לתחלוף כלפי העירייה  והבאים מטעמה, הוויתור כאמור לא יחול  

כלפי ספק. סעיף לפיו המבטח לא יטען לטענת ביטוח כפל כלפי מבטחי העירייה   והביטוח של ספק הינו ראשוני  
וקודם לכל ביטוח שנערך על ידי העירייה. ביטול חריג רשלנות רבתי אולם אין בביטול החריג בכדי לפגוע בזכויות  

צפוי. סעיף לפיו הפוליסות לא  -דין. כיסוי זיהום פתאומי תאונתי ובלתיהמבטח ו/או בחובות המבוטח על פי ה
לידי   רשום  בדואר  כך  על  כתובה  הודעה  תימסר  אם  אלא  הביטוח,  תקופת  במשך  תבוטלנה  ולא  תצומצמנה 

יום מראש. סעיף לפיו מעשה או מחדל של ספק בתום לב לא תפגע בזכויות העירייה     60העירייה לכל הפחות  
 י. לקבלת שיפו

צפוי.  -בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית יבוטלו חריגים או סייגים בגין: כיסוי זיהום פתאומי תאונתי ובלתי .יט
אובדן   בפרטיות.  פגיעה  הרע.  לשון  והוצאת  השמצה  דיבה,  לב.  בתום  מסמכות  חריגה  עובדים.  של  יושר  אי 

 ומסמכים.  השימוש ועיכוב עקב נזק מכוסה. אחריות בגין קבלני משנה. אובדן מידע 

 בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית ירשמו:  .כ

מיום   (1) מאוחר  יהיה  לא  הרטרואקטיבי  הכיסוי  תחילת  מועד  רטרואקטיבית".  ביטוח  "תקופת  סעיף 
 ההתקשרות בין העירייה  לבין ספק. 

למעט  חודשים לאחר ביטול או אי חידוש הביטוח    6סעיף "תקופת ביטוח וגילוי מאורכת ". תקופת גילוי של  (2)
עקב מעשה מרמה או אי תשלום ע"י ספק, ובתנאי שאין ביטוח אחר המכסה את חבות ספק  באותו היקף  

 ביטוח כפי הפוליסה שפקעה.

בפוליסה לביטוח חבות סייבר יבוטלו חריגים או סייגים בגין: פגיעה בפרטיות. הפרת סודיות. הוצאת לשון הרע.   .כא
ין. הפרת זכויות קניין רוחני. גניבת סייבר. סחיטת סייבר. חריגה  הוצעת דיבה. גניבה ספרותית. פגיעה במוניט

 מסמכות בתום לב. אובדן השימוש ועיכוב עקב נזק מכוסה. אובדן מידע ומסמכים.  

 בפוליסה לביטוח חבות סייבר ירשמו:  .כב

מיום   (1) מאוחר  יהיה  לא  הרטרואקטיבי  הכיסוי  תחילת  מועד  רטרואקטיבית".  ביטוח  "תקופת  סעיף 
 בין העירייה לבין ספק. ההתקשרות 
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חודשים לאחר ביטול או אי חידוש הביטוח למעט   6סעיף "תקופת ביטוח וגילוי מאורכת". תקופת גילוי של  (2)
עקב מעשה מרמה או אי תשלום ע"י ספק, ובתנאי שאין ביטוח אחר המכסה את חבות ספק  באותו היקף  

 ביטוח כפי הפוליסה שפקעה.

צד שלישי תכלול כיסוי ביטוחי בגין: תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי  הפוליסה לביטוח אחריות סיכוני   .כג
למעט תביעה כנגד מי שחייב בתשלום דמי ביטוח לאומי כלפי עובדיו. שימוש ברכב שאינו חייב בהסדרת ביטוח  

 מה. על פי הפקודה לביטוח כל רכב מנועי. פגיעה בכל רכוש כולל רכוש בבעלות העירייה. שימוש במכשירי הר

הפוליסות )מלבד אחריות מקצועית וחבות סייבר( תהיינה על פי נוסח הידוע בשם 'ביט' או נוסח אחר הדומה לו   .כד
 בכיסוי הביטוחי. 

 הרחבי שיפוי: .כה

הפוליסות צד שלישי, חבות סייבר ואחריות מקצועית, תכלולנה הרחבת שיפוי לטובת העירייה בגין אחריותה   (1)
ספק ותכלולנה סעיף "אחריות צולבת" לפיו יחשב הביטוח כאילו הוצאה  למעשה ו/או טעות ו/או מחדל של 

הפוליסה על שם כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד. פוליסת אחריות מקצועית לא תכלול כיסוי בגין תביעות  
 ספק כלפי העירייה. 

 ביטוח אחריות מעבידים יורחב לשפות את העירייה באם תחשב כמעביד של עובדי ספק. (2)

יות בפוליסות ואישור קיום ביטוחים יהיו לתובע ולתקופת הביטוח וכדלקמן: ביטוח אחריות כלפי  גבולות האחר  .כו
שלישי   מעבידים    1,000,000  –צד  אחריות  ביטוח  מקצועית    - ₪.  אחריות  ביטוח  ספק.  של  הפוליסה    -כפי 
 ₪. 4,000,000  -₪. ביטוח חבות סייבר צד א' וצד ג'  4,000,000

ך להרחיב את היקף ביטוחי ספק ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים, יערוך  ככל שלדעת ספק קיים צור .כז
 ספק את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבונו הוא ובכפוף לאמור לעיל. 

 ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות סייבר יהיו בתוקף, כל עוד קיים לקבלן  אחריות על פי כל דין.  .כח

האמור בכל מקום בהסכם זה, ולאורך כל תקופת ההסכם, מתחייב ספק למלא אחר כל  מבלי לגרוע מכלליות   .כט
הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו. על ספק חלה החובה על פי החוק ועל פי הסכם זה לוודא כי  

 תיו. כל קבלני המשנה מטעמו יקפידו אף הם למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנו

הוראות סעיף זה )ביטוח( על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מחיובי ספק לפי הסכם זה, או כדי להטיל   .ל
על העירייה חבות כל שהיא. מוצהר ומובהר בזאת במפורש, כי אין בעריכת ביטוחים כאמור, כדי ליצור עילות  

רך הביטוח וכן אין בכך כדי לפטור את גורם  תביעה כלשהן כלפי העירייה  שלא היו קיימות כלפיה, אלמלא נע
 הנזק )למעט העירייה ( מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו. 

 . הפרה של סעיף זה ) סעיף ביטוח (, תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם .לא

 ספק   החלפת .12

ב .א לפגוע  דעת  עירייההשל    הזכות מבלי  שיקול  עפ"י  החוזה  בתקופות    הלבטל  מועד  בכל  וכן  הבלעדי, 

ההארכה, כאמור לעיל, הרי שבמקרה שבו הספק לא ימלא אחת מן התחייבויותיו לפי חוזה זה, מכל  
במקרה זה עפ"י דין ו/או    ה , מבלי לפגוע בכל הזכויות האחרות העומדות ל  עירייהה   תרשאיסיבה שהיא,  

לאנשים או  לאדם  השירות  ביצוע  את  למסור  זה,  הסכם  אחר    עפ"י  באופן  או  בקבלנות  אם  אחרים, 
ל שיגרמו  ההוצאות  כל  המוחלט.  דעתה  שיקול  לפי  עליהם  תחליט  שהיא  כפי  כאלה    עירייהובתנאים 

   עירייה הלקזז כל סכום מתשלומים עתידיים של    תזכאי  תהיה  עירייההה יישא בהן ספק, וזבמקרה כ
 לספק לפי חוזה זה.
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אה לספק, ואי ביצוע ההתחייבות ו/או תיקון הדרוש ע"י  תנאי לביצוע האמור לעיל הינו משלוח התר .ב
 ימים ממועד ההתראה.   3הספק בחלוף 

   עירייה הבנסיבות האמורות בס"ק א' לעיל, וככל שלא בוצעה ההתחייבות ו/או לא תוקן הדרוש, תהא   .ג
,  במקרה זה )לרבות, אך לא רקה  לבטל הסכם זה, וזאת מבלי לגרוע מיתר הזכויות העומדות ל  תזכאי

 חילוט הערבות שנמסרה ע"י הספק(.  

 פיצויים מוסכמים .13

, בנוסף לכל תרופה שהיא  תזכאי  עירייהה  תהיה ביטלה אותו עקב כך,     עירייהההפר הספק את ההסכם, ו  .א
 ₪.  50,000זכאית לה מכוח הסכם זה ו/או מכוח הדין, לפיצויים מוסכמים בגובה של 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מוסכם בין הצדדים כי המועדים המפורטים בחוזה זה, כולל, בין השאר,   .ב
ה או כל חלק ממנה יחשב  נספחיו, הינם תנאים עיקריים ויסודיים בחוזה זה ואיחור במועד מסירת העבוד

   .בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש עירייהה כהפרה יסודית של החוזה המזכה את 

לסך    עירייהימים, יוגדל סכום הפיצויים שעל הספק לשלם ל  30אם האיחור האמור יעלה על תקופה של   .ג
 ש"ח לכל יום של איחור מעבר לתקופה הנ"ל.  1,500של 

בקבלת פיצוי כאמור לעיל, וכן את    עירייההמוסכם כי המנהל יקבע אם נתקיימו התנאים המזכים את   .ד
 גובה הפיצוי. החלטת המנהל בעניינים אלה הינה סופית ואין איש רשאי לערער עליה.

וללא מתן הודעה מראש, מכל סכום   ולקזז את הסכומים הנ"ל לפי שיקול דעת  תרשאי  תהיה  עירייהה .ה
 לספק.    עירייההות משולם  משעתיד להי

   לרשות  חיוני שירות   

מוסכם על הצדדים כי השירות מהווה שירות ציבורי ממדרגה ראשונה, והספק מתחייב שלא להפסיקו משום   .14
 בעניין הסכם זה.  עירייההסיבה שהיא, לרבות במקרה של ניהול הליכים משפטיים כנגד 

 איסור הסבת החוזה  .15

חובותיו בהתאם להסכם זה,  הספק אינו רשאי להסב ו/או לשעבד ו/או להמחות ו/או להעביר את זכויותיו ו/או   .א
כולן או מקצתן, או כל טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ו/או לשעבד ו/או להמחות  

 ו/או להסב את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי חוזה זה כולן או חלקן.

קים, תחשב כהעברה  מהשליטה הספק, בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחל  25%העברת   .ב
 המנוגדת לאמור לעיל. 

מבלי לגרוע מן האמור, מובהר בזה, כי אין למסור את העבודה נשוא הסכם זה, כולה או מקצתה, לצד שלישי   .ג
בהתאם לאמור לעיל    האת הסכמת  עירייהה   נהמראש ובכתב. נת  עירייההו/או לקבלן משנה, אלא בהסכמת  

ואין היא פוטרת את הספק מאחריותו    עירייההבסעיף זה, אין ההסכמה האמורה מטילה חבות כלשהיא על  
מבצעי   של  אי מעשה  או  לכל מעשה  באחריות מלאה  יישא  והספק  דין  כל  ולפי  לפי ההסכם  והתחייבויותיו 

 העבודה, באי כוחם ועובדיהם. 
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 ערבות .16

במעמד חתימת הסכם זה, ערבות בנקאית צמודה    עירייההתחייבויותיו עפ"י הסכם זה נותן ספק ל להבטחת   .א
ואשר תישא הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן החל מיום חתימת      ("חשחמישים אלף  ₪ )    50,000בסך של  

חודשים החל מיום חתימת ההסכם, ותהיה    40הסכם זה ועד התשלום בפועל. הערבות תהיה בתוקף במשך  
 ניתנת לפירעון בכל מועד שהוא בתוך תקופת תוקפה ללא כל תנאי ועל פי דרישה בלבד.

לממש הערבות ע"ח    תרשאי  עירייהה  תהיהסכום המגיע לה עפ"י הסכם זה    עירייה בכל עת שספק לא ישלם ל  .ב
 המגיע לה מהספק כאמור. 

ת  .ג כל    30וקף הערבות, לפחות  הספק מתחייב להאריך אחת לשנה את  וזאת במשך  לפני מועד פקיעתה,  יום 
 תקופת החוזה ותקופות האופציה. 

 שמירה על סודיות והימנעות מניגוד עניינים .17

הספק מתחייב לשמור בסוד על המידע והמסמכים שיובאו לידיעתו במהלך, אחרי ועקב תקופת השירותים   .א
 האמצעים להבטחתם.( ולנקוט בכל  "המידע הסודי" :)להלן

הספק מצהיר כי אין בחוזה זה כדי ליצור ניגוד עניינים כלשהו עם עניין אחר שהוא עוסק בו, בין במישרין ובין   .ב
 בחוזה זה.  עירייהה בעקיפין, וכי אין כל מניעה להתקשר עם 

פי נוהל  -מתחייב לנהוג על , כי הוא 2/11הספק מצהיר כי הוא מכיר את הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'   .ג
זה וכי הוא מתחייב לקיים את כלל הוראות הנוהל, לרבות חובת מילוי טופס שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים  

 ידי גורמי הבחינה הרלבנטיים. הוראה זו הינה תנאי יסודי ומהותי בחוזה זה.-ובחינתו על

לניגוד עניינים בין השירותים לעניינים אחרים    הספק מתחייב להודיע למזמין על כל עניין שעולה ממנו חשש .ד

 והוא מתחייב לפעול בהתאם להוראות המזמין בעניין זה. 

 בעלות במידע  .18

ו/או    א הי  עירייה ה .א ויופקו בתוכנות  והדו"חות שהופקו  הבעלים הבלעדי של כל המידע, הנתונים, המסמכים 
פי שיקול  - לבצע במאגר נתונים זה כל שימוש, על  תרשאי  עירייהה ו  ,הנמצאים במאגר הנתונים של התוכנות

דעתה וללא כל תמורה נוספת לספק בגין כך. למען הסר ספק, כל זכויות הקניין הרוחני בכל המידע הקיים  
ובכל תוצרי הפיתוח הייחודיים שיבוצעו, ככל שיבוצעו,    עירייהה לרבות תוצרי העבודות שעשה הספק עבור  

ייעודי עבור   כל מידע הגלום בתוצרים שהכין הספק לשם ביצוע      עירייהה באופן  במסגרת חוזה זה, לרבות, 
השירות או כתוצאה ממנו, לרבות כל תוצרי הביניים של הנ"ל, למן ראשית פיתוחם יהיו בבעלות הבלעדית  

. הספק מתחייב לא לעשות שימוש בזכויות קניין רוחני אלה שלא לצרכי המכרז, ובפרט  עירייההוהמלאה של  
 .  עירייההלהעבירם בכל דרך שהיא לצד שלישי, אלא בהסכמה בכתב ומראש של  שלא 

מבלי  למערכות אחרות שברשותה,  או ממאגר הנתונים כאמור/ות ו להעביר נתונים מן התוכנ תרשאי  עירייהה .ב
שלספק תהא כל טענה או תביעה בקשר לכך. הספק יסייע ככל הנדרש בהעברת הנתונים כאמור, ללא תשלום  

 גין כך.  נוסף ב

  ות למען הסר ספק, לספק אין בעלות ו/או זכויות כלשהן במידע המצוי במאגר הנתונים של המערכת / תוכנ .ג
 ואין לו כל רשות לעשות בו שימוש, שלא לצורכי אספקת השירותים בלבד.   
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עביר  לה  תרשאיהא  תלא    עירייהה  זכויות היוצרים ושאר הזכויות הקנייניות בתוכנה תישארנה בבעלות הספק. .ד
 את התוכנה ו/או את רישיונות השימוש בעמדות לאחר, ללא אישור הספק לכך מראש ובכתב. 

בידי הספק רישיונות שימוש מטעם בעלי זכויות הקניין הרוחני הרלבנטיות בכל רכיב בו הוא משתמש והוא   .ה
 אינו בעל זכויות הקניין בו. 

ל .ו בזה  נותן  ל  עירייההספק  הניתנים להעברה  שימוש  זכויות הקניין  רישיונות  בכל הרכיבים אשר  שלישי  צד 
 הרוחני בהם הינן בבעלות הספק, בהתאם לפירוט שניתן ע׳׳י הספק בהצעתו. 

מבלי   .ז ניתנים  והם  זה  חוזה  לפי  של הספק  הינה חלק מחובותיו  לעיל  רישיונות השימוש המפורטים  העברת 
 ידרש לחתום על חוזה או הסכם נוסף, מעבר להסכם זה. ת  עירייההש

לא יהוו משום הסכמה או הודאה מצד    עירייההמסירת הרישיונות ע׳׳י הספק על פי סעיף זה וקבלתם על ידי   .ח
בדבר עמידת הספק במלוא ההוראות בדבר זכויות הקניין הרוחני על פי חוזה זה. בכלל זה, מסירת    עירייהה

חובה לבדוק עמידתם של    עירייההלא תטיל על    עירייהה הרישיונות ע"י הספק על פי סעיף זה וקבלתם על ידי 
 כל הרישיונות בדרישות חוזה זה או חובה לבדוק קבלת מלוא הרישיונות הדרושים על פי חוזה זה. 

כי   .ט מוסכם  לעיל  לגרוע מכלליות האמור  בעצמתרשאי  תהיה    עירייההמבלי  גורם אחר    ה,  כל  באמצעות  או 
א הסכמת הספק ואף ללא ידיעתו, ולא תהיה  , לעשות כל שינוי ברכיבים שיש בהם זכות יוצרים, ללהמטעמ

לספק או לקבלני המשנה או למי מטעמו כל זכות לטעון כי יש בשינויים כאלו כדי לפגוע בו, בכבודו או בשמו  
 הטוב, ולא תישמע טענה כזאת מאת או ביחס לעובד או עובדי או למי מטעמו אשר עסקו בהכנת רכיבים אלו. 

ל מתחייב הספק לדאוג לכך שלא תהא מניעה לביצוע פעולה כלשהי לצורך  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעי  .י
התשס"ח  יוצרים,  זכות  בחוק  כמשמען  מוסריות,  זכויות  בשל  זה  חוזה  צדדים  2007-ביצוע  או  עובדיו  של   ,

 שלישיים. 

פק  בשל הפרת הוראות חוזה זה ע׳׳י הספק, מתחייב הס  עירייהמבלי לגרוע מכל זכות, טענה או סעד הנתונים ל .יא
בשל כל טענה או תביעה של צד שלישי בגין הפרה של זכויות קניין רוחני הנובעות ממימוש    עירייההלשפות את  

 ההצעה של הספק. 

על כל המצאה,    עירייה המבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה מתחייב הספק להודיע למנהל מערכת המחשוב מטעם   .יב
בו זכויות קניין רוחני והוא בעל פוטנציאל מימוש  , או מידע שיש 1967 -כמשמעותה בחוק הפטנטים, התשכ"ז 

(, בין שהינו נשוא לפטנט ובין אם לאו הנובעת מביצוע החוזה וזאת מיד  "תוצר לוואי מסחרי":  מסחרי )להלן
לעיל, מתחייב הספק שלא לפעול בכל דרך שהיא לרישום פטנט   לפגוע באמור  גילויה או פיתוחה. מבלי  עם 

החוזה או נובע מחוזה זה. כן מתחייב הספק להימנע מביצוע העברת זכויות לצד ג' כלשהו  הקשור עם ביצוע  
באמצאה או בפטנט הנובעים מביצוע החוזה או תוצאותיו או בשימוש בהם או ניצולם וכל זאת ללא קבלת  

אם  , אלא    עירייההשל    תהיה מראש ובכתב. הבעלות בהמצאה או בתוצר הלוואי המסחרי      עירייהההסכמה מ
 יסוכם אחרת מראש ובכתב.

בשיתוף    עירייהה של    ההספק מתחייב בכל מקרה כאמור לעיל, לנקוט בכל הצעדים הדרושים להבטחת זכויותי . יג
, ובכלל זה שמירה על סודיות, מסירת כל המידע הנדרש, וסיוע בהגנה על ההמצאה, הוצאות בפועל  עירייהה

 .  עירייההעל  , יחולו עירייההלצד ג' הכרוכות בהבטחות זכויות 

לאפשר הפעלה של הפרויקט על ידי צד ג' אחר )שאיננו הספק      עירייההבמקרה בו יבוטל ההסכם בסמכות   .יד
 , וזאת לרבות הנגישות לכלל המידע, חומרי תחזוקה, אבטחת איכות ואבטחת מידע.  עירייהה הזוכה( עבור 
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 של החוזה.  ( הינו מעיקרי ההתקשרות, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית18סעיף זה )  .טו

 קיזוז .19

רשאי לקזז, ללא כל צורך במתן הודעת קיזוז כלשהיא, כנגד כל סכום המגיע ממנו על פי חוזה זה   היהההמזמין   .א
לספק, כל חוב המגיע לו על פי חוזה זה או על פי חוזה אחר שבינו לבין הספק וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן  

  .המזמין לספק

ב האמור בכל דרך אחרת ואינן פוגעות ו/או  הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החו .ב
  .גורעות מכל סעד ו/או אמצעי אחר העומד לרשות המזמין כלפי הספק מכוח חוזה זה ו/או הוראות כל דין

 .  לספק לא תהיה כל זכות קיזוז או זכות עכבון .ג
 
 מסירת מסמכים ומידע למזמין .20

כל .א לעיין/לקבל  למזמין  לאפשר  הספק  חייב  ההסכם  תקופת  הקשור    במהלך  תוכנות  פלט  או  דו"ח  או  מסמך 
 .  עירייההפי דרישת - לשירותים, על

תוך   .ב הספק,  ימסור  השירותים/ההסכם,  גמר  על   3עם  שיידרש  )באופן  למזמין  כל  -ימים  של  מלא  העתק  ידו( 
 המסמכים והמידע הקשורים בשירותים. 

ק בקשר לשירותים ו/או  בכל מקרה של הפסקת השירותים, רשאי המזמין להשתמש בכל המסמכים שערך הספ  .ג
 שנערכו באמצעות התוכנה.   

ו/או   .ד של המערכת  הנתונים  וכן במאגר  ברשותו  או המצויים  להכינם  עצמו  על  קיבל  ומידע שהספק  מסמכים 
רשאי    היה י ייחשבו כרכושו הבלעדי של המזמין והמזמין    - ידי המערכת  / תוכנה   - מסמכים ומידע שהופקו על

מנוע מלתבוע כספים בגין השימוש במידע זה, לרבות בגין הפרת זכויות    היהיספק  להשתמש בהם כראות עיניו. ה
 יוצרים או מכוח דיני עשיית עושר וכיו"ב. 

 פי הוראות הדין. -מובהר כי אין בהוראה זו משום קביעת אחריות וזו תחול על .ה

ידאג הספק להעברה מסודרת, מלאה ונאותה של כל המסמכים והמידע למזמין ו/או לספק    - הופסק ההסכם   .ו
   , תוך מתן הסברים והדרכה, ככל שיידרש. עירייהה אחר מטעם 

מובהר ומוסכם בזאת כי בתום תקופת ההסכם מכל סיבה שהיא, כל המידע הרלבנטי לנתונים הקיימים במערכת   .ז
בהתאמת הנתונים    עירייה, ללא תשלום נוסף. כמו כן יסייע הספק לעירייההספק לרשות  תוכנה יועבר ע"י ה/

/ תוכנה אחרת, ככל ש / תוכנות ללא הפרעה    עירייה ה ידרש ע"י  ילמערכת  באופן שיאפשר מעבר בין מערכות 
או כל  להתקשר עם הספק ו/  תרשאי  תהיה  עירייההבמהלך העבודה ו/או איבוד נתונים כלשהם. למען הסר ספק,  

 כלשהו לביצוע אחזקה שוטפת, ככל שתידרש, למערכת / תוכנה לאחר תום תקופת ההתקשרות.      'צד ג

 זה , הן הוראות יסודיות בהסכם, והפרתן על ידי הספק תחשב כהפרה יסודית של ההסכם  20הוראות סעיף  .ח

 שימוש בזכויות, סטיות וארכות  - שימוש או אי .21

אין בה ולא    -מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לה על פי החוזה במקרה מסוים ו/או בכלל   עירייה ההימנעות   .א
תפורש בשום אופן כויתור על אותה זכות באותו מקרה או בכלל, ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על  

 זכויות לפי חוזה זה.   
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  הא תהיה תקדים ולא ילמדו ממנו/או המנהל לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים ל  עירייהההסכמה מצד   .ב
 גזרה שווה למקום אחר.  

של    הלא יפגעו בזכויותי  ואו מטעמ   עירייההכל ויתור וארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו על ידי   .ג
יתור מצד  וולא ישמשו לקבל צידוק או הגנה בקשר אם הפרה או אי קיום מצד הספק, ולא יחשבו כו  עירייה ה
 . המזכויותי על זכות  עירייהה

 שינוי  החוזה   .22

כל שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים והספק יהא מנוע   .א
 מלהעלות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה בדרך האמורה. 

 הודעות .23

במבוא   .א הצדדים  כתובות  לפי  רשום  במכתב  או  אישית  במסירה  תהיינה  הצדדים  הודעה  הודעות  כל  לחוזה. 
 שעות ממסירתה למשרד הדואר.  72שתישלח לפי הכתובות הנ"ל במכתב רשום תיחשב כאילו הגיעה לנמען בתוך  

 
 
 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 

 ___________________                               __________________ 
 הספק                                                            עירייהה

 
 

 אישור עו"ד
 

 
( מאשר בזה כי  "הספק"  אני הח"מ ________________ עו"ד _____________ של ______________ )להלן:

________________________ בשם הספק, כי אצל הספק ביום ____________ חתמו בפני על חוזה זה ה"ה  

נתקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של הספק ועל פי כל דין להתקשרות והספק 

 על פי חוזה זה וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את הספק. 
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 1-נספח א
 
 

   הצהרת המציע
 

 לכבוד, 
 עיריית שדרות 

 
 2022/11הנדון: כתב הצהרה והתחייבות מכרז פומבי 

 
 זהות _____________ שכתובתנו ________________  /אנו הח"מ ____________ מס' חברה 

 לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז מצהירים ומתחייבים בזה

 כלפיכם כדלקמן: 

הננו מצהירים כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז וכי לא נציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על   .א

 ו/או אי התאמה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור. אי ידיעה ו/או אי הבנה  

המפרט הטכני לשירותים    -אנו מצהירים כי הצעתנו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז כולל פרק ב׳   .ב

 נשוא המכרז , וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את כל ההתחייבויות בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז. 

בשרות שוטף ואין לנו מידע    תהיהצע וכן כל שרות שיסופק במסגרת המכרז,  אנו מצהירים כי השירות המו .ג

השירות   מתן  לצורך  הנדרשים  הרכיבים  כל  כן,  כמו  המכרז.  תקופת  במהלך  השרות  להפסקת  חשש  או 

והאחריות יהיו בשרות שוטף בכל תקופת ההתקשרות ואין לנו מידע או חשש להפסקת אספקת השירותים  

 . במהלך תקופת ההתקשרות

אנו מצהירים כי למיטב ידיעתנו אין בהגשת ההצעה למכרז זה משום ניגוד עניינים עסקי או אישי, שלנו, של   .ד

 עובדינו או של ספקי המשנה ועובדיו. 

יום מהמועד האחרון    90הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לשינוי או לביטול ותהא תקפה במשך   .ה

 להגשת ההצעות. 

 ₪.   15,000אנו מצרפים ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס להבטחת קיום הצעתנו  .ו

לקבל או לסרב לקבל הצעה זו במלואה או בחלקה ולמסור    תחופשי  תהיה    עיריית שדרותמסכימים ש  הננו .ז

הבלעדי והמוחלט כמפורט בתנאי    ה, הכול לפי שיקול דעתואת ביצוע המכרז למציעים שונים כפי שיראה ל

 .  עירייההל החלטה כאמור של  המכרז, ואנו מתחייבים לקבל כ

ימים מיום הודעתכם נחתום על מסמכי החוזה ונפקיד    10אם תחליטו לקבל הצעתנו אנו מתחייבים כי תוך   .ח

בידכם ערבות בנקאית בשיעור הנקוב במסמכים, ונמציא את כל המסמכים ו/או האישורים שידרשו על ידכם  

 ו/או הדרושים על פי תנאי המכרז והחוזה. 

 
 
 
 
 
 

______________                                           _________________ _ 
 שם המציע                                                             חתימה וחותמת        
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 2-נספח א
 
 

 ערבות הצעה
 כתב ערבות בנקאית למציע )מכרז(

 
 לכבוד 

 שדרות  עיריית 
 

 הנדון: ערבות מס' ________  
 

(, אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום המגיע או שיגיע לכם מאת המבקש בקשר ״המבקש״ לבקשת _______ )להלן 

 עיריית עבור   GIS, אגף הנדסה ומערכת  לתכנון ובנייה  עירייהמערכות  נושא הקמת ותחזוקת    11/2022עם מכרז מס׳  

ימים מקבלת דרישתכם הראשונה    7אנו נשלם כל סכום מתוך סכום הערבות תוך    .₪    15,000, עד לסכום  שדרות

בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר 

ליום  עד  בתוקפה  תישאר  זו  ערבות  החייב.  מאת  האמור  הסכום  סילוק  את  תחילה  לדרוש  או  כלפיכם,   לחיוב 

1/09/2022 . 

 
 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות: 

 

 לסניף הבנק ___________ שכתובתו ______________.

 ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה בצורה כלשהי.

 

 חתימה___________ תאריך___________                                                                             
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 3-א-נספח

   -ערבות הסכם - נוסח ערבות ביצוע

 

 הנדון: ערבות מס' _____ על סך _________ 

 בתוקף עד ________ 

 

״המבקש״(, אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום המגיע או שיגיע לכם מאת המבקש בקשר עם  לבקשת ________)להלן 
עבור   GIS, אגף הנדסה ומערכת  ובניה  לתכנון  הועדה  לניהול בנושא להקמת ותחזוקת מערכת      11/2022  מכרז מס׳

 (. אלף ₪ חמישים   ₪ )במלים: 50,000, עד לסכום עיריית שדרות

כל סכום מתוך הערבות שנשלם לכם עקב דרישתכם ישולם בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן כמפורט 
 להלן: 

פי דרישתכם את סכום הערבות, כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, נשלם   -על  אם יתברר ביום התשלום,
 את סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

פי דרישתכם כי המדד החדש ירד לעומת המדד היסודי, נשלם לכם את אותו סכום   -אם יתברר ביום התשלום על 
 , ובתנאי שלא יעלה על סכום הערבות. בכתב ערבות זה:הנקוב בדרישתכם

 פי ערבות זו.   -המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על -״המדד חדש״ 

 מדד חודש______  - ״מדד יסודי״

ימים מקבלת דרישתכם הראשונה   7אנו נשלם כל סכום מתוך סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה כאמור לעיל תוך  
בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר 

החייב. מאת  האמור  הסכום  סילוק  את  תחילה  לדרוש  או  כלפיכם,  בתוקפה    לחיוב  תישאר  זו  חודשים   40ערבות 
 קלנדאריים  ממועד תחילת תוקף ההזמנה. 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות: 

 לסניף הבנק ___________ שכתובתו ______________.

 ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה בצורה כלשהי.

 

 חתימה___________                                      תאריך___________                                        
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 4-נספח א
 רקע ופרטי הספק וקבלני המשנה 

 
 כללי .1

 
בפרק זה יפרט המציע את פרטיו, רקע מקצועי, רקע עסקי וניסיון. )מילוי כל הפרקים הינם  .1.1

 בגדר חובה(.  
 פרט לא רלוונטי לספק המציע יש לציין "אין" במקום המתאים.  .1.2

 
 פרטים כללים .2

 
 שם החברה: _________________________________________  .2.1

 ________________ כתובת: _____________________________  .2.2

 שם וטלפון איש קשר נציג הספק ____________________________________  .2.3

 מספר פקס למשלוח הודעות: ______________________________  .2.4

 כתובת דואר אלקטרוני למשלוח הודעות: ______________________________  .2.5

 ____________________ ציבורית וכדו'( ______________  /סוג חברה : )פרטית  .2.6

 חברת אם: __________________________________  .2.7

 חברות בנות:  .2.8

 _______________________  .א

 _______________________  .ב

 _______________________  .ג

 _______________________  .ד

 _______________________  .ה

 פרטי מנהלים בכירים:   .2.9
 

 ניסיון מקצועי השכלה שם תפקיד
    מנכ"ל

    מנהל פיתוח

    מנהל השירות

 
 ותק וניסיון .3

 
 שנת יסוד: ______________  .3.1
 מספר שנות התמחות: ___________ .3.2
 ממשל: ___________  /מספר שנות עבודה עם חברות ציבוריות .3.3

 
 היקף עסקי .4

 
 : ____________ 2019מחזור פעילות לשנת  .4.1
 ____________ : 2020מחזור פעילות לשנת  .4.2
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 ממשל )ממוצע בשנה( __________  /ברות ציבוריות חהיקף שירותים ל .4.3
 

 מוניטין ולקוחות .5
 

 מספר לקוחות כללי: _____________________________ )נא להעביר פירוט(  .5.1
 מספר לקוחות ספציפי לשירותים הנדרשים: _____________________________    .5.2

 )נא להעביר פירוט(   
רשימת לפחות שלושה גופים דומים )מתן שירותים ציבוריים( שהמציע מספק להם שירותים  .5.3

 דומים לשירותים נשוא המרכז, בעלות מאפיינים דומים למזמין. 
 

 /שם חברה 
 /רשות 

 התאגדות

שנת 
 התקשרות

שם איש 
קשר לצורך 
 קבלת חוו"ד

מס' טלפון 
של איש 

 הקשר

היקף כספי 
 )בש"ח(

תיאור 
השירותים 

 ניתנוש

תקופת מתן 
 השירותים

       

       

       

       

       

 
 המלצות משלושה לקוחות לפחות של החברה. )לצרף( .5.4

 
 ספקי המשנה .6

 נא לסמן את הסעיף המתאים ובמידת הצורך למלא את פרטי ספקי המשנה.  
 

 בהצעתנו לא משולבים קבלני משנה. .6.1
 

 בהצעתנו משולבים קבלני המשתנה הבאים:  .6.2
 

שם ספק  
 המשנה

מערכות   /תחום הפעילות 
 שיסופקו על ידו

 הערות קשר  /אנשי מפתח 

 שם:   1
 טלפון:

 

 שם:   2
 טלפון:

 

 שם:   3
 טלפון:

 

 שם:   4
 טלפון:
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 שם:   5
 טלפון:

 

 
 

בנוסח המצורף למסמכי  המשנהיש לצרף את כל האישורים הרלוונטיים הנדרשים מספקי  .א
 המכרז. 

יש לצרף רזומה של ספק המשנה לרבות תחומי פעילות, ניסיון ורשימת לקוחות ממליצים בהם  .ב
 פועלות המערכות שיסופקו על ידו או לחילופים מתחום פעילותו.

 
 

                       _________________                                ___________               ___ __ _______ 
 חתימה וחותמת                       תאריך                                                      שם המציע                             
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 5-נספח א

 התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

 

ההתקשרות לביצוע פרויקט זה, נקיים לגבי העובדים שנעסיק את האמור  הננו מתחייבים בזאת כי במשך כל תקופת 
 בכל חוק הנוגע להעסקת עובדים ובין היתר, בחוקי העבודה המפורטים להלן:

   1959 -חוק שירות התעסוקה תשי״ט 

   1951 -חוק שעות עבודה ומנוחה תשי״א 

  1976  -חוק דמי מחלה תשל״ו 

   1951 - חוק חופשה שנתית תשי״א  

   1954 -חוק עבודת נשים תשי״ד 

   1965  -חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ״ו 

   1953 -חוק עבודת הנוער תשי״ג 

 1953 - חוק החניכות תשי״ג 

   1951 -חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( תשי״א 

   1968 -חוק הגנת השכר תשכ״ח  

   1963  -חוק פיצויי פיטורין תשכ״ג 

   1987 -חוק שכר המינימום תשמ״ז  

 1988 -חוק שוויון הזדמנויות תשמ״ח 

   1995  -חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( )כולל חוק בריאות ממלכתי( תשנ״ה 

   1996 -חוק העסקת עובדים ע״י קבלני כוח אדם( תשנ״ה  

 2011-חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה תשע״ב

 

 מצ"ב אישור רו"ח על כך שאנו עומדים בדרישות לתשלומים סוציאליים ושכר מינימום לעובדים.

 

 

 ______                                            __________                                                        _________ ______ 

 שם המציע                                                חתימה וחותמת                                           תאריך                           
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   6-נספח א
 

 זיהוי בעלים ואישור זכויות חתימה 
 

 
 תאריך: ____________                                                                                  

 
 רו"ח _________________, מרחוב ______________ מאשר בזה כדלהלן:  /אני הח"מ עו"ד

 
רו"ח של המציע, ששמו:_____________________ ומספר זיהוי /הנני משמש כעו"ד  .1

 ות הינו: ________________.  התאגד
 

 מורשי החתימה בשם המציע הינם: .2
 _____________  .א
 _____________  .ב
 _____________  .ג
 _____________  .ד

 חתימת _________ מהם מחייב את המציע לכל דבר ועניין. 
הערה: במקרה שזכויות החתימה שונות מן המתכונת לעיל, יש לצרף אישור חתום על ידי רו"ח  

 או עוה"ד. 
 

 בעלי השליטה הינם:   .3
 ____________  .א
 ____________  .ב
 ____________  .ג

 הערה: במקרה שהמקום אינו מספיק יש לצרף אישור מפורט חתום על ידי רו"ח או עוה"ד.
 

( XX/2022ימה החתומים על מסמכי מכרז זה ) מכרז מס' הנני מאשר בזאת כי מורשי החת .4
 י החתימה המפורטים לעיל הינם: \מתוך מורש

 _____________  .א
 _____________  .ב
 _____________  .ג
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 7-נספח א

 התחייבות ספקי המשנה 

 

   11/2022חברת ________ מצהירה ומתחייבת בזאת, כי הינה מהווה חלק בלתי נפרד מהצעת ______ למכרז מספר  
ינה עומדת בדרישות הוכי  עבור עיריית שדרות    GISלוועדה לתכנון ובניה, אגף הנדסה ומערכת    מידעמערכת  לאספקת  

 ביחד עם הצעת הספק כיחידה אינטגראלית ותפעולית אחת.

 

המציע נחתם קשר חוזי מחייב בו התחייבנו לספק את רכיבי הפתרון __________    קבין ________ הספ בנינו ל
 ניין מכרז זה כספק ראשי. ע ואנו רואים בו ל האופציה  תקופת   לרבות  ההתקשרות  תקופת כל למשך תקופה של 

 

 ולראייה באנו על החתום: 

 

 

                                        _________                ___ ___ ____________                                          _______ 

 חתימה וחותמת       תאריך                                                                     שם המציע                                              

 

 

 אישור

 גב' __________,  /ה בפני מר /ת כי ביום _________ הופיע/____, עו"ד )מ.ר. _____(, מאשראני הח"מ  

ה לעונשים הקבועים  /תהא צפוי/ה להצהיר את האמת וכי יהא/ה כי עליו/ת.ז. __________, לאחר שהזהרתיו
 ה עליו בפני. /ה לעיל בחתמו/ה בפני את תוכן תצהירו/תעשה כן, אישר/יעשה  אבאם ל  קבחו

 

 ___________, עו"ד                                                                        
 ___ ____חתימה + חותמת מס' רישיון:___                                                                                     
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   8-א-נספח

 

 אחריות  

 

 תאריך: ________     לכבוד                                                                                                   

 עיריית שדרות 

 "( עירייהה)להלן:"

 

 אחריות לנזקים 

 ו/או לצד שלישי כל שהוא עקב העבודה או בקשר עמו.  עירייההספק אחראי לכל נזק שייגרם באחריותו ל  .1

ידרש ו/או תחויב לשלם לצד שלישי סכום כלשהו בגין נזקים שהספק אחראי להם כאמור  ת    עירייהההיה ו  .2
זה,   לסעיף  את    היה יברישא  לשפות  ו/או  לשלמו  חייב  שיחויב      עירייהה הספק  סכום  כל  על  מלא  שיפוי 

 את כל ההפסדים וההוצאות שייגרמו לה בעניין זה.  עירייהבתשלומו וכן יחויב לשלם ל

לכל אובדן ו/או נזק שייגרם על ידם לרכושו    הוהבאים מטעמ  ה, עובדיה, מנהלי  עירייה ההספק פוטר בזה את   .3
 ו/או לרכוש אחרים הנמצא בפיקוחו או באחריותו. 

 בלני המשנה שלו. הספק מתחייב  לגרום לכך כי הוראות סעיף זה יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו וק .4

, עם קבלנים וקבלני משנה בקשר עם יערוך, אם  שיערוךכן מתחייב הספק לדאוג לכך כי בחוזי ההתקשרות    .5
ביצוע הסכם זה, יופיעו דרישות ביטוח מאותם קבלנים או קבלני משנה שהן זהות לדרישות הביטוח על פי  

 הסכם זה. 

 

 

 

 

                                 _________                        ____________                                            __________ 

 חתימה וחותמת   תאריך                                                                  שם המציע                                                 
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   9-נספח א 
 

 נספח ביטוח 

 

 תאריך הנפקת האישור__________ אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור  
באישור זה לבין התנאים  זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים 

 הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 
 ממעמד מבקש האישור  אופי העסקה  המבוטח  ממבקש האישור 

ו/או   שדרות  עיריית  שם:  
לפיתוח   הכלכלית  החברה 
תאגידים   ו/או  בע''מ  שדרות 
של   סמך  גופי  ו/או  עירוניים 
גופים קשורים   ו/או  העירייה 
משרדי   ו/או  לעירייה 

 הממשלה המממנים 

 שם: 
 

מתן שירותי אספקה,  
התקנה, ותחזוקה שוטפת  
של מערכת מידע לוועדה  

לתכנון ובניה, אגף הנדסה  
גיאוגרפית   ומערכת מידע

– GIS 
 

מזמין שירותים ☒   
 

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ. 
 

 מען:  מען : 

 סוג הביטוח 
חלוקה לפי  

גבולות אחריות  
 או סכומי ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות/ סכום  
 ביטוח 

 כיסויים נוספים בתוקף 

לציין קוד כיסוי  יש  מטבע  סכום 
 בהתאם לנספח ד' 

אחריות צולבת.   – 302 ₪  1,000,000   ביט   צד ג'   
ויתור על תחלוף   - 309

 לטובת מבקש האישור. 
כיסוי לתביעות   – 315

 מל''ל. 
מבוטח נוסף בגין   – 321

מעשי או מחדלי המבוטח  
מבקש האישור.  -  

ראשוניות.  – 328  
רכוש מבקש   – 329

ג'. האישור ייחשב כצד   
ויתור על תחלוף   - 309 ₪     ביט   אחריות מעבידים

 לטובת מבקש האישור. 
מבוטח נוסף היה   -319

וייחשב כמעבידם של מי  
 מעובדי המבוטח. 

ראשוניות.  – 328  
אובדן מסמכים.  – 301 ₪  4,000,000     אחריות מקצועית   

דיבה, השמצה    - 303
 והוצאת לשון הרע.

ויתור על תחלוף   - 309
 לטובת מבקש האישור. 

מבוטח נוסף בגין   – 321
מעשי או מחדלי המבוטח  

מבקש האישור.  -  
מרמה ואי יושר   – 325

 עובדים.
פגיעה בפרטיות.   - 326  
עיכוב/שיהוי עקב   – 327

 מקרה הביטוח 
ראשוניות.  – 328  
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   6תקופת גילוי  – 332
 חודשים.

 
 

חבות סייבר צד א'  
 וצד ג' 

 אחריות צולבת.   – 302 ₪   4,000,000    
דיבה, השמצה   – 303

 והוצאת לשון הרע.
 ויתור על תחלוף  - 309

 לטובת מבקש האישור. 
מבוטח נוסף בגין   – 321

מעשי או מחדלי המבוטח  
 מבקש האישור.  -

 פגיעה בפרטיות.   – 326
 ראשוניות.  – 328
  6תקופת גילוי  – 332

 חודשים.
 

לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי  פירוט השירותים )בכפוף, 
 המצוין בנספח ג'(: 

מחשוב   - 043  
מידע   - 044  
מיפוי  - 045  
שירותי תחזוקה ותפעול  - 088  

 
 

 חתימת האישור 
 המבטח: 
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 10-נספח א
 
 

 - הנדון: התחייבות לשמירת סודיות

 
 תאריך: ________                                  לכבוד                                                                                                  

 עיריית שדרות 
 

להקמת ותחזוקת   מיום_________  )להלן: ״ההסכם״(   11/2022בהמשך לחתימת ההסכם בינינו, במסגרת מכרז  
ומערכת    מידעמערכת   הנדסה  אגף  ובניה,  לתכנון  שדרותעבור     GISלוועדה  אנו  ״השירותים״)להלן:    עיריית   )

 מתחייבים כלפיכם בתקופת מתן השירותים ולאחריה כדלקמן:  
 

 אגב, בקשר או במהלך ביצוע השירותים.  לשמור בסודיות כל מידע עסקי, תפעולי, מנהלי או אחר שיגיע אלינו  .1
לרבות: תוכניות, שרטוטים, מפרטים, תכניות מחשב, שיטות עבודה,    -״מידע״ לעניין התחייבות זו משמעו   .2

ברשתות   וכל המסמכים האגורים  מקצועי  מידע  ופיננסי,  כלכלי  מידע  עסקיות,  תוכניות  לקוחות,  רשימת 
 המחשבים והתקשורת שלכם.

ידינו לגבי המידע הסודי שלנו, וזאת למניעת אובדן  -נקוט באמצעי הזהירות הננקטים עלאנו מתחייבים ל   .3
 המידע או הגעתו לאחר.  למרות האמור לעיל, התחייבות זו לא תחול על: 

מידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילויו לי או הפך לחלק מנחלת הכלל לאחר גילויו לי שלא עקב הפרת   .3.1
 התחייבות זו;

 מידע אשר אוכל להוכיח שהיה ידוע לי לפני שנמסר לי;   .3.2
 מידע אשר קבלתי מצד שלישי אשר, למיטב ידיעתי, אינו חב לכם חובת סודיות.   .3.3
 פי הוראות כל דין. -מידע אשר גילויו נדרש על  .3.4

ות  לפיצוי מלא בגין מלוא נזקיה בגין הפרת התחייבות זו, תזכה הפרת התחייב     עירייה המבלי לגרוע בזכאות   .4
נזק,   בהוכחת  צורך  ללא  הספק,  מאת  מראש  ומוערך  מוסכם  בפיצוי  מטעמו  מי  או  הספק  ידי  על   זו 

 ₪.   20,000בסך 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ______                                            __________                                                        _________ ______ 

 שם המציע                                                  חתימה וחותמת                                                             תאריך        
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 11-נספח א-

 הצהרת סודיות של עובד הספק

 

 
תאריך:                                 לכבוד                                                                                                  

__________ ____ 
 שדרות  עיריית

 

 התחייבות לשמירת סודיות  הנדון:
 

לבין  )להלן:   הואיל ואני אעסוק במסגרת תפקידי אצל  ביניכם  מיום__________  ההתקשרות  בביצוע  ״הספק״( 
, במסגרת עיריית שדרותעבור      GIS  מערכתו   הנדסה  מידע לווועדה לתכנון ובניה, אגף  הספק להקמת ותחזוקת מערכת

 , אני מתחייב כלפיכם בתקופת מתן השירותים ולאחריה כדלקמן:11/2022מכרז 
 

בסודיות כל מידע עסקי, תפעולי, מנהלי או אחר שיגיע אלי אגב, בקשר או  אני מתחייב אני מתחייב לשמור   .1
 במהלך ביצוע השירותים.

לרבות: תוכניות, שרטוטים, מפרטים, תכניות מחשב, שיטות עבודה,    -״מידע״ לעניין התחייבות זו משמעו   .2
ר ברשתות המחשבים  רשימת לקוחות, תוכניות עסקיות, מידע כלכלי ופיננסי, מידע מקצועי וכל מסמך האגו 

 והתקשורת שלכם. 
על  .3 הננקטים  הזהירות  לנקוט באמצעי  וזאת  - אני מתחייב  בידי,  הספק המצוי  של  לגבי המידע הסודי  ידי 

 למניעת אובדן המידע או הגעתו לאחר.  למרות האמור לעיל, התחייבות זו לא תחול על:
הכלל לאחר גילויו לי שלא עקב הפרת    מידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילויו לי או הפך לחלק מנחלת .3.1

 התחייבות זו;
 מידע אשר אוכל להוכיח שהיה ידוע לי לפני שנמסר לי;   .3.2
 מידע אשר קבלתי מצד שלישי אשר, למיטב ידיעתי, אינו חב לכם חובת סודיות.   .3.3
 פי הוראות כל דין. -מידע אשר גילויו נדרש על  .3.4

א נזקיה בגין הפרת התחייבות זו, תזכה הפרת התחייבות  לפיצוי מלא בגין מלו    עירייה המבלי לגרוע בזכאות   .4
 ש״ח.  20,000בפיצוי מוסכם ומוערך מראש ממני, ללא צורך בהוכחת נזק, בסך   עירייההזו על ידי את 

 
 

 

 

 

                                    __________                                                        _________         ____________ 

 חתימת העובד     תאריך                                                                  שם העובד                                                
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 12-נספח א-

 הצהרת המשתתף ואישור רו"ח 

 ______________________________________ תאריך:______________ שם המשתתף: 

 הרינו להצהיר כדלקמן: 

היו למשתתף מחזור הכנסות מביצוע עבודות דומות/ מקבילות לעבודות     2021  -ו  2020,  2019הרינו להצהיר כי בשנת  
מ נמוך  שאינו  בסך  ידו,  על  שבוצעו  זה,  מכרז  )ימ  1  -נשוא  שנה  בכל   ₪ מע"מ(.לא  ליון   כולל 

 

 היה בסך של ____________________ ₪.   2019 המחזור הכספי של המשתתף בשנת 

 היה בסך של ____________________ ₪.  2020המחזור הכספי של המשתתף בשנת 

 היה בסך של ____________________ ₪.  2021המחזור הכספי של המשתתף בשנת 

 תתף: ____________________ חתימת המש                          

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

 אישור רואה חשבון

)להלן: "המשתתף"( וכרואי החשבון שלו, ביקרנו את הצהרת המשתתף  לבקשת _______________________ 
בדבר ניסיון בביצוע עבודות  כמדווח לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. אחריותנו היא לחוות דעה על 

 הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.  

מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בסכומים ובמידע ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת  
אנו סבורים  מטעה מהותית.  הנ"ל הצגה  בהצהרה  בטחון שאין  של  סבירה  מידה  להשיג  וזאת במטרה  שבהצהרה 

 שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. 

הותיות את הצהרת המשתתף בדבר לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המ
   2020  -ו  2019, 2018ניסיון והיקף עבודות בשנים  

 

   תאריך: __________ 

 

                               _________________ 

 בכבוד רב,                                                  

 רואי חשבון                                                 
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 13-נספח א
 

   תצהיר זכויות הקניין
 
 

 תצהיר 
 

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

 
מערכת ל  11/2022הנני נותן תצהיר זה בשם _________ שהוא המציע המבקש להתקשר עם עורך מכרז פומבי מספר  

מצהיר/ה כי הנני  ״(. אני  המציע)להלן: "    עבור עיריית שדרות  GISהנדסה ומערכת    אגף,  ובניה  לתכנון   לוועדה  מידע
 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

 
 במשבצת המתאימה(  X) סמן ב 

 

   המציע הוא בעל זכויות הקניין, זכויות הפטנטים, זכויות היוצרים והזכויות האחרות הגלומות בהצעתו )להלן
עם עורך המכרז  ביחד: ״זכויות הקניין״(, ולא קיימת מניעה משפטית כל שהיא להגיש הצעתו ולהתקשר לפיה  

 כמפורט במכרז. 

   לפעול מטעמו מורשה  והמציע   _____________ בידי  הן  להצעה  ביחס  כלשהן  זכויות  או  זכויות הקניין 
 למכור ולתחזק את שרותיו. 

 
המציע מתחייב לשפות ולפצות את עורך המכרז בגין נזקים כלשהם בשל תביעות צד ג׳ נגדו כתוצאה מהפרת זכויות  

ההצעה או ההתקשרות של עורך המכרז בעקבות הרכישה או השימוש בשירותים הכלולים בהצעתו. קניין כלשהן בשל  
 או תביעה של צד ג׳ כנגד המזמין. \וזאת לאחר הודעה מראש לספק על הדרישה ו

 
 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 
 

                                           ___________ _____________                                        _________________ 
 חתימה וחותמת                תאריך                                                                    שם                                                  

 
 

 אישור

ה בפני במשרדי שברחוב ________ בישוב /ת כי ביום _________ הופיע/ד  מאשראני הח"מ ___________, עו"
ת /ה על ידי ת.ז ______________ המוכר/תה עצמו /גב' _______________ שזיהה /בעיר ____________ מר /

ה לעונשים הקבועים בחוק  /תהא צפוי/ה להצהיר את האמת וכי יהא/ה כי עליו/לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו
 ה בפני על התצהיר דלעיל./תעשה כן, חתם/באם לא יעשה 

 
 
 

 __________                                           _________________                                           ___________ 
 חתימת עו"ד            חותמת ומספר רישיון עורך דין                               תאריך                                                  
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 14-נספח א
 

   הצהרה על היעדר ניגוד עניינים 

 

 

 לכבוד                                                                                                  תאריך: ________

 שדרות עיריית 

 "(עירייה ה )להלן:" 

 

 ____ מצהירה ומתחייבת בזאת כי לאחר שבדקתנו את העניין______________________________חברת __ 

למיטב ידיעתנו, אנו מצהירים ומתחייבים כי אין לנו או לנושאי משרה מטעמנו כל עניין אישי, כלכלי או אחר העלול  
יינים עם המכרז והשירותים נשוא המכרז הנ״ל, או ליצור חשש לניגוד עניינים לעמוד בניגוד עניינים או בחשש לניגוד ענ

 כזה.

 אנו מתחייבים כי במהלך תקופת ההתקשרות בין הצדדים:

 אין ולא תהיינה לנו במישרין ו/או בעקיפין זכויות כלשהם במכרז לגביו נידרש לספק שירותים.  .1

לנו עניין משל עצמינו או עניין אחר כלשהו, זולת עניינו של המזמין, במכרז לגביו נידרש לספק    תהיהאין ולא   .2
 שירותים. 

או עם כל גורם אחר    עירייה לנו כל קשר משפחתי, עסקי או עורכי המכרז או בעלי תפקידים ב   תהיה לא    .3
 שעלול להשפיע על תוצאות המכרז. 

 .  עירייההור לכל גורם שהוא בכל הליך כנגד  במהלך תקופת ההתקשרות עם המזמין, לא נחב .4

על כך תוך הצגת הסיבות   עירייהבכל מקרה של חשש לניגוד עניינים כמפורט לעיל, אנו מתחייבים להודיע ל  .5
 תן את השירותים נשוא ההסכם. יככל שיינתן, נהיה רשאים לי  עירייההלחשש. רק לאחר קבלת אישור 

כאמור, יובא לידיעתנו ניגוד עניינים או חשש ליצירת ניגוד עניינים    אנו מתחייבים כי אם במהלך עבודתנו   .6
נעשה כל פעולה במסגרת ביצוע התחייבויותינו על פי מכרז זה אשר   נודיע עליו לכם ללא דיחוי ולא  כזה, 

 עלולה להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים. 

  עירייהו בחשש לניגוד עניינים, נודיע על כך לאנו מתחייבים כי במקרה בו נימצא במצב שעשוי להעמיד אותנ  .7
   ;ללא כל דיחוי וכן נמסור לה את המידע הרלבנטי בכתב ונפעל לפי הנחיותיה 

 
 

 ______________________   ______________________  _______________________ 
 ה  חתימ                                                     שם      תאריך 
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 15-נספח א
 

 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין
 1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 
 

אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה צפוי/ה  
  מצהיר/ה בזאת, כדלקמן: לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, 

  

)להלן  -אני משמש כ .1   -   _________________________ אצל המציע _________________________ 
, לביצוע העבודות נשוא המכרז  עיריית שדרות    םאשר פרס     11/2022(,  שהגיש הצעה למכרז פומבי מס'  המציע
 ורו. , ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבהמכרז( -)להלן  

 הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז .  .2

 בתצהיר זה:  .3

זיקה" אדם     -  "בעל  בני  חבר  הוא  המציע  אם  המציע.  ידי  על  שנשלט  בעל    –מי   גם 
או    בו  או    עירייה השליטה  המציע,  אצל  השליטה  בעל      עירייה שבשליטת 
מאחראי    מי  או  המציע,  של  לאלו  פעילותו  ובתחומי  בהרכבו   הדומה 
  מטעם המציע על תשלום שכר העבודה. 

 . 1981-כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א      -    "שליטה"

יש  הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  אנוכי וכל בעל זיקה למציע ] .4
 ימה [:במשבצת המתא Xלסמן 

 

   באוקטובר    31  -לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג
ו/או לפי    1991-, לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א2002

 ; 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

  לפי חוק עובדים  2002באוקטובר    31  -יום כ"ה בחשון התשס"ג    הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי ,
התשנ"א הוגנים(,  תנאים  והבטחת  כדין  שלא  העסקה  )איסור  מינימום,    1991-זרים  שכר  חוק  לפי  ו/או 

ההרשעה    1987-התשמ"ז ממועד  לפחות  אחת  שנה  חלפה  במכרז,    ההצעות  להגשת  האחרון  במועד  ,אך 
 האחרונה; 

 וכן תצהירי אמת. זהו שמי זו חתימתי ות  .5

 _________ 
 חתימה          

 

 אישור

  ,____________ ה"ה   ,_____________ עו"ד  בפני  ___________הופיע/ה  ביום  כי  לאשר,  הריני 
ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים  

 אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, 
 
 

 _______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד 
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 16-א -נספח

 
 הצהרה בדבר ניגוד עניינים או קרבת משפחה

 ]יש להחתים על ההצהרה נושאי המשרה של המציע[ 
 

 
 לכבוד 

 עיריית שדרות 
 (    עירייהה -)להלן

 
 ג.א.נ., 

 
מצהיר/ה       _____________ היא  שכתובתי   ,_____________ ת.ז..   ______________ הח"מ,     אני 

 בזאת כדלקמן:  ומאשר/ת         
 

( במסגרת הצעתי במכרז מספר  המציע  -הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ )להלן  .1
 ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.      עירייההשפורסם ע"י   2022/___

ידוע לי כי מבלי לגרוע מכל הוראות דין בנוגע לניגוד עניינים, אזי אי נכונות האמור בהצהרה זו, תהווה הפרה   .2
יסודית של תנאי המכרז ולהביא לפסילת ההצעה, וככל שהמציע יזכה במכרז, אי נכונות האמור בהצהרה זו,  

ההס של  יסודית  הפרה  עליהווה  ההסכם  ולביטול  המציע  עם  שייכרת  מבלי  -כם  המציע,  עם  שייכרת  ידי 
 שתהיה למציע כל זכות תביעה כלפי עיריית שדרות  ו/או מי מטעמה.  

 
 הצהרה בעניין ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה לעובד העירייה  .3

 
 )א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, אשר קובע כדלקמן:  174הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף  .3.1

 
פקיד או עובד של עירייהיה לא יהיה נוגע או מעונין, במישרין או בעקיפין, על   )א( . 174

בן ידי  על  או  עצמו  עם  -ידי  שנעשה  חוזה  בשום  סוכנו,  או  שותפו  או  זוגו 
 העירייהיה ובשום עבודה המבוצעת למענה. 

 
 [:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהריני להצהיר כי ] .3.2
  

 . איננו עובדים בעיריית שדרות או בתאגיד עירוני השייך לעירייהאנוכי ובן/בת זוגי  .3.2.1
 
 : או

 
 [:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהריני להצהיר כי ] .3.3

 
 קרבת משפחה לאדם שהוא עובד העירייה. למיטב ידיעתי, אין לי  .3.3.1

 
בן זוג, הורה, הורה של הורה )סב או סבתא(, בן או בת, אח או אחות,    –"  קרובלעניין הצהרה זו: "

הורה של בן הזוג )חם או חמה(, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, בן זוג של אח או אחות )גיס/ה(, אח  
 דוד/ה, בת דוד/ה; או אחות של בן הזוג )גיס/ה(, בן 

 
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריני לאשר כי למיטב ידיעתי ההסכם שייכרת בין המציע )אם יזכה במכרז(   .3.4

לבין העירייה לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו ביני ו/או בין המציע לבין עובד העיריה  ולא ידוע לי כי עובד  
 בעקיפין.   העירייה נגוע או מעוניין בהסכם, בין במישרין ובין
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 הצהרה בדבר קרבת משפחה לנבחר ציבור  .4
 
סעיף   .4.1 הוראות  לידיעתי  הובאו  כי  לאשר  קובע  122הריני  אשר  חדש[,  ]נוסח  העיריות   לפקודת  א)א( 

 כדלקמן:  
 

 
מהאמורים חלק העולה על עשרה   חבר עירייה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד א. )א( 122

אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם  
 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות –העירייהיה; לענין זה, "קרוב" 

 
 [:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהריני להצהיר כי ] .4.2

 
 קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור בעיריית שדרות. למיטב ידיעתי, אין לי  .4.2.1

 
 או
 

 יש לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור, כל זאת כדלקמן:    .4.2.2
 

 ._______________________________________________ 
 

 ._______________________________________________ 
 

 ._______________________________________________ 
 

 לעניין ההצהרה בסעיף זה: 
 
בן זוג, הורה, הורה של הורה )סב או סבתא(, בן או בת, אח או אחות, הורה של בן הזוג    – "  קרוב"

)חם או חמה(, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, בן זוג של אח או אחות )גיס/ה(, אח או אחות של בן  
 גיס/ה(, בן דוד/ה, בת דוד/ה; הזוג )

 
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריני לאשר כי ההסכם שייכרת בין המציע )אם יזכה בין המכרז( לבין   .4.3

עיריית שדרות ,  לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו בין המציע ו/או ביני לבין נבחר ציבור בעירייה  ולא ידוע  
 ין.  לי כי לנבחר ציבור בעירייה יש נגיעה כלשהי להסכם, בין במישרין ובין בעקיפ

 
 

זו, לא סיפקתי שירותים אישיים   .4.4 הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה 
לנבחר ציבור בעיריית שדרות  ו/או לעובד בכיר בעיריית שדרות  או עובד בכיר בועדה המקומית לתכנון  

 ובנייה שדרות  . 
 

 לעניין סעיף זה:
 
עצת העיר במהלך שלוש השנים שקדמו  כל אדם שהיה מועמד או כיהן כחבר מו ": נבחר ציבור"

לחתימה על הסכם זה, לרבות, נבחרי ציבור אשר כהונתם הופסקה מכל סיבה  
 שהיא )בחירות, התפטרות, פטירה(, ואינם מכהנים יותר במועצת העיר; 

 
מנכ"ל העירייה, סגן המנכ"ל, מזכיר העירייה, מהנדס העירייה, סגן מהנדס   : "עובד בכיר בעירייה "

, גזבר העירייה, סגן גזברות העירייה, מבקר, יועץ משפטי, מנהל אגף  העירייה
 בעירייה; מנהל כוח האדם, מנהל התשלומים, חברי ועד העובדים; 

 
כל אחד מן המנויים לעיל בהגדרת עובד בכיר בעירייה, אשר מתוקף תפקידו   "עובד בכיר בוועדה": 

הוא משמש גם כבעל תפקיד בועדה המקומית, וכן, מנהל הועדה המקומית,  
תובע עירייה  העוסק בתחום התכנון ובנייה )לרבות, תובע חיצוני שאינו עובד  

   של העירייה או של הועדה(, מנהל יחידת הפיקוח על הבנייה;
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ככל שבמהלך שלוש השנים האחרונות, נושא המשרה סיפק שירותים לאחד הגורמים המפורטים לעיל  
את    – שסיפק  הגורם  השירותים,  לו  שסופקו  העובד  או  הציבור  נבחר  )שם  הדברים  את  לפרט  נא 

 השירותים, מהות השירותים שסופקו, תקופת מתן השירותים(: 
 

______________________________________ ._______________ 
 

 ._____________________________________________________ 
 

 ._____________________________________________________ 
 
 
הריני לאשר כי הובהר לי היטב כי העירייה  שומרת את הזכות לבטל את השתתפות המציע במכרז ו/או ההסכם   .5

לעירייה    המציע  בין  מכוחו  כי  שנכרת  יתברר  אם  ההסכם  במסגרת  שנעשתה  אחרת  התקשרות  כל  ו/או 
הצהרותיי לעיל אינן נכונות או אינן מדויקות או שקיימת מניעה המונעת את התקשרות בין העירייה וביני,  

, ואני  לרבות בגין מצבים שבהם ייווצר ניגוד עניינים או קרבת משפחה במהלך תקופת קיומו של הסכם זה
בזאת מראש   ביטול  מוותר  בגין  ו/או מטעמן,  כנגד העירייה    ו/או תביעה  זכות  ו/או  ו/או דרישה  על טענה 

 ההתקשרות בנסיבות אלה.  
 

הריני לאשר כי האמור בהצהרה זו מובן לי היטב וכך גם המשמעות הנובעת מהצהרתי זו, והריני לאשר כי כל   .6
 אשר הוצהר לעיל הנו נכון.  

 
אני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרתי דלעיל, אשר עשויות להעמיד אותי/ את המציע במצב   .7

 המשפטית של העירייה ואפעל בהתאם להנחיותיה.  של ניגוד עניינים, אעביר את המידע למחלקה
 

 
 ___________________ 

 חתימה 
 אישור

 
אני, ________ עו"ד, מאשר כי ביום._________ הופיע בפני מר/גב' __________ המוכר לי אישית /נושא ת.ז. 

לעונשים הקבועים בחוק אם _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו/ה לומר את כל האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה  
 לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/ה עליה בפני. 

 
 ___________________ 

                               
 _____,עו"ד                                                                                                                                 
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 17-נספח א
 
 

 -פרטי מנהל הפרויקט מטעם הספק
 

 
ניסיון עסקי שלו כמנהל פרויקטים מסוג זה.)מילוי בפרק זה יפרט מנהל הפרויקט את פרטיו, ידע מקצועי, 

 כל הפרטים הינם בגדר חובה ( פרט לא רלוונטי לספק המציע יש לציין ״אין״ במקום המתאים. 
 

 פרטים כלליים
 

 שם מנהל הפרויקט: ______________________ 
ניתוח מערכות, אבטחת מידע, השכלה, קורסים ותעודת רלוונטיות לתחום שירותי מחשוב )מערכות מידע, 

 מערכות פיננסיות וכיו״ב(: 
 
 __________________________  .א
 __________________________  .ב
 __________________________  .ג
 __________________________  .ד
 
 

 סייעים למנהל הפרויקט )באם יצורפו(
 

 ניסיון מקצועי השכלה שם תפקיד
    

    

    

 
 וניסיוןותק 

 
 מספר שנות ניסיון במחשוב: ________________ 

 מספר שנות התמחות במערכות מידע ארגוניות: ________________ 
 

 ניסיון קודם
 

רשימת לפחות שני גופים דומים )מתן שירותים ציבוריים( שמנהל הפרויקט מספק / סיפק להם  
 . עירייהמאפיינים דומים לשירותים דומים לשירותים נשוא המכרז, בעלי 

 
  שטלפון ישיר של אי שם איש קשר ותפקידו  התאגדות /רשות  /שם חברה  מס'

 הקשר
1    

2    

3    
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4    

5    

6    

 
 

 תעודות והסמכות
 

 פירוט תעודות והסמכות. יש לצרף את התעודות והסמכות למסמכי המענה: 
 

 גוף מסמיך ההסמכה שנת קבלת  תעודה  /נושא הסמכה  מס'
1    

2    

3    

4    

5    
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 18- נספח א 
 

 טופס ריכוז מסמכים למציע 
  

 אין יש תיאור

   הצעת המציע 

הצעת המחיר של המציע )פרק ג' למסמכי המכרז ונספחיו( חתומים על  
   ידי המציע  

   תנאי המכרז -מסמכים לפרק א' 

     הצהרת משתתף במכרז   1נספח  

 '    ערבות הצעה למכרז 2נספח  
   

 '   ערבות ביצוע למכרז3נספח  
 
 

  

 '     זיהוי הספק וקבלני משנה 4נספח  
   

 '    התחייבות להעסקת עובדים כדין ותשלום שכר מינימום כדין לפי חוק    5נספח  
   1976 –עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו               

   זיהוי בעלים     '  6נספח  

   '    הצהרת ספקי משנה   7נספח  

 '    אחריות    8נספח  
   

 '  אישור ביטוחים  9נספח  
   

 '  הצהרת סודיות המציע 10נספח  
   

 ' הצהרת סודיות עובדי המציע 11נספח  
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 אין יש תנאי המכרז -מסמכים לפרק א'  

 '  אישור רואה חשבון  12נספח  
   

 '  תצהיר זכויות קניין 13נספח  
   

 ' תצהיר ניגוד עניינים 14נספח  
   

 '  תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים  15נספח  
   

 עירייה חברי –' תצהיר בדבר העדר קרבה 16נספח  
   

 '  פרטי מנהל הפרוייקט 17נספח  
   

 
 

 אין יש מסמכים משלימים   

   אישור עוסק מורשה לצורך מע"מ 

אישור מפקיד השומה, או מרואה חשבון המעיד שהוא מנהל פנקסי חשבונות והרשימות 
שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף על פי חוק עסקאות גופים 

 . 1976 -ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, התשל"ו 
  

   אישור על ניכוי מס במקור ו/או פטור מכך. 

   רכישת מסמכי המכרז.קבלה עבור 
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 מפרט טכני 
 מפרט השירותים נשוא המכרז 

  



 שדרות עיריית 
   GIS, אגף הנדסה ומערכת מידע גיאוגרפית  מכרז מערכות ועדה לתכנון ובנייה 

  

-   58   - 

 

 

 

 מפרט טכני 
 כללי  .1

 
לתכנון    תעיריי .1.1 בוועדה  עבודה  אודות תהליכי  מידע  לניהול  אינטגרטיבית  ליישם מערכת  שדרות מבקשת 

 וניהול מידע גיאוגרפי נוסף.     תמרור רשות ניהול,  רטובות תשתיות ניהולובניה, לניהול נכסי העירייה, 

תהיינה   .1.2 מרכזיות  טבלאות  אולם  ההתמחות  לתחומי  בהתאם  לנושאים  תחולק  המבוקשת  המערכת 

 שותפות לכלל היישומים ומידע ינוהל ללא צורך בשכפול נתונים. מ

על מנת להסיר כל ספק, המערכות הקיימות והפועלות בוועדה, על תכונותיהן, הפונקציונאליות ותוצריהן   .1.3

"המערכת הקיימת"(, מהווה דרישת מינימום לכל המערכות נשוא מכרז זה. מובהר,   –לרבות פלטים )להלן  

פרט מסוים לא צוין במפרט הטכני, אך הוא נמצא במערכת הקיימת, הוא ייחשב ככלול  שגם אם תכונה או  

 במפרט זה, ועל הזוכה במכרז יהיה לספקו ללא תשלום נוסף מעבר לסכומי הצעתו למכרז.

 
 קיים   מצב .2

 מערכת מידע לניהול הוועדה ומחלקת נכסים-מצב קיים  תאור .2.1

,  בענן המבוססת על התקנ המידע.  מערכת הייטק אור חברת של  מידע במערכת שימוש עושה הוועדה

 .  MS-SQLומסד נתונים   הייטק אור חברת"י  ע  מסופקים הענן  שרותי

משתמשים. לכל המשתמשים קיימת גישה למודול רישוי   15במערכת המופעלת כיום בוועדה עובדים 

 ופיקוח בניה, מודול מעקב תב"ע, מודול השבחה ומודול ייעודי קרקע. 

 להלן פרוט מספר המשתמשים כיום במערכת המידע:  .2.1.1

 בעירייה  משתמשים מספר מודול 

 4 הוועדה   ישיבות ניהול

 5 בניה ופיקוח   רישוי

 4 "ע תב ניהול

 4 קרקע  ייעודי

 3 השבחה 

 3 תשתיות   ניהול

 GIS 15 מערכת
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 עובדים.  10  –יותר.  סה"כ בוועדה לתכנון ובניה כ או  מהמשתמשים יש גישה למודול אחד  לחלק .2.1.2

 . (ITTI)באמצעות חברת  נסרקו על ידי הוועדהש  בקשות להיתר 5200-במודול רישוי בניה קיימים כ .2.1.3

במערכת המידע לא הוקמו בקשות היסטוריות וקיימים מסמכים סרוקים של בקשות שאינן מקושרים   .2.1.4

 לבקשות להיתר.   

 . מופקדות /כניות בנין עיר בתוקףות  840  -בתחום התכנון של הוועדה חלות  כ .2.1.5

 . ונסרקלוועדה לא קיים מסד נתונים לניהול נכסים ומספר קטן של תיקי נכס   .2.1.6

 
 GISמערכת מידע לניהול מידע גיאוגרפי =  -תאור מצב קיים  .2.2

 ( .   GISהייטק  לניהול המידע הגיאוגרפי ) אורעושה שימוש  במערכת מידע של חברת   העירייה .2.2.1

ומנוהלים    ירייה ביצעה סריקה של ארכיב הוועדה אולם לא כל המסמכים קושרו לבקשות להיתרהע .2.2.2

 . במודול ארכיב עצמאי

 . הייטק אור חברת"י ע  המסופקיםשל העירייה מבוססת על שירותי "ענן"  GISמערכת ה  .2.2.3

ה   .2.2.4 שכבות     GISמערכת  שכבת    תכנוני  מידע  הכוללים  רבים  בתחומיםמכילה  חלקות,  )גושים, 

.  ועוד ארנונה , תכסיותוביטחון, עסקים, תשתיות,  חירום "ל,  ט בנקומפילציה(, שכבות שמקורן בנתוני 

  סימפלקס  חברת  שלוצילום אלכסוני    מימד  תלת   מודל  וכן שנים  ממספרצילומי אורתופוטו  עירייה  ל

 .שנים ממספר

ה   .2.2.5 של    GISלמערכת  כחולים  קווים  הצגת  לצורך  התכנון  מנהל  של  מיפוי  לשירותי  גישה  הקיימת 

 תוכניות, וכן שכבה של גבול מרחב התכנון. 

 
 מידע בעירייה   מערכות .3

 מערכות מידע קיימות בעירייה: להלן פרוט  
 

 EPR חברתמערכת גביה של  .3.1

 מערכת רישוי עסקים של חברת רמה   .3.2

 בינה .ש אמערכת מוקד עירוני של חברת  .3.3

 העורף פיקוד  של"ל שוע  מערכת .3.4

    EPRמערכת רווחה של חברת   .3.5

 EPRחינוך של חברת  מערכת .3.6

מערכת    בכוונת .3.7 להטמיע  מעולמות      -  BIהעירייה  חלק  יהיו  המכרז  במסגרת  המוצעות  המידע  מערכות 

 העתידית של העירייה.  BIהנתונים של מערכת ה 
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   :השירותים הנדרשים .4

,  בניה  ופיקוח  רישויניהול  כולל    –  נכסים  ומחלקת  ובניה   לתכנון  הוועדה  בתחום  מידע   מערכותחבילת שירותי   .4.1

המערכת    .עירייה  נכסי  ניהול ,  ובניה  לתכנון  הוועדה   של   האינטרנט  אתר ,  קרקע  ייעודי,  השבחה"ע,  תב  מעקב

)לרבות קדסטר,   ייעודי קרקע  נתוני  של  ועדכון  עובד מטעמה, קליטה  לכל  או  לעירייה  שתסופק תאפשר 

חבילת השירותים תכלול מודול לניהול    תוכניות מקומיות/ מחוזיות/ ארציות, תוכניות בכל שלבי התכנון(.

 ארכיב מסמכים הכולל מסמכים שלא מנוהלים במערכת לניהול וועדה. 

תמרור וניהול נתוני תשתיות.     רשות  כולל  –  GISשירותי מערכות מידע בתחום המידע הגיאוגרפי  חבילה   .4.2

  קליטה ועדכון,  )כולל ניהול רשות תמרור(  תמרורים  נתוני  ה ועדכון קליטמערכת המידע שתסופק תאפשר  

  אלה. מתוכניות רצף שכבות ויצירת  רטובות נתוני תשתיות

 )אופציונאלי(  GISעדכון מידע ע"י  מומחה  שרותי .4.3

 )אופציונאלי(  קרקע יעודיבתחום י   מידע עדכון שרותי .4.4

 יכללו:  4.2ו     4.1עבור כל אחד מהסעיפים  השירותים .4.5

נתונים ממשרדי    .4.5.1 וקליטת  המשתמשים( שתאפשר אחזור  )ללא הגבלת מספר  מידע  מערכת  אספקת 

 . חכמים טלפונים /לוח מחשבי כגון ניידיםמחשבים העירייה וכן עבודה באמצעות 

ידי הרשות או מי מטעמה. עדכון המידע  ל כלים    אספקת .4.5.2 על  נתוני המערכת  עדכון עצמאי ומלא של 

 , ללא תלות בספק חיצוני ובצורה קלה ופשוטה למשתמש הפשוט, וללא ידע מקצועי מיוחד.  יתאפשר

למערכת  בעירייה  מהמערכת הקיימת  )מידע מילולי, קבצים סרוקים ומידע גיאוגרפי(  הסבת נתונים   .4.5.3

בשרת העירייה ו/או באמצעות שרותי "ענן". ככל ששירותים יסופקו משרתי "ענן"  המוצעת והתקנתם  

 הרי מערכות הענן ואחסון המידע יסופקו משרתי המציע הממוקמים בחוות השרתים שלו.  

  שלבים, כתובות טבלת ים, שמשתמטיוב טבלת  :טיוב של טבלאות במערכת כגוןתהליך ההסבה יכלול  .4.5.4

 במטרה להתאימן לדרישות הוועדה.  ,ועודאירועים  , מ"סבהתאם לטבלת הרחובות של הל

ולמערכת ניהול  ניהול ארכיב דיגיטלי של מסמכים סרוקים וקישורם לישויות מרכזיות של המערכת   .4.5.5

נכס, מערכת  תיק  השבחה,  תיק  כגון: תוכנית בנין עיר, בקשה להיתר, תיק בניין, תיק פיקוח,  מסמכים  

    ועוד. GISה 

ובהתאם להנחיות    .4.5.6 ובניה, בכפוף למערך הרשאות  ותפעול אתר אינטרנט של הוועדה לתכנון  הקמה 

כפופה העירייה  תהיה  אליהם  החוק  לדרישות  ובהתאם  אתרים  להנגשת  דרישות  התכנון,    מנהל 

 . והמלצות מינהל התכנון

גרסאות   .4.5.7 התחדשות  עדכון  ההסכם,  בתקופת  טכנולוגיים  לשינויים  והתאמתה  המערכת  אמת  של 

 המערכת לדרישות מנהל התכנון ו/או כל גוף רגולטיבי שהוועדה ו/או העירייה יהיו כפופים להחלטותיו.  

טלפוני   .4.5.8 שירות  מוקד  באמצעות  במשתמשים  תקופת  וש תמיכה  במהלך  למשתמשים  הדרכה  ירותי 

 ההסכם כמפורט בנספח הטכני. 

 ה בהתאם לאפיון והגדרת המזמין.ממשקים לכלל המערכות הפועלות או שיופעלו בעתיד בעיריי   יישום .4.5.9
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 דרישות טכנולוגיות  .5

 המערכת המוצעת תתבסס על סביבת פיתוח נפוצה ועל בסיס נתונים ידוע ומוכר.   .5.1

 המערכת המוצעת תסופק כמערכת מותקנת בשרת העירייה או כמערכת מופעלת ב"ענן".   .5.2

 "ענן". ה  מפתרון כחלק( DR) מאסון התאוששות שירותי  יספק  המציע .5.3

, אתר האינטרנט  GISכגון: מערכת ה    עירייהמערכות מידע שתהינה זמינות למשתמשים מחוץ למשרדי ה .5.4

, יסופקו כשירות מחוות שרתים של    למפקחים ויישומי "ענן" אחריםשל הוועדה לתכנון, מערכת המובייל  

המציע ללא הגבלת משתמשים, או מגבלת נפח לאחסון נתונים, תוך עמידה בנושא אבטחת מידע בהתאם  

באחריות המציע יישום תהלכי רפליקציה בין מסד הנתונים בו מנוהלים    ורגולציה ככל שתידרש.  ISOלתקני  

 ם המאפשר שגישה באמצעות שירותי ה"ענן". תהליכי הליבה ליישו

 .Plug Inתהיה באמצעות דפדפן ללא התקנת  GISלמערכת ה   הגישה .5.5

,ביצוע גיבויים ואבטחת המידע בהתאם למדיניות    WAFכולל    Fire wallהמציע יהיה אחראי על שירותי   .5.6

 ועדה לתכנון ובניה. שתוגדר על ידי העירייה ובהתאם לכל רגולציה שתקבע ותחייב את העירייה ו/או הו 

, תכנה רישיונות וכד' על מנת להפעיל את המערכת.   )עבור שירותי ה"ענן"(  המציע יהיה אחראי לכל חומרה .5.7

 .של מסד הנתוניםהמציע יהיה אחראי לשרותיי גבוי ושחזור 

ה,  העיריי  תתבסס על שרת מקומישלעבור מערכת לניהול הוועדה לתכנון ובניה ונכסים  ככל שהצעת המציע   .5.8

  צדבלתפעול מלא של המערכת בצד שרת ו ן וכן את התקנת  הספק יכלול בהצעתו את כל התוכנות הנדרשות

Client. 

מערכת ובסיס הנתונים בעמדות לשעת חירום בעירייה.  ה  התקנת  -   גיאוגרפית  מידע  מערכת  עבור,  בנוסף .5.9

באחריות המציע יישום  העירייה.    המערכת לשעת חרום תופעל בלפחות שתי תחנות עבודה שיוגדרו על ידי
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לעדכון   העירייה.    תהלכים  לדרישות  בהתאם  ליום/שבוע/חודש  אחת  אוטומטי  באופן  החירום   מערכת 

    .LANהמערכת תאפשר עבודה תקינה של היישום גם בעת ניתוק היישום מרשת 

 "ענן" ושרת. המערכת תסופק ללא הגבלה של מספר משתמשים או מגבלה לשטח אחסון בצד  .5.10

 
 ממשק משתמש  .6

ממשק המשתמש חשיבות רבה בתהליך בחירת המערכת ועל כן חשוב שהמערכת תהיה קלה לתפעול וידידותית  ל
 למשתמשים. 

 
חלונות העבודה יתאימו את עצמם  מערכת המידע תתמוך בעבודה בריבוי מסכים ובעבודה במסכים גדולים.   .6.1

 בצורה מיטבית בהתאם למסך המשתמש.

 ממשק המשתמש במערכת יהיה אחיד בכל המודולים ופקדים זהים יבצעו פעילויות זהות.  .6.2

בלחיצה על פקד המשתמש יקבל חיווי על השלמת הפעילות. בביצוע פעולה מתמשכת יוצג למשתמש חיווי   .6.3

 על כך שהפעילות המבוקשת בביצוע.   

מסכי הפעילות יהיו אחידים כך שלא ימצאו "חלונות קופצים" במקומות שונים או טקסט קבוע שמופיע כל   .6.4

 פעם במיקום אחר. 

יהיה, ללא ביצוע שינוי בקוד המערכת, לבצע התאמות של מסכים ושדות  ממשק המערכת יהיה גמיש וניתן   .6.5

 מערכת, לרבות צמצום וחלוקת מסך.  

המערכת תתמוך בצורה מלאה בשפה העברית ובכלל זה שמות הפקדים, תפריטים, מסכי העזרה, מדריך   .6.6

 המשתמש למנהל המערכת ולמשתמש הקצה.  

פעולות,   .6.7 בביצוע  למשתמש  לסייע  מנת  מהיישום  על  כחלק  בעברית  למשתמש  תיעוד  למערכת  יצורף 

תיעוד   העירייה.   מטעם  המערכת  מנהל  ועבור  הקצה  משתמש  עבור  יהיה  המערכת  תיעוד  האפליקטיבי. 

למנהל המערכת יכלול תיעוד של טבלאות, שמות שדות, תהליכי עדכון של טבלאות מערכת, תיעוד להגדרת  

 תהליכים, חילול מסמכים, דוחות וכד'. 

יהיה   .6.8 ניתן  משתמש  לכל  המשתמש.  לצרכי  בהתאם  המערכת  תפריטי  התאמת  תאפשר  המידע  מערכת 

 להתאים את חלונות העבודה בהתאם לתפקידו וצרכיו.  

תאפשר חיפוש מידע מרובה ערכים בצורה פשוטה תוך ביצוע השלמת ערכים בעת הקלדת  המידע  מערכת   .6.9

 . כולל חיפוש בסעיף "מהות/תאור הבקשה" ,ערך לחיפוש

המערכת תאפשר ניתוח פעילויות של משתמשים ותאפשר בדיקה של משתמשים שנכנסו למערכת ותיעוד   .6.10

 פעולות עיקריות. 

המערכת תאפשר הגדרת ממשק משתמש וברירות מחדל בהתאמה לתפקיד המשתמש ופעילותו המרכזית   .6.11

צגת פעולות  לדוגמא: ברירת המחדל בהצגת שכבות הרקע תיקבע בהתאם לצורכי המשתמש, ה  ,במערכת
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מודול בררת    מפקח בניהבעליית מערכת עבור  ,  לדוגמאשרק למשתמש יש הרשאה לבצע )על פי תפקידו(. )

   (.מחדל יהיה פיקוח בניה

כגון .6.12 קריטיות  פעולות  מחיקה  :בביצוע  לביצוע    וכד'  שמירה,  אישורו  את  שיאפשר  חיווי  למשתמש  יוצג 

 הפעילות. 

תהליכי   .6.13 פקדי מערכת,  עבור  עזרה  ויאפשרו קבלת  המוצעת  במערכת  מובנה  באופן  ישולבו  מסכי העזרה 

עבודה, מסכי עבודה וקלט נתונים. על מנת לא להעמיס מידע, תבוצע התאמה בין פעילות המשתמש, החלון  

 העזרה המוצגים. בו הוא נמצא, ומסך תכני 

לגרסה   .6.14 חזרה  ותאפשר  והאלפאנומרי  הגיאוגרפי  הנתונים  מסד  של  היסטורי  ניהול  תאפשר  המערכת 

 מוקדמת של הנתונים, כולל ניהול היסטורי של הקדסטר ומעקב אחר שינויים. 

, אתר הוועדה  יהיו רספונסיבים ויתמכו בעבודה בדפדפנים   GISמבוססי דפדפן כגון: מערכת ה    םיישומי .6.15

 .Mobileבהתאם להחלטת העירייה וכן בעבודה ב  מקובלים

נגישות לאתרי אינטרנט  מערכות המידע יעמדו בדישות   .6.16 לשירות לרבות    ישותגנבתקנות    35סע'    –תקנת 

 תקינות הפלטים של המערכת.

 
 תהליכי עבודה  .7

 מרכיבי המערכת.  דאחהמערכת תאפשר ניהולם של תהליכי עבודה בכל  .7.1

 העבודה תתאפשר למנהל המערכת מטעם העירייה.  יכתהלהגדרת  .7.2

המערכת תאפשר יישום תהליכי עבודה בין רכיבי המערכת השונים ויצירת תהליכים רוחביים מול   .7.3

כים דו כיוונים בין  יישום תהלוי  לדוגמא: יישום תהליכים של העברה בטאבו   ,אחרותמערכות העירייה  

 . לניהול הוועדה לתכנון ובניהמערכת הגביה למערכת 

המערכת תאפשר יצירת תהליכי עבודה בין התושב לבין העירייה בנושאים שהינם חלק מהפתרון המוצע.   .7.4

יישום תהליכי עבודה אלה ימנעו את הצורך להקלדת מידע חוזרת ביישומי המערכת השונים.  כך לדוגמא  

 הכולל: בקשה לתשלום באתר הוועדה, ביצוע ולידציה WEBשם תהליך לביצוע תשלומים מאתר ה ייו

לתקינות משלם ושובר התשלום מול מערכת ניהול וועדה, ביצוע תשלום, עדכון מערכת ניהול וועדה, עדכון  
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יישום ההליכים מול התושב יאפשרו קליטת המידע המתקבל   מערכת הגביה, הפקת קבלת תשלום.

 ישירות במערכת המידע ללא צורך בהקלדה חוזרת של נתונים. 

 
 ניהול נתונים  .8

ועדהת  ומערכ .8.1 )ניהול  המוצעות  תמרוריםהמידע  נכסים,  וכל  GISו    ,  אינטגרטיבית  מערכת  תהיה   ,  )

 המודולים יהיו מקושרים על מנת לאפשר ניהול תהליכים ללא תלות בנושא בו מנוהל המידע. 

המערכת תמנע כפילות של נתונים זהים בין המודולים השונים כך לדוגמא קובץ של חוזה או מסמך אחר   .8.2

 אחת. ישמר פעם 

 עדכון של נתון המשותף למספר ישויות יעודכן בכל רכיבי המערכת המקושרים אליו. .8.3

.  המערכת  וטבלאות איזון  לרבות עדכון מידע היסטורי של חלקה   ,ל של גושים וחלקותו המערכת תאפשר ניה .8.4

ללא צורך בעדכון של כל יישות    תאפשר בעדכון חלקה לעדכן את המידע עבור כל היישויות המושפעות מכך

 בנפרד )דוגמא עדכון תיקי השבחה, תיקי פיקוח, תיקי בנין, בקשות( 

מערכת המידע תאפשר חיתוך של מידע באופן רוחבי באופן שיאפשר לדוגמא להציג את המידע המנוהל עבור   .8.5

 תא שטח, תושב או מסמך בכל אחד מרכיבי המערכת. 

 חת שלמות הנתונים המוזנים. מערכת המידע תכלול מנגנונים לאבט .8.6

 
 ממשקים   .9

רואה חשיבות רבה בביצוע ממשקים בין מערכות המידע בוועדה למערכות העירייה ולמערכות של גופים    העירייה

 "מעגלים":   במספר יבוצע הממשקים יישום משיקים.

 . הועדה  ניהול  במערכת המערכת  רכיבי כל בין ממשקים יישום .9.1

בין רכיבי המערכת המסופקים במסגרת המכרז יהיו ממשקי עבודה הדוקים לרבות העברת נתונים,   .9.1.1

ביצוע התמקדויות וכד'. נתונים ינוהלו במקום אחד, פעם אחת בלבד ולא ישוכפלו בין רכיבי המערכת.  

תוכניות בניין  בניה,    התריגושים וחלקות,  כתובות,  כך לדוגמא יבוצע ניהול במקום מרכזי של נתוני  

 מסמכים סרוקים.עיר, 

ממשקי העברת נתונים יכללו העברת נתונים )מידע מילולי( מהמערכת הגיאוגרפית למערכות משיקות   .9.1.2

 בהתאם לאפיון שייקבע עם העירייה ועל פי דרישתה.  

,  WEB Service  ,API  :המערכת תהיה גמישה ותאפשר ביצוע ממשקים בצורות טכניות שונות כגון .9.1.3

מה ב  עברת  מערכות    URLידע  מול  יתאפשר  הממשקים  יישום  העירייה.  לדרישות  בהתאם  וכיוב' 

DeskTop   .ומערכות בענן 

 יישום ממשקים יכלול ביצוע בדיקת ולידציה של נתונים משדה אחד או יותר ומתן התראות בהתאם   .9.1.4

 . המבוצעות לבדיקות 

המערכת    עם .9.1.5 מלא    יופעלהקמת  וועד  ממערכתכיווני    ודוממשק  שמופעלת  ניהול  הגביה  למערכת  ה 

וועדה   , מערכת האינטרנט ההנדסיבעירייה להעברת כל התנועות הכספיות שנוצרות במערכת ניהול 
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, תשלומים בגין מסירת מידע, היטלים וכל תשלום אחר )יישום  אגרות תשלומי לרבותלמערכת הגביה 

   .ממשק דו כיווני(

 
 .GISממשקים בין רכיבים במערכת ניהול ועדה לבין מערכת ה  יישום .9.2

,  GISבין המערכת לניהול וועדה למערכת המידע הגיאוגרפית    Onlineמחויב לביצוע ממשקי    המציע .9.2.1

 .אחר  מציע  ידי על או  ידו  על מסופקות הללו המערכות  אם בין

 יכלול:   GIS הממשק הדו כיווני בין מערכות המידע לניהול ועדה למערכות ה  יישום .9.2.2

תמרוריםועדה  ניהול   במערכת  ממסך .9.2.2.1 בקשה   ,  נכס,  היתר,  תוכנית,  )כגון:  ונכסים  וניהול 

.  התמקדות תבוצע  והצגת המיקום הגיאוגרפי )ולהפך( GIS -ה  מערכתל התמקדות  וכיוב'( 

 כתובת, גוש/חלקה, קורדינטות. עפ"י ערך מקשר כגון: מספר מזהה, 

ה   .9.2.2.2 במערכת  ומעוגנות  סרוקות  תוכניות  רישוי    GISהצגת  תב"ע,  מעקב  ממערכת  בממשק 

 בניה.  

וניהול נכסים והצגת תוצאת השאילתה על    , תמרוריםועדה  לניהול  מהמערכות "ח  דו  יצירת .9.2.2.3

ה   מערכת  של  אוטומטית  הפעלה  באמצעות  מפה  השאילתה    GISגבי  תוצאות  והעברת 

 י העירייה. בפורמט שיוסכם על יד  GISלמערכת ה 

  המידע   במערכות התיחום אזור  על  שאילתה  וביצוע במפה אזור  של תיחוםליצירת  אפשרות .9.2.2.4

 עירייה.    נכסי   וניהול  ובניה לתכנון  הוועדה  לניהול

  אחד   בכל  המנוהל  מידע   על  המבוססות  דינאמיות  שכבות ,  נושאיות  מידע   שכבות  יצירת .9.2.2.5

במערכת    במכרז  הכלולות   המערכות  מרכיבי  המנוהל  במידע  המתעדכנות  מידע  )שכבות 

 לניהול וועדה(.  

ייקבעו על ידי העירייה. לדוגמא, שכבה נושאית    הכרטוגרפי שכבות המידע והייצוג    הגדרת .9.2.2.6

ממ"דים לפי שנים,   /של היתרי בניה)שכבה דינאמית המתעדכנת מעדכון של מערכת משיקה(  

 הצינור ושנת ההנחה וכד'. שכבה נושאית של צינורות ביוב בהתאם לחומר 

או מנתונים    GISבהתאם לנתונים שקיימים במערכת ה  (  Heat Map)  יישום מפות חום   .9.2.2.7

 שהתקבלו ביישום ממשק למערכת מידע אחרת. 

וכן שילוב של מפה עם ייעודי קרקע    GISהפקת דף מידע אלפא נומרי ישירות ממערכת ה   .9.2.2.8

 בדף המידע המילולי ובדוחות מערכת אחרים. 

מערכת    יישום .9.3 עירוני,  מוקד  חינוך,  עסקים,  רישוי  גביה,  כגון:  העירייה  למערכות  מערכת  BIממשקים   ,

 לצילום אלכסוני. 

נתונים   .9.3.1 לקבל  פתוחה  ותהיה  עתידיות  ו/או  קיימות  בעירייה,  נוספות  למערכות  תקושר  המערכת 

 ולקשרם למידע גיאוגרפי ומודול ניהול הוועדה ככל שיידרש על ידי העירייה.  

המציע מתחייב לשיתוף פעולה מלא וללא התחייבות נוספת לפיתוח ממשקים בין המערכת המוצעת   .9.3.2

ימות בעירייה ומערכות שייושמו בעתיד. עלויות הפיתוח של הממשקים יהיו  על ידו לבין המערכות הקי

   כלולות במסגרת ההצעה המוגשת.
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,  התכנון  מינהל ,  זמין  רישוי :  כגון  העירייה  ידי   על  מופעלות   שאינן  משיקות  מערכות  מול  ממשקים   יישום  .9.4

 . ואחרים Google Street Map, ישראל למיפוי המרכז

 :המערכת הקמת  בשלב שיושמו נוספים   ממשקים  פרוט  להלן .9.5

 ממשק דו כיווני  – GISמערכת  – , תמרורים, נכסיםועדה ניהול מערכת .9.5.1

המערכות    מערכת .9.5.2 לבין  העירייה  של    תדע   שהמערכת  כך  קרקע  וייעודי  ועדה  ניהול,  GISהגביה 

 . )העברת נתוני משלם ונתוני תשלום( 'וכד  תשלומים,  קנסות  מבחינת להסתנכרן

 למערכת צילום אלכסוני   GISערכת ממשק מ .9.5.3

 לשירות מיפוי של מינהל התכנון. GISמערכת ממשק  .9.5.4

 העבודה תוכנית .10

 : כדלקמן תהיה  המערכת ליישום הדרך אבני

  צו לתיום ממועד קב 30  –התקנת מערכת והגדרת ממשקים למערכות המידע המשיקות  ביצוע – התקנה .10.1

 . עבודה

לאחר התקנת המערכת ובדיקת הממשקים הספק יקבל מעירייה אישור התקנה. לאחר ביצוע התקנת   .10.2

 מגובה הצעתו.  70%המערכת יקבל הספק תשלום בגין דמי השימוש של המערכת בהיקף של 

 יום ממועד אישור התקנה.   30 –למערכת של המציע בעירייה  רכת הקיימת הסבת מידע מהמע  – הסבה .10.3

תקופת הרצה של המערכת המוסבת במקביל למערכת הקיימת ובסוף תקופה זו תבוצע הסבת  –  הרצה .10.4

 אמת.  אישור העירייה לתקינות ושלמות ההסבה מהווה תנאי לקבלת תמורה בין ביצוע ההסבה. 

יום לאחר קבלת    45לדרישות המפרט הטכני תבוצע לא יאוחר מ  השלמת פיתוחים בהתאם    –  פיתוחים .10.5

 אישור ההתקנה. 

לאחר השלמת שלב ההסבה, הרצה והשלמת פיתוחים תבוצע בדיקת מערכת על ידי העירייה    –   בדיקה .10.6

 ובסופה יופק דו"ח בדיקה.  ביצוע בדיקות המערכת יבוצעו בשיתוף הספק. 

ח בדיקה.  הספק ישלים את ביצוע בדיקת המערכת תוך  בתום בדיקת המערכת יופק דו"   –  מערכת  מסירת .10.7

 יום ממועד קבלת הדו"ח.  30

 בתום מסירת המערכת וביצוע בדיקות החדירה יקבל הספק מהרשות תעודת השלמה. .10.8

מדמי השימוש של המערכת.     100%תעודת ההשלמה מהווה אישור לקבלת תשלום בגין    –  מערכת  תחזוקת .10.9

 תקופת התחזוקה של המערכת.   החל מקבלת תעודת ההשלמה מתחילה
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 אחריות תמיכה, שירות ותחזוקה .11

העירייה    בכל .11.1 דרישות  של  יישומן  על  אחראי  שיהיה  מטעמו  פרוייקט  מנהל  הספק  ימנה  ההסכם  תקופת 

 . SLAוהקפדה על 

 . המערכת  ליישום  עבודה  תוכנית  הכנת  על  אחראי  ויהיה  העירייה  עם  עבודה  בישיבות  ישתתף  הפרויקט  מנהל .11.2

 : הבאים  הנושאים על  אחראי יהיה  הפרויקט  מנהל .11.3

 יישום תוכנית הדרכה והטמעה   .11.3.1

 העברת עדכונים על גרסאות חדשות   .11.3.2

 ריכוז נושאים הדורשים טיפול   .11.3.3

 הפסק  ידי  על  מיושמים  המכרז  דרישות שכל בקרה .11.3.4

 בקרה על פניות העירייה למוקד השירות   .11.3.5

 SLAבקרה על עמידת הספק ב   .11.3.6

 וידוא שתשלומים המועברים על ידי הספק קיבלו את אישור העירייה קודם לכן כולל שביעות רצון    .11.3.7

 מהשירותים שסופקו.      

 . התפקיד בדרישות עומד אינו הוא שלטענתה ככל  הפרוייקט מנהל  החלפת  את לדרוש ראשית העירייה .11.4

  ההסכם   תקופת  כל  לאורך  העירייה  לדרישות   בהתאם   יתקיימו   הפרוייקט  מנהל  עם  העבודה  ישיבות  .11.5

 .המערכת של  השימוש בדמי  כלולה בגינם והתמורה

בשלב הקמת המערכת ובתהליך ההטמעה הזוכה מחויב לקביעת והגדרת נהלי עבודה עד להטמעה מלאה   .11.6

 . מהמערכת המופקים ודוחות   תבניות יוגדרו ההקמה משלב כחלקשל המערכת.  

ימי הדרכה מלאים במשרדי הוועדה בהתאם לתוכנית   4י הספק לאחר קבלת אישור התקנה יבוצעו על יד .11.7

 הדרכה שתאושר על ידי הוועדה. ההדרכה הינה חלק מעלות הקמת המערכת.   

פעמים    6במשרדי הוועדה    הטמעהכחלק משירות התחזוקה למערכות המידע, הספק יבצע יום הדרכה/   .11.8

בשנה ויבצע עדכון של טפסים/ מכתבים/ דוחות בהתאם לדרישת העירייה.  שירותים אלה כלולים בדמי  

 . המוצעות מהמערכות אחת  כל  שלהשימוש 

  ידי   על  לעת  מעת  שיועברו   מידע  שכבות  יעדכן  הספק,  גיאוגרפי  מידעה  מערכת  של  התחזוקה  בתקופת .11.9

 . שנהבכל   חדשות שכבות נושאיות   3וכן יאפיין ויישם   העירייה

יעמיד עובד מטעמו שיעבוד במשרדי העירייה בשדרות לצורך עדכון  הספק    GISעבור שירותי מערכת ה   .11.10

י המציע.   דשתופעל על י  GISהעובד יהיה אחראי על עדכון מערכת ה  ויצירת שכבות מידע גיאוגרפיות.   

יהיה   העבודה  ככל    100%היקף  חודשית.    בהיקף    השהעיריי משרה  יהיו  תעבוד  ומשרדיה  מצומצם 

החברה תספק לעובד את כל התוכנות הדרושות    סגוריםיושלמו שעות אלה על ידי העובד ממשרדי החברה.
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יום   30העירייה תוכל לצמצם את היקף העבודה של העובד בהודעה של   תם.לצורך עדכון הנתונים ועריכ 

 מראש.

 .הנתונים מסד לגיבוי  אוטומטיים תהליכים  ליצירת אחראי יהיה  הספק .11.11

העבודה   .11.12 בהזמנת  העבודה  להיקף  מותאמת  פעולה  תכנית  העירייה  לאישור  תוגש  ההסכם,  חתימת  עם 

ימי עבודה    10ם עם הוועדה ותוגש לאישורה בתוך  ולצרכי וסדרי העדיפויות שלו. תכנית העבודה תתוא

 מיום החתימה על ההסכם. 

ל .11.13 המערכת  אספקת  טרם  עסקיים  לתהליכים  ובדיקות  תוכן  בדיקות  יערוך  ,  UAT))   עירייההמציע 

ותשריטי בדיקה. במסגרת מסירת המערכת המציע יציג את תוצאות בדיקת   באמצעות  כלי בדיקת תוכנה 

 ת תשריטי הבדיקה כפי שאושרו על ידי הוועדה.  המערכת שנערכו על ידו וא 

אחריות   .11.14 לתת  מתחייב  תהיה    ועדכון המציע  האחריות  המערכת.  תפעול  תקופת  לכל  למוצריו  גרסאות 

לתפקוד שלם, מלא ותקין של המערכת/כלל היישומים המוצעים, ותהווה חלק בלתי נפרד מעצם העמדתן  

 לא תשלום, במהלך כל תקופת החוזה.לשימוש העירייה. האחריות תכלול תיקון באגים ל

המציע מתחייב לעדכן מהדורות וגרסאות חדשות של המערכת והיישומים המוצעים כולל אספקתם, ללא   .11.15

לאחר   במערכת  לשימוש  הדרכות  המציע  יערוך  עדכון  ו/או  שינוי  כל  בסיום  נוסף.  תשלום 

דיווח ואפשרות לעדכון מידע, יעודכנו  השינויים/עדכונים שנעשו. שינויים שידרשו על ידי החוק כגון דוחות  

עד   הספק  באחריות  המידע  הרגולטור    14במערכת  ידי  על  השינוי  למימוש  הקובע  התאריך  לפני  ימים 

 )משרד הפנים/ מנהל התכנון/ רשות הסייבר וכיוב'(. 

לתפקודה התקין של המערכת בהתאם לדרישות העירייה    נדרשותהמציע יידרש לעמוד ברמות שירות ה  .11.16

ט. היות והעירייה מייחסת חשיבות רבה לנושא השירות, הרי שחריגה ברמות השרות תגרור הפעלת  כמפור

 מנגנון קנסות. 

רת תחזוקת המערכת יבצע המציע פעולות שירות אותן לא תוכל העירייה לבצע, וזאת לאחר אישור  גבמס .11.17

יד העירייה.   על  ולא  ידי המציע  על  יבוצעו  והעירייה לא תוכל  העירייה שפעולות אלה  לדוגמא, במידה 

 לבצע, בכלים שיסופקו לה, העלאת שכבות הרי שירות זה יינתן על ידי המציע ללא תוספת תשלום. 

מידי   .11.18 מענה  שיינתן  כך  מרחוק  לשליטה  אפשרות  לרבות  שירות  לפניות  תמיכה  מרכז  יפעיל  המציע 

 של הוועדה. בהתאם לשעות הפעילות  למשתמשי המערכת. חלון שעות הקריאה יהיה

בתקלות,   .11.19 טיפול  תמיכה,  מידע,  לקבל  שביקשו  המערכת  משתמשי  פניות  רישום  לנהל  מתחייב  המציע 

טיפול בפניות שירות וקבלת שירות בתחום קליטת נתונים. בעת פתיחת תקלה במוקד השירות יועבר מייל  

נה, רמת הדחיפות  לעירייה המציין את מספר הפניה, תאריך הפניה, שעת קבלת פניית השירות, שם הפו 

 ותאור הפניה. 
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כל פניה תסווג לפי סוג הפניה )תקלת מערכת, תחזוקת מערכת, מחשוב מידע( ורמת הדחיפות הנדרשת   .11.20

 לטיפול. הגדרת רמת הדחיפות תקבע על ידי העירייה ובהתאם לשיקול דעתה.  

 להלן פרוט סוגי הפניה: 
 דוגמאות למצבים  מהות  סוג פניה 

בו המערכת מתנהלת לא בהתאם  כל מצב  תקלת מערכת 
לאפיון, בהתאם לתוצאות בדיקות הקבלה.  
מצבים בהם תהלכי העבודה לא מתנהלים  

 באופן תקין מקצה לקצה.

תהליך דו"ח לא מופק כנדרש, לא 
ניתן להיכנס למסך משתמש ולבצע  

 עדכונים.

תחזוקת  
 מערכת 

פעילויות שאינן שקשורות לפעילות ותקינות  
לצורך ביצוע הגדרות, טעינת  המערכת אלא 

 שכבות.

הגדרת משתמש, עדכון שכבה, 
 הטמעת טפסים חדשים.

עדכון מדד, עדכון שם משתמש,  תהליכים הדורשים עדכון נתונים ועריכתם. עדכון נתונים 
יצירת שכבת מידע חדשה, עדכון  

 נתונים בשכבה. 
 
 
 

 השירות :להלן פרוט לוחות זמנים נדרשים לעמידה בפניות  .11.21

 רמת פנייה  סוג
 דחיפות 

 בפנייה  טיפול סיום בפנייה  טיפול תחילת

 הפנייה  מקבלת שעות 2 תוך הפנייה  קבלת  עם מיידית קריטית  מערכת  תקלת

 הפנייה  מקבלת שעות 8 תוך הפנייה  מקבלת שעות 4 דחופה   

 הפנייה  מקבלת שעות 36 תוך הפנייה  מקבלת שעות 8 רגילה   

 עבודה  ימי 1 עד הפנייה  מקבלת שעות 4 דחופה  מערכת  תחזוקת

 עבודה  ימי 3 עד הפנייה   מקבלת שעות  24 רגילה   

קליטת נתונים )עבור תכנית   סיום קריאה  מקבלת שעות 4 דחופה  נתונים   קליטת
  AS-Madeתב"ע/שכבה/ תוכנית 

 ימי עבודה  3וכיוב'(  
קליטת נתונים  )עבור תכנית   סיום קריאה  מקבלת שעות  24 רגילה   

  As-Madeתב"ע/שכבה/ תוכנית 
 ימי עבודה  5וכיוב'(  
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 רמת טיפול קריטית תקבע בגין פעילות שבגינה המערכת איננה פעילה.   .11.21.1

פניית שירות דחופה תקבע בגין פניה בגינה המערכת לא מאפשרת השלמת תהליך עבודה,   .11.21.1.1

הפקת דו"ח או פלט באופן רוחבי במערכת. לדוגמא: שמירת נתונים, עדכון שכבה או במצבים 

 בהם העדר הטיפול מונע עבודת מערכת על ידי משתמש כדוגמת הגדרת משתמש חדש במערכת.   

 נה כל פניה אחרת, שלא צוינה לעיל. הי  –פניית שירות רגילה  .11.21.1.2

 
 מערכת המידע תאפשר ביצוע פעילויות בצורה מהירה שלא תפחת מזמני התקן המצוינים בטבלה.    .11.22

התקן ימדדו בתחנות העבודה בעירייה.  אי עמידה בזמנים המצוינים תוגדר תקלת מערכת   זמני .11.22.1

דחופה ועל הספק יהיה להסדיר את הטיפול בבעיה בהתאם לטבלת לוחות הזמנים לעמידה בפניות  

 שירות: 

 
 זמן תקן  פעילות   מערכת 

GIS   עליית מערכת לאחר ביצועLogin 10  שניות 
 שניות  10 הפקת מפה 

 שניות  2 ישויות  2000שכבה עם כ   הצגת
 שניות  10 רשומות 1000הפקת דו"ח של  

מערכות  
מידע לניהול  

וועדה,  
מערכת  
 נכסים  

 שניות  5 עליית מערכת 
 שניות  2 טעינת חלון עבודה 

 שניות  20 רשומות 1000הפקת דו"ח של  
 שניות  10 מתוך היישומים המצוינים  GISפתיחת מודול 

 
בכל תקלה/פניית שרות או פנייה לעדכון נתונים מתמשכת, שלא ניתן לסיים את הטיפול בהתאם   .11.23

המצוין, תדווח התקלה לוועדה, כולל לוחות זמנים לסיום טיפול בתקלה. כל חריגה מלוחות הזמנים    ללו"ז
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שלא טופלה בהתאם לזמנים המצוינים ולא אושרה החריגה בלוחות הזמנים על ידי הוועדה תחשב כהפרה  

 של רמת השירות הנדרשת על ידי הוועדה. 

חודשית על ידי מוקד שירות הלקוחות ותחל עם  "ח אודות קריאות השירות תבוצע בתדירות  דו הפקת  .11.24

עליית המערכת לאוויר. הדו"ח יפרט את שם הפונה, תאריך הפניה, תאור התקלה, סטאטוס התקלה,  

 אופי הפתרון של הבעיה, תאריך סגירת התקלה וכיוב'. 

 מנגנון קנסות   .11.25

 ל ביצועי  יופעל מנגנון קנס על חריגות מרמת השירות הנדרשת. מטרת מנגנון זה לשמור ע .11.25.1

   המערכת והשירות בכל זמן. מנגנון זה יופעל החל מיום עלייה לאוויר של המערכת.           

    מנגנון הקנס יופעל בסוף כל רבעון ובמסגרתו יחושבו הסעיפים הרלבנטיים של רמת השירות    .11.25.2

 באותו הרבעון, ובהתאם לכך יבחנו כל המקרים בהם המציע חרג מרמת השירות המוגדרת.        

 יבוצע סיכום של סך השעות/ימים )בהתאם לסוג הפניה( בהם הייתה חריגה ובהתאם לסכום     .11.25.3

 בר בכל סוג ייקבע גובה הקנס. המצט      

 הקנסות יקוזזו מתוך התמורה החודשית למציע ובמידה שאלה לא יכסו את סכומי הקנסות     .11.25.4

 יחולטו הסכומים מתוך ערבות הביצוע. כל סכומי הקנסות הם בשקלים שלמים       

 טבלת קנסות במקרה של חריגה מלוחות זמנים:

 גובה הקנס  רמת דחיפות  סוג פנייה 
 ללא קנס  –שעות חריגה  4עד  קריטית  תקלת מערכת 

 ₪ לכל שעה  250 –שעות  15שעות ועד   5מ 
 ₪ לכל שעה 350 –שעות  16מ 

 דחופה 
 רגילה 

 ללא קנס   –ימי עבודה  2עד  דחופה  תחזוקת מערכת 
 ₪ לכל יום  250 –ימים  6ימים ועד   3מ 
 ₪ לכל יום  350 –ימים  7מ 

 רגילה 

 ללא קנס   –ימי עבודה  4עד  דחופה  נתונים קליטת  
 ₪ לכל יום  300  –ימים   10ימים ועד   5מ 
 ₪ לכל יום 500 –ימים  10מ 

 רגילה 
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בכל חריגה ממועדים שסוכמו בהתאם למסמכי המכרז ולתוכנית העבודה המאושרת יוטל קנס   .1.1.1

 ₪ בגין כל יום של איחור.  500של 

 אבטחת מידע  .12

( ולתקן את כל הדרוש  9ג'  נספחבדרישות אבטחת המידע של העירייה ) המציע מתחייב לעמוד  .12.1

בהתאם להנחיותיו. המציע מתחייב לעמוד בדרישות ובתקנות כפי שיקבעו על ידי הרשות הלאומית  

 היה מחוייבת העירייה/ הוועדה לתכנון ובניה. ת באבטחת סייבר וכל גורם רגולטיבי אליו 

, חוק הגנת פרטיות  1995-וק המחשבים,  התשנ"ה  המציע מתחייב למלא אחר כל הוראות ח  .12.2

, והתקנות שהותקנו מכוחו )כפי שיעודכנו מעת לעת(, דרישות אבטחת מידע של מכון  1981-התשמ"א

 , וכן למלא אחר כל חיקוק עתידי לניהול מאגרי מידע ושמירתם.1495התקנים הישראלי ת"י 

 רותים, הן חוקיות ובבעלותו.המציע יבטיח שכל התוכנות, אשר ישמשו אותו במתן השי .12.3

המציע ידאג לאבטח את כל המידע אשר יגיע אליו במסגרת הפרויקט. המציע אף יגן על המידע מפני   .12.4

 כל נזק, לרבות גניבה, שריפה וכיוב'.

המציע ימנע גישה למערכות המחשוב שברשותו, או למערכת המחשוב המשרתות אותו לצורך מתן   .12.5

סמך לעיין בחומר או במידע המאוחסן במחשב, או ממי שלא חתם  שירותי מכרז זה, ממי שאינו מו

 על התחייבות לשמירת סודיות.

המציע אחראי לביצוע בדיקות חדירות על ידי גורם צד ג' המתמחה ומוסמך בביצוע מבדקי חדירה   .12.6

חודשים. כמו כן    18ואבטחת מידע ויציג את דו"ח הבדיקה לעירייה. בדיקות החדירה יבוצעו כל 

ה רשאית לבצע בדיקות חדירות באופן עצמאי. המציע מתחייב לתקן את כל הממצאים  העיריי

שיתגלו בבדיקות החדירות ובבדיקות אבטחת המידע של המערכת.  ביצוע בדיקות החדירה ואישור  

 תקינותם יהיו תנאי לקבלת תעודת השלמה עבור המערכת.

 היישום ישמור על עקרונות אבטחת המידע הבאים:  .12.7

שה שימוש במנגנונים מפותחים של זיהוי, אימות והרשאות. המערכת תכלול מנגנון  המערכת תע .12.8

שינוי סיסמאות לפי מדיניות העירייה ולפחות פעם בחודשיים. המשתמש יידרש לזיהוי רק פעם אחת  



 שדרות עיריית 
   GIS, אגף הנדסה ומערכת מידע גיאוגרפית  מכרז מערכות ועדה לתכנון ובנייה 

  

-   73   - 

 

 

 

עם כניסתו למערכת עבור כל המודולים הכלולים בהצעה. סיסמת הזיהוי למערכת תכלול שילוב של  

 בהתאם לתקני אבטחת מידע הקבעות בחוק ובתאם להחלטת העירייה.ספרות ואותיות 

 מערכת ההרשאות תפעל על פי העיקרון: ״הכול אסור, אלא אם כן הוגדר אחרת״.  .12.8.1

 המערכת תקל ככל האפשר על תחזוקתה, ניהול ההרשאות, ניהול המשתמשים וכדומה. .12.8.2

 בוא נתונים.המערכת תהיה נוחה להתממשקות למערכות חיצוניות לצורך ייצוא ויי .12.8.3

המערכת תספק שירותי ניטור, דיווח ופיקוח שיאפשרו בקרה על פעילויות באתר וניסיונות כניסה של   .12.9

 משתמשים בלתי מורשים. 

המערכת תכלול מערך הגנה עדכני המונע שינוי בלתי מורשה במערכות המידע, חדירה דרך המערכת   .12.10

 ושימוש בהם והתחזות לאתר הרשמי.   אל מערכות העירייה, גניבה והפצה של מידע אישי וקנייני

ניתן יהיה להגדיר הרשאות שונות למשתמש בהתאם לסוגי הפעילויות המותרות לו וכן הרשאות   .12.11

 לשכבות מידע.   

המציע יהיה אחראי על אמצעי אבטחת מידע בשירותי ה"ענן" כגון אנטי וירוס, חומת מגן אש,   .12.12

 PS/IDS (Intrusion Preventionמערכת גיבויים ביצוע גיבויים ומערכת למניעת חדירות   

System.אבטחה וגיבויים יבוצעו הן ליישום והן למסד הנתונים בו יעשה שימוש במערכת  .) 

 . Cloud Disaster Recoveryהמציע יכלול ידאג לשרידות מערכת והפעלתה תוך התמודדות עם  .12.13

בכל מקרה היישום והמערכת יאפשרו שמירת עותק של גיבוי נתונים גיאוגרפיים ואלפא נומריים   .12.14

 בעירייה. 

,  אמצעי אבטחת המידע יכללו מידור גישה על ידי סיסמאות זיהוי ותיעוד ביצוע פעולות, גיבויים .12.15

 פעילות במערכת ועוד.    Logניהול 

12.16. Log   הפעילות יהיה אחד הכלים למעקב אחר פעילות המבוצעת במערכת ולפיכך לא ניתן יהיה

 למחוק את שנות את נתוני הקובץ. 

מערכת אבטחת המידע תכלול את אמצעי הגנה הנדרשים הן בהיבט שירותי הענן והן בהיבט עבודת   .12.17

 האפליקציה. 

 
 וקניין  מידע .13

המידע ונתונים בבסיסי הנתונים הקיימים הינם קניינו הבלעדי של המזמין. הנתונים שיאוחסנו  כל  .13.1

( של הקבלן הם רכושו של המזמין.  databaseבמערכות המידע, המחשבים ובפרט בבסיסי הנתונים )
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הקבלן מתחייב להעביר, בכל עת, את הנתונים בחלקם או בשלמותם לידי המזמין או לידי נציגו מיד  

 ם קבלת הדרישה מהמזמין. ע

 לעירייה תהיה אפשרות בכל רגע נתון להוריד את כל מסד הנתונים אופן עצמאי.  .13.2

 לעירייה תהיה גישה לתוכנה המותקנת ב"ענן" לצורכי עדכון ותחזוקה, הוספת שכבות וכיוב'. .13.3

עברת  הקבלן לא יהיה רשאי לגבות כל תשלום נוסף עבור שליפת הנתונים, הפקת הנתונים למדיה, ה .13.4

הנתונים, הספקת תיעוד של מבנה הנתונים וכל שירות אחר הקשור להעברת הנתונים למזמין או  

 לבא כוחו. 

כל מידע שיופק ו/או יתקבל אצל הקבלן, כתוצאה ממתן השירותים על פי הסכם זה, הינו בבעלות   .13.5

נתון ו/או  המזמין בלבד. הקבלן אינו רשאי להשתמש ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמזמין, בכל 

מידע ו/או מסמך ו/או מסמך פלט של המזמין, או בכל חלק של המזמין, וזאת במישרין ו/או  

 בעקיפין, בין לעצמו ובין לכל גורם אחר, בין מטעמו ובין אם לאו, בתמורה או שלא בתמורה.   

 
 המערכת  דרישות .14

 להלן פרוט הדרישות הפונקציונאליות הנדרשות מהיישום:
 

יובהר, כי המערכת המוצעת תימסר לבדיקות קבלה, כאשר כל הדרישות קיימות בשלמותן.  יצוין, כי  
במסגרת ההצעה המקצועית, יהיה על המציע להראות עמידה בדרישות המערכת.  המערכת המוצת תכלול  

 משתמשת העירייה.  בהןלפחות את כל הפונקציונאליות הקיימת כיום במערכות 
 

 עירייה  נכסי וניהול ובניה לתכנון הוועדה לניהול מידע מערכת    

 

 כללי 

 תכונה  נושא  מס"ד 

1.  

תהליכי   רגולציה  בכל  תתמוך  אשר  תהליכית  מערכת  תהיה  הרישוי  התכנוןהמערכת   ,
 והפיקוח לאורך כל שלבי הטיפול במבנה או בתא שטח. 

מערכת תתמוך באופן מלא בתהליכי העבודה ובמידע הנדרש בהתאם לחוק תכנון  ה
 ובניה לרבות תיקוניו ובהתאם לכל רגולציה אחרת לה תהיה כפופה העירייה.  

 

  תיקון המערכת כוללת התאמה מלאה לחוק תכנון ובניה בהתאם לתיקוניו )לרבות    .2
 הרגולטור"י ע  שייקבע שינוי לכל  עצמה ותתאים(  116 ו  101

3.  
מלאה     התאמה  כוללת  מוגבלויות,  להמערכת  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  תקנות 

התשע"ג   לשירות  נגישות  החוקים  2013התאמות  לכל  ובהתאם  מלאה,  הנגשה    .
 . AAוהרגולציות שבתוקף.  תקן נגישות 

4.  
דיגיטלית     חתימה  של  שילוב  מאפשרת    של   דיגיטלית  חתימה  באמצעותהמערכת 

   העירייהעובדי  

5.  
המערכת תאפשר הפקת דוחות בהתאם לנתונים הנדרשים על ידי הרגולטור ובכלל    

  והמשתמש   ופשוטה  קלה  תהיה  הדוחות  הפקתהאכיפה.    רשותזה מנהל התכנון,  
 , וורד וכד'. PDFלקובץ אקסל,  ח" בדו היוצא השדות  תמהיל את לשנות   יוכל

נייר" ותאפשר יצירת  מערכת המידע המוצעת תתמוך בתפיסה של "מערכת ללא      .6
 תהליכים וניהול מידע ללא צורך בהדפסתו ותוך תאימות לדרישות החוק 

 מסמכים המופקים מהמערכת יהיו מונגשים בהתאם לחוק     .7

  לנספח 16 ו  15 בסעיפים המפורטות   המידע אבטחת דרישות כל על  תענה המערכת אבטחת מידע   .8
 זה

 ארגוני לקביעת משתמשים והרשאות   Active Directoryהמערכת תאפשר חיבור ל     .9
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 תכונה  נושא  מס"ד 

10.    
וזיהוי משתמשים באמצעות   לניהול הרשאות, סיסמאות  גישה  המערכת תאפשר 

Single Sign On - SSO 

11.  
המידע     אבטחת  למדיניות  בהתאם  סיסמאות  לקביעת  מנגנון  תכלול  המערכת 

מינימום   )לדוגמא:  וסימנים  הארגונית  מספרים  אותיות,  של  שילוב  תווים, 
 מיוחדים( 

המערכת תכלול מנגנון החלפת סיסמאות כולל התראות על החלפת סיסמה בהתאם      .12
 למדיניות אבטחת מידע ארגונית ושחזור סיסמה 

יישום      .13 לפרט את מקום    DRהמערכת תכלול  )יש  בענן  שירותים המופעלים  עבור 
 וספק השירותים(  DRאתר 

14.  
בכל המודולים תאפשר גמישות בהגדרת התנהגות המערכת ותאפשר     המערכת ניהול נתונים 

התנהגות   את  המבססים  וערכים  חוקיות  בהגדרת  מערכת  מנהל  של  שליטה 
 המערכת ללא תלות בספק  

במערכת     .15 והמוגדרים  הקיימים  לשדות  נוספים  מידע  שדות  להגדרת    - אפשרות 
 )*(   שדות גמישים

אירועים במלל חופשי בצמוד לרשומות המערכת ולצורך    אפשרות להוסיף תאור    .16
 מעקב אחר האירועים והתיקים )*(. 

17.  
נתון המנוהל בפתרון המוצע ינוהל פעם אחת ולא ישוכפל לדוגמא: גושים חלקות,     

של   המודולים  כל  על  תשפיע  הרחובות  טבלת  עדכון  )לדוגמא  מסמכים  כתובות, 
 המערכת(. 

18.  

תיעוד פנימי בדבר ביצוע עדכוני פרטי המידע במערכת, כולל תיעוד פרטי מבצע   ניהול שינויים 
זיהוי  השינוי,  בוצע  ממנו  הקצה  ציוד  זהוי  הפעולה,  ביצוע  מועד  הפעולה, 
המשתמש שבצע הפעולה ומהות השינוי שבוצע כולל ערך לפני וערך אחרי ביצוע  

לשלי ואפשרות  במערכת  השינויים  היסטוריית  שמירת  תיעוד  השינוי.  פת 
 היסטורית השינויים על ידי מנהלי המערכת באופן ידידותי . )*( 

ממשק   .19
 משתמש

התומכים בדפדפנים נפוצים דוגמת    Browserממשק משתמש חלונאי או מבוסס  
Microsoft Edge ,Google Chrome, Firefox 

 בעברית להסבר על הפקד.  Tool tipפקדי מערכת יכלול     .20

טקסט      .21 של  שילוב  כולל  ולהיפך  לשמאל  מימין  נתונים  בקליטת  תתמוך  המערכת 
 בעברית עם טקסט באנגלית 

המערכת תאפשר הגדרת שדות חובה על ידי מנהל המערכת מטעם העירייה.  שדות      .22
 הנתונים חובה יסומנו במערכת באופן מודגש על מנת לאפשר את זיהויים בקליטת  

מידע למערכת ע"י המשתמשים, תעשה ככל שניתן ע"י בחירה מטבלאות    קליטת   .23
 מוגדרות מראש  

 ייעשה שימוש אחיד במושגים ובשמות פקדים לפעולות זהות.     .24

נתונים      .25 יישויות ותתאפשר העתקת  זמנית של מספר  בו  פתיחה  המערכת תאפשר 
 לישות. לדוגמא פתיחה של מספר בקשות להיתר  מיישות 

 PlugInתתאפשר ללא צורך בהורדת  Webגישה לנתונים באמצעות יישום     .26

לרבות      .27 שונות  הפעלה  בסיבות  מובייל  ביישומי  מלאה  תמיכה  תכלול  המערכת 
 מחשבי לוח טלפונים חכמים 

28.    
סוגי   והגדרת  משתמש  מותאם  תפריט  בניית  תאפשר  בעלי  המערכת  משתמשים 

 הרשאות שונות. 

29.    
למשתמש פעולות אחרונות שביצע וכן תפריטים שכיחים בהם עשה   ג המערכת תצי

 שימוש 
 של צפיה/ עדכון.  משתמש לא יראה פקדים או מסכים שאין לו הרשאה     .30

מסכי       .31 תכלול  ה     Work flowהמערכת  מסכי  תהליכים.     Work flowלביצוע 
 יאפשרו למשתמש לנהל תהליך כולל ניהול סדרה של מסכים וניווט למסך קודם. 

32.  
  לפי   תהליכים  לניהול  כתמיכה  ותזכורות  התראות  של  הגדרה  תאפשר  המערכת 

  הנדרשים   השלבים  כל  את  להגדיר  תאפשר.  בתהליך  שלבים  או  זמנים  לוחות
 בהתאם  התהליך המשךתמנע /ותאפשר הנדרשים ותעודות אישורים כולל בתהליך

 המערכת תאפשר עבודה במערכת בזמן ביצוע פעולות מתמשכות כגון הפקת דו"ח     .33
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 תכונה  נושא  מס"ד 

34.  
המערכת תכלול חיווי על התקדמות ביצוע בפעילויות שאורכות זמן לדוגמא בביצוע   

יוצג   יישויות  אלפי  של  לסיום    Barדו"ח  משוער  וזמן  התהליך  התקדמות  של 
 ההפקה. 

35.  
תחקור  

ותשאול  
  נתונים

ע"פ סיווג של כל הפרטים הקיימים לגבי הבקשה:    וחיפוש יישויות   שליפת מידע
 מהות הבקשה, קואורדינטות, מיקום, סוג וכן חיפוש משולב של מספר פרמטרים 

 

המערכת תאפשר חיפוש יישות עפ"י מספר מילים לאיתור, חיפוש ואיתור של חלק     .36
 ממחרוזת טקסט 

לקביעה ושינוי ע"י מנהל  הגדרת הפרמטרים לחיפוש שיוצגו למשתמש תהיה גמישה     .37
 המערכת מטעם הוועדה. 

", "גוש Yמספר בית    Xהמערכת תאפשר איתור בתשאול חופשי לדוגמא "כתובת     .38
X    חלקהY )*( 'של ישויות המקושרות לנתון לדוגמא: תיקי בניין, בקשות, וכיוב " 

39.  
 

נגיש  מחולל שאילתות /דוחות דינמי אשר  יתופעל בצורה הפשוטה ביותר ויהיה  
 לעבודה לכל המשתמשים על פי הרשאה )*( 

40.    
 ניתן יהיה לבצע שאילתה על מספר ישויות במקביל 

המשתמש יוכל לקבוע את הפרמטרים לשאילתה, באופן פשוט וקל, מתוך כל שדות      .41
 המידע הקיימים  

 ביצוע שאילתות/חיפוש/הפקת דוחות יתאפשר על כל נתון הקיים במסד הנתונים     .42

"מהות/תאור      .43 סעיף  הכוללים  דו"חות  ויצירת  חתכים  ביצוע  תאפשר  המערכת 
 הבקשה" 

שאילתות ולאפשר למשתמשים אחרים להשתמש בהן, בהתאם  ניתן יהיה לשמור      .44
 להרשאה 

 GISהמערכת תאפשר הצגת תוצאת שאילתה באמצעות מערכת ה     .45

להגדרת      .46 בהתאם  וועדה  לניהול  המערכת  של  תשאול  ביצוע  תאפשר  המערכת 
 GISהתיחום המרחבי של השאילתה במערכת ה 

47.  

דוחות  
ומסמכים  
המופקים  
 מהמערכת 

המערכת תכלול מחולל דוחות שיאפשר למשתמש יצירת דוחות ומסמכים.  מחולל  
הגדרת   הגדרתם,  במערכת,  מידע  לשדות  גישה  יאפשר  וקביעת  ההדוחות  תנאים 

 שדות המידע שיופיעו בפלט באופן קל וגמיש 

המערכת תאפשר עיצובם של דוחות ומסמכים בהתאם לדרישות העירייה לרבות      .48
 שיבה, הזמנה לישיבה ועוד )*(. מסמכי פרוטוקול י

49.  

הדוחות יתבססו על תבנית קבועה שתכלול כותרת עליונה ותחתונה, מספר עמודים,   
תאריך הפקה, שם משתמש מפיק, פרמטרים שנבחרו לתשאול, חיתוך עמודים נכון  
נוספים, חזרה על שורת הכותרת של הטבלה   גלישת טבלה לעמודים  במקרה של 

 במעבר עמודים. 
 משתמש המערכת יוכל לקבוע את השדות שיכללו בדו"ח     .50

ניתן יהיה להגדיר דוחות מראש אשר ישמשו את כלל משתמשי המערכת בהתאם      .51
 להרשאה.  

 .XLS,XML, PDF, DOCתוצאת הדוחות תהייה ניתנת לשמירה בפורמטים     .52

הרגולטור כגון: "מודול המערכת תכלול דוחות אשר יתמכו בדוחות שידרשו על ידי      .53
 מצוינות" "דפיות איתור" )*(

54.  
לרבות     תמלילים  במעבד  טקסט  עריכת  ניהול  יתאפשר  טקסט  של  מידע  בשדות 

( (, סימון קטע.  דוחות ומסמכים המופקים מהמערכת  Boldיכולת לבצע הדגשה 
 ישמרו על עריכת הטקסט שבוצעה על ידי המשתמש. 

מסמכים שיופקו מהמערכת יהיו ניתנים לעיצוב על ידי הוועדה )לוגו, הדגשה, קו      .55
 תחתי וכיוב'(.

הגדרת פלטים של המערכת לדוגמא תעודת גמר/דף מידע וכיוב' תבוצע באמצעות      .56
 WORDתבניות 

המערכת תאפשר עבודה במערכת לאחר הפקת המסמך מבלי שיהיה צורך      .57
 בסגירתו 

 מכתבים ומסמכים מהמערכת תאפשר שילובם של תמונות ומסמכים הפקת     .58
 יכולת להצגת והדפסת כל דו"ח ברמה מפורטת או סיכומים בלבד )דו"ח למנהלים(.     .59
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לאקסל       .60 נתונים  ויצוא  הדפסתו  בטרם  המסך  על  דו"ח  כל  להצגת    Wordיכולת 
 ואחרים יכלול העברת נתוני כותרות ושמירה על עיצוב הדו"ח. 

 בדו"חות ותמונות Dashbordהמערכת תאפשר שילוב של      .61

62.  

של   GISהמערכת תאפשר שילוב של מפות בדו"חות ומסמכים באמצעות רכיב ה    
המערכת.  המפה המשולבת בדו"ח תופק באופן אוטומטי ותציג את מיקום היישות.   

יוצג המבנה  דו"ח פיקוח      לדוגמא בהפקת דף מידע תכנוני תוצג החלקה, בהפקת 
 וכד'.

מפה      .63 גבי  על  המערכת  מרכיבי  המופק  דו"ח  תוצאות  של  הצגה  תאפשר  המערכת 
 המוצע חלק מהפתרון.  GISבאמצעות רכיב ה 

ל      .64 מסמכים  הפקת  תאפשר  עניין(.     Mailהמערכת  לבעלי  מסמך  הפקת  )לדוגמא 
 תתאפשר הפקת הדפסות רק עבור נמענים ללא דוא"ל. 

דוחות כספיים עבור הוועדה שיציגו את הניהול הסכפי בהתאם      .65 המערכת תכלול 
 לסוג חיוב 

66.  

אירכוב   ניהול מסמכים  תאפשר  של  המערכת  לכל  אינטגרלי  ושיוכם  תמונות  תוכניות,  מסמכים, 
ישות נדרשת, כולל סריקת מסמכים, תמונות, פקסים או קבצים אחרים כולל קבצי  

Microsoft Officeשלי לרבות  בדואר  .  למשתמש  וידידותי  קל  באופן  חתם 
אלקטרוני מתוך המערכת. האירכוב בפעולה אחת ישירות לסורק או לכל קלט אחר  

 ללא צורך בשלב או שלבי ביניים. 

67.  

לרבות    המשתמשים  מסמכי  כלל  של  מסמכים  ארכיב  ניהול  תאפשר  המערכת 
ת המסמכים  ניהול  מערכת  מערכת.    לישויות  מקושרים  שאינם  אפשר  מסמכים 

ניהול מסמכים שנסרקו על ידי הוועדה אולם לא קושרו לנתוני בקשות להיתר או  
 תוכניות. 

 מסמכים ותיקיות בנויים בצורה היררכית וגרפית )עץ תיקיות(. המערכת תאפשר    .68
 

 . קישור לוגי של מסמך פיזי יחיד למספר נושאים/תיקיםהמערכת תאפשר    .69
 

 .מתן מילות מפתח או מאפיינים למסמכים המערכת תאפשר   .70
 

71.  

והיוצא    הנכנס  הדואר  סוגי  בכל  מלאה  מיון,    – המערכת תאפשר תמיכה  קטלוג, 
גרסאות   כולל  אלקטרוני,  י למינ  OFFICEאחזור,  דואר  סרוקים,  קבצים  הן, 

וכל סוג אחר של קובץ בר הרצה בחלונות. המסמכים  HARD COPYפקסים,    ,
 בתיק הרצוי באופן אינטואיטיבי וידידותי יתויקו ישירות 

72.  
 ,MS OFFICE  :WORDמתוך תוכנות    ותישיר   קישור מסמכים  המערכת תאפשר   

EXCEL, POWER POINT) מתוך ה ,)OUTLOOK ) 
 

73.  
מסוגים    מסמכים  בין  קשר  וניהול  מסמכים  של  גרסאות  ניהול  תאפשר  המערכת 

 שונים. 
 

 ממאפייני המסמך.המערכת תאפשר מילות מפתח כחלק     .74
 

 המערכת תאפשר יצירת תזכורת אוטומטית לטיפול בדואר.   .75
 

76.  
)תמיכה     PDFבמסמכי אופיס ו  –המערכת תאפשר מנגנון אחזור מתקדם וחכם   

 (. OCRבמנגנון 
 

 המערכת תאפשר הצגת תצוגה מקדימה של קבצים המקושרים לישויות במערכת      .77

מסמכים המופקים מהמערכת יישמרו בארכיב המסמכים של היישות המקושרת      .78
 למסמך. 

המערכת תאפשר איתור תמונות/ מסמכים מכל רכיבי המערכת המקושרות לנתון      .79
 של גוש וחלקה/ מבקש וכד' 

של מסמכים ותאפשר איתור מאפייני מסמכים    Meta Dataהמערכת תכלול ניהול      .80
 MetaDataבתשאול שדות 
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 PDFהמערכת תאפשר תשאול מידע המופיע במסמכים סרוקים מסוג     .81

ליישויות      .82 וקישורם  לסריקת מסמכים  סורק  של  ישירה  למערכת ממשק להפעלה 
 המנוהלות במערכת. 

83.  
תזכורות  
 והתראות 

המערכת תכלול מנגנון לחילול התראות שישלחו למשתמשי מערכת ו/או גורמים  
ומייל.  המנגנון יאפשר הגדרת כותרת ההתראה, גוף ההודעה כולל   SMSאחרים ב  

 שליפת נתונים משדות מידע במערכת, מועד ההתראה, תזכורות )*( 

ידי      .84 על  פעולה  בנקיטת  צורך  ללא  ידי המערכת  על  יזום  באופן  הקפצת התראות 
 המשתמש )*( 

דר על ידי  ( בהתאם לחוקיות שתוגSMSהמערכת תאפשר שליחה של מסרונים )    .85
 מנהל המערכת מטעם העירייה )*(. 

ישמרו כחלק    SMSהודעות מייל ומסרונים שיועברו מהמערכת בדוא"ל או לשרת      .86
 מארכיב המסמכים של המערכת

87.  Business 
Intelligence 

 אפשרות לחילל דוחות על ידי מנהל המערכת מטעם העירייה  

 אפשרות לשילוב מכוונים מסוגים שונים     .88

 בתחקור נתונים המוצגים בגרפים  Drill Downיאפשר   BIרכיב ה     .89

ה      .90 יומי/    BIרכיב  )לדוגמא:  שונים  זמן  בחתכי  ומסוכמים  נתונים  הצגת  יאפשר 
 שבועי/ חודשי/ רבעוני/ שנתי(

91.  

BPM   מודולBPM   )רוחבי( ומודולים  מערכות  חוצי  עבודה  תהליכי  הגדרת  המאפשר 
בקבוק בתהליכי העבודה   וצווארי  בוועדה. מאפשר בקרה על התקדמות מקרים 
ומתן  עבודה  תהליכי  משך  על  )סטטיסטיים(  ומרוכזת  ממוקדת  נתונים  והפקת 
התראות אטומטיות למנהלים בדבר עיכוב בהתקדמות במקרים החורגים מזמנים  

 דרים מראש )*( המוג

92.  
כ   תהליכים  יישום  המאפשר  גמיש  תהליכים  ארגוני   WORKFLOW  -ניהול 

ניתוב   לתהליך,  סטטוס  ניהול  מובנה,  בתהליך  שלבים  והקשחת  הגדרת  לרבות 
 תהליכים בין גורמים בעירייה והקפצת תזכורות בגינם )*(

93.  
מבוססי   ממשקים  ממשקים  ויצירת  הגדרה  תאפשר   API (Applicationהמערכת 

Programming Interface)   :מהמערכת המוצעת למערכות אחרות הפועלות בארגון
 כגון מערכת גביה, מערכת פיננסית 

בניהול תשלומים ותקבולים לרבות ניהול ערבויות ייושם ממשק למערכת הגביה      .94
 התאם לצורך. ולמערכת פיננסית של העירייה ב

בעמדת      .95 בארגון  המיושם  אחר  יישום  של  הפעלה  תאפשר  או    Desktopהמערכת 
 ב"ענן" תוך שליחת פרמטרים כדוגמת מסך, פעולה, מזהה אובייקט 

לחילול מסמכים    Wordלרבות יישום    Officeלמערכת ממשקים מלאים ליישומי      .96
 לניהול יומנים  Outlookליבוא וייצוא נתונים/   Excelועריכתם/ 

 המערכת תאפשר יצירת כללי דוא"ל בכל רכיבי המערכות    .97

מערכת      .98 מתוך  שנה  לוח  באמצעות  תזכורות  להצגת  מנגנון  תכלול  המערכת 
OutLook  )*( ארגוני או מערכת לוח שנה אחרת שתקבע על ידי העירייה 

 המערכת תאפשר שמירת מיילים בכל אחת המיישויות של המערכת     .99

100.  
מתוך     )לדוגמא  המערכת  ישויות  מתוך  במייל  הודעות  שליחת  תאפשר  המערכת 

מסמך בקשה(.  שליחת ההודעות תבוצע בהתאם לתבניות קבועות, תבניות אישיות  
 ותכלול אפשרות לצרוף מסמכים המנוהלים במערכת. 

101.  
נתונים מהמערכות לגיליון חישובים     וידידותית למשתמש להורדת  יכולת מהירה 

 Microsoft Excelאלקטרוני 

וידידותית למשתמש לשילוב נתונים מהמערכות להנפקת מכתבים      .102 יכולת מהירה 
 Microsoft Wordממעבד תמלילים 

 המערכת תסופק עם מדריך למשתמש בעברית לאחזור ומידע וקליטתו במערכת  תיעוד   .103

תיק למנהל מערכת )הגדרת פרמטרים והגדרות מערכתיות, משתמשים, הרשאות      .104
 וכו(. 
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105.  
התיעוד יכלול ישויות, קשרים בין    -המערכת תכלול תיעוד בכתב של בסיס הנתונים  

ישויות, שדות ופרוט מאפייני כל יישות.  פרוט השדות בבסיס נתוני המערכת יכלול:  
 כותרת השדה, סוג השדה, גודלו תכולת וקשריו ושימוש הנתונים ובישום/ מערכת.   

ממשקים    .106 ליישום  תיעוד  תכלול  תיעוד    המערכת  מידע    APIלרבות  לקבלת 
 מהיישומים 

המערכת תכלול תיעוד של תגיות לצורך עריכת דוחות מערכת המופקים באמצעות      .107
Word . 
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 רישוי בניה 

 תכונה  נושא  מס"ד 

 כללי  1

לועדה יאפשר  בניה  רישוי  בקשות    מודול  של  המלא  המידע  ניהול 
על   והפיקוח  הרישוי  בהליכי  נדרש  מידע  וכל  וועדה  ישיבות  להיתר, 

 הבנייה 

2   
ניהול תהליכי עבודה   לועדה  יאפשר  בניה  בקשות    עבורמודול רישוי 

 מסוגים שונים, ישיבות וועדה כולל ניהול ההבטים הכספיים 

3   

הוועדה   ישיבות  של  מלא  ניהול  לועדה  יאפשר  בניה  רישוי  מודול 
זימון   יום,  סדר  קביעת  ולרבות  שונים  ישיבות  לסוגי  בחלוקה 
משתתפים, ניהול הישיבה וקביעת החלטות, פרסום החלטות הישיבה.   
הישיבות   מסוגי  לחלק  הרשאות  לקבל  יוכלו  מערכת  משתמשי 

 שמנוהלות במערכת. 

4   

ה מקושר לכלל רכיבי המערכת המוצעת באופן שלא  מודול רישוי בני 
יצריך שכפול נתונים לדוגמא: ייעודי קרקע, מעקב תוכניות, השבחה,  

 GISאתר האינטרנט של העירייה, 

5   
פי   על  מידע  תיק  של  אוטומטי  ואיתור  פתיחה  תאפשר  המערכת 

 הפרמטרים המוזנים במערכת רישוי זמין.  

6   
"גיליונות   של  שונים  סוגים  ליצירת  גמישה  יכולת  כוללת  המערכת 

 דרישות" בהתאם לצורך 

7   
המערכת תאפשר ניהול תהליך של בקשות למידע הכוללת את מיקום  

 אחר שלבים וארועי הבקשה  הבקשה, תאריך הבקשה, מעקב

 פטור מהיתר  רשותהמערכת תאפשר ניהול של בקשות לעבודות הדו   8

 ניהול בקשות ותיקי בניין  9
המערכת תאפשר ניהול מלא של תיקי בניין ובקשות  שונות: בקשות  

 למידע , בקשות להיתר וכד' 

 המערכת תאפשר הפקת תיק מידע לבקשה    10

11   
הודעות   שליחת  תאפשר  שיכללו    SMSהמערכת  באופן  עניין  לבעלי 

 בהודעה את מספר הבקשה במערכת רישוי זמין 

12  
טלפונים   ריבוי  עניין לרבות  בעלי  על  המערכת תאפשר קליטת מידע 

 ומייל 

 המערכת תאפשר הזנת נתוני גובה של המגרש    13

 XYלכל תיק בניין יוגדרו נתוני הכתובת ונתוני גושים וחלקות ו    14

15   
נתוני הזיהוי הגיאוגרפיים של בקשות )גושים, חלקות, כתובות( ילקחו  

 מתיק הבניין אליו הם שייכים

17  
נתוני בקשות לרבות העברת   נוחים לקליטת  המערכת תאפשר כלים 

 דרישות מבקשה לבקשה  

18   
בקשות   ואיתור  נ.צ  עפ"י  יישויות  זיהוי  יכולת  כוללת  המערכת 

 ( GISבאמצעות המפה )

 המערכת תאפשר ניהול של ריבוי כתובות לתיק בנין/ בקשה   19

21  
ההיסטורים הנתונים  הבניין    שמירת  לתיק  המקושרת  החלקה  של 

 תתבסס על נתוני החלקה כפי שבאה לידי ביטוי בייעודי קרקע 

22   
ותיעוד   הפקת  חורג,  שימוש  לניהול  בקשות  תאפשר  המערכת 

 למסמכים עבור שימוש חורג.
 המערכת תציג לכל תיק בניין/בקשה את נתוני התוכניות החלות עליו    23

24   
מתוך מערכת רישוי זמין    בקשה למידעהמערכת תאפשר קליטת נתוני  

 באופן אוטומטי כולל צרופות

26   
המערכת תאפשר הצגה למשתמש של מספר הבקשה בהתאם למספור  

 פנימי של הוועדה ובהתאם למספור מערכת רישוי זמין 

27   
המערכת תאפשר מספור פנימי של בקשות בהתאם לכללים שיוגדרו  

 ידי הוועדה על 
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28   
המערכת תאפשר בעת קליטת נתוני בקשה לבדוק באופן אוטומטי את  

 זכויות הבניה 

29   

שטחים   חלקה,  שטח  בקשה:  שטחי  של  ניהול  תאפשר  המערכת 
יתרת   התוכנית,  להוראות  בהתאם  מותר  שטח  שונים,  בשימושים 

 שטחים לניצול. 

30   
המבוקשים בבקשה לבין  המערכת תאפשר הצלבה בין נתוני השטחים  

 נתוני הזכויות בייעודי קרקע 
 המערכת תאפשר ליצור קשר בין בקשות שונות    31
 המערכת תאפשר לנהל ארועים ושלבים של כל בקשה     32

33   
סטאטוס   של  והצגה  בקשות  של  דוחות  הפקת  תאפשר  המערכת 

 הבקשה.  ניתן יהיה לייצא את הנתונים לאקסל כטבלת ציר

 כספים  34

המערכת תאפשר ניהול מלא של ההבטים הכספיים בפעילות הוועדה  
ערבויות   ניהול  היטלים,  אגרות,  מידע,  בגין  תשלומים  ניהול  לרבות 

 כספיות 

35   

החוק   לדרישות  בהתאם  והיטלים  אגרות  הפקת  תאפשר  המערכת 
לדרישות   בהתאם  סעיף  לכל  ושנתי  חודשי  הצמדה  מנגנון  הכוללים 

 העירייה והחוק  

36   

אפשרות לפיצול שורות של סעיפים,   –בהפקת אגרות במערכת רישוי  
פירוט     שתהיה אפשרות להוסיף את אותו סעיף מספר פעמים ולהוסיף

 למה מתייחס כל שטח 

37   
המוזנים   נתונים  הכוללים  כספיים  דוחות  יצירת  תאפשר  המערכת 

 במודול רישוי בניה ומודול השבחה 

38  
הנתונים   פי  על  אוטומטי  באופן  מדדים  עדכון  תאפשר  המערכת 

 המפורסמים על ידי הלמ"ס 
 המערכת תכלול מנגנונים לבקרה כי מנגנון ההצמדות מופעל ומעודכן    39

40   
שהוגדרו   לגורמים  אלה  לתשלום  סכומים  שינוי  תמנע  המערכת 

 בהתאם למנגנון ההרשאות 

41   

יועברו   הגביה  למערכת  וועדה  ניהול  מערכת  בין  מממשק  בהפעלת 
למערכת ניהול וועדה נתוני מספר הבקשה, תאריך והגורם שמבצע את  

 התשלום, כולל מספר הקבלה ומועד התשלום .  

42   
בכל שינוי של נתון כספי המערכת תציג את הגורם שביצוע את השינוי  

 ואת מהות השינוי שבוצע 

 תהליכי עבודה  43

לשלבים   בהתאם  בבקשה  טיפול  על  התקדמות  סרגל  תציג  המערכת 
תאפשר   המערכת  הוועדה.   ידי  על  שיקבעו  ושלבים  בחוק  הקבועים 
לפני   תזכורות  הגדרת  ותאפשר  בבקשה  לטיפול  שנותר  זמן  הצגת 

 המועד המשוער. 

44   
הנמצאים   לבודד שלבים  יאפשר  בבקשות  לטיפול  סרגל ההתקדמות 

 בטיפול של גורם חוץ. 

45   
ובימי   קלנדריים  בימים  יתחשבו  בבקשה  לטיפול  ההתקדמות  סרגל 

 עבודה 
 המערכת תאפשר הפקת פלטים בהתאם למתחייב בחוק תכנון ובניה    46
 עפ"י הנחיות מנהל התכנון  –אפשרות להפקדת דו"ח מצויינות     47

48   
כולל    ערבויות  קליטת  תוקף  המערכת תאפשר  תאריך  לפי  תזכורות 

 הערבות הספציפי 
 המערכת תאפשר ניהולם של מספר סוגים של ישיבות וועדה ישיבות וועדה  49

50   
ובקשות   להיתר  בקשות  בין  קשר  ויצירת  ניהול  תאפשר  המערכת 

 למידע ומאפייניהם כפי שייקבעו על ידי הוועדה 
 ועריכת סדר יוםהמערכת תאפשר שיבוץ בקשות לישיבות     51

52   
הישיבות   כל  של  ושיבוץ  להצגה  ידידותי  מנגנון  תכלול  המערכת 

 המשובצות לישיבה. 

53   
המערכת תאפשר יצירה וניהול של סדר היום של הישיבה כולל סידור  

 נושאי הישיבה בצורה פשוטה וידידותית.   
 לדרישות החוק המערכת תאפשר הפקה של סדר יום לישיבה בהתאם    54
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55   

לדרישות   בהתאם  החלטות  פרוטוקול  של  הפקה  תאפשר  המערכת 
 הפקת פרוטוקול החלטות תתאפשר גם בצורה טבלאית.   החוק.

יתאפשר ניהול סעיפי החלטה טבלאיים על מנת ליצור אחידות בסעיפי  
 החלטה. 

56   
וועדה ותאפשר קישור   ניהול ישיבות  ניהול תהליך  המערכת תאפשר 

 מסמכים המנוהלים במערכת לישיבות  

 פרסומים והתנגדויות  57
המערכת תכלול מודול פרסומים עבור בקשות להקלה או שימוש חורג  

 והצגתם באתר הוועדה 

58   
להגשת   אפשרות  כולל  לבקשה  התנגדויות  מודול  תכלול  המערכת 

 התנגדות מאתר הוועדה 

59   
התנגדויות   מסעיפי  אחד  לכל  מענה  למתן  אפשרות  תכלול  המערכת 

 לבקשה 

60   
יש מספר   בהם  מענה אחד במקרים  למתן  המערכת תכלול אפשרות 

 התנגדויות זהות לאותה בקשה

 אתר הוועדה  61
מערכת תאפשר הצגת נתוני רישוי בניה אודות ישיבות ובקשות באתר  

 האינטרנט של הוועדה 

 בקרה וניהול  62

המערכת תאפשר חילול דו"ח תפוקות עובדים. הדו"ח יאפשר תצוגה  
שיבוץ   לדוגמא:  משימות  של  תאריכים  בטווח  עובד  פעילויות  של 
לישיבות, הפקת התרים, בקשות בטיפול.  הדו"ח יופק באופן מסוכם  

 ומפורט בהתאם לקביעת המשתמש.

63   

המערכת תאפשר הפקת דוחות נדרשים על ידי מינהל התכנון, רשות  
דו"חות   הפקת  לדוגמא:  וידידותית  פשוטה  בצורה  ואחרים  התכנון 

 תקופתיים, דוחות מצוינות ואחרים. 
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 פיקוח בניה 

 תכונה  נושא  מס"ד 
לחוק תכנון    116המערכת תתמוך בשינויים רגולטוריים במסגרת תיקון   רגולציה  1

ובניה והנחיות רשות האכיפה, כולל מסמכים חדישים הנדרשים בעקבות  
 התיקונים והפקת דפית איתור מלאה עם כל הנתונים. 

הקשורים     2 לנהלים  הנוגע  בכל  חדשות,  דרישות  יישום  תכלול  המערכת 
 לחוק תכנון ובניה.   116הנובעות מתיקון  לתיקי הפיקוח,  

המערכת תכיל את כל שדות המידע הנדרשים בהתאם לחוק תכנון ובניה     3
 ותיקוניו 

ועדכון   יישום מובייל  4 צפיה  ותאפשר  בשטח  מפקחים  בעבודת  תתמוך  המערכת 
 באמצעות טלפונים חכמים/ מחשבי לוח 

 Offlineוב   Onlineיישום השטח של המערכת יאפשר עבודה ב    5
יישום השטח של המערכת יאפשר צפיה במסמכים המקושרים לבקשות     6

 גרמושקות   כולללהיתר 
יישום השטח של המערכת יאפשר שיוך של צילומים של מקומות עברה     7

 שבוצעו באמצעות הטלפון הנייד/ מחשב לוח 
 שיוך לכל תיק פיקוח סוג של עברה על פי טבלת בחירה המערכת תאפשר  כללי  8
בסקר     9 שהוגדר  כפי  העברה  למספר  פיקוח  תיק  כל  לשייך  יהיה  ניתן 

 עבירות הבניה שערכה הוועדה
התיק     10 של  האיתור  מקור  את  להגדיר  יהיה  ניתן  פיקוח  תיק  כל  עבור 

 )תלונה, סקר עברות, פעילות יזומה של הוועדה(.
 המערכת תאפשר להגדיר עבור תיק פיקוח את סוג העברה וסוג החריגה    11
 המערכת תאפשר למשתמש להגדיר את תקופת ההתיישנות של העברה     12
לכל תיק פיקוח ניתן יהיה להגדיר כתובת של תיק הפיקוח ובמקרה של     13

 ריבוי כתובות להגדיר כתובת ראשית 
 עבור תיק הפיקוח המערכת תאפשר הגדרת שכונה     14
מנתוני     15 העברה  תיק  של  וחלקות  גושים  את  לקלוט  תאפשר  המערכת 

 ייעודי קרקע 
וביצוע     16 הפיקוח  לתיק  הנוגעים  ואגרות  כספים  ניהול  תאפשר  המערכת 

 תשלומים מאתר האינטרנט של הוועדה 
לו     17 הקשורים  מסמכים  של  פיקוח  תיק  לכל  קישור  תאפשר  המערכת 

 לרבות תשריט מעוגן של היתר הבניה 
 המערכת תאפשר קליטה עבור כל תיק פיקוח של בעלי העניין    18
 לבעלי העניין  SMSהמערכת תאפשר שליחת הודעות ב    19
ניהול תהליכי אכיפה באופן שיכלול לפחות     20 פרוט של  המערכת תאפשר 

פעולת האכיפה, סטאטוס הטיפול, תאריך, נסיבות העברה וסדר עדיפות  
 לטיפול כפי שייקבע על ידי הוועדה 

המערכת תאפשר להציג באופן מובנה במערכת את המיקום הגיאוגרפי   ממשקים  21
 של תיק הפיקוח על רקע גושים חלקות ו/או אורתופוטו של העירייה 

22 
 

המערכת תאפשר לקלוט לכל תיק פיקוח את מיקום העבירה המדוייק  
, כולל  GIS, ועל בסיס מידע זה גישה לאתר X Yבאמצעות קליטת נתוני  

 סימון ואיתור הבקשה בהמשך .
ממשק     23 הפיקוח    GISלמערכת    ONLINEיבוצע  נתוני  הצגת  שיאפשר 

)שכבות נושאיות בחלוקות שיקבעו    GISכשכבות דינאמיות במערכת ה  
על ידי העירייה(. ומעבר בלחיצה מתיק הפיקוח להצגת פרטים מלאים  

 של תיק הפיקוח. 
באמצעות     GISבין מודול פיקוח בניה למערכת  וני  וכי יתאפשר ממשק דו     24

 , מגרשים, חלקות XYכתובות, נתוני 
נתוני     25 ותמנע שגיאות בקליטת    XYהמערכת תסייע למשתמש בקליטת 

 GISממערכת   הקואורדינטבאמצעות העתקת  ואורדינטותה
במסגרת התיקונים החדשים של היחידה הארצית לפיקוח ובניה, נדרשת   דוחות  26

בנושא   הוועדה  פעילות  את  המסכמים  רבעוניים  דוחות  לספק  הועדה 
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האכיפה. המערכת תאפשר הפקת דוחות אלה בצורה מובנית וידידותית  

 למשתמש
27 

 
המערכת תאפשר הפקת דוחות פיקוח בחתכים שונים ובהתאם לסוג תיק  

 הפיקוח 
ידי     28 על  שייקבע  לעיצוב  בהתאם  איתור  דפיות  הפקת  תאפשר  המערכת 

 הוועדה 
קנסות   קנסות  29 להפיק  המאפשר  פיקוח  לתיקי  כספים  מודול  תכלול  המערכת 

כספיים   מסמכים  זה  ובכלל  המערכת  מתוך  מוסדר  באופן  מנהליים 
 נוספים הרלוונטיים לנושא הפיקוח 

תעריפי קנסות מתוך טבלת התעריפים מרכזית  המערכת תאפשר בחירת     30
 של המערכת 

מנהליים   31 קנסות  הפקת  תאפשר  בהתאם    -המערכת  הקנס  גובה  חישוב 
מסלקה   יצירת  לרבות  לתשלום  מגנטי  שובר  הפקת  כולל  לתקנות, 

 במערכת החיוב 
בחוק,     32 הקבועים  המועדים  עפ"י  הקנסות  תשלום  אחר  ובקרה  מעקב 

 ים במידת הצורך חישוב ריביות פיגור 
 בקשות לביטול קנס/ בקשה לשיפוט ייקלטו לתוך המערכת התפעולית    33
 מעקב אחר סטטוס הקנס באתר ההנדסי  אתר הוועדה  34
המערכת תאפשר הצגה לאזרח באמצעות אתר האינטרנט של הסדרים     35

 בתיקי פיקוח 
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 היטלי השבחה 

 תכונה נושא מס"ד

 כללי  1
 ניהול ומעקב אחר תהליך טיפול באגרות, והטלי השבחה המערכת תאפשר 

2   

הגביה    המערכת והיטלים למערכת  תאפשר העברת תוצאת חישוב אגרות 
ביצוע   זיהוי הנכס וקבלת עדכון ממערכת הגביה בדבר  כולל  של העירייה 
התשלום בידי התושב או אי ביצוע התשלום. על הממשק להיות דו כיווני,  

 ובזמן אמת 

3   
המערכת תכלול מנגנון לניהול כספי של היטלי ההשבחה לרבות הצמודות  

 בהתאם לחוק תכנון ובניה 

4   
נגדיות,   שומות  ועדה,  שומות  מטבלאות,  שומות  ניהול  תאפשר  המערכת 

 מוסכמות, מרכיבי השומה.

5   

בקשות   עבור  בנקאיות  ערבויות  בדבר  ובקרה  קליטה  תאפשר  המערכת 
מועדים,   סכום,  הערבות:  פרטי  לרבות  הסכמה  אי  של  במקרה  למימוש 

 סטטוס וכד' 

6   
המערכת תאפשר תעוד שיטת ביצוע חישוב האגרות וההטלים ותעוד פנימי  

 של אופן ביצוע החישוב לכל אגרה והיטל 

7   
תאפשר    השבחה  המערכת  היטלי  במערכת  כספיים  נתונים  בין  קישור 

 לנתונים כספיים במערכת רישוי 

8   
הפקת  המערכת תאפשר יצירת דו"ח כספי לפי תאריך תשלום ולפי תאריך  

 שומה ו/או דרישת תשלום 

9   
את   של התוכניות שקבעו  היטל השבחה הצגה  כל  עבור  המערכת תאפשר 

 ההשבחה על בסיס נתוני מודול מעקב תב"ע וייעודי קרקע. 

10   
 המערכת תאפשר מעקב אחר מימוש זכויות מקרקעין 

11   
עבור תיק השבחה.    ניהול מסמכים  ותמונות  מסמכים  המערכת תאפשר 

 אלה יהיו זמינים מכל רכיבי המערכת ובכפוף למערך הרשאות 

12   
המערכת תאפשר ניהול בקשות להעברה לטאבו, היתר בניה, שימוש חורג,  

 פטור, תשלומי מקדמות. לרבות קישור לתוכנת הגביה. 

13   
אתר   באמצעות  השבחה  היטלי  של  תשלומים  ביצוע  תאפשר  המערכת 

 הוועדה 
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 מעקב תב"ע 

 תכונה  נושא  מס"ד 

 רגולציה  1
לניהו התכנון  מינהל  למערכת  מלאים  ממשקים  יכלול  תב"ע  מעקב    ל מודול 

 תוכניות 

2   
מוודל מעקב תב"ע יאפשר קליטת נתונים וניהול של תוכניות שהוגשו עפ"י נוהל  

 מבא"ת ותוכניות שהוגשו לועדה טרם הנוהל 

3   
  ךהתכנון יאפשר הורדה אוטומטית של מסמכים ויתמו  ממשק למערכת מינהל

 בניהול גרסאות  

4   
בהתאם   התוכנית  פרסום  ושלבי  סטאטוסים  של  ניהול  תאפשר  המערכת 

 לרגולציה ובהתאם לנהלי הוועדה 

 כללי  5
תוכנית   לרבות:  שונים  מסוגים  תוכניות  לניהול  אפשרות  תכלול  המערכת 

 מפורטת, תוכניות מתאר, תצ"ר, תת"ל, תוכניות איחוד וחלוקה וכיוב' 

6   

מודול  ניהול התוכניות ינהל את כל המידע עבור התוכניות השונות המנוהלות  
במוד  רק  ינוהלו  אלה  ומסמכים  נתונים  צרופותיהן.   לרבות  זה  במערכת  ול 

ושימשו את כל רכיבי המערכת האחרים: רישוי בניה, ייעודי קרקע, השבחה,  
 . GIS -נכסים ו 

7   

בעלי   התוכנית,  )יוזם  התוכנית  של  עניין  בעלי  פרטי  ניהול  תאפשר  המערכת 
הקרקע, עורך, מודד(.  בעל עניין ינוהל בטבלה מרכזית כך שבליטת בעל עניין  

 כל פרטיו  שקיים במערכת לא תדרש קליטה של 

8   
אפשרות   כולל  לתוכנית  התנגדות  תהלכי  של  ניהול  תאפשר  קבלת  להמערכת 

 . התנגדויות באמצעות אתר הוועדה

9   
המערכת תאפשר מעקב וניהול תהליכים שלבי התקדמות התוכניות בכל אחד  

 מהתהליכים הסטטוטורים והשלבים של התוכנית 

 המערכת תאפשר חיבור צרופות מתוך סייר של מערכת ההפעלה    10

11   
גושים וחלקות  ניהול המערכת תאפשר ניהול גושים וחלקות לתוכנית ובכלל זה 

 היסטוריים 

12   
כתובות   של  שמירה  זה  ובכלל  לתוכנית  כתובות  ניהול  תאפשר  המערכת 

 ות היסטורי

 ( XYהמערכת תאפשר שמירה וניהול של נתוני קורדינטות עבור התוכנית )   13

 הטיפול בתוכנית ומעקב מול קבועי זמן המערכת תכלול ניהול של תהליך     14

15   
הכנה   מסמכי  והפקת  הוועדה  לישיבות  תוכנית  של  שיבוץ  תאפשר  המערכת 

 לישיבות ומסמכים נלווים 

 המערכת תאפשר הצגת התוכניות בהתאם לסטאטוסים שלהם בדפי המידע    16

17   

המערכת תאפשר למשתמש הוועדה שיוך תוכנית למערכת ייעודי קרקע על מנת  
בדף   לסטאטוס    דעהמישתופיע  בהתאם  בחלקה  שחלות  התוכניות  וברשימת 

 התוכנית. 

18   
המערכת תאפשר יצירת טבלת אירועים ושלבים קבועה שהזנתה תהיה מחוייבת  

 בכל תכנית 

19  
לקבצי   במערכת  הקיים  המידע  כל  של  דוחות  הפקת  תאפשר  ,  PDFהמערכת 

 GISולמערכת ה  אקסל
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 תכונה  נושא  מס"ד 

 המערכת תאפשר הצגת נתוני תוכניות וצרופותיהן באמצעות אתר הוועדה  אתר הוועדה  20

21   

המערכת תאפשר הצגה לאזרח בצורה פשוטה של כל התוכניות במקום מגוריו  
לרבות   למיקומו  בקרה  מבוצע  או  ממנו  ההתקן  של  מיקום  זיהוי  באמצעות 

 התשאול 

22  
נוסחי פרסום לתוכניות והצגתן במערכת המידע ובאתר  המערכת תאפשר הפקה  

 הוועדה. 
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 ייעודי קרקע 

 תכונה נושא מס"ד

1.  
והחלקות   כללי  השטח  תאי  בכל  הבניה  זכויות  את  תנהל  המערכת 

 במרחב התכנון 

2.  

מידע     של  וניהול  אחזור  קליטה,  תאפשר  קרקע  ייעודי  מערכת 
תמ"מים,   תת"לים,  תמ"אות,  לרבות  שונים  מסוגים  מתוכניות 

וחלוקה איחוד  תוכניות  רדיוס    תרש"צים,  ועדה,  )החלטות  ועוד 
 מגן וכד'(. 

3.  
בתאי     שונים  הסטאטוסים  תוכניות  של  הצגה  תאפשר  המערכת 

 השטח/ מגרשים וחלקות 

4.  
  התראות,  החלקות  של  הקרקע  יעודי  קליטת  תאפשר  המערכת 

  לזכויות  הערות   וכן,  יחד  חלקות  לקבוצת   או   לחלקה 
 חלקות לקבוצת  /לחלקה 

5.  
הפקת המידע תתבסס בהתאם לתוכניות שנקלטו במודול מעקב    

 תב"ע 

6.  
התוכנית     וקביעת  למגרש  הקרקע  ייעוד  הצגת  תאפשר  המערכת 

במקרים בהם המגרש הוא חל על יותר מגוש  שהגדירה אותו )גם  
 אחד(.

7.  
המגרש     שטח  השטח:  תא  של  שטחים  ניהול  תאפשר  המערכת 

מקור,  תב"ע  בתוכנית חלקת  מתוך  שטח  המקור,  חלקת  שטח   ,
 , שטח מתוכנית מדידה וכד'. שטח גיאוגרפי מחושב

8.  
המערכת תכלול ניהול עץ קשרים בין החלקות.  המערכת תאפשר    

 גרפית )תרשים( של עץ החלקה. הצגה 

9.  
   GISתאפשר ייצוא של כל התוצרים לקליטה במערכת ה    המערכת 

 נוספות  ושכבות רוזטות, התראות  כולל ע"פ צביעה מוסכמת

10.  
  נתוני   -ומעקב  ניהול  לצורך   דוחות   מגוון  להפיק   תאפשר  המערכת 

 וכיוב   ייעוד לפי   דוחות,  חלקות  הסטוריית,  חלקות

11.  
תאפשר שליפת מידע באמצעות שאילתות  לכל המידע    המערכת 

 לפי גוש/חלקה/כתובת/ייעוד קרקע/התראה וכו'  - הנקלט

12.  
המערכת תאפשר הפקת דף מידע תכנוני למגרש, חלקת מקור ותא   מידע  דף

 שטח בהתאם לתוכנית אחת או יותר. 

13.  
המידע  בדך  שיכללו  השדות  על  להחליט  תוכל  והרשות    הרשות 

 תוכל לנהל מספר תבניות בו זמנית )לשימושים שונים(.

14.  
גיאוגרפית למיקום     דף המידע התכנוני יאפשר שילוב של תצוגה 

 כולל הצגת צביעת הייעודים  -( GISהמגרש/תא השטח/ החלקה )

15.  
ועבור     מגרש  כל  עבור  תכנוני  מידע  דף  הפקת  תאפשר  המערכת 

 שבחלקת המקור חלים ייעודים שונים. חלקת המקור גם במקרה 

16.  
באופן     מקור  בחלקת  תכנוני  מידע  דף  הפקת  תאפשר  המערכת 

עבור   הבניה  של ההוראות  וסיכום  הייעודים  כל  על  מידע  שיכיל 
 החלקה בהתאם לייעוד. 

17.  
המערכת תאפשר הפקה של סוגים שונים של דפי מידע בהתאם    

 לדרישות הוועדה 

18.  
תאפשר     ישתתפו  המערכת  אשר  התוכניות  את  לקבוע  למשתמש 

 בקומפילציה של הזכויות. 

19.  
המערכת תאפשר קליטה של ייעוד למגרש וכן ייעוד ראשי למגרש    

 )ייעוד המאגד קבוצה של ייעודים בהתאם להגדרת הוועדה(
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20.  
התוכניות     את  מגרש  חלקה,  לכל  תציג  קרקע  ייעודי  מערכת 

 להחלטת הוועדה בתכנון, הפקדה ובתוקף בהתאם 

21.  
מערכת ייעודי קרקע תציג לכל מגרש את הכתובת המשוייכת לו    

 ואת השכונה ככל שקיימת 

22.  
לפורמט     בהתאם  לעריכה  ניתן  יהיה  המערכת  שיופק  המידע  דף 

 הוועדה  ידישייקבע על 

23.  
 דף המידע יאפשר עץ הירארכי של נושאים ותתי נושאים   

24.  

 
המערכת תאפשר הפקת דף מידע קומפילטיבי להצגת זכויות בניה  

 לכל נקודת זמן 

25.  
 לנתוני התוכנית  Hyper Linkדף המידע שיופק מהמערכת יכלול   

26.  
ממערכת     הוועדה,  לניהול  מהמערכת  מידע  דפי  הפקת  תתאפשר 

GIS  .וממערכות אחרות של העירייה 

27.  
  בו  במקרים  גם  בשלמותו  למגרש  מידע  דף  הפקת  תאפשר  המערכת 

 . שונים מגושים חלקות  על  חל המגרש

28.  
 המערכת תאפשר הצגה לאזרח של מידע תכנוני בהתאם למיקומו אתר הוועדה 

29.  
המערכת תאפשר הצגת מידע בהתאם לייעוד ראשי )ייעוד המאגד    

במסמכי   הקבוע  לייעוד  ובהתאם  סוג(  מאותו  שונים  ייעודים 
 התוכנית 
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 לתכנון ובניה  וועדההאתר 

 תכונה  נושא  מס"ד 

1.  
בוועדות   כללי  ותפעול אתר אינטרנט  ניהול  לנוהל  האתר יספק מענה מלא בהתאם 

( או כל נוהל  02/10/2017מתאריך    500-002מקומיות לתכנון ובניה )מספר נוהל  
 מעודכן אחר 

2.  
המשתמש של אתר הוועדה יהיה בהתאם לאפיון שייקבע על ידי העירייה    ממשק 

 .  הוועדה תוכל לקבוע את המידע שיוצג באתר הוועדה.  UIלרבות עיצוב 

3.  

מעודכן    מידע  יציג  כולל     onlineהאתר  הפנימית,  התפעולית  המערכת  מתוך 
מסמכים סרוקים )התרי בנייה, תשריטי תב"ע וכיוב( , סדרי יום, פרוטוקולים  

 פרסום הודעות וכיוב 
 

4.  
לנתונים מכלל רכיבי המערכת המיושמים     אתר הוועדה יאפשר לבצע תשאול 

 לרבות רישוי ופיקוח בניה, מעקב תב"ע, ייעודי קרקע ואחרים

5.  
יבוצע בשירות ענן של המציע. שירות הענן יכלול מנגנון     ניהול נתוני המערכת 

 מול מערכות המידע התפעוליות.   Onlineעדכון נתונים 

6.  
אתר הוועדה יכלול מנגנון לניהול תוכן שיאפשר למנהל האתר מטעם העירייה    

 ניהול מלא של תכני האתר 

7.  
רכיבי     מכלל  וחלקות  גושים  על  רוחבי  מידע  אחזור  יאפשר  האינטרנט  אתר 

תוכניות,   נתוני  על  מידע  יתקבל  וחלקה  גוש  בבחירת  לדוגמא  כך  המערכת.  
 .GISבקשות להיתר, תיקי פיקוח בהסדר ושילוב של מפת 

8.  

מקוונים     טפסים  ליצירת  יישום  תכלול  אינטרנטיים,    On-Lineהמערכת 
סיביים מאתר האינטרנט כולל שילוב אוטומטי של נתונים  מאובטחים, רספונ

ממערכות ההנדסה והוועדה לתכנון ובניה לאחר הזדהות הפונה בשם משתמש  
   וסיסמא. 

של  הורדה, מילוי ושליחה מאובטחת על ידי משתמש הקצה  המערכת תאפשר,  
 טפסים שיאופיינו על ידי העירייה.   

   .לוועדהמסמכים  שליחתאישור  בדבר לתושב  המערכת תשלח 
 אתר הוועדה יקלטו אוטומטית למערכת לניהול וועדה.משנשלחו נתוני טפסים 

9.  

ממשק     לרבות  וזאת  קהל  לקבלת  תורים  וקביעת  ניהול  תאפשר  המערכת 
Microsoft Outlook    לבדיקת זמינות, להקצאת מועדים קבועים מראש לקבלת

קהל, לפתיחת טופס אינטרנטי רספונסיבי מאובטח מותאם מראש בדבר בקשה 
של הגורם    Outlookלפגישה, אישור לקיום הפגישה, ושריון זמן הפגישה ביומן ה

איתו נקבעה הפגישה. המערכת תתמוך בזימון התור באמצעות יישום אינטרנט,  
)תורים  ניהולו   ידי עובדי העירייה ותמיכה בניהול התור במשרדי העירייה  על 

 מסכי תצוגה לאזרח(.  3פייזים ו 

10.  
המערכת תהיה מערכת רספונסיבית שתתמוך בהתקנים שונים בתחנת הקצה:    

 מחשב שולחני, מחשבי לוח, טלפונים חכמים 

11.  
 המערכת תתעדכן באופן אוטומטי מול מערכת ניהול וועדה  

12.  
המערכת תכלול מנגנונים שיתריעו על תקלות בעדכון נתונים בין מערכת ניהול    

מועד עדכון    ציג את.  מסך המשתמש יאתר האינטרנט של הוועדהוועדה לבין  
 אחרון שבוצע. המידע  ה

13.  
 המערכת תאפשר ניהול מידע תדמיתי של הוועדה    

14.  

הודעה ניתן להציג את  אתר הוועדה יכלול הצגת מודול הודעות הוועדה.  לכל    
עדכון   תצוגה.   וסיום  תחילה  תאריך  את  ולהגדיר  ההודעה  תוכן  התאריך, 
ההודעות יתאפשר על ידי מומחה תוכן שיוגדר על ידי העירייה ויוכשר על ידי  

 המציע. 
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15.  
הניווט     לעץ  ללא הגבלה  לעריכת תפריטי האתר  גמיש  מנגנון  המערכת תכלול 

 והרמות בו 

16.  
 חזור מידע בנושאי רישוי בניה וישיבות וועדה המערכת תאפשר א  

17.  
המערכת תאפשר עדכון והצגה שוטפת של דוחות הנדרשים לתצוגה כפי שיוגדרו    

 על ידי העירייה או כל גוף רגולטיבי שהוועדה תהיה מחויבת לו 

18.  
 המערכת תאפשר מידע ותשאול של תוכניות בנין עיר   

19.  
 זכויות בניה המערכת תאפשר מידע ותשאול של   

20.  
המערכת תכלול עמודים המשלבים תצוגה של מידע מילולי ומידע במערכת ה    

GIS  באותו עמוד 

21.  

ושירותים     היטלים  אגרות,  של  תשלומים  ביצוע  אפשרות  תכלול  המערכת 
בין   כיווני  דו  ממשק  יכלול  תשלום  ביצוע  הוועדה.   ידי  על  שייקבעו  נוספים 

ניהול ועדה ומערכת הגביה של העירייה באופן שכל  מערכת האינטרנט למערכת 
 תשלום שיבוצע יעדכן את המערכת ניהול וועדה ומערכת הגביה. 

22.  
המערכת תאפשר ביצוע חיפושים על פי טקסט חופשי בתכנים של מידע כללי    

 ובתכנים שמקורם במערכת ניהול ועדה )לדוגמא חיפוש לפי שם מבקש( 

23.  
כגון     אינטרנט  לאתרי  קישורים  אפשרות  תכלול  מנהל  Gov Mapהמערכת   ,

התכנון.  הקישורים יבוצעו מפרטי יישות )לדוגמא מפרטי תב"ע קישור לאיתור  
 התוכנית במינהל התכנון( 

24.  
המערכת תאפשר ניהול ותצוגה של מסמכים המקושרים לפריטי מידע המוצגים    

במערכת לדוגמא: מסמכי בקשה להיתר, גרמושקות מסמכי תוכניות בנין עיר   
 )אחסון הקבצים יבוצע בשירותי ענן של המציע(.

25.  
באתר יוצגו טפסים, נהלים, דוחות, חדשות, תכניות, מסמכי בקשות, ארכיב     

 (מתוך תיקי בניןגם מסמכים )

26.  
באופן עצמי כולל    וועדהה יומצא לועדה תיק הסבר מפורט לניהול ושימוש באתר    

 שם משתמש וסיסמה לניהול תוכן 

27.  
בקשות שנדונו בישיבות יוצגו באתר הועדה תחת הישיבה שהתקיימה גם לפני    

 פרסום פרוטוקול דיון 

28.  
האינטרנט יאפשר פרסום של מסמכי בקשות, מסמכי תיק בניין, מסמכי    אתר 

תוכניות בנין עיר ומסמכים אחרים כגון גרמושקות, היתרים ללא מגבלת נפח  
 אחסון.   

29.  
  בצורה  הוועדה  לאתר   התפעוליות  מהמערכות   מסמכים  פרסום   תאפשר  המערכת 

 הוועדה ידי על  שיוגדרו מסמכים לקודי בהתאם אוטומטית

30.  
והצגת   URL/APIתאפשר הזנקת עמודים של ישויות תוך שליחה של  המערכת 

המידע המבוקש כך לדוגמא יתאפשר הפעלת האתר בשליחת פרמטר ממערכת  
 חיצונית והצגת נתוני חלקה, מגרש, תיק בניין, בקשה וכיוב'.
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 נכסים  ניהול
 תכונה  נושא  מס"ד 

ניהול נתוני   1
 נכס 

מאפייני הנכס לרבות קביעת מספר מזהה חד ערכי לכל נכס, שמירת  הצגת מידע על  
 מספר מזהה של הנכס במערכת ארנונה, זיהוי הנכס במרשם המקרקעין 

 ית  נ המערכת תשמור את שם הנכס בהתאם להגדרה הקייני    2

המערכת תאפשר ניהול אנשי קשר לנכס לרבות בעלי עניין.  יתאפשר עדכון פרטים     3
 קשר ועדכון המידע בכל הנכסים המקושרים אליו.של איש 

 X, Yהגדרת נתוני מיקום לרבות נתוני גושים וחלקות, כתובות, נתוני    4

וניהול     5 משמשים  ריבוי  לרבות  בנכס  משתמשים  של  תיעוד  תאפשר  המערכת 
 היסטורי של משתמשים בנכס )*( 

בחלקות לרבות מידע קנייני, משפטי  רישום נתוני בעלי הזכויות  המערכת תאפשר     6
חכירה,  בעלות,  זכויות  לרבות  בנכס  הזכויות  כל  רישום  היסטוריות.  וזכויות 

 שכירות, זכויות תכנוניות )*( 
תאפשר     7 לרבות  המערכת  ובמבנים  בנכס  והמשתמשים  המחזיקים  נתוני  רישום 

 היסטורית מחזיקים, שטחי שימוש, חוזים והסכמים 

וניהול שומות והערכות שווי מסוגים שונים ושיוכם לישויות המערכת. וזאת  רישום     8
תהליכים   ניהול  סכומים,  תאריכים,  השומה,  מרכיבי  שומה,  הערכה/  סוג  לרבות 

 לשומה 
 המערכת תכלול תיעוד של מהות ומקור הזכות בנכס    9

בין נכס אב לנכס  המערכת תאפשר ניהול הירארכיה של נכסים ובכלל זה ניהול קשר     10
 בן ובין נכסים קשורים. 

מידע תכנוני   11
 על הנכס 

המערכת תאפשר שמירת נתוני הנכס כפי שמופיע במרשם המקרקעין לרבות פרוט  
 גושים וחלקות ובעלי הזכות 

 המערכת תאפשר ניהול היסטוריה של גושים וחלקות בהם הנכס חל     12

 ניהול תוכניות בנין עיר שחלות על הנכס    13

 ניהול זכויות בניה בנכס ובמחוברים    14

15 
 

 ניהול תוכנית קובעת ייעוד וקביעת מגרש מתוך תוכנית 

ניהול    16
 מסמכים 

ניתן   הנכס.  ותרשימים של  לרבות תשריטים  לנכס  ניהול חוזים שונים המקושרים 
הנכסים   בכל  המידע  יעודכן  חוזה  בעדכון  נכסים.   למספר  חוזר  נתוני  לשייך 

 המקושרים לחוזה. 
 ניהול מסמכים המקושרים לנכס כולל אפשרות לאיתור מסמך עפ"י שם    17

ניתן יהיה לקשר מספר תמונות ומסמכים לנכס בו  ניהול תמונות מקושרות לנכס.      18
 זמנית. 

עבור מסמכים המקושרים לנכס ובכלל זה ניהול מידע של יצירת    MetaDataשמירת     19
 המסמך, גורם מעדכן, נתוני מקום של התמונות 

המערכת תאפשר איתור מסמכים מתוך מסך הנכס ומחוצה לו באמצעות איתור של   מבנים   20
 של המסמך   Meta data -כל אחד ממאפיני ה  
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 פרטי ההיתר של במבנה לרבות תיק בניין והבקשות להיתר המערכת תאפשר ניהול    21

 תיעוד המבנים החלים בנכס והשימוש בהםהמערכת תאפשר    22

ניהול     23 עיקרי/    המערכת תאפשר  קומות, מפלסים: שטח  לרבות  הנכס  של  שטחים 
 שטחי שירות 

 ניהול פרטים של מחזיקים בנכס והשימוש )*(  בדיקות שטח  24

 תיעוד ביקורים שנערכו בנכס   25

 תיעוד ממצאי ביקור שטח    26

ניהול היבטים   27
 כספיים 

 מערכת פיננסית )*( ניהול ערבויות וקישור המידע לנתוני 

המערכת תאפשר ניהול תשלומים של הנכס ובכלל זה מעקב אחר דרישות תשלום,     28
הגדרות תשלום לחוזים ותשלומים החלים על הנכסים לרבות תשלומים ותקבולים  
תשלומי   מיסים,  תשלומי  לרשויות,  תשלומים  כגון:  שונים  ותשלומים  חוזים  בגין 

 קנסות 
נתוני  המערכת     29 תקבולים.   ניהול  לרבות  בנכס  הקשור  הכספי  הפן  ניהול  תאפשר 

 הכנסות יהיו משיקים למערכת הגביה של העירייה 

 ניהול ותיעוד השקעות כספיות שבוצעו בנכס המערכת תאפשר    30

תאפשר     31 חברה  המערכת  הפוליסה,  מועד  לרבות  הנכס  ביטוחי  של  ותיעוד  ניהול 
 הפוליסה, תאריך פקיעת תוקף מבטחת, מספר  

ניהול שמאויות שבוצעו בנכס לרבות ניהול תאריך השמאות, גורם  המערכת תאפשר    32
 מבצע , שיערוך כספי של הנכס.

 חיובים כספיים שבוצעו וניהולם ברמת הנכס. המערכת תאפשר ניהול    33

 המערכת תאפשר הצגה גיאוגרפית של הנכס  היבט מרחבי  34

 GISמידע על הנכס יתאפשר מתוך מערכת ה    35

מתוך כרטיס הנכס תתאפשר הצגה של מיקום הנכס באמצעות התמקדות למערכת     36
 GISה 

ניהול   37
 תהליכים

 המערכת תאפשר יצירת תהליכים של יצירת נכס חדש במערכת

תאפשר     38 של  המערכת  החלטות  ניהול  לרבות  נכסים  הקצאת  תהליכי  ועדת  ניהול 
 הקצאות, ניהול מסמכים נדרשים, ניהול ישיבות ומעקב החלטות 

ניהול תהליכים משפטיים הקשורים בנכס בנושאי פיצויים, דמי  המערכת תאפשר     39
 שימוש, החזרת מקרקעין וכו'

ובקרה אחר הסדרת תפיסת חזקה  המערכת תאפשר     40 רישום, מעקב  ניהול תהליכי 
 חוק תכנון ובניה במקרקעין ציבורי לפי 

תאפשר     41 נכסים  המערכת  הפקעות  אחר  ומעקב  תעוד  רישום,  טיפול,  תהליך  ניהול 
מקרקעין   של  שוטפות  הפקעות  ביצוע  היסטוריות,  הפקעות  ביצוע  לרבות:  וזאת 
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המיועד לצרכי ציבור, מעקב אחר פרסום הפקעות ברשומות, איתור ושליחת הודעות  
שמאים להערכת מקרקעין מופקעים, מעקב אחר ניהול מו"מ  לבעלים, רישום מינוי  

 לפיצויים, מעקב תביעות משפטיו מעקב אחר מימוש נכסים בפועל. 
תאפשר     42 תוקף  המערכת  התקשרויות,  לרבות  הנכס  בגין  תשלומים  תהליכי  ניהול 

 התקשרות, ערבויות, אבני דרך לתשלום 

קליטת נתוני חיוב של    -כספיים הקשורים בנכס   ניהול תהלכים  המערכת תאפשר     43
 משתמשים בנכסים

תאפשר     44 ,  המערכת  נכסים  מכירת  העירייה,  לשימוש  נכסים  שכירת  תהליכי  ניהול 
 רכישת נכסים  

ניהול תהליכי רישום מעקב ובקרה אחר בעלי החלקות הפולשות  המערכת תאפשר     45
לסימון   מוסמך  ממודד  מדידה  מפות  הזמנת  וכתובותיהם.  עירוניים  לשטחים 

 הפלישות.  
 טיפול במס רכוש ומס שבח    ד תעוניהול תהליך רישום נכס, בקרה המערכת תאפשר    46

עבודה     47 תהלכי  לניהול  אפשרות  תכלול  משתמשי  המערכת  בין  משימות  והעברת 
 המערכת 

המערכת תכלול מנגנון תזכורות פנימי של המערכת שיאפשר יצירת התראות בהתאם   תזכורות  48
 יום.   30להגדרת המשתמש לגודמא תזכורות על ערבות שפגה בעוד 

תזכורת:     49 תאפשר  ניהול  חוזים  המערכת  ושלבים,  לתהליכים  תזכורות  הגדרת 
ולכל ישות במערכת לרבות תזכורת כללית שאינה שייכת לנכס או למרכיבי  ודרישות,  

 הנכס. הגדרת סוג התזכורת: חד פעמית מחזורית, נמען, תוכן התזכורת, תדירות . 
)שירות    SMSהמערכת תאפשר העברת תזכורות והתראות למשתמשים באמצעות     50

 שליחת המסרונים הינה באחריות העירייה(. 

תוצג    -בכל מקרה בו תוצאות הבחירה ייכללו יותר מאובייקט אחד  המערכת תאפשר     51
פי   על  מהם  אחד  כל  על  במידע  לצפות  יוכל  והוא  האובייקטים  רשימת  למשתמש 

 בחירתו או הרשאתו. 
הפקת דוחות   52

 ומסמכים 
 הקצאות של נכסי העירייההפקת דו"ח  המערכת תאפשר 

תאפשר   מידע לציבור  53 של  המערכת  הפרסום  למדינות  בהתאם  לציבור  מידע  תציג  המערכת 
 העירייה. 
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 , ניהול תמרורים ותשתיות GISהמידע הגיאוגרפית   מערכתדרישות כלליות של 

 GISמערכת 

 

 תכונה  נושא  מס"ד 

ה   כללי  1 גורמי    GISמערכת  מתכננים,  העירייה,  לעובדי  גיאוגרפי  מידע   הצגת  תאפשר 
 מקצוע ותושבים בהתאם למנגנון ההרשאות. 

הקצה    2 אביזרי  ולכל  הנפוצות  ההפעלה  למערכות  רספונסיביית  תהיה  המערכת 
 סמארטפונים, טאבלטים וכל אביזר קצה נפוץ אחר  PCהנפוצים לרבות 

ה    3 וניתוח     GISמערכת  גיאוגרפית  תצוגה  אינטגרטיבית שתאפשר  תהווה מערכת 
מידע ממודולים שונים המסופקים על ידי המציע ומערכות העירייה.  כך לדוגמא  
המערכת תאפשר הצגה גיאוגרפית של בקשות מתוך מערכת הרישוי, חלקות בהם  

וגה הינה  לא נוצלו זכויות בניה ו/או לא מומשו זכויות הבניה בפועל. הגדרת התצ
 חלק מהגדרות המערכת וכלולה בהצעת המציע. 

כגון     4 המידע  משכבות  כחלק  חיצוניים  מיפוי  שירותי  של  שילוב  תאפשר  המערכת 
WMS/ WFS/ Arc GIS Server  הל התכנון,  נ) ועדות לתכנון ובניה, תאגיד המים, מ

 מרכז למיפוי ישראל משרדי ממשלה וכד'( 

ממערכת מופעלת בארגון והצגת    APIתאפשר קבלת נתונים בממשק    GISמערכת ה    5
 המידע על גבי המפה 

 המערכת תאפשר עדכון מידע גיאוגרפי ומילולי באופן עצמאי של העירייה )*(    6

מערכת המידע תכלול אפשרויות ניהול מערכת על ידי עובד שיוכשר על ידי הספק    7
ולביצוע פעילות כגון: עדכון שכבות מידע, קביעת סימבולוגיה,    GISלניהול מערכת  

 הגדרות תצוגה, הגדרות לביצוע פעילויות, הוספת כלים )*(

תאפשר    8 מספר  המערכת  המאגדת  להדלקה  שכבה  להגדיר  מסוגים  יכולת  שכבות 
קוויות,   התראות  שכבת  זמנית  בו  תדליק  התראות  שכבת  הדלקת  לדוגמא  שונים 

 יות ופוליגונליות. ת נקוד

המערכת תאפשר ניהול של שכבות באופן הירארכי וחלוקתן לנושאים.  המערכת לא    9
 תגביל את רמות ההירארכיה  ותאפשר הצגה גרפית של החלוקה )עץ נושאים(. 

פשר יצירת יישומי מפה על פי נושא בנוסף ליישום המרכזי של העירייה.  המערכת תא   10
 ללא שכפול מידע  GISהיישומים יציגו את המידע משירותי 

הקבצים    11 טעינת  ליישום.  שיטענו  מנתונים  מידע  שכבות  תצוגת  תאפשר  המערכת 
מקבצי   נתוני  TXT, CSV,XLSXתתאפשר  עם  קובץ  טעינת  לדוגמא:     .

קורדינטות/כתובות/גושים חלקות  והצגת הנתונים ע"ג המפה  באופי כמותי/ עפ"י  
ני הפרוייקט  פרמטר/ מסוכם  .  מנהל המערכת יוכל לבצע טעינה שתשמר כחלק מנתו 

ולהגדיר הרשאות צפיה.   משתמש קצה שאיננו מנהל מערכת יוכל לבצע את הטעינה  
 לשימושו בלבד ו/או לשתף את המידע עם משתמש אחר.
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ה    12 רכיב  לעבודה במשבר תקשורת.   רכיב להתקנה מקומית    GISהמערכת תכלול 
שאילתות,   ביצוע  ויאפשר  ברגיעה  המנוהל  המידע  כל  את  יכלול  חירום  לשעת 
חיפושים והתמקדויות בצורה פשוטה בהתאם לדרישות העירייה. עדכון המערכת  

 המקומית יעשה באופן אוטומטי אחת לתקןפה כפי שיוגדר ע"י העירייה )*(

המידע ע"י משתמשי קצה  גרפי או א"נ בשכבות  והמערכת תאפשר עדכון מידע גיא   13
 בהתאם למערכת הרשאות 

ה    14 במערכת  המנוהלים  נתונים  ייצוא  תאפשר  בפורמט    GISהמערכת  לקובץ 
DWG/shp/kml/     ניתנות להורדה יהיה  יוכל לקבוע  אלו שכבות  מנהל המערכת 

 ואלו לא. 

המערכת  המערכת תכלול אפשרות לביצוע קליטת נתונים בסקרי שטח באמצעות    15
 והזנת מידע גיאוגרפי, אלפא נומרי ותמונות המצולמות מטלפונים חכמים )*( 

בהתאם    16 מקרא  של  הצגה  כלומר  דינאמי,  שכבות  מקרא  הצגת  תאפשר  המערכת 
למוצג במפה. מקרא השכבות יהיה פעיל גם בשכבות שמקורם בשירות מיפוי חיצוני  

 דוגמת שרות מיפוי של מינהל התכנון 

קובץ    17 כדוגמת  חיצוני  ממקור  מידע  שכבות  להוסיף  למשתמש  תאפשר  המערכת 
SHP, DWG    .רסטר מעוגן, נתונים מקובץ אקסל בדיוק ובקואורדינאטות הנכונות

 הפעולה תתאפשר בהתאם להרשאה. 

, מפות בסיס  OSMהמערכת תאפשר ניהול והחלפה של מפות רקע )תצלומי אוויר,    18
 מנתוני העירייה ועוד(.

 התצוגה והכיתובים יותאמו באופן אוטומטי לקנ"מ המשתנה   19
יישום/ אפליקציה/ לינק הכולל    המערכת תאפשר מתוך מסך פרטי יישות   20 הפעלת 

החלקה   על  מידע  וקבלת  הוועדה  אתר  הפעלת  חלקה  מסך  מתוך  לדוגמא  פרמטר 
בשירותי   או  העירייה  בשרת  שמאוחסן  תמונה  לקובץ  לינק  של  הפעלה  שנבחרה/ 

 "ענן" 
ה    21 ביותר תשאול    GISבמערכת  ישולב מחולל שאילתות שיאפשר בצורה הפשוטה 

 שכבבה אחת או יותר ויהיה נגיש לעבודה לכל המשתמשים על פי הרשאה )*( 

ניתן יהיה לשמור שאילתות ולאפשר למשתמשים אחרים להשתמש בהן, בהתאם    22
 להרשאה. 

אחד    23 מאובייקט  יותר  ייכללו  הבחירה  תוצאות  בו  מקרה  למשתמש   –בכל  תוצג 
רשימת האובייקטים והוא יוכל לצפות במידע על כל אחד מהם על פי בחירתו או  

 הרשאתו. 

המערכת תאפשר שיתוף נתוני מיקום.  המערכת תאפשר להעביר את נתוני המיקום    24
 למערכות אחרות  

ומיישום    25 ההצעה  ברכיבי  שמוצע  מודול  מכל  בפשטות  למפה  להתמקד  יהיה  ניתן 
 המופעל בעירייה, בהתאם לערכים כגון: כתובת, גוש/ חלקה, קורדינטות ועוד. 

 GISהמערכת תאפשר הפקה של דו"חות שנוצרו במערכת משיקה על גבי מערכת ה   26
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של השכבות המוצגות ותאפשר חיפוש    Meta Dataהמערכת תציג למשתמש נתוני    27
נדרשים יאופיינו על ידי העירייה והספק    Meta Data.  נתוני  Meta dataעפ"י נתוני  

 בשלב הקמת המערכת. 

ממשק  28
 למשתמש

למערכת ממשק משתמש קל ברור ונוח. לכל אחד מהכפתורים במסך יהיה הסבר  
 פשוט וזמין במעבר עכבר . 

התצוגה הן ע"י כפתורי התמקדות והן ע"י קביעת    המשתמש יוכל לשנות את קנ"מ  29
 הקנ"מ.  

. המערכת Tilesהמערכת תאפשר ניהול קבצי אורתופוטו, מפות בסיס ורסטרים ב    30
בין   השוואה  יכולת  ותאפשר  שונות  משנים  אורתופוטו  של  והצגה  ניהול  תאפשר 

 תקופות 

והעתקה של קורדינטות    Y  –ו    Xהמערכת תאפשר איתור עפ"י הזנת נתון קורדינטה    30
 בצורה פשוטה.  Clipboardמהמפה ל 

המערכת תאפשר למשתמש להוסיף הערות טקסט והוספת צורות על גבי המפה כולל    31
 והדפסתם.   sessionשמירתם לשימוש מאוחר גם בכניסה ל  

 המערכת תאפשר מדידת מרחק ושטחים.   32

 המערכת תאפשר למשתמש לבצע שיתוף של המפה עם גורמים חיצוניים   33

מצב תצוגת השכבות לטובת כניסה במועד  המערכת תאפשר למשתמש לשמור את    34
 מאוחר יותר. 

המערכת תאפשר הצגת קבצי רסטר מעוגנים בעץ השכבות או טעינה של קבצי רסטר    35
 .On The Flyמעוגנים 

המשתמש יקבל מידע על אובייקט במפה, בהצבעה ולחיצת עכבר.  המידע שיוצג,    36
המערכת מטעם העירייה ויהיה ניתן לשינוי.  ייקבע עבור כל שכבה בנפרד, ע"י מנהל 

ניתן יהיה להגדיר את המידע   )הצבעה/ לחיצת עכבר(  בכל אחת מסוגי הפעילויות 
 המוצג. 

המערכת תאפשר הצגת מקרא לשכבות שיוגדרו על ידי מנהל המערכת.  המקרא יציג    37
דפסת  רק את הסימבולוגיה של הישויות המוצגות למשתמש בחלון העבודה ויופק בה

המפה. מקרא השכבות יהיה פעיל גם בשכבות שמקורם בשירות מיפוי חיצוני דוגמת  
 שרות מיפוי של מינהל התכנון 

ושכבות    38 המערכת  עליית  עם  שיוצגו  קבועות  מידע  שכבות  להגדיר  יוכל  המשתמש 
 אלה יישמרו בכל טעינה של המערכת. 
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זמניות    39 שכבות  להגדיר  יוכל  המערכת  אישיות  משתמש  כשכבות  שיוצגו  במערכת 
 ולשתף שכבות אלה עם משתמשים אחרים 

המערכת תכלול כלי שרטוט ומדידה מתקדמים )כלי שרטוט מתקדם: צבעים שונים,   40
עוביים שונים, יכולת מחיקת הפעולה האחרונה בלבד ולא את הכול, שרטוט בקווים  

 ובמשטחים ובנקודות, שרטוט לייבלים(. 

קובץ גיאוגרפי חיצוני בפורמט    המערכת תאפשר למשתמש המערכת לטעון לצפיה  41
SHP, DWF,DWG 

 מערכת תכלול הצגת מפת סביבה דינאמית    42

תחומים    43 להגדיר  למנהל  יכולת  ועריכתן.  סימניות  הגדרת   אפשרות  סימניות: 
 מוגדרים מראש 

 בין גדלים רצויים ובקפיצות שלמות ומדויקות  הצגת סרגל קנ"מ, החלפת קנ"מ  44

 המערכת תאפשר שינוי שקיפות לכל שכבה  ע"י משתמש הקצה   45

המערכת תאפשר למשתמש יצירת שכבות אישיות שיוצגו עבורו בלבד. שכבה אישית    46
המשתמש   ידי  על  "ציור" שבוצע  טקסט(, מדידה.  השכבה    Redlineהינה  )צורה, 

 . Multi session –האישית תשמר עבור משתמש גם בכניסה מאוחרת 

 משתמש המערכת יוכל לשתף שכבה אישית עם משתמשים אחרים.   47

כיווני למערכות המידע המוצעות ומערכות מידע -המערכת תהיה בעלת ממשק דו ממשקים  48
מקומית.  בהתקנה  הפועלות  ומערכות  "ענן"  בסביבת  הפועלות  בעירייה, 

ה   מערכת  בין  כך    GISהתממשקות  כיוונית  דו  תהיה  אחרות  מידע  למערכות 
מתוך מערכת  לצפות בנתוני הגבייה ולהיפך )  GIS-שיתאפשר, לדוגמא, ממערכת ה

 ולהתמקד בנכס( )*(   GISהגביה ניתן יהיה להפעיל את מערכת ה 
ה    49 נושאיות  GISמערכת  שכבות  הצגת  דינאמיות(   תאפשר  שכבות    -  )שכבות 

המתעדכנים   בנתונים  והגדרת    On lineשמקורן  משיקות  מידע  במערכות 
ממערכת    סימבולוגיה פניות  הצגת  לדוגמא  נומרי.  אלפא  למידע  , CRMבהתאם 

בסימבולוגיה פניות  הסימבול    הצגת  גודל  הצגת  הפניה,  לאופי  בהתאם  שונה 
בהתאם לקריטריון של דחיפות ועוד. הצגת שכבות נושאיות תתאפשר באמצעות 

ישירה    Web Servicesו    Viewsיצירת   גישה  או  הדרישה  למאפייני  בהתאם 
 לטבלאות היישום המשיק )*(

יהיה ממשק למערכת לניהול וועדה ולאתר האינטרנט של הוועדה    GISלמערכת ה    50
ניהול   מערכת  הפעלת  מגרש  חלקה/  על  מהצבעה  יאפשר  הממשק  ובניה.   לתכנון 

 וועדה והפקת כרטיס מידע של החלקה/ מגרש. 

תדע לספק מידע למערכת משיקה בהתאם לפניה שתתקבל לדוגמא    GISמערכת ה    51
הגדרת הממשקים תבוצע על ידי העירייה עם    -חלקה    החזרת ישויות הקימות בגוש/

 הקמת המערכת ובשלב התחזוקה 

 googleהמערכת תאפשר הפעלה של מערכת לצילום אלכסוני/ ומודל תלת מימדי/  52
street view/    תבצע היישומים  הפעלת  העירייה.   בחירת  לפי  נוספות   מערכות 

 .GISהתמקדות אוטומטית בהתאם למקום הצבעה במפת ה 
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מערכת תאפשר לעירייה הגדרת סימבולוגיה מותאמת על פי דרישת מנהל המערכת   ניהול  53
בסימבולוגיה מלאה  תמיכה  ערך    כולל  הצגת  חום,  מפת  הצגת  ייחודי,  ערך  עפ"י 

 ייחודי, הצגה עפ"י טווח ערכים, גרפים מסוגים שונים 
של ערך ייחודי ו/או קטגוריה של ערכים    מערכת תאפשר לעירייה הגדרת סימובלוגיה   54

עד ( לישויות בהתאם לנתון אלפא נומרי )אחד או יותר( שיוגדר בשכבה או במסד    -)מ  
 הנתונים 

  למנהל המערכת מטעם העירייה תהיה גישה להגדרה ושינוי של הגדרות כרטוגרפיה   55
 בהתאם לדרישת העירייה, שמות שדות ומאפיינים שיוצגו לישויות המערכת. 

המערכת תאפשר למנהל המערכת הגדרת תוויות הכוללת שליטה על מיקום, גודל,    56
 המרחק בינו לבין היישות ותוכן התווית )הפקת תוויות תתאפשר בעברית ובערבית(. 

של שכבות בהתאם להרשאות משתמש    המערכת תכלול מנגנון הרשאות שיאפשר תצוגה  57
 ו/או קבוצת משתמשים.   

מנהל    58 ידי  על  עצמאי  באופן  שכבות  של  ומחיקה  עדכון  הוספה,  תאפשר  המערכת 
 המערכת מטעם העירייה. 

המערכת תאפשר למנהל המערכת הפקת דוחות פעילות.  הצגה לכל משתמש את    59
 הכניסות שבוצעו בחתכי זמן שונים, משך פעילות באתר וכיוב' )*(

לשכבה בהתאם     Meta dataהמערכת תאפשר ניהול ותצוגה למשתמש הקצה של     60
ובכלל זה: תאריך עדכון, מקור המידע ועוד.  משתמש המערכת יוכל    19115  לת"י

 . Meta Dataלבצע חיפוש בהתאם לנתוני  

ה    61 הנתונים    Meta Dataמנגנון  יאפשר תשאול מסד  להגדרות העירייה  בהתאם 
)*(נתוני   בדוחות.  ידי העירייה    Meta  Dataוהפקת המידע  על  יאופיינו  נדרשים 

 המערכת. והספק בשלב הקמת

 המערכת תאפשר הגדרת בררת מחדל לשכבה כשקופה ומידת השקיפות   62

של יישות מוצגת בהתאם לישות אליה היא    Rotateהצגת יישויות תאפשר סיבוב    63
 מקושרת כך לדוגמא הצגת מגוף תהיה בהתאם לזוית תנוחת הקו אליו הוא מקושר

תויות    64 יצירת  תאפשר  של    Labelsהמערכת  נתונים  בבסיסי  שמקורם  ליישויות 
 GISיישומים המתממשקים למערכת 

המידע שיוצג יהיה ע"פ שמות השדות כפי שהם מופיעים בטבלאות בסיסי הנתונים    65
 (. Aliasו/או ב"שם לתצוגה")
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יהיה    66 שהציבור  הפונקציונאליות  על  להחליט  יוכל  העירייה  מטעם  המערכת  מנהל 
 המידע חשוף לה ושכבות 

הפרמטרים    67 הגדרת  הנתונים.  בבסיס  הקיימים  הנתונים  כל  על  חיפוש  יתאפשר 
ע"י מנהל המערכת מטעם   ושינוי  לחיפוש שיוצגו למשתמש תהיה גמישה לקביעה 

 העירייה.  

 המערכת תאפשר הגדרת ישויות חדשות ועדכונן בצורה פשוטה וידידותית  ועדכון   קליטה 68

וידידותית.     69 פשוטה  בצורה  ועדכונן  ליישות  מידע  שדות  הגדרת  תאפשר  המערכת 
 העירייה תוכל לשלוט בסדר בשדות שיוצגו במערכת. 

 .עדכון המידע המילולי יבוצע ככל שניתן באמצעות בחירה מטבלת ערכים  70

תקינות  בעדכון שדות מידע של תאריכים דוגמת תאריך ביקור בשטח תבוצע בדיקת    71
 לערכי התאריך ויתאפשר שימוש בתאריכון. 

 עבור כל ישות המערכת תעדכן את תאריך קליטת הנתונים ושם עורך הנתונים   72

מערכת עדכון המידע תעדכן עבור כל יישות את תאריך קליטת הנתונים למערכת    73
 ושם עורך הנתונים 

הנתונים יוגבל לפי הרשאה. המערכת  המערכת תכלול מנגנון להזנת עדכונים עדכון    74
 (undoתגבה את הנתונים לפני העדכון ותהיה אפשרות לחזור למצב המוצא )

  דוחות 75
 ושאילתות 

המערכת תכיל מחולל דוחות אשר יאפשר למשתמש להפיק דוחות בצורה גמישה,  
 קלה ופשוטה. 

וקל, מתוך כל שדות  המשתמש יוכל לקבוע את הפרמטרים לשאילתה, באופן פשוט    76
 המידע הקיימים. 

המערכת תאפשר תיחום אזור )פוליגון או רדיוס(  ושליפת נתונים על פי הכתובות /    77
זיהוי גיאוגרפי.  כמו כן, המערכת תכין רשימת אוכלוסיה בתחום הנבחר למשלוח  

 .SMSהודעות 

 הפקת דוחות תתאפשר על נתוני שכבה אחת או יותר בכל דו"ח )*(  78

לול כותרת עליונה ותחתונה, מספר עמודים,  הדוחות יתבססו על תבנית קבועה שתכ  79
תאריך הפקה, שם משתמש מפיק, פרמטרים שנבחרו לתשאול, חיתוך עמודים נכון  
הטבלה   של  הכותרת  שורת  על  חזרה  נוספים,  לעמודים  טבלה  גלישת  של  במקרה 

 במעבר עמודים. 
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ניתן יהיה להגדיר דוחות מראש אשר ישמשו את כלל משתמשי המערכת בהתאם    80
 להרשאה.  

 המערכת תאפשר שילוב בדוחות של מידע מילולי, מפה, גרפים, תמונות )*(   81

המערכת תאפשר ביצוע חיפושים בצורה חופשית לרבות הקלדה של "חיפוש לפי גוש    82
X  חלקהY  לפי "רחוב ", חיפוש לפי מספר נכס, חיפושX    מספר ביתY .ועוד " 

 selectמוכל מכיל, יושב מדויק    -בחירה לפי אופן החיתוך בין שתי השכבות נבחרות  83
by location 

 PDF TIFF JPGהמערכת תאפשר הפקת מפות בפורמטים שונים . מפות  הפקת 84

להדפסה, בחירת  הפקת המפות תכלול הגדרה דינאמית של גודל הדף, קנה המידה    85
הכותרת ואלמנטים נוספים )קנ"מ, חץ צפון,מקרא וכיו"ב(.  המערכת תתמוך בגדלי  

 .A0דף שונים כולל הפקה בגודל  

 דינאמי  שיכיל את המידע מופיע במפה בלבד.    tהפקת המפה תכלול מקר  86

תבנית הפקת המפה תהיה גמישה בהתאם לצרכי העירייה.  העירייה תוכל להגדיר    87
את אופן עיצוב תבנית המפה: לדוגמא: מיקום כותרת, מיקום תאריך, לוגו, קנ"מ  

 וכיוב' 

ייעודיות לצרכים שונים.  התבנית תגדיר באופן    88 המערכת תאפשר הגדרת תבניות 
בת לדוגמא  כך  המוצגות  השכבות  את  שכבות:  קבוע  יוצגו  תשתיות  תאום  בנית 

 כבישים, מבנים, תשתיות וכד'.

תתבצע     89 לגיליונות  החלוקה  וקל.  פשוט  באופן  לגיליונות  חלוקה  תאפשר  המערכת 
אוטומטית ע"י המערכת בהתאם להגדרות קנה המידה וגודל הדף. תהיה אפשרות  

 לשינוי ידני של החלוקה ע"י המשתמש.

המערכת תכלול מנגנון ליצירת הערות קבועות בהתאם לשכבות המוצגות במערכת    90
כך לדוגמא בתצוגת אורתופוטו תתווסף הערה כי "האורתופוטו הינו מגיחה שבוצעה  
העירייה   מטעם  המערכת  למנהל  שיאפשר  מנגנון  תכלול  המערכת  בתאריך.....".  

 קביעה של ההערה המוצגת. 

רשת  המערכת   וביטחון   חירום 91 ללא  לעבוד  העירייה  של  וצורך  תקשורת  למשבר  פתרון  תכלול 
 אינטרנט 
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המערכת תכלול מנגנון לעדכון נתונים בין המידע הקיים ב"ענן" המציע לבין מערכת    92
 שתתוקן לשימוש במצב בו אין תקשורת לשירותי ה"ענן"  GISה 

 תאפשר ניהול מלא של שכבות בחירום שיוגדרו על ידי העירייה  GISמערכת ה   93

תאפשר ניהול של תרחישים בחירום שיוגדרו על ידי העירייה.  ניהול   GISמערכת ה   94
 התרחיש יאפשר מעקב בין התוכנית לבין היישום בשטח בזמן אמת. 

אירועים    המערכת תאפשר קישור למערכת יומן אירועים קיימת וכן תאפשר ניהול   95
 המוצעת  GISבאמצעות מערכת ה 

 המערכת תהיה זמינה לאנשי השטח, ותאפשר העברת דיווח ונווט לאירוע.   96

רכס    97 ציי  לניהול  למערכת  התחברות  תוך  רכבים  מיקום  הצגת  תאפשר  המערכת 
 דוגמת איתורן/ פרטנר ואחרים )איכון רכבי הסעה של תלמידים, רכבי אשפה(. 

המערכת תאפשר הצגת מידע דמוגרפי שיסופק על ידי העירייה .  המידע הדמוגרפי    98
דוחות    -רשימת דיירים ועד רמת היישוב     -יוצג במספר רמות החל מרמת המבנה  

 מסוכמים. הדוחות יופקו ע"י בחירת פוליגון או רדיוס מנקודה 

מרחבי.  הגדרת סוג  המערכת מאפשרת שליחת הודעות לתושבים בהתאם לתשאול    99
 ההודעה והנוסח יקבע כחלק מתכולת המערכת. 

בעיר.   קרקע  יעודי 100 הקרקע  יעודי  אודות  מידע  וניהול  תשאול  הצגה  יאפשר  קרקע  יעודי  מודול 
מגרשים    ,הצגת שכבות של התוכניות ושכבות נוספות כגון התראות, גבולות תוכניות

 וכיוב' 

הפעלה של אתר האינטרנט של הוועדה    ,תאפשר בבחירה של חלקה  GISמערכת ה    101
 והפקת דף מידע מילולי של ייעודי הקרקע וזכויות הבניה בהתאם לדרישת העירייה.

 המערכת תאפשר הצגה של ייעודי קרקע עבור תוכניות מבא"ת ותוכניות קודמות   102

מידע    103 ושכבות  קרקע  ייעודי  של  הצגה  תאפשר  בהתאם  המערכת  נוספות  תכנוני 
קבוצת ייעודים מציגה בסימון אחיד    -לשכבת קומפילציה ובהתאם לקבוצת ייעודים  

 קבוצה של ייעודים כגון צבע אחיד לדוגמא כל ייעודי הדרך.
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ניה   104 ותאפשר  תת"ל  מתאר,  תוכניות  תב"עות,  בהצגת  תתמוך  בעץ  והמערכת  לן  
 הירארכי 

של    105 הצגה  תאפשר  בשכבת  המערכת  תלות  ללא  עצמאית  בצורה  עיר  בנין  תוכניות 
 הקומפילציה וללא צורך לשלב את התוכנית ב"עץ הנושאים". 

בעץ    106 לשלבן  צורך  ללא  מעוגנות  סרוקות  תוכניות  והצגת  איתור  תאפשר  המערכת 
 השכבות 

סימ  107 של  לעירייה תצוגה  הקרקע בהתאם    ולוגיהבהמערכת תאפשר  ייעודי  לשכבת 
 להגדרת העירייה 

תוכל    108 העירייה  העירייה.   לצרכי  בהתאם  גמישה  תהיה  המידע  דף  הפקת  תבנית 
להגדיר את אופן עיצוב תבנית המפה: לדוגמא: מיקום כותרת, מיקום תאריך, לוגו,  

   ניתו יהיה להגדיר יותר מתבנית אחת. קנ"מ וכיוב' 

ייעודי קרק  109 ייעודיות כגון דף מידע לצורך  דף  המערכת תאפשר הגדרת תבניות  ע.  
המידע הייעודי יגדיר באופן קבוע את השכבות המוצגות כך שבהפקת דף מידע ייעודי  

 קרקע יוצגו שכבות: גושים, חלקות, קומפילציה, מספרי מגרשים וכד'. 

המערכת תאפשר הפעלת לינק ובו פרמטרים להפעלת אתר הוועדה והפקת דף מידע    110
 תכנוני 

תשתיות יאפשר קליטה עדכון  תצוגה וניהול של שכבות מידע בנושא תשתיות  מודול   תשתיות   מודול 111
 כגון מים, ביוב, ניקוז ותאורה

נתונים    Net workהמערכת תטפל בתשתיות כרשת    112 וקווים.  בקליטת  של עצמים 
לחוקיות   נתונים בהתאם  של  טופולוגיה  בדיקת תקינות לשמירת  למערכת תבוצע 

 המערכת תחייב זאת וכו'.  - השכבה. למשל, אם שוחה חייבת להיות קשורה לקו 

המערכת תקלוט את כל שכבות המידע המפרטות את התשתיות הרטובות המנוהלות    113
 ובכלל זה נתוני תכנית אב למים וביוב, קווים, אביזרים ומתקנים.   

והמקרא    114 הסמלים  השונים,  עצמים  עם  התשתיות  סוגי  בכל  לטפל  תדע  המערכת 
 מתקנים וכו'(. המתאים לכל נושא )מים, ביוב תקשורת, חשמל, ניקוז, 

תוכניות    115 של  וקטורים  קבצים  וכן  מעוגנים  תוכניות  המערכת תאפשר הצגת קבצי 
AS-Made  ואחרות 

תאפשר    116 )תוכנית    קישורהמערכת  מיקומו  את  שקבעה  לתוכנית  ברשת  פריט  של 
 עדות/ תוכנית לתכנון/ תוכנית אחרת.    

המערכת תאפשר הצגת הישויות הפיזיות בצבעים שונים בהתאם למשתנה במסד    117
 הנתונים. 

המערכת תאפשר שמירה של נתונים אלפא נומריים עבור מאפייני היישות ותאפשר    118
 את תשאולם באמצעות הצבעה על הישות הגיאוגרפית. 

)פעולת תחזוקה אחת או    המערכת תאפשר תיעוד לכל יישות  119 של פעולות תחזוקה 
 יותר כולל ניהול היסטוריה של טיפולים( 
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כך    120 סמוכות  ישויות  על  מידע  לקבל  פשוטה  בצורה  יאפשר  לישות  המידע  כרטיס 
צינורות   על  מידע  להציג  פשוטה  בצורה  יהיה  ניתן  לשוחה  מידע  לדוגמא מכרטיס 

 המשיקים לו. 

: רבים.  1או    1:1כרטיס המידע ליישות יתמוך בקשר בין היישות לשדה בקשר של    121
מספר   תחזוקה,  אירועי  מספר  יישות  כל  עבור  לשמור  יהיה  ניתן  לדוגמא  כך 

 סטאטוסים וכד'. 

היישות  122 בכרטיס  מידע  ושדות  יישויות  להגדיר  לעירייה  תאפשר  בצורה    המערכת 
 גמישה, עצמאית ולבצע שינויים ללא צורך בפיתוח. 

 המערכת תיצור שכבת התראות לעצמים שפג תאריך התחזוקה שלהם.   123

מקושרים    124 ומסמכים  מידע  מסכי  הגיאוגרפיות  לישויות  הצמדה  תאפשר  המערכת 
 כדוגמת טפסים, צילומים וכיוב'.   

 ניתן יהיה לקשר עבור כל יישות מסמך/צילום/ קובץ אחד או יותר.   125

של מקור המידע, תאריך    META DATAעבור כל מסמך/צילום/ קובץ אחד ינוהל    126
 העדכון, הגורם המעדכן וכיוב'

קרקעי החוצה קו אחר עם גשר עלי )קשת(  -המערכת תאפשר ייצוג של קו תשתית תת  127
 ולהיפך. 

המערכת תכלול מגוון כרטסות הקשורות לעצמים, קווים ושכבות לתיאור וטיפול    128
 במגוון נושאים: מפעלים וחומרים מסוכנים, מתקנים ועוד. 

למערכת יישומים להורדת נתונים לצוותי תחזוקה על גבי מכשירים ניידים ולקליטת    129
תהליך עסקי לבקרה  עדכוני שטח ממכשירים אלה למערכת. המערכת יאפשר ניהול 

 אחר עדכון מהשטח וקביעה אם המידע יועברו לקליטה למערכת.

ולקשור את אלה לכל סוגי העצמים    130 וכו'  המערכת תדע לשמור מסמכים, תמונות 
 הקיימים במערכת.  

)קריאה מרחוק( לרבות נתוני    תציג נתוני מד מים ממערכת קר"מ   GISהמערכת ה    131
 קריאות, מיקום, מידע הנדסי אחר 

הודעות    132 ושליחת  מגופים"  "סגירת  של  סימולציות  ביצוע  תאפשר   SMSהמערכת 
 לצרכנים 

על אירועי תחזוקה.    133 מידע  כולל  המערכת תציג קריאות שרות, תיקונים, טיפולים 
ינהולו   השירות  קריאות  בחתך.  הנתונים  את  רק  ולהציג  חתכים  לבצע  ניתן  יהיה 

, מערכת מוקד עירוני  עירוני  מוקדבמערכת משיקה באחריות העירייה כגון מערכת  
 וכיוב'. 

שטיפת קווים ופעילויות תחזוקה נוספות בדרך של  מערכת תאפשר ניהול תהליכי    134
וידאו   סרטוני  קישור  וכן  הפריט  של  התחזוקה  למועדי  בהתאם  נושאית  הצגה 

 ומסמכים נוספים 

מגופים,    135 כגון  פיזיות  לישויות  תחזוקה  לביצוע  תאריך  הצמדת  תאפשר  המערכת 
 קווים, דרכים, מתקנים וכו'. 
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המערכת תכלול יישום נייד שיאפשר לעובדי שטח להזין נתונים למערכת. היישום    136
 . off lineו ב    on lineיאפשר עבודה ב 

המערכת תספק מנגנון להפקת דוחות בחתכים שונים של סוגי טיפולים לפי מאפייני    137
 תשתית ועוד. 

יוגבל לפי הרשאה. המערכת  המערכת תכלול מנגנון להזנת עדכונים עדכון הנתונים    138
 ( undoתגבה את הנתונים לפני העדכון ותהיה אפשרות לחזור למצב המוצא )

מודול בדיקת   140
As made 

לתוכניות   מחשובית  בדיקה  המאפשר  מודול  תכלול  וקבצי     As-Madeהמערכת 
נתונים המוגשים לעירייה בהתאם למפרטים שיוגדרו על ידי העירייה. מודול בדיקת  
הפקת   העירייה,  למפרט  הקבצים  התאמת  של  מחשובית  בדיקה  יאפשר  הקבצים 
דוחות שגויים המפרטים את התקלות הקיימות בקובץ ויאפשרו הטמעת אוטומטית  

יכלולו:   התקינות  בדיקות  קיימות.   מידע  בדיקות  בשכבות  גרפיות,  בדיקות 
 טופולוגיה, בדיקות לתקינות מחשובית של המידע האלפא נומרי שמיובא למערכת. 

 מודול הבקרה יאפשר עדכון בו זמנית של מספר שכבות נתונים שיובאו מקובץ אחד.   141

 SHPו   DWGמודול הבקרה יאפשר קבלת נתונים בפורמטים מקובלים כגון   142

העירייה    143 דיי  על  שיועברו  ודו"ח  גרפי  פלט  יכללו  שגויים  שיש  ככל  הבקרה  דוחות 
 לגורם שהכין את הקובץ לביצוע תיקונים.

בתהליכי עדכון המידע המערכת תבצע בדיקות מחשוביות גיאוגרפיות לוודא שלמות    144
 של הנתונים: טופולוגיה, מספר ייחודי לכל יישות, שכבות, בלוקים 

אלפא נומריות לוודא שלמות של הנתונים:    בעדכון המידע תבצע בדיקות מחשוביות  145
 תקינות ערכים, שדות חובה 

באופן שכל אביזר יחובר    בקליטת נתונים המערכת תבטיח קישור בין כל היישויות  146
 לקו, כל קו יחובר לקו אחר ולא יהיו קווים בלתי מחוברים

 המערכת תתריע בכל בעיה של אי שלמות נתונים   147

להתאמתם    148 ובחינה  לעירייה  המוגשים  קבצים  של  בקרה  תאפשר  המערכת 
 תתאפשר הגדרה של יותר ממפרט אחד  -לדרישות העירייה  המחשובית

תקינות    149 נתונים,  לשלמות  נומרית  אלפא  בדיקה  תכלול  לתוכניות  המידע  בקרת 
 ערכים, בקרה למילוי ערכי חובה 

טופולוגיה,    150 הנתונים:  לתקינות  גיאוגרפית  בדיקה  תכלול  לתוכניות  המידע  בקרת 
 Blocksשלמות רשת, שכבות,  

המערכת תאפשר הפקת דוחות תקינות לאחר ביצוע הבדיקה.  ככל שקיימות בעיות    151
יופק דו"ח מפורט של הבעיות בשילוב קובץ גיאוגרפי להצגת המקומות שלא עמדו  

 בבדיקה 

קבצים שנבדקו ונמצאו תקינים ישולבו במערכת בתהליכי יבוא וללא צורך בקליטה    152
 חוזרת של המידע למערכת 

ותוכניות    AS-Madeהמערכת תאפשר יצירת שכבה פוליגונליות של גבול תוכניות    153
 אחרות 

ע"י העירייה.    154 יוגדרו  המערכת תאפשר חיפוש והתמקדות ע"פ מס פרמטרים אשר 
בשכבות   הקיים  מידע  מתוך  בחירה  או  חופשית  הקלדה  ע"י  יתאפשר  החיפוש 

 המערכת 
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 ותמרור תנועה ועדות ניהול
 

  

 תכונה  מס"ד 

מערכת תמרור תאפשר ניהול מלא של רשות התמרור העירונית, תיעוד כל המידע אודות ההחלטות    .1

 GISבדבר הצבה/הסרה של תמרורים ברחבי העיר וקליטת התמרורים כשכבות 

לקביעת מיקום    GISויכולות     mssqlהמוצעת תהיה מבוססת בסיס נתונים טבלאי  כדוגמת    מערכת  .2

 התמרור וניהול מצאי התמרורים בעיר 

 מערכת תמרורים תאפשר תיעוד מלא של פרטי הישיבה לרבות הכנת סדר יום   .3

  מתוך   בבחירה  האפשר  ככל  שימוש  ותעשה  ופשוטה  קלה   תהיה  המשתמש"י  ע   המידע  קליטת  .4

 מראש  מוגדרות טבלאות

ועדת תמרור     המערכת  .5 נהול תהליכי  גמישות מלאה בקביעת  לעירייה  קביעת מגבלות    –תאפשר 

 בתהליך האישור, העברת מסמכים וקביעת תהליכים 

מערכת תמרורים תאפשר ניהול פניות תושבים ופעילות לייזום שינויי תמרור ותשמור מידע אודות    .6

 הפונה  לצורך המשך טיפול 

ותקבל פניות אודות בקשות לתמרור תוך שמירת    העירונית CRM תתממשק למערכת ה    המערכת  .7

 CRMפרטי הפנייה  ניתן יהיה להפיק דוחות מעקב אודות פניות המגיעות מה 

 תאפשר ניהול אישור לחניות נכים   המערכת  .8

 מערכת תמרור תאפשר הפקת מסמכים ומענה לתושבים בדבר פנייתם לרשות התמרור  .9

פרוטוקול לישיבת תמרור בהתאם לדרישת העירייה. הפקת הפרוטוקול  המערכת תאפשר הפקת    .10

תכלול עיצוב קבוע, תאריך הועדה, סמל העירייה רשימת המשתתפים וכן כל המלל שנקלט בתהליך  

 אישור הבקשה 

 קישור התמרורים לתוכנית  –להצבת תמרורים   תנועההמערכת תאפשר ניהול תוכניות   .11

מאפיינ  .12 קליטת  תאפשר  התמרורים  המערכת  ללוח  בהתאם  כביש  סימוני  לרבות  תמרורים  י 

 ומאפיינים היחודיים של כל תמרור  

 המערכת תאפשר קליטת מאפייני עמודי תמרור   .13

 המערכת תאפשר הפקת דוחות וייצוא המידע לדוחות אקסל   .14

ביצוע  המערכת תאפשר מעקב אחר הצבת תמרורים לאחר ישיבת תמרור ותאפשר להפיק  הוראות    .15

 וכן דוחות אודות הביצוע 

 המערכת תאפשר ניהול של תמרורים שהוצבו ותמרורים שהוסרו   .16

כך שכל תמרור שייקלט במערכת המוצעת     On Lineהעירונית    GISהמערכת תקושר למערכת ה    .17

העירונית כולל מידע מסכם אודות התמרור, הועדה בו    GISניתן יהיה לצפות בו דרלך מערכת ה  

 ריך ההצבה שלו ומידע נוסף מתוך מערכת הניהול אושר , תא

 העירייה  יכ צורל בהתאם( וכ)צפייה/עדכון  הרשאות  תנהל המערכת  .18
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 עדכון נתוני ייעודי קרקע  .15

 כללי   .15.1

בהתאם לפורמט דף מידע שיאושר על ידי העירייה  מערכת ייעודי קרקע תאפשר הפקת דף מידע  .15.1.1

לחלקה סופית )חלקה הרשומה במרכז למיפוי ישראל ולא בוצע לה עדכון בתוכנית אחרת( והפקת  

דף מידע לחלקות זמניות )חלקות שנקבעו בתוכניות בנין עיר אולם גבול החלקה אינו תואם  

 לגבולות החלקה(. 

יהיה על הספק לבצע עדכון סקר ייעודי קרקע    ,יםהמבוקש האופציונאלים במסגרת השירותים .15.1.2

 ומידע תכנוני שבמסגרתו יבוצע איסוף וניתוח של מידע תכנוני ובניית דפי מידע מפורטים.   

מידע אלפא נומרי בהתאם  ב הןעדכון המידע בתחום ייעודי קרקע יבוצע הן בנתונים גיאוגרפיים ו  .15.1.3

עיר ובהתאם לצרכי העירייה לעדכון מידע  להתקדמות תהלכים סטטוטוריים של תוכניות בניין 

 קיים.   

המידע הגיאוגרפי והמילולי יאפשר הפקת דף מידע מילולי לכל נקודת זמן ויכלול מידע מפורט של   .15.1.4

 זכויות בניה בחלקות ומגרשים.  

בעדכון נתוני ייעודי קרקע הספק ינתח את המידע מהוראות התכניות לרבות קליטת זכויות   .15.1.5

ועות בהוראות תכניות הבניה השונות.  המידע שייקלט יוצג באמצעות דפי  הבניה כפי שהן קב 

 .  GIS-מידע תכנוניים שיופקו ממערכת ייעודי קרקע ובאמצעות מערכת ה

הגורמים הרלוונטיים בעירייה המקומית/ועדה מקומית  במסגרת הפעילות לעדכון תוכניות,   .15.1.6

הנוגעות להיבטים התכנונים של יתכנסו לישיבות שוטפות עם הספק על מנת לדון בסוגיות 
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עלות ישיבות אלה  התכניות וסתירות ככל שיעלו במהלך עדכון התוכניות והטמעת הנתונים. 

 תכלל בעלות עדכון נתוני התוכניות. 

בביצוע עדכון נתונים על הספק חלה החובה לדווח לגורמים הרלוונטיים בוועדה מקומית על כל   .15.1.7

 וע הסקר כאמור.   בעיה ו/או עניין המתעורר במהלך ביצ 

מאגר התכניות הממוחשבות וניהול ההליכים הסטטוטוריים יבוצע במערכת מעקב תב"ע בוועדה   .15.1.8

 מקומית.   

במסגרת העדכונים יידרש הספק לבצע ניתוח של זכויות בניה והוראות התוכנית עבור תוכניות   .15.1.9

 בתוקף.   

 

    עדכון נתוני ייעודי קרקע .15.2

בניין עיר החלות במרחב התכנון של שדרות ובכלל זה איתור מידע מארגונים   עדכון נתוני תכניות .15.2.1

וחברות שמחוץ למשרדי הוועדה ובכלל זה משרד הפנים, מנהל התכנון, הוועדה המחוזית, משרדי  

 תכנון וכיוב'. 

 סריקת תכניות בנין עיר ככל שתכניות אלה לא נסרקו על ידי גורם אחר.  .15.2.2

 המוצעת. GIS-באמצעות מערכת ה ן במרחב הגיאוגרפיביצוע עיגון של תכניות והצגת .15.2.3

הטמעת תכניות הכוללות תכניות בין עיר, תכניות מתאר, תכניות מחוזיות ואחרות במערכת    .15.2.4

 מעקב תב"ע, ייעודי קרקע ויצירת שכבות מידע.  

הטמעת המידע יאפשר יכולות ניתוח מידע מתקדמות, תצוגה וביצוע שאילתות שונות בהתאם    .15.2.5

 לצורכי העירייה.  

ביצוע תהליך הטמעת התכניות וקליטת למערכות המידע יבוצע מתוך ראייה תכנונית, ניתוח   .15.2.6

 התכניות והבנת משמעותן התכנונית.  

.  שכבות  GIS-לוב המידע במערכת ה יצירת שכבות מידע גיאוגרפיות של המידע התכנוני ושי  .15.2.7

המידע יכללו, בהתאם למפורט בנספח במפרט הטכני, שכבות מידע אודות כל תכנית בנפרד וכן  

שכבות קומפילציה שיהוו ניתוח של המידע ויהיו ערוכות בהתאם לסדר התכניות ובהתאם למידע  

 התכנוני הנדרש. 

ות התכניות, נספחיהם ותשרטי התכניות.  ניתוח זכויות הבניה ומידע תכנוני אחר בהתאם להורא  .15.2.8

 ניתוח והטמעת המידע יבוצע לכל מגרש בהתאם למידע החל בו בלבד.  

עדכון גושים וחלקות עבור מגרשים בשכבת הקומפילציה ככל שחלקות הוסדרו על ידי המרכז   .15.2.9

 למיפוי ישראל. 

 
 :שירותי תחזוקה שוטפת .15.3

ושכבות המידע הכלולים בעבודה והכל    תחזוקה שוטפת של בסיסי הנתונים לגבי כל הנתונים .15.3.1

בהתאם למפורט במפרט הטכני לרבות ביצוע עדכון תכניות שוטף למסד הנתונים האלפאנומרי  



 שדרות עיריית 
   GIS, אגף הנדסה ומערכת מידע גיאוגרפית  מכרז מערכות ועדה לתכנון ובנייה 

  

-   109   - 

 

 

 

והגיאוגרפי עבור תכניות שקיבלו תוקף לאחר שלב ההקמה ועדכון חלקות בעקבות שינוים  

 בחלקות על ידי המרכז למיפוי ישראל. 

 מגרשים בשכבת הקומפילציה כולל שמירה וניהול של "עץ החלקה". עדכוני גושים וחלקות עבור   .15.3.2

 תוצרי הפעילות  .15.4

 ועדכון גורף של עץ החלקות במסד הנתונים עבור כל רכיבי המערכת. עדכון מודול ייעודי קרקע   .15.4.1

 קישור מסמכי תוכניות למודול מעקב תב"ע  .15.4.2

ידי העירייה, של  או פורמט גיאוגרפי אחר שיוחלט על   SHPהכנת קבצים גיאוגרפים בפורט   .15.4.3

קובץ צביעת ייעודים שיהיה תואם לדרישת מערכת המידע   לרבותשכבות המידע המפורטות 

 .GIS –הגיאוגרפית 

 

 מהות העבודה   .15.5

של  GISביצוע עיגון של תכניות באופן שיאפשר את הצגתן במרחב הגיאוגרפי במערכת ה  .15.5.1

 העירייה.  קליטת במידע תבוצע תוך התאמתו לקדסטר של המרכז למיפוי ישראל. 

לרבות: תכניות בנין   GIS-הטמעת נתוני תכניות במערכת הממוחשבת של ייעודי קרקע ומערכת ה .15.5.2

עיר, תכניות מתאר, תכניות מחוזיות, תכניות איחוד וחלוקה, תצ"רים ואחרות, לרבות נספחיהן  

שישולבו במערכות המידע הפועלות בעירייה.  הטמעת  המידע התכנוני   ויצירת שכבות מידע

 יאפשר ניתוח של המידע, תצוגה וביצוע שאילתות שונות בהתאם לצורכי הועדה מקומית.  

ביצוע תהליך קליטת נתוני התכניות יבוצע מתוך ראייה תכנונית, ניתוח התכניות והבנת  .15.5.3

תהליך הטמעת המידע יכלול: איתור תכניות,   משמעותן התכנונית בהתאם להנחיות העירייה.

ביצוע דיגיטציה של תכניות ונספחיהן בהתאמה לשכבת הקדסטר, קליטת כלל הנתונים מתוך  

 הוראות התכניות ונספחיהן.  

 קליטה למערכת של תצ"רים ותכניות איחוד וחלוקה. .15.5.4

חלק ממסמכי  הטמעת מסמכים והחלטות תכנוניות שנקבעו על ידי הוועדה המקומית ושאינם  .15.5.5

התב"ע כדוגמת החלטות וועדה שמשפיעות על המידע התכנוני, הנחיות מרחביות, תכניות בינוי  

שאינם חלק מתכניות בנין עיר.  הטמעת המידע יבוצע הן בקליטת שכבות מידע גיאוגרפית והן  

 בקליטת המידע התכנוני ותוצרי דף המידע. 

י באופן שיאפשר את הטמעת ושילוב המידע  יצירת שכבות מידע גיאוגרפיות של המידע התכנונ .15.5.6

. שכבות המידע יכללו, שכבות מידע אודות כל תכנית וכן שכבות מידע של מרחב   GISבמערכת ה 

התכנון) שכבות רצף,  קומפילציה( שיהוו ניתוח של המידע בתכניות ויהיו ערוכות בהתאם לסדר  

לציה של ייעודי הקרקע, התראות,  התכניות ובהתאם למידע התכנוני הנדרש )דוגמת שכבת קומפי 
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רוזטות ועוד(. על מנת לאפשר הצגת מפת ייעודי קרקע בצורה ברורה למשתמש, שכבת מגרשי  

 הקומפילציה תצבע בשני אופנים: 

 בהתאם לייעוד המופיע בתכנית. .15.5.6.1

בהתאם לקוד ייעוד ראשי, שייאגד מספר סוגי ייעודים )עם תחילת הסקר יבוצע   .15.5.6.2

הייעודים הראשיים(. לדוגמא, ייקבע צביעה של ייעוד אחד  מיפוי של ייעודים ושל 

 המאגד את סוגי הדרך השונים המופיעים בתוכניות. 

קליטת כל זכויות הבניה ומידע תכנוני אחר בהתאם להוראות התכניות, נספחיהם ותשריטי   .15.5.7

התכניות.  ניתוח והטמעת המידע יבוצע עבור כל מגרש בהתאם למידע החל בו. עבור כל מגרש  

יופק פלט )דף מידע( הכולל את פרטי החלקה, הזיהוי הגיאוגרפי )גושים, חלקות(, תכניות בתוקף  
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רלוונטיות לתכנון, תכניות בתוקף אחרות, תכליות, זכויות הבניה והוראות שונות הרלוונטיות  

 עבורו בלבד. 

עדכון   שירותי תחזוקה שוטפת של המידע ועדכון בסיס הנתונים הגיאוגרפי והמילולי )לרבות  .15.5.8

תכניות שקיבלו תוקף לאחר שלב ההקמה של הפרויקט ועדכון חלקות ככל שבוצעו שינויים /  

 עדכונים על ידי המרכז למיפוי ישראל(. 

 מודל הנתונים הגיאוגרפי  .15.6

 קו כחול של התוכנית    .15.6.1

באחריות הספק ליצור שכבה גיאוגרפית של הקו הכחול של התוכנית. גבולות התוכנית    .15.6.1.1

 ייקלטו כישות מסוג פוליגון. 

 הקו הכחול של התכנית יותאם לשכבת הקדסטר שתסופק על ידי העירייה.  .15.6.1.2

הקו הכחול יכיל מידע של שם התוכנית, מספר מזהה של התוכנית כפי שנקלט במערכת   .15.6.1.3

מעקב תב"ע, תאריך הפקדה ותוקף ושדות נוספים לפי דרישת העירייה. לקו הכחול יבוצע  

 קישור של המסמכים הסרוקים של התוכנית.

ווים תבוצע קליטה של קו כחול עבור כל תכנית וכן יצירת שכבה מאוחדת של כלל הק  .15.6.1.4

 הכחולים. 

 קליטת הקו הכחול תאפשר קישור לנתוני התוכנית במערכת מעקב תב"ע.  .15.6.1.5

 קליטת נתוני תוכניות    .15.6.2

על הספק לבצע דיגיטציה של התכניות החלות במרחב התכנון.  כל תכנית תקלט בנפרד   .15.6.2.1

בפורמט שיוגדר על ידי העירייה , על מנת לאפשר  SHP ותסופק לעירייה כקובץ מסוג 

 .GIS-נית ושילובה במערכת הצביעת התוכ

עבור כל תכנית ייקלט כל המידע הגיאוגרפי הקיים בתשריט לרבות שכבות של הקו הכחול,   .15.6.2.2

 מגרשי התכנית, מספרי התכנית/תאי השטח, התראות, רוזטות.  

הספק יבטיח בתהליך קליטת המידע כי כל המגרשים של התוכנית יקלטו כישות מסוג    .15.6.2.3

 בין מגרשים שונים באותה התכנית. Under shotאו  Over Shotפוליגון וכי לא יהיו 

 הדיגיטציה תבוצע בהתאם לקדסטר שיסופק על ידי הוועדה. .15.6.2.4

עבור כל מגרש ייקלט מספר המגרש מתוך התוכנית וכן קוד הייעוד ומהותו.  הספק יעביר   .15.6.2.5

באופן שיאפשר צביעת התוכנית בהתאם לייעוד המופיע    GIS-את המידע למערכת ה

בתוכנית והיעוד הראשי )ייעוד המקבץ מספר ייעודי תוכניות(.  סימבולוגיה להצגת  
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הייעודים ומפרט השדות של השכבה יקבעו בשלב אפיון הפרויקט בהתאם לדרישות  

 העירייה. 

 שכבת רצף של ייעודי קרקע )קומפילציה של תכניות(.  .15.6.3

ח בתהליך קליטת המידע כי כל המגרשים של התוכנית יקלטו כישות מסוג  הספק יבטי .15.6.3.1

 בין מגרשים שונים בשכבת הרצף.   Under shotאו  Over Shotפוליגון וכי לא יהיו 

על הספק ליצור שכבת רצף של המגרשים הקובעים את הייעודים.  קביעת הסדר של    .15.6.3.2

כניות האחרונות החלות בכל המגרשים בשכבת הקומפילציה תבוצע בהתאם לתכנון והתו

תא שטח. ייתכנו מצבים בהם המגרשים בשכבת ייעודי הקרקע לא יהיו בהתאם לתכנית  

האחרונה אלא בהתאם להיבטים תכנוניים.  הוועדה רואה חשיבות רבה להצגת המידע 

 התכנוני באופן המשקף את המידע  לצורך הוצאת היתרי בניה. 

המגרשים בשכבת הקומפילציה, יהיו בהתאם למגרשים המופיעים בתוכנית שקובעת את  .15.6.3.3

 החלוקה של המגרש.  

  GISותשולב במערכת ה  SHPשכבת המידע תסופק לעירייה באופן רציף, שלם בפורמט  .15.6.3.4

העירייה.  כל אחד מהמגרשים בשכבת הקומפילציה יכלול מספר מזהה חד ערכי שיורכב 

קה/מגרש, קוד  התוכנית במערכת מעקב תב"ע, שם התכנית  ממספר הגוש ומספר חל 

הקובעת את המגרש, קוד הייעוד, שם הייעוד ושדות מידע נוספים שיוגדרו על ידי העירייה.    
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שכבת המידע תוכן באופן שיאפשר קישור לנתוני מערכת ניהול וועדה והפקת דף מידע 

 תכנוני. 

הה ייחודי שיאפשר קישור בין המידע  לכל אחד מהמגרשים בשכבת הרצף יימצא מספר מז  .15.6.3.5

המילולי של המגרש )זכויות בניה והוראות כפי שנקלטו במערכת לניהול וועדה( לבין  

 המגרש.

צביעת שכבת הקומפילציה תבוצע בהתאם לייעוד המגרש ובהתאם לייעוד ראשי )ייעוד   .15.6.3.6

 המקבץ ייעודים שונים בעלי אותו אופי(. 

 שכבת רוזטות  .15.6.4

רוזטות דרכים כולל רוחב דרך וקווי בנין מתוך התכניות בשכבה  הספק יבצע הטמעה של  .15.6.4.1

 ייעודית. 

הטמעת הרוזטות המופיעות בתכניות תבוצע עבור כל תכנית בנפרד וכן כשכבה של כל   .15.6.4.2

 הרוזטות המשתתפות בתוצר הקומפילטיבי. 

 שכבת הרוזטות העירונית תאפשר הצגת מידע עבור כל רוזטה של התכנית שקבעה אותה. .15.6.4.3

וודא שלא קיימת סתירה בין נתוני הרוזטה בהוראות התוכנית ובין התשריט.  ככל  הספק י  .15.6.4.4

 שקיימת סתירה יועבר הנושא להחלטת העירייה. 

 שכבת קווי בניין  .15.6.5

הספק יבצע שכבת קווי בנין בהתאם לתשריט התכנית והוראותיה.  שכבת קווי הבניין   .15.6.5.1

 ראותיה. תהיה בהתאם למרחקים המצוינים בתשריט התכנית ובהתאם להו

בכל מקרה של סתירה בין הוראות התכנית לבין התשריט יובא הדבר לעיון וקבלת עמדת  .15.6.5.2

 היועצת המשפטית לוועדה המקומית. 

שכבת קווי הבניין תוצג בהתאם לסימבולוגיה שתקבע על ידי הגורמים הרלוונטיים בוועדה   .15.6.5.3

 המקומית. 

 שכבת התראות  .15.6.6

הספק יצור במערכת שכבת התראות כפי שבאות לידי ביטוי בתשריט התכניות )כגון:     .15.6.6.1

 קיר משותף, שפ"פ, דרכים לביטול וכו'(.   

שכבת ההתראות תהיה בהתאם לסוג ההתראה ואופייה הגיאוגרפי: התראה קווית,   .15.6.6.2

 נקודתית ופוליגונלית. 

ית שקובעת את ההתראה.   עבור כל התראה יוצג סוג ההתראה, תיאור ההגדרה, שם התכונ  .15.6.6.3

 עיריית אילת רשאית להגדיר שדות מידע נוספים שימוחשבו כמאפיינים נוספים להתראה.

שכבת ההתראות תהיה בהתאם לסימונה בהוראות התוכנית ועבור כל התראה בשכבת  .15.6.6.4

 הרצף יוצג שם התוכנית שקבעה את ההתראה. 

 שכבות מידע נוספות .15.6.7

ניות ייקלטו הנחיות ומגבלות תכנוניות שלא  בנוסף לשכבות המידע המופיעות מהתכ  .15.6.7.1

 נובעות מתכניות כגון שטחי עתיקות, מגבלות של קו נפט וכיוב'.  
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התראות גרפיות שאינן מתכנית )כגון: הנחיות מרחביות בעלות תיחום גיאוגרפי, שטחי  .15.6.7.2

 לפי תיאום עם הועדה לתכנון ובניה ובפורמט מוסכם.  –עתיקות, קווי נפט וכו'( 

 שכבה נקודתית המכילה את קוד הרחוב, שם הרחוב, מספר בית, כניסה – ות שכבת כתוב .15.6.7.3

 מודל הנתונים האלפא נומרי  .15.7

באופן שיאפשר הפקת דף מידע מפורט עבור    הספק יבצע הטמעה של המידע המילולי של התכניות .15.7.1

כל מגרש המופיע בשכבת הרצף של ייעודי הקרקע.  דף המידע יכיל את פרוט התוכניות החלות על  

בהוראות   שנקבע  כפי  ספציפי  ומידע  הבניה  הוראות  לחלקה,  הרלוונטיות  הבניה  זכויות  המגרש, 

 ובתשריט התוכניות. 

המידע המפורט בתוכנית בתוקף החלה על המקרקעין, ככל  הטמעת המידע עבור כל מגרש תכלול את   .15.7.2

שיש כזה, בנוגע  לכל חלקה בנפרד.  המידע יכלול ניהול של עץ הקשרים של החלקה על מנת להציג  

את הקשר בין המגרש בשכבת הרצף לבין חלקת המקור ממנה הוא נבע. במידה ומגרש הינו על חלק  

ן הקשר בין המגרש לחלקה ושטח המגרש מחלקת  מחלקה אחת או חל על יותר מחלקה אחת יצוי

המקור.  עבור חלקת המקור יוצג שטח החלקה הרשום ושטח המגרש כפי שמופיע בהוראות התכנית  

ושטחו הגרפי. במידה והמגרש הינו איחוד או חלוקה של חלקות מקור יופיע פרוט הקשרים וסוגם  

 ק של המגרש מתוך חלקת המקור. )באופן מלא/חלקי( בדף המידע.  דף המידע יציין את החל 

במידה והמגרש חל על יותר מחלקת מקור אחת או חלק מחלקת מקור יצוין השטח של המגרש מכל   .15.7.3

 חלקה. 

עבור כל מגרש בשכבת הרצף ייקלט מידע מילולי של הכתובת של המגרש )רחוב, בית, כניסה( לרבות   .15.7.4

בהתאם למפת כתובות עירונית.     אפשרות לקליטת מידע על מבנה פינתי או כתובת ישנה של המגרש

המידע יאפשר קליטה של סיווג כתובת המגרש לכתובת ראשית, משנית, לא פעילה, ישנה וכיוב'.   

 בנוסף לנתוני הכתובת של המגרש ייקלטו נתוני הרובע אליו שייך המגרש ומספר חזיתות של החלקה. 

לרבות  .15.7.5 עליו  החלות  התוכניות  ייקלטו  הרצף  בשכבת  מגרש  כל  בתכנון    עבור  בתוקף,  תכוניות 

מחוזיות,   תוכניות  וכן  מקומיות  תוכניות  יכללו  המגרש  על  שחלות  התוכניות  רשימת  ובהפקדה.  

ויכלול את שם התוכנית,   תוכניות ארציות ותצ"רים שאושרו. המידע אודות התוכניות יהיה שלם 



 שדרות עיריית 
   GIS, אגף הנדסה ומערכת מידע גיאוגרפית  מכרז מערכות ועדה לתכנון ובנייה 

  

-   115   - 

 

 

 

ן עבור תא השטח  סטטוס התוכנית, תאריך פרסום סטטוס ומספר ילקוט הפרסומים. כמו כן, יצוי 

 שם התוכנית שקבעה את הייעוד ומספר המגרש מתוכנית זו. 

כחלק מהמידע התכנוני על הספק לקלוט גם מידע תכנוני נוסף שאיננו חלק מתוכניות בנין עיר כגון   .15.7.6

תוכניות בינוי, הנחיות מרחביות, החלטות ועדה המשפיעות על המידע התכנוני, התראות שלא נובעות  

 רדיוסי מגן, שכבת עתיקות( ועוד.   –מתכנית )למשל 

 עבור כל מגרש ייקלטו זכויות הבניה והוראות הבניה באופן שיכללו את המידע הרלוונטי עבורו בלבד. .15.7.7

 עבור מגרשים בשכבת הרצף תתאפשר יצירת דף מידע קומפילטיבי של זכויות הבניה והוראות הבניה. .15.7.8

והוראות   .15.7.9 זכויות  של  מלא  מידע  יאפשר  שייקלט  לרבות  המידע  התכנית  במסמכי  למופיע  בהתאם 

 נספחיה. 

בוועדה    .15.7.10 הרלוונטיים  הגורמים  ידי  על  יאושר  המידע  בדף  המופיעות  והוראות  הזכויות  סדר 

 המקומית. 

הספק יוודא כי לא קיימות כפילויות בזכויות תחת שמות שונים וכי בדף המידע יופיעו רק זכויות   .15.7.11

י בתהליך קליטת הנתונים יקלטו הזכויות הספציפיות  המידע הרלוונטיות למגרש.  על הספק לוודא כ

 למגרש בהתאם לייעוד ומיקומו.  

בתקנון   .15.7.12 מופיעות   שהן  כפי  שבתוקף  מהתוכניות  הזכויות  כל  ייקלטו  הזכויות  קליטת  בתהליך 

בנין,   בניה, קווי  )כגון: מס' קומות, שטחי  כל ההוראות הטקסטואליות  כולל  ובתשריט התוכנית, 

 וכו'(. הנחיות תכנוניות

 תהליך העבודה  .15.8

 לצורך ביצוע העבודה ימנה הספק מנהל פרוייקט מטעמו שיהיה אחראי על קליטת הנתונים.   .15.8.1

וישתתף   .15.8.2 בוועדה המקומית  יהיה אחראי על קשר שוטף עם הגורמים הרלוונטיים  מנהל הפרויקט 

בישיבות מעקב בתדירות שתקבע על ידי העירייה.  בגין הישיבות וניהול הפרויקט לא תהיה עלות  

 נוספת מצד העירייה.  

יבוצע במנות עבודה בהתאם לגושים או יישובים עליהם תחליט הווע .15.8.3 דה. כל מנה  תהליך העבודה 

 תוגש לוועדה לאישור בשלמות ונתוניה יוטמעו במערכות המחשוב של הוועדה. 

 בקרת איכות  .15.9

 העירייה  רואה חשיבות מכרעת בביצוע תהליכי בקרת איכות במסגרת ביצוע העבודה.  .15.9.1

בקרת האיכות תבוצע על ידי הספק בכל אחד משלבי הפרויקט על ידי צוות מטעמו של הספק שאיננו   .15.9.2

צוות שקלט את הנתונים מטעמו , כשלב מקדים לפני העברת המידע לעירייה/ ועדה לתכנון  נמנה על ה

 ובניה. 

ניהול היקף התקלות שאותרו.  העירייה  תהיה   .15.9.3 יבצע תיעוד של תהליכי הבקרה ובכלל זה  הספק 

 רשאית לקבל לידיה את תיעוד תהליכי הבקרה. 

ידי הספק לפחות בהיקף של בחינה של  בקרת איכות על שכבת הרצף של ייעודי קרקע תבוצע על  .15.9.4

ייעוד אחד מכל תכנית המשתתפת בשכבת הקומפילציה. עם הגשת מתחם עבודה לאישור הוועדה  

 יוגש דו"ח בקרת  האיכות שיפרט את רשימת החלקות שנבדקו. 



 שדרות עיריית 
   GIS, אגף הנדסה ומערכת מידע גיאוגרפית  מכרז מערכות ועדה לתכנון ובנייה 

  

-   116   - 

 

 

 

תהלכי בקרת האיכות יבוצעו לאחר שילוב המידע הגיאוגרפי והמידע המילולי במערכות המידע של   .15.9.5

 הוועדה. 
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 )שירות אופציונאלי(  תשתיותעדכון נתוני  .16

 כללי  .16.1

תוכניות     לרשות בקבלת  המתעדכנות  רטובות  תשתיות  שכבות  בקצי    AS-MADEהעירייה  אחרות  ותוכניות 

DWG   וקבציPDF. 

 . מהתשתיות אחת כל  עבור מאור,  וניקוז ביוב, מים רשת  ויצירת התשתיות נתוני  עדכון:  המטרה

  השיפוט   תחום  של  רצף  וכשכבת  טופולוגיות  כשכבות  מתוכניות  ימוחשבו  הניקוז  ורשת  הביוב  רשת,  המים  רשת

 .העירייה של

הרשת תבוצע בהתאם למהימנות הנתונים כאשר סדר הקליטה יהיה ראשית קליטה של נתונים מתוכניות    הקמת

נמוכ שלהן  האמינות  שדרת  מידע  ממקורות  קליטה  מכן  ולאחר  וחתומות  דיגיטליות  סקר,  עדות  )תוכניות  ה 

 סקיצות(.  

ייקלט    PDFוקיים מידע של תוכניות עדות מתוכניות    DWGבהם לא קיימת תוכניות עדות בפורמט    במקומות

 המידע מתוכניות אלה. 

  מה,  סקר  מפת:    אחרת  ממפה  העירייה  להחלטת   בהתאם  נתונים ייקלטו  עדות  תוכנית  אותרה  לא בהם  במקומות 

 . תכנון מפת, לביצוע

 .   הנדסה אגףהקמת מסד הנתונים תבוצע בשלבי עבודה שיקבעו על ידי 

חלק משלבי העבודה יבוצעו במקביל.  המזמין שומר על זכותו שלא לבצע את כל הרכיבים על ידי הספק הזוכה.   

)בפורמט   יהיה מחוייב בהטמעת הנתונים   , ידי ספק אחר הרי הספק הזוכה  וקליטת המידע תבוצע על  במידה 

GIS/CAD סטנדרטי( במערכת ה  GIS .ללא תשלום נוסף 

 .הנתונים קליטת  לצורך  פרוייקט  מנהל מטעמו ימנה הוא הזוכה הספק ידי על תוכניות נתוני  קליטת בביצוע

 שנים לפחות בתחום קליטת נתוני תשתיות.   5הפרויקט יהיה בעל ניסיון של   מנהל

מנהל הפרויקט יהיה אחראי על קשר שוטף עם הגורמים הרלוונטיים בוועדה המקומית וישתתף בישיבות מעקב  

 בתדירות שתקבע על ידי העירייה.  בגין הישיבות וניהול הפרויקט לא תהיה עלות נוספת מצד העירייה.  

 
 המערכת של הנתונים בסיסהקמת  .16.2

 
 שכבות מידע קיימותהקמת מודל נתונים והסבת  -' שלב א

 
מים וביוב.  האפיון יכלול הגדרת שכבות  ניקוז,ניהול תשתיות  רבות  הספק יבצע אפיון של מסד הנתונים ל

 ומאפיינים לכל יישות )מצורף בהמשך מפרט בסיסי של העירייה לניהול תשתיות מים וביוב(. 

 הנתונים של המערכת. בו על ידי הספק למודל נתוני רשת המים והביוב הקיימים יוס

 
 איתור ומיון נתונים –' בשלב 

ומשרדים    עירייהבאחריות הספק לבצע איגום נתונים של תוכניות ממקורות מידע שונים, ממשרדי ה 
הפועלים עימו כגון גופים משיקים ומשרדי תכנון.  הנתונים שיאספו ימוינו ויסווגו בהתאם לרמת אמינות  

 הנתונים של המידע:
 ממוחשבות As_madeמפות  .1

 בעותק קשיח  As_madeמפות  .2

 מפות תכנון  .3
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 תוכניות כלליות )תוכניות אב, סקרי נכסים וכד'(.  .4

 
 אינדקס תוכניות יצירת שכבה של   – ג'שלב 

 
באחריות הספק ביצוע עיגון לתוכניות סרוקות ויצירת שכבה פוליגונלית עבור כל תחום של תוכנית.  עבור  

תוכנית ייקלטו    גבול( תבוצע יצירה של שכבת תחום התוכנית בלבד.  לכל  DWG  /SHPתוכניות וקטורית )

יה לקבוע שדות מידע אחרים בהתאם  העירי  תנתונים המתארים את התוכנית )בשלב אפיון המערכת ראשי

 (: הלשיקול דעת

 ( עירייהמספר תוכנית )נומרטור חד ערכי של תוכניות ב  .1

 תאריך תוכנית  .2

 שם הקבלן  .3

 תאריך התוכנית  .4

 מקור המידע   .5

 "מ קנ .6

בקובץ   לצפות  תוכנית  על  בהצבעה  יהיה  שניתן  כך  התוכנית  של  הקובץ  יקושר  תוכנית  של  פוליגון  לכל 

 התוכנית ובקובץ המעוגן.   

כקובץ מקושר והצגת התוכנית     GISקישור התוכנית לפוליגון תאפשר פתיחה של התוכנית במערכת ה  

 .GISהמעוגנת כחלק מנתוני מערכת ה 

 
  ותתשתיהקמת שכבת  –' דשלב 

 
וייצור שכבה רציפה    GISבהתאם למיון מקורות המידע יבצע הספק קליטה של נתונים על רקע מערכת ה   

יוכן בפורמט   )כל תשתית בנפרד(.  הקובץ  יכין    DWGוטופולוגית של קווי המים והביוב   Blocksוהספק 

 לקליטת עפ"י מפרט העירייה.

קליטת המידע תבוצע בתחילה ממקורות המידע האמינים ביותר, בהתאם למצויין לעיל, ובהתאם למדרג  

שצויין.  בעת יצירת שכבת המידע הספק יאמת את הנתונים מול נציגי העירייה ובמידת הצורך ישלים את  

 המידע בהתאם לידע הקיים של עובדי העירייה.   

ממוחשבת/ עותק קשיח/ מפת תכנון/    As-Madeהמידע )תוכנית  לכל יישות שתקלט במערכת יצויין מקור  

 מפת אב( ומספר התוכנית. 

כל קו, מתקן ואביזר ברשת תבוצע קליטת מידע אלפא  נומרי בהתאם למידע הקיים בתוכניות ומידע    עבור

 שיושלם על ידי העירייה.   

הקמת המערכת יבוצע    בשלב   הקליטה תבוצע בהתאם מפרט נתונים של העירייה ובהתאם למקורות המידע.  

הכוללת   וטופולוגית  רציפה  כשכבה  תבוצע  הרטובות  התשתיות  קליטת  הנתונים.   למודל  מפורט  אפיון 

 אביזרים ומתקנים.   

בשלב אפיון המערכת יוגדרו הכללים הטופולוגים בין האלמנטים השונים ברשת והמערכת תאכוף בתהליך  

 קליטת המידע את יישומם.   

 בדיקה של תקינות הטופולוגיה ושלמות הערכים ותפיק דוחות של חריגים.  המערכת תאפשר
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ימי עבודה במשרדי העירייה לטיוב המידע הקיים בתוכניות    7במסגרת מימוש השלב הספק יידרש לעד 

 ולהשלמתו בהתאם לידע הקיים של עובדי העירייה. 

  ככל רציפה רשת ליצור מנת על  המידע ועיבוד תוכניות  בין טופולוגי חיבור יכלול הנתונים  קליטת תהליך

 . שניתן

 תחזוקה שוטפת של שכבת התשתיות  –' השלב 
 

כחלק מהתחזוקה השוטפת של המערכת הספק יהיה אחראי על תחזוקת הנתונים בשכבת התשתיות ושמירה על  

 עדכניותה לאורך כל תקופת הפרויקט. הפעילות תכלול את הפעולות הבאות: 

 הוספת שכבות רקע שיסופקו על ידי המזמין   •

יצירת קשר עם מודדים בתהליך בדיקת התוכניות וזאת עד קבלת קובץ תקין שעומד בדרישות   •

 המערכת. 
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 ג   פרק 
 

 
 

מענה המציע למפרט טכני  
 הצעת המחיר ו
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 1נספח ג'
 פרטי המציע   .1

 _______________________________________________ שם המציע:  .א

 מספר מזהה )ח.פ.(: __________________________________________  .ב

 כתובת: __________________________________________________  .ג

 מספר טלפון: ______________________________________________  .ד

 ____________________________ כתובת דוא"ל: _________________  .ה

 פרטי איש הקשר מטעם המציע .2

 שם איש הקשר: ____________________________________________  .א

 תפקיד: __________________________________________________  .ב

 מספר טלפון: ______________________________________________  .ג

 _______________________________ כתובת דוא"ל: ______________ .ד

 תכנית עבודה ולוחות זמנים    .3

המציע יפרט בהצעתו את תכנית העבודה המתוכננת על ידו למימוש כל חלק ו/או מרכיב  .א
 בפרויקט/מערכות המידע לרבות תכנית הסבה.  

 המציע יפרט את סדר ביצוע השלבים/מרכיבים בפרויקט ויציגם גם בתרשים )גנט(. .ב
 לכל שלב/מרכיב יפרט המציע: .ג

 סדר פעולות  •
 לוחות זמנים לביצוע  •

 תפוקות  •
 צע/אחראי גורם מב •
 מעורבות נדרשת מהמזמין  •

התאמות ליישומים/מערכות המוצעים על ידו, המציע יפרט  רשות במידה, ולדעת המציע, נד .ד
 התאמות אלה בתוכנית בתוכנית העבודה. הפירוט יכלול:

 אפיון ההתאמות  •
 לוחות זמנים לפיתוח ויישום  •

 ביצוע ההתאמות  •
 התקנה  •
 הסבה  •

 מבחני קבלה  •
 הדרכה והטמעה  •

 שוטפת הפעלה  •
 תחזוקה ותמיכה  •

 למען הסר ספק מובהר בזאת כי התוכנית שתוגש ע"י המציע תהווה המלצה לעירייה. .ה
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 הצהרת המציע   .4

___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה  אני הח"מ ____________ ת.ז.   .1
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:  

ח.פ./ח.צ/ת.ז.    הנני .2  ____________________________ בשם  זה  תצהיר  על  לחתום  מוסמך/כת 
 "המכרז"(. - יע" ו_____________, המציע במכרז פומבי מס'   _____   )להלן: "המצ

 הריני מצהיר בזאת כי כל הפרטים שמסרתי בנספחים ______ להלן, נכונים ומדויקים.  .3

הריני מצהיר בזאת כי בחנתי לעומק והבנתי את כל מסמכי המכרז שבנדון, ובכלל זה: ההודעה לעיתונות,   .4
הכמויות, ולאחר שנודעו  ההוראות למשתתפים, נוסח ההסכם, המפרטים הטכניים טופס הצעת המציע וכתב  

מאת   הנדרשים  והדרישות  התנאים  כל  את  הבנתי  המכרז,  נשוא  לעבודות  הנוגעים  הפרטים  כל  לי, 
המשתתפים במכרז זה, בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעת המציע. המציע מציע  

הקבוע והתנאים  ההוראות  פי  על  המכרז,  נשוא  העבודות  כל  את  לספק  המכרז  בזאת  מסמכי  בכלל  ים 
 ובמחירים המפורטים בהצעת המחיר המוגשת במעטפה נפרדת. 

הצעת המציע מוגשת על סמך בדיקת המציע את מסמכי המכרז ואהיה מנוע מלהציג כל תביעות ו/או דרישות   .5
ידיעה ו/או אי הבנה של תנאי המכרז ומסמכיו או כל חלק מהם ואני מוותר מראש על    -שתתבססנה על אי

ת כאלה; מוצהר ומוסכם בזאת כי הנני ו/או המציע מקבל/ים את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים  טענו
 בחוברת המכרז ללא כל הסתייגות. 

 הנני מצהיר מסכים ומתחייב: .6

כי המציע עומד בכל תנאי המכרז וכי היה ויזכה במכרז וימצא במהלך תקופת ההסכם כי אינו   .א
 רה  לבטל את ההתקשרות. עומד בתנאי המכרז, תהיה רשאית החב

ההסכם   .ב נשוא  המערכות  את  ולספק  המכרז  במסמכי  המפורטות  ההוראות  כל  אחר  למלא 
בהתאם לכלל דרישות המפורטות במפרטים הטכניים, ובפרט אך לא רק המפרט הטכני )נספח  

 ( ובכלל זה כל ההתחייבויות המפורטות בהם.  13)נספח   ( וטבלת דרישות המערכת8

כרז יסופקו בהתאם למסמכי מכרז זה וכי התמורה תשולם על בסיס ההצעה  העבודות נשוא המ .ג
הכספית ובהתאם להוראות ההסכם )מסמך ב'(, על צרופותיו ואני ו/או המציע מוותר/ים על כל  

 טענה בקשר לכך.  

נשוא   .ד ביצוע העבודות  בידי/נו במהלך כל תקופת  יהיו  ומאשר/ים  ו/או המציע מצהיר/ים  אני 
 נות, ההיתרים והאישורים הנדרשים בדין לשם כך על ידי/נו. המכרז כל הרישיו

אני ו/או המציע מצהיר/ים כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה, קשירת קשר או   .ה
 חבירה בחוזה עם כל מציע אחר לאותו מכרז. 

ו/או המציע מתחייב/ים בזאת לחתום על ההסכם בתוך המועד   .ו אם הצעה זאת תתקבל, אני 
לכך בידיכם כל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.    הקבוע  ולמסור  בהוראות למשתתפים 

 היה ולא נעשה כן, תהיה העירייה רשאית לבטל זכייתי/נו ולחלט את הערבות שמסרתי/נו. 

ידוע לי ו/או למציע כי הערבות המצורפת להצעתי/נו זו משמשת להבטחת עמידתי/נו אחר הצעתי/נו ו/או   .7
י/נו בצירוף כל המסמכים הנדרשים, במועד הנדרש וכי אם לא אמלא/נמלא  המצאת ההסכם חתום על יד

אחר הצעתי/נו או לא אקיים/נקיים איזה מהתחייבויותיי/נו על פי ההוראות למשתתפים והצעה זו, תהיה  
החברה  רשאית,  מבלי להזדקק להסכמתי/נו או למתן הודעה מוקדמת ומבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון  

כי המכרז ו/או על פי כל דין, לחלט את סכומה, כמו כן, כי סכום הערבות נקבע כפיצוי מוסכם  לה על פי מסמ
בכל אחד מהמקרים המנויים בהוראות למשתתפים, והנני/ו מוותר/ים על כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה   

 במקרה בו תממש את זכותה כאמור. 

על   .8 בהצעתי/נו  האמור  כל  כי  מצהיר/ים  המציע  ו/או  בתנאים  אני  עומד/ים  הנני/ו  וכי  אמת  הינו  נספחיה 
 הנדרשים במסמכי המכרז באשר למציע ההצעה למכרז. 

הצעה זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא בתוקפה על כל מרכיביה ונספחיה ותחייב   .9
תום   לפחות  ועד  הגשתה  ה   3את המשתתף החל ממועד  להגשת  הקבוע  הצעות  חודשים מהמועד האחרון 

חודשים מהמועד האחרון הנדחה להגשת הצעות במכרז(, או עד    3למכרז )ככל שמועד זה יידחה, עד תום  
תום סיום הליכי המכרז, עפ"י המאוחר שבהם.  לפי דרישת החברה, אני ו/או המציע נאריך את תוקף ההצעה  

כי אי הארכת ערבות המכרז  ותוקף ערבות המכרז לתקופה נוספת, כפי הנדרש. ידוע לי/נו ומוסכם עלי/נו  
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כנדרש תהווה הפרת התחייבותי/נו, הפרה שתקים לחברה, בין היתר, זכות לחילוט הערבות שבידה, זאת  
 מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים לה בדין ו/או עפ"י מסמכי המכרז. 

הוראות למשתתפים  אם לא אמלא/נמלא אחר הצעתי/נו או לא אקיים/נקיים איזה מהתחייבויותיי/נו עפ"י ה .10
והצעה זו העירייה תהיה רשאית, מבלי להזדקק להסכמתי/נו או למתן הודעה מוקדמת ומבלי לגרוע מכל  
סעד אחר הנתון לו עפ"י מסמכי המכרז ו/או עפ"י כל דין, לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעה זו,  

 ם לה עקב כך.  כפיצויים קבועים ומוערכים מראש לנזקים והפסדים העלולים להיגר

 למונחים בטופס זה תינתן המשמעות הנתונה להם בהוראות למשתתפים, אלא אם נקבע  אחרת.  .11

מצ"ב להצעה זו כל המסמכים והאישורים הנדרשים בתנאי המכרז, לרבות ערבות בנקאית בסכום, בתנאים   .12
 ולתקופה כמפורט בהזמנה להגיש הצעות ותנאי המכרז. 

 אמת.   -ר בתצהיר זה זהו שמי, זו חתימתי וכל האמו .13

 
 ____________  _______________  ____________  ____________ 

 חתימה וחותמת  מספר ת"ז  שם ותפקיד במציע  תאריך 

 

 אישור

בפני   הופיע   _______ ביום  כי  בזאת  מאשר  מרח'___________,   ,_________ מ"ר   ,______ עו"ד  הח"מ,  אני 
ת"ז/המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא _________, שזיהה את עצמו ע"י  

 יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. 

 ___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד 
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 טבלת התאמת  המערכת לדרישות המערכת  - 2ג'נספח  

 ביחס לכל דרישה המפורטת בטבלת "דרישות המערכת" להלן, המציע יציין את התייחסותו באופן הבא:   .1

 :  התאמת המערכת לדרישה במועד הגשת ההצעה .1.1

 במידה והמערכת עונה על הדרישה במלואה במועד הגשת ההצעה יסמן "כ" )כן(.    .1.1.1

 במידה והמערכת עונה על הדרישה באופן חלקי יסמן "ח" )חלקי(.   .1.1.2

 במידה והמערכת לא עונה על הדרישה במועד הגשת ההצעה יסמן "ל" )לא(.  .1.1.3

 :  מידת התאמת המערכת במועד הגשת המכרז לדרישה .1.2

 סמן "ק". במידה היכולת קיימת י  .1.2.1

 במידה ונדרשת התאמה ללא צורך בביצוע פיתוח יסמן "נ".  .1.2.2

 במידה ונדרש פיתוח יסמן "פ". .1.2.3

 :  יישום הדרישה בפרויקטים דומים בעבר .1.3

 במידה והדרישה יושמה בפרויקטים אחרים יסומן "מ".  .1.3.1

 במידה ויושם באופן חלקי יסומן "ח".  .1.3.2

 במידה והיכולת טרם יושמה יצוין "ט".   .1.3.3

נקודות לכל    3-0שה בטבלת "דרישות המערכת", פרט לדרישות המסומנות ב )*(, יהיה בטווח של  הניקוד לכל דרי .2

דומים,  - 3)קריטריון נבדק   יישום בפרויקטים  התאמה חלקית/ התאמה ללא  -2התאמה מלאה/יכולת קיימת/ 

 היעדר התאמה/נדרש פיתוח/ יכולת טרם יושמה(. -0פיתוח/ יישום חלקי,  

התאמה מלאה,  -נקודות עבור    10) נקודות לכל קריטריון נבדק    10-0( ינוקדו בטווח של  סעיפים המסומנים ב )* .3

  0התאמה חלקית, התאמה ללא פיתוח, יישום חלקי,  -נקודות עבור    2יכולת קיימת, יישום בפרויקטים דומים,  

צעת מתאימה  היעדר התאמה, נדרש פיתוח, יכולת טרם יושמה(. עבור סעיפים, בהם המערכת המו  -נקודות עבור  

הדרישה  מלא   באופן   מימוש  אופן  את  המדגים  מסכים,  צילומי  הכולל  מפורט  מענה  לספק  המציע  נדרש 

 במערכותיו.  בהעדר פרוט רשאית הוועדה לא לתת ניקוד עבור הקריטריון. 

נדרש   .4 )דרישה במפרט( בהתאם לממצאי הבדיקה. כך, אם בסעיף  העירייה רשאית לתקן את הציון לכל פריט 

שהמערכת תדע להפעיל הורדת נתונים למערכות בחבילת אופיס ויתברר שאצל אחד המציעים נושא זה לא פועל  

 . הלהפחית ציון לפי ראות עינית העירייה כראוי, רשאי 
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 דרישות מערכת המידע לחבילת השירותים לניהול הוועדה לתכנון ובניה ומערכת נכסים: 

 

 כללי 

 תכונה  נושא  מס"ד 

התאמת  
המערכת  
לדרישה  

במועד  
הגשת  

 ההצעה  
 )כ/ח/ל( 

פעילות  
נדרשת  

להתאמת  
המערכת  
לדרישה  

 )ק/נ/פ( 

יישום  
הדרישה  

אצל 
לקוחות  
קודמים  
 )מ/ח/ט( 

1.  

בכל   רגולציה  תתמוך  אשר  תהליכית  מערכת  תהיה  המערכת 
שלבי  התכנוןתהליכי   כל  לאורך  והפיקוח  הרישוי   ,

 הטיפול במבנה או בתא שטח.
העבודה  ה בתהליכי  מלא  באופן  תתמוך  מערכת 

לרבות   ובניה  תכנון  לחוק  בהתאם  הנדרש  ובמידע 
תיקוניו ובהתאם לכל רגולציה אחרת לה תהיה כפופה  

 העירייה.  
 

   

2.  
ובניה    תכנון  לחוק  מלאה  התאמה  כוללת  המערכת 

  ותתאים (  116  ו  101  תיקוןבהתאם לתיקוניו )לרבות  
 הרגולטור "י ע  שייקבע שינוי לכל עצמה

   

3.  

תקנות שוויון זכויות  להמערכת כוללת התאמה מלאה    
לשירות   נגישות  התאמות  מוגבלויות,  עם  לאנשים 

.  הנגשה מלאה, ובהתאם לכל החוקים  2013התשע"ג 
 . AAוהרגולציות שבתוקף.  תקן נגישות 

   

4.  
דיגיטלית     חתימה  של  שילוב  מאפשרת  המערכת 

 העירייה  של  דיגיטלית  חתימה באמצעות
   

5.  

לנתונים     בהתאם  דוחות  הפקת  תאפשר  המערכת 
ובכלל זה מנהל התכנון,   ידי הרגולטור  הנדרשים על 

 ופשוטה  קלה   תהיה  הדוחות  הפקתהאכיפה.    רשות
  היוצא   השדות  תמהיל  את   לשנות  יוכל  והמשתמש

 בדוח

   

6.  
מערכת המידע המוצעת תתמוך בתפיסה של "מערכת    

וניהול מידע ללא  ללא נייר" ותאפשר יצירת תהליכים  
 צורך בהדפסתו ותוך תאימות לדרישות החוק 

   

מסמכים המופקים מהמערכת יהיו מונגשים בהתאם      .7
 לחוק  

   

אבטחת    .8
 מידע 

  המידע  אבטחת  דרישות  כל  על  תענה  המערכת
 זה  לנספח   16 ו  15 בסעיפים  המפורטות

   

ארגוני    Active Directoryהמערכת תאפשר חיבור ל     .9
 לקביעת משתמשים והרשאות

   

10.    
סיסמאות   הרשאות,  לניהול  גישה  תאפשר  המערכת 

 Single Sign On - SSOוזיהוי משתמשים באמצעות  
   

11.  

בהתאם     סיסמאות  לקביעת  מנגנון  תכלול  המערכת 
)לדוגמא:   הארגונית  המידע  אבטחת  למדיניות 

וסימנים  מינימום תווים, שילוב של אותיות, מספרים  
 מיוחדים( 

   

12.  
כולל     סיסמאות  החלפת  מנגנון  תכלול  המערכת 

למדיניות   בהתאם  סיסמה  החלפת  על  התראות 
 אבטחת מידע ארגונית ושחזור סיסמה 

   

עבור שירותים המופעלים    DRהמערכת תכלול יישום      .13
 וספק השירותים(  DRבענן )יש לפרט את מקום אתר 
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14.  

ניהול  
 נתונים 

בכל המודולים תאפשר גמישות בהגדרת     המערכת
מנהל   של  שליטה  ותאפשר  המערכת  התנהגות 
את  המבססים  וערכים  חוקיות  בהגדרת  מערכת 

 התנהגות המערכת ללא תלות בספק 

   

להגדרת     .15 לשדות  אפשרות  נוספים  מידע  שדות 
 )*(   שדות גמישים  -הקיימים והמוגדרים במערכת 

   

16.  
אפשרות להוסיף תאור אירועים במלל חופשי בצמוד   

האירועים   אחר  מעקב  ולצורך  המערכת  לרשומות 
 והתיקים )*(. 

   

17.  

ולא     אחת  פעם  ינוהל  המוצע  בפתרון  המנוהל  נתון 
גושים חלקות,    לדוגמא:  כתובות, מסמכים  ישוכפל 

כל   על  תשפיע  הרחובות  טבלת  עדכון  )לדוגמא 
 המודולים של המערכת(. 

   

18.  

ניהול  
 שינויים 

המידע   פרטי  עדכוני  ביצוע  בדבר  פנימי  תיעוד 
מועד   הפעולה,  מבצע  פרטי  תיעוד  כולל  במערכת, 
ביצוע הפעולה, זהוי ציוד הקצה ממנו בוצע השינוי, 
השינוי  ומהות  הפעולה  שבצע  המשתמש  זיהוי 
השינוי.  ביצוע  אחרי  וערך  לפני  ערך  כולל  שבוצע 
ואפשרות   במערכת  השינויים  היסטוריית  שמירת 

פת תיעוד היסטורית השינויים על ידי מנהלי  לשלי
 המערכת באופן ידידותי . )*( 

   

19.  
ממשק 

 משתמש
מבוסס   או  חלונאי  משתמש    Browserממשק 

דוגמת   נפוצים  בדפדפנים   Microsoftהתומכים 
Edge ,Google Chrome, Firefox 

   

יכלול      .20 מערכת  על    Tool tipפקדי  להסבר  בעברית 
 הפקד. 

   

21.  
לשמאל     מימין  נתונים  בקליטת  תתמוך  המערכת 

טקסט   עם  בעברית  טקסט  של  שילוב  כולל  ולהיפך 
 באנגלית 

   

22.  

מנהל     ידי  על  חובה  המערכת תאפשר הגדרת שדות 
יסומנו  חובה  שדות  העירייה.   מטעם  המערכת 
במערכת באופן מודגש על מנת לאפשר את זיהויים  

 בקליטת הנתונים 

   

מידע למערכת ע"י המשתמשים, תעשה ככל    קליטת   .23
 שניתן ע"י בחירה מטבלאות מוגדרות מראש  

   

פקדים      .24 ובשמות  במושגים  אחיד  שימוש  ייעשה 
 לפעולות זהות. 

   

25.  
המערכת תאפשר פתיחה בו זמנית של מספר יישויות    

מיישות נתונים  העתקת  לדוגמא    ותתאפשר  לישות. 
 פתיחה של מספר בקשות להיתר 

   

תתאפשר ללא    Webגישה לנתונים באמצעות יישום      .26
 PlugInצורך בהורדת 

   

27.  
מובייל     ביישומי  מלאה  תמיכה  תכלול  המערכת 

טלפונים   לוח  מחשבי  לרבות  שונות  הפעלה  בסיבות 
 חכמים 

   

28.    
משתמש   מותאם  תפריט  בניית  תאפשר  המערכת 

 והגדרת סוגי משתמשים בעלי הרשאות שונות. 
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29.    
למשתמש פעולות אחרונות שביצע וכן   ג המערכת תצי

 תפריטים שכיחים בהם עשה שימוש 
   

30.    
משתמש לא יראה פקדים או מסכים שאין לו הרשאה  

 אליהם. 
   

31.  

מסכי      תכלול  לביצוע     Work flowהמערכת 
ה   מסכי  למשתמש    Work flowתהליכים.   יאפשרו 

וניווט   מסכים  של  סדרה  ניהול  כולל  תהליך  לנהל 
 למסך קודם. 

   

32.  

  ותזכורות   התראות  של  הגדרה  תאפשר  המערכת 
  שלבים   או   זמנים   לוחות  לפי  תהליכים  לניהול  כתמיכה 
  הנדרשים   השלבים  כל  את  להגדיר  תאפשר.  בתהליך
  הנדרשים   ותעודות   אישורים  כולל  בתהליך 
 בהתאם  התהליך המשךתמנע /ותאפשר

   

המערכת תאפשר עבודה במערכת בזמן ביצוע פעולות      .33
 מתמשכות כגון הפקת דו"ח 

   

34.  

המערכת תכלול חיווי על התקדמות ביצוע בפעילויות   
שאורכות זמן לדוגמא בביצוע דו"ח של אלפי יישויות  

של התקדמות התהליך וזמן משוער לסיום    Barיוצג  
 ההפקה. 

   

35.  

תחקור  
ותשאול  

  נתונים

מידע יישויות   שליפת  כל    וחיפוש  של  סיווג  ע"פ 
הבקשה,   מהות  הבקשה:  לגבי  הקיימים  הפרטים 
של   משולב  חיפוש  וכן  סוג  מיקום,  קואורדינטות, 

 מספר פרמטרים 
 

   

יישות   .36 חיפוש  תאפשר  מילים    המערכת  מספר  עפ"י 
 לאיתור, חיפוש ואיתור של חלק ממחרוזת טקסט 

   

37.  
תהיה    למשתמש  שיוצגו  לחיפוש  הפרמטרים  הגדרת 

מטעם   המערכת  מנהל  ע"י  ושינוי  לקביעה  גמישה 
 הוועדה. 

   

38.  

לדוגמא    חופשי  בתשאול  איתור  תאפשר  המערכת 
בית    X"כתובת   "גוש  Yמספר   ,"X    חלקהY  של "

בניין,  תיקי  לדוגמא:  לנתון  המקושרות  ישויות 
 בקשות, וכיוב' )*(

   

39.  

 
מחולל שאילתות /דוחות דינמי אשר  יתופעל בצורה  
לכל   לעבודה  נגיש  ויהיה  ביותר  הפשוטה 

 המשתמשים על פי הרשאה )*( 

   

40.    
 ניתן יהיה לבצע שאילתה על מספר ישויות במקביל 

   

לשאילתה,      .41 הפרמטרים  את  לקבוע  יוכל  המשתמש 
 באופן פשוט וקל, מתוך כל שדות המידע הקיימים  

   

ביצוע שאילתות/חיפוש/הפקת דוחות יתאפשר על כל      .42
 נתון הקיים במסד הנתונים 

   

דו"חות      .43 ויצירת  חתכים  ביצוע  תאפשר  המערכת 
 הכוללים סעיף "מהות/תאור הבקשה" 

   

יהיה      .44 למשתמשים  ניתן  ולאפשר  שאילתות  לשמור 
 אחרים להשתמש בהן, בהתאם להרשאה 

   

באמצעות      .45 שאילתה  תוצאת  הצגת  תאפשר  המערכת 
 GISמערכת ה 
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46.  
המערכת תאפשר ביצוע תשאול של המערכת לניהול    

של   המרחבי  התיחום  להגדרת  בהתאם  וועדה 
 GISהשאילתה במערכת ה 

   

47.  

דוחות  
ומסמכים  
המופקים  
 מהמערכת 

למשתמש   שיאפשר  דוחות  מחולל  תכלול  המערכת 
יצירת דוחות ומסמכים.  מחולל הדוחות יאפשר גישה  

הגדרת   הגדרתם,  במערכת,  מידע  תנאים  הלשדות 
 וקביעת שדות המידע שיופיעו בפלט באופן קל וגמיש 

   

48.  
ומסמכים     דוחות  של  עיצובם  תאפשר  המערכת 

בהתאם לדרישות העירייה לרבות מסמכי פרוטוקול  
 ישיבה, הזמנה לישיבה ועוד )*(. 

   

49.  

כותרת     שתכלול  קבועה  תבנית  על  יתבססו  הדוחות 
תאריך הפקה, שם  עליונה ותחתונה, מספר עמודים,  

חיתוך   לתשאול,  שנבחרו  פרמטרים  מפיק,  משתמש 
לעמודים   טבלה  גלישת  של  במקרה  נכון  עמודים 
נוספים, חזרה על שורת הכותרת של הטבלה במעבר  

 עמודים. 

   

שיכללו      .50 השדות  את  לקבוע  יוכל  המערכת  משתמש 
 בדו"ח 

   

ניתן יהיה להגדיר דוחות מראש אשר ישמשו את כלל      .51
 משתמשי המערכת בהתאם להרשאה.  

   

בפורמטים      .52 לשמירה  ניתנת  תהייה  הדוחות  תוצאת 
XLS,XML, PDF, DOC. 

   

53.  
המערכת תכלול דוחות אשר יתמכו בדוחות שידרשו   

"דפיות מצוינות"  "מודול  כגון:  הרגולטור  ידי    על 
 איתור" )*( 

   

54.  

בשדות מידע של טקסט יתאפשר ניהול עריכת טקסט    
(,  Boldבמעבד תמלילים לרבות יכולת לבצע הדגשה )

ומסמכים המופקים מהמערכת   דוחות  סימון קטע.  
 ישמרו על עריכת הטקסט שבוצעה על ידי המשתמש. 

   

על      .55 לעיצוב  ניתנים  יהיו  מהמערכת  שיופקו  מסמכים 
 ידי הוועדה )לוגו, הדגשה, קו תחתי וכיוב'(.

   

גמר/דף      .56 לדוגמא תעודת  הגדרת פלטים של המערכת 
 WORDמידע וכיוב' תבוצע באמצעות תבניות 

   

הפקת      .57 לאחר  במערכת  עבודה  תאפשר  המערכת 
 המסמך מבלי שיהיה צורך בסגירתו 

   

הפקת מכתבים ומסמכים מהמערכת תאפשר שילובם      .58
 של תמונות ומסמכים 

   

59.    
או   מפורטת  ברמה  דו"ח  כל  והדפסת  להצגת  יכולת 

 סיכומים בלבד )דו"ח למנהלים(.
   

60.  
הדפסתו     בטרם  המסך  על  דו"ח  כל  להצגת  יכולת 

ואחרים יכלול העברת    Wordויצוא נתונים לאקסל   
 נתוני כותרות ושמירה על עיצוב הדו"ח. 

   

של      .61 שילוב  תאפשר  בדו"חות    Dashbordהמערכת 
 ותמונות 

   

62.  
המערכת תאפשר שילוב של מפות בדו"חות ומסמכים    

ה   רכיב  המפה    GISבאמצעות  המערכת.   של 
את   ותציג  אוטומטי  באופן  תופק  בדו"ח  המשולבת 
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תכנוני   מידע  דף  בהפקת  לדוגמא  היישות.   מיקום 
 תוצג החלקה, בהפקת דו"ח פיקוח יוצג המבנה 

63.  
המופק     דו"ח  תוצאות  של  הצגה  תאפשר  המערכת 

  GISמרכיבי המערכת על גבי מפה באמצעות רכיב ה  
 המוצע חלק מהפתרון. 

   

64.  
ל     מסמכים  הפקת  תאפשר  )לדוגמא    Mailהמערכת 

הפקת מסמך לבעלי עניין(.  תתאפשר הפקת הדפסות  
 רק עבור נמענים ללא דוא"ל. 

   

המערכת תכלול דוחות כספיים עבור הוועדה שיציגו      .65
 את הניהול הסכפי בהתאם לסוג חיוב 

   

66.  

ניהול  
 מסמכים 

מסמכים, תוכניות, תמונות    המערכת תאפשר אירכוב
אינטגראלי במערכת ושיוכם לכל ישות נדרשת, כולל  
סריקת מסמכים, תמונות, פקסים או קבצים אחרים  

קבצי   שליחתם  Microsoft Officeכולל  לרבות   .
באופן קל וידידותי למשתמש בדואר אלקטרוני מתוך  
המערכת. האירכוב בפעולה אחת ישירות לסורק או  

 א צורך בשלב או שלבי ביניים.לכל קלט אחר לל

   

67.  

כלל    של  מסמכים  ארכיב  ניהול  תאפשר  המערכת 
שאינם   מסמכים  לרבות  המשתמשים  מסמכי 
מקושרים לישויות מערכת.   מערכת ניהול המסמכים  
תאפשר ניהול מסמכים שנסרקו על ידי הוועדה אולם  

 לא קושרו לנתוני בקשות להיתר או תוכניות. 

   

68.  
תאפשר    בצורה  המערכת  בנויים  ותיקיות  מסמכים 

 היררכית וגרפית )עץ תיקיות(.
 

   

69.  
תאפשר    יחיד  המערכת  פיזי  מסמך  של  לוגי  קישור 

 . למספר נושאים/תיקים
 

   

70.  
תאפשר  מאפיינים    המערכת  או  מפתח  מילות  מתן 

 . למסמכים
 

   

71.  

הדואר    סוגי  בכל  מלאה  תמיכה  תאפשר  המערכת 
קטלוג, מיון, אחזור, כולל גרסאות    –הנכנס והיוצא  

OFFICE    ,למינהן, קבצים סרוקים, דואר אלקטרוני
, וכל סוג אחר של קובץ בר  HARD COPYפקסים,  

בתיק   ישירות  יתויקו  המסמכים  בחלונות.  הרצה 
 הרצוי באופן אינטואיטיבי וידידותי 

   

72.  

תוכנות    מתוך  ישיר  תיוק  תאפשר   MSהמערכת 
OFFICE  :WORD, EXCEL, POWER POINT) ,)

 (  OUTLOOKמתוך ה 
 

   

73.  
המערכת תאפשר ניהול גרסאות של מסמכים וניהול   

 קשר בין מסמכים מסוגים שונים. 
 

   

74.  
ממאפייני    כחלק  מפתח  מילות  תאפשר  המערכת 

 המסמך. 
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75.  
יצירת    תזכורת אוטומטית לטיפול  המערכת תאפשר 

 בדואר. 
 

   

76.  
וחכם    מתקדם  אחזור  מנגנון  תאפשר    – המערכת 

 (.OCR)תמיכה במנגנון   PDFבמסמכי אופיס ו
 

   

של קבצים      .77 תצוגה מקדימה  המערכת תאפשר הצגת 
 המקושרים לישויות במערכת 

   

בארכיב      .78 יישמרו  מהמערכת  המופקים  מסמכים 
 המסמכים של היישות המקושרת למסמך. 

   

79.  
מכל     מסמכים  תמונות/  איתור  תאפשר  המערכת 

וחלקה/   גוש  של  לנתון  המקושרות  המערכת  רכיבי 
 מבקש וכד' 

   

80.  
ניהול     תכלול  מסמכים    Meta Dataהמערכת  של 

שדות   בתשאול  מסמכים  מאפייני  איתור  ותאפשר 
MetaData 

   

במסמכים      .81 המופיע  מידע  תשאול  תאפשר  המערכת 
 PDFסרוקים מסוג 

   

לסריקת      .82 סורק  של  ישירה  להפעלה  ממשק  למערכת 
 מסמכים וקישורם ליישויות המנוהלות במערכת. 

   

83.  

תזכורות  
 והתראות 

שישלחו   התראות  לחילול  מנגנון  תכלול  המערכת 
ב   אחרים  גורמים  ו/או  מערכת   SMSלמשתמשי 

ומייל.  המנגנון יאפשר הגדרת כותרת ההתראה, גוף 
ההודעה כולל שליפת נתונים משדות מידע במערכת, 

 מועד ההתראה, תזכורות )*( 

   

ללא      .84 המערכת  ידי  על  יזום  באופן  התראות  הקפצת 
 בנקיטת פעולה על ידי המשתמש )*( צורך 

   

85.  
  ( מסרונים  של  שליחה  תאפשר  ( SMSהמערכת 

המערכת   מנהל  ידי  על  שתוגדר  לחוקיות  בהתאם 
 מטעם העירייה )*(. 

   

86.  
הודעות מייל ומסרונים שיועברו מהמערכת בדוא"ל    

ישמרו כחלק מארכיב המסמכים של    SMSאו לשרת  
 המערכת 

   

87.  
Business 
Intellige

nce 

אפשרות לחילל דוחות על ידי מנהל המערכת מטעם  
 העירייה  

   

    אפשרות לשילוב מכוונים מסוגים שונים     .88

ה      .89 נתונים    Drill Downיאפשר    BIרכיב  בתחקור 
 המוצגים בגרפים 

   

90.  
ה     בחתכי    BIרכיב  ומסוכמים  נתונים  הצגת  יאפשר 

רבעוני/   חודשי/  שבועי/  יומי/  )לדוגמא:  שונים  זמן 
 שנתי( 

   

91.  

BPM   מודולBPM    המאפשר הגדרת תהליכי עבודה חוצי
מערכות ומודולים )רוחבי( בוועדה. מאפשר בקרה על 
התקדמות מקרים וצווארי בקבוק בתהליכי העבודה  
והפקת נתונים ממוקדת ומרוכזת )סטטיסטיים( על  
אטומטיות   התראות  ומתן  עבודה  תהליכי  משך 
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 תכונה  נושא  מס"ד 

התאמת  
המערכת  
לדרישה  

במועד  
הגשת  

 ההצעה  
 )כ/ח/ל( 

פעילות  
נדרשת  

להתאמת  
המערכת  
לדרישה  

 )ק/נ/פ( 

יישום  
הדרישה  

אצל 
לקוחות  
קודמים  
 )מ/ח/ט( 

למנהלים בדבר עיכוב בהתקדמות במקרים החורגים  
 דרים מראש )*(מזמנים המוג

92.  

  - ניהול תהליכים גמיש המאפשר יישום תהליכים כ  
WORKFLOW    והקשחת הגדרת  לרבות  ארגוני 

לתהליך,  סטטוס  ניהול  מובנה,  בתהליך  שלבים 
והקפצת   בעירייה  גורמים  בין  תהליכים  ניתוב 

 תזכורות בגינם )*( 

   

93.  

מבוססי   ממשקים  ממשקים  ויצירת  הגדרה  תאפשר  המערכת 
API (Application Programming Interface)  

הפועלות   אחרות  למערכות  המוצעת  מהמערכת 
 רגון: כגון מערכת גביה, מערכת פיננסית בא

   

94.  
ערבויות     ניהול  לרבות  ותקבולים  תשלומים  בניהול 

ייושם ממשק למערכת הגביה ולמערכת פיננסית של  
 העירייה בהתאם לצורך.

   

95.  
המיושם     אחר  יישום  של  הפעלה  תאפשר  המערכת 

בעמדת   שליחת    Desktopבארגון  תוך  ב"ענן"  או 
 פרמטרים כדוגמת מסך, פעולה, מזהה אובייקט 

   

96.  
ליישומי     מלאים  ממשקים  לרבות    Officeלמערכת 

ועריכתם/    Wordיישום   מסמכים    Excelלחילול 
 לניהול יומנים  Outlookליבוא וייצוא נתונים/ 

   

רכיבי      .97 בכל  דוא"ל  כללים  יצירת  תאפשר  המערכת 
 המערכות 

   

98.  
באמצעות    תזכורות  להצגת  מנגנון  תכלול  המערכת 

ארגוני או מערכת   OutLookלוח שנה מתוך מערכת  
 לוח שנה אחרת שתקבע על ידי העירייה )*( 

   

אחת      .99 בכל  מיילים  שמירת  תאפשר  המערכת 
 המיישויות של המערכת 

   

100.  

המערכת תאפשר שליחת הודעות במייל מתוך ישויות    
שליחת   בקשה(.   מסמך  מתוך  )לדוגמא  המערכת 
תבניות   קבועות,  לתבניות  בהתאם  תבוצע  ההודעות 
אישיות ותכלול אפשרות לצרוף מסמכים המנוהלים  

 במערכת.

   

101.  
נתונים     להורדת  למשתמש  וידידותית  מהירה  יכולת 

לגיליון חישובים אלקטרוני    Microsoftמהמערכות 
Excel 

   

102.  
נתונים     לשילוב  למשתמש  וידידותית  מהירה  יכולת 

תמלילים   ממעבד  מכתבים  להנפקת  מהמערכות 
Microsoft Word 

   

בעברית   תיעוד   .103 למשתמש  מדריך  עם  תסופק  המערכת 
 לאחזור ומידע וקליטתו במערכת

   

והגדרות      .104 פרמטרים  )הגדרת  מערכת  למנהל  תיק 
 מערכתיות, משתמשים, הרשאות וכו(.

   

105.  

הנתונים   בסיס  של  בכתב  תיעוד  תכלול    - המערכת 
שדות   ישויות,  בין  קשרים  ישויות,  יכלול  התיעוד 
ופרוט מאפייני כל יישות.  פרוט השדות בבסיס נתוני  
גודלו   השדה,  סוג  השדה,  כותרת  יכלול:  המערכת 

 תכולת וקשריו ושימוש הנתונים ובישום/ מערכת.   
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 תכונה  נושא  מס"ד 

התאמת  
המערכת  
לדרישה  

במועד  
הגשת  

 ההצעה  
 )כ/ח/ל( 

פעילות  
נדרשת  

להתאמת  
המערכת  
לדרישה  

 )ק/נ/פ( 

יישום  
הדרישה  

אצל 
לקוחות  
קודמים  
 )מ/ח/ט( 

לרבות      .106 ממשקים  ליישום  תיעוד  תכלול  המערכת 
 לקבלת מידע מהיישומים  APIתיעוד  

   

המערכת תכלול תיעוד של תגיות לצורך עריכת דוחות      .107
 . Wordמערכת המופקים באמצעות  
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 רישוי בניה 

התאמת   תכונה  נושא  מס"ד 
המערכת  
לדרישה  

במועד  
הגשת  

 ההצעה  
 )כ/ח/ל( 

פעילות נדרשת  
להתאמת  
המערכת  

 לדרישה )ק/נ/פ( 

יישום  
הדרישה  

אצל 
לקוחות  
קודמים  
 )מ/ח/ט( 

 כללי  1

יאפשר   בניה  רישוי  ניהול  עדה  ו למודול 
להיתר,   בקשות  של  המלא  המידע 
בהליכי   נדרש  מידע  וכל  וועדה  ישיבות 

 הבנייה הרישוי והפיקוח על 

   

2   

יאפשר   בניה  רישוי  ניהול  עדה  ו למודול 
עבודה   מסוגים    עבורתהליכי  בקשות 

ניהול   כולל  וועדה  ישיבות  שונים, 
 ההבטים הכספיים 

   

3   

יאפשר   בניה  רישוי  ניהול  עדה  ו למודול 
מלא של ישיבות הוועדה בחלוקה לסוגי  
ישיבות שונים ולרבות קביעת סדר יום, 

משתתפים, ניהול הישיבה וקביעת  זימון  
הישיבה.    החלטות  פרסום  החלטות, 
יוכלו לקבל הרשאות   משתמשי מערכת 
שמנוהלות   הישיבות  מסוגי  לחלק 

 במערכת.

   

4   

רכיבי   לכלל  מקושר  בניה  רישוי  מודול 
יצריך   שלא  באופן  המוצעת  המערכת 
קרקע,   ייעודי  לדוגמא:  נתונים  שכפול 
אתר  השבחה,  תוכניות,  מעקב 

 GISהאינטרנט של העירייה, 

   

5   

ואיתור   פתיחה  תאפשר  המערכת 
פי   על  מידע  תיק  של  אוטומטי 
רישוי   במערכת  המוזנים  הפרמטרים 

 זמין.  

   

6   

ליצירת   גמישה  יכולת  כוללת  המערכת 
דרישות"   "גיליונות  של  שונים  סוגים 

 בהתאם לצורך 

   

7   

של   תהליך  ניהול  תאפשר  המערכת 
מיקום   את  הכוללת  למידע  בקשות 
אחר   מעקב  הבקשה,  תאריך  הבקשה, 

 שלבים וארועי הבקשה  

   

8   
בקשות   של  ניהול  תאפשר  המערכת 

 פטור מהיתר רשותלעבודות הדו 
   

9 
ניהול בקשות  

 ותיקי בניין 

תיקי   של  מלא  ניהול  תאפשר  המערכת 
,  בניין ובקשות  שונות:   בקשות למידע 

 בקשות להיתר וכד' 

   

10   
מידע   תיק  הפקת  תאפשר  המערכת 

 לבקשה 
   

11   

 SMSהמערכת תאפשר שליחת הודעות  
לבעלי עניין באופן שיכללו בהודעה את  

 מספר הבקשה במערכת רישוי זמין 

   

12  
המערכת תאפשר קליטת מידע על בעלי  

 עניין לרבות ריבוי טלפונים ומייל 
   

13   
של   גובה  נתוני  הזנת  תאפשר  המערכת 

 המגרש 
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התאמת   תכונה  נושא  מס"ד 
המערכת  
לדרישה  

במועד  
הגשת  

 ההצעה  
 )כ/ח/ל( 

פעילות נדרשת  
להתאמת  
המערכת  

 לדרישה )ק/נ/פ( 

יישום  
הדרישה  

אצל 
לקוחות  
קודמים  
 )מ/ח/ט( 

14   
הכתובת   נתוני  יוגדרו  בניין  תיק  לכל 

 XYונתוני גושים וחלקות ו 
   

15   

בקשות   של  הגיאוגרפיים  הזיהוי  נתוני 
מתיק   ילקחו  כתובות(  חלקות,  )גושים, 

 הבניין אליו הם שייכים 

   

17  

לקליטת   נוחים  כלים  המערכת תאפשר 
דרישות   העברת  לרבות  בקשות  נתוני 

 מבקשה לבקשה  

   

18   

יישויות   זיהוי  יכולת  כוללת  המערכת 
באמצעות   בקשות  ואיתור  נ.צ  עפ"י 

 ( GISהמפה )

   

19   
ריבוי   של  ניהול  תאפשר  המערכת 

 כתובות לתיק בנין/ בקשה 
   

21  

הנתונים   של  שמירת  ההיסטורים 
הבניין   לתיק  המקושרת  החלקה 
שבאה   כפי  החלקה  נתוני  על  תתבסס 

 לידי ביטוי בייעודי קרקע 

   

22   

המערכת תאפשר בקשות לניהול שימוש  
עבור   למסמכים  ותיעוד  הפקת  חורג, 

 שימוש חורג. 

   

23   
המערכת תציג לכל תיק בניין/בקשה את  

 נתוני התוכניות החלות עליו 
   

24   

נתוני   קליטת  תאפשר  בקשה  המערכת 
מתוך מערכת רישוי זמין באופן    למידע

 אוטומטי כולל צרופות 

   

26   

של  למשתמש  הצגה  תאפשר  המערכת 
פנימי   למספור  בהתאם  הבקשה  מספר 
מערכת   למספור  ובהתאם  הוועדה  של 

 רישוי זמין 

   

27   

של   פנימי  מספור  תאפשר  המערכת 
שיוגדרו על ידי  בקשות בהתאם לכללים 

 הוועדה 

   

28   

נתוני   קליטת  בעת  תאפשר  המערכת 
את   אוטומטי  באופן  לבדוק  בקשה 

 זכויות הבניה 

   

29   

שטחי   של  ניהול  תאפשר  המערכת 
בקשה: שטח חלקה, שטחים בשימושים  
להוראות   בהתאם  מותר  שטח  שונים, 

 התוכנית, יתרת שטחים לניצול. 

   

30   

תאפשר   נתוני  המערכת  בין  הצלבה 
השטחים המבוקשים בבקשה לבין נתוני  

 הזכויות בייעודי קרקע 

   

31   
המערכת תאפשר ליצור קשר בין בקשות  

 שונות 
   

32   
המערכת תאפשר לנהל ארועים ושלבים  

 של כל בקשה  
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התאמת   תכונה  נושא  מס"ד 
המערכת  
לדרישה  

במועד  
הגשת  

 ההצעה  
 )כ/ח/ל( 

פעילות נדרשת  
להתאמת  
המערכת  

 לדרישה )ק/נ/פ( 

יישום  
הדרישה  

אצל 
לקוחות  
קודמים  
 )מ/ח/ט( 

33   

של   דוחות  הפקת  תאפשר  המערכת 
הבקשה.    סטאטוס  של  והצגה  בקשות 

יהיה   לאקסל  ניתן  הנתונים  את  לייצא 
 כטבלת ציר 

   

 כספים  34

של   מלא  ניהול  תאפשר  המערכת 
הוועדה    ההבטים בפעילות  הכספיים 

מידע,   בגין  תשלומים  ניהול  לרבות 
 אגרות, היטלים, ניהול ערבויות כספיות 

   

35   

אגרות   הפקת  תאפשר  המערכת 
החוק   לדרישות  בהתאם  והיטלים 
ושנתי   חודשי  הצמדה  מנגנון  הכוללים 
העירייה   לדרישות  בהתאם  סעיף  לכל 

 והחוק  

   

36   

רישוי   במערכת  אגרות    – בהפקת 
סעיפים,   של  שורות  לפיצול  אפשרות 
שתהיה אפשרות להוסיף את אותו סעיף  

ולהוסיף פעמים  למה     מספר  פירוט 
 חס כל שטח מתיי

   

37   

המערכת תאפשר יצירת דוחות כספיים  
הכוללים נתונים המוזנים במודול רישוי  

 בניה ומודול השבחה 

   

38  

באופן   מדדים  עדכון  תאפשר  המערכת 
המפורסמים   הנתונים  פי  על  אוטומטי 

 על ידי הלמ"ס 

   

39   
כי   לבקרה  מנגנונים  תכלול  המערכת 

 ומעודכןמנגנון ההצמדות מופעל 
   

40   

המערכת תמנע שינוי סכומים לתשלום  
אלה לגורמים שהוגדרו בהתאם למנגנון  

 ההרשאות 

   

41   

ניהול   מערכת  בין  מממשק  בהפעלת 
למערכת   יועברו  הגביה  למערכת  וועדה 
הבקשה,   מספר  נתוני  וועדה  ניהול 
התשלום,   את  שמבצע  והגורם  תאריך 

 כולל מספר הקבלה ומועד התשלום .  

   

42   

בכל שינוי של נתון כספי המערכת תציג  
ואת   השינוי  את  שביצוע  הגורם  את 

 מהות השינוי שבוצע 

   

43 
תהליכי  

 עבודה 

על   התקדמות  סרגל  תציג  המערכת 
לשלבים   בהתאם  בבקשה  טיפול 
הקבועים בחוק ושלבים שיקבעו על ידי  
זמן   הצגת  תאפשר  המערכת  הוועדה.  
שנותר לטיפול בבקשה ותאפשר הגדרת  

 תזכורות לפני המועד המשוער.

   

44   

בבקשות   לטיפול  ההתקדמות  סרגל 
הנמצאים בטיפול  יאפשר לבודד שלבים  

 של גורם חוץ. 

   

45   
בבקשה   לטיפול  ההתקדמות  סרגל 

 יתחשבו בימים קלנדריים ובימי עבודה 
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התאמת   תכונה  נושא  מס"ד 
המערכת  
לדרישה  

במועד  
הגשת  

 ההצעה  
 )כ/ח/ל( 

פעילות נדרשת  
להתאמת  
המערכת  

 לדרישה )ק/נ/פ( 

יישום  
הדרישה  

אצל 
לקוחות  
קודמים  
 )מ/ח/ט( 

46   
המערכת תאפשר הפקת פלטים בהתאם  

 למתחייב בחוק תכנון ובניה 
   

47   
מצויינות   דו"ח  להפקדת    – אפשרות 

 עפ"י הנחיות מנהל התכנון 
   

48   

קליטת ערבויות כולל  המערכת תאפשר  
הערבות   תוקף  תאריך  לפי  תזכורות 

 הספציפי 

   

 ישיבות וועדה  49
מספר   של  ניהולם  תאפשר  המערכת 

 סוגים של ישיבות וועדה 
   

50   

המערכת תאפשר ניהול ויצירת קשר בין  
למידע   ובקשות  להיתר  בקשות 
ידי   על  שייקבעו  כפי  ומאפייניהם 

 הוועדה 

   

51   
בקשות המערכת   שיבוץ  תאפשר 

 לישיבות ועריכת סדר יום 
   

52   

להצגה   ידידותי  מנגנון  תכלול  המערכת 
המשובצות   הישיבות  כל  של  ושיבוץ 

 לישיבה. 

   

53   

המערכת תאפשר יצירה וניהול של סדר  
נושאי   סידור  כולל  הישיבה  של  היום 

 הישיבה בצורה פשוטה וידידותית.   

   

54   
יום   סדר  של  הפקה  תאפשר  המערכת 

 לישיבה בהתאם לדרישות החוק 
   

55   
פרוטוקול   של  הפקה  תאפשר  המערכת 

 0החלטות בהתאם לדרישות החוק.
   

56   

ניהול   תהליך  ניהול  תאפשר  המערכת 
ישיבות וועדה ותאפשר קישור מסמכים  

 המנוהלים במערכת לישיבות 

   

57 
פרסומים  

 והתנגדויות 

עבור   פרסומים  מודול  תכלול  המערכת 
בקשות להקלה או שימוש חורג והצגתם  

 באתר הוועדה 

   

58   

התנגדויות   מודול  תכלול  המערכת 
להגשת התנגדות  לבקשה כולל אפשרות  

 מאתר הוועדה 

   

59   
מענה   למתן  אפשרות  תכלול  המערכת 

 לכל אחד מסעיפי התנגדויות לבקשה 
   

60   

מענה   למתן  אפשרות  תכלול  המערכת 
אחד במקרים בהם יש מספר התנגדויות  

 זהות לאותה בקשה 

   

 אתר הוועדה  61

מערכת תאפשר הצגת נתוני רישוי בניה  
ישיבות   באתר אודות  ובקשות 
 האינטרנט של הוועדה 

   

 בקרה וניהול  62

תפוקות   דו"ח  חילול  תאפשר  המערכת 
של   תצוגה  יאפשר  הדו"ח  עובדים. 
של   תאריכים  בטווח  עובד  פעילויות 
לישיבות,   שיבוץ  לדוגמא:  משימות 
הפקת התרים, בקשות בטיפול.  הדו"ח  
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התאמת   תכונה  נושא  מס"ד 
המערכת  
לדרישה  

במועד  
הגשת  

 ההצעה  
 )כ/ח/ל( 

פעילות נדרשת  
להתאמת  
המערכת  

 לדרישה )ק/נ/פ( 

יישום  
הדרישה  

אצל 
לקוחות  
קודמים  
 )מ/ח/ט( 

בהתאם   ומפורט  מסוכם  באופן  יופק 
 לקביעת המשתמש. 

63   

המערכת תאפשר הפקת דוחות נדרשים  
התכנון   רשות  התכנון,  מינהל  ידי  על 
וידידותית   פשוטה  בצורה  ואחרים 
תקופתיים,   דו"חות  הפקת  לדוגמא: 

 דוחות מצוינות ואחרים.
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 פיקוח בניה 

התאמת   תכונה  נושא  מס"ד 
המערכת  
לדרישה  

במועד הגשת  
ההצעה  
 )כ/ח/ל ( 

פעילות  
נדרשת  

להתאמת  
המערכת  
לדרישה  

 )ק/נ/פ( 

יישום  
הדרישה  

אצל 
לקוחות  
קודמים  
 )מ/ח/ט( 

בשינויים   רגולציה  1 תתמוך  המערכת 
תיקון   במסגרת    116רגולטוריים 

רשות  והנחיות  ובניה  תכנון  לחוק 
חדישים   מסמכים  כולל  האכיפה, 
התיקונים   בעקבות  הנדרשים 
כל   עם  מלאה  איתור  דפית  והפקת 

 הנתונים. 

   

דרישות     2 יישום  תכלול  המערכת 
לנהלים   הנוגע  בכל  חדשות, 
הקשורים לתיקי הפיקוח, הנובעות  

 לחוק תכנון ובניה. 116מתיקון 

   

המערכת תכיל את כל שדות המידע     3
תכנון   לחוק  בהתאם  הנדרשים 

 ובניה ותיקוניו 

   

המערכת תתמוך בעבודת מפקחים   יישום מובייל  4
ועדכון   צפיה  ותאפשר  בשטח 
באמצעות טלפונים חכמים/ מחשבי  

 לוח 

   

יאפשר    5 המערכת  של  יישום השטח 
 Offlineוב  Onlineעבודה ב  

   

יאפשר    6 המערכת  של  יישום השטח 
המקושרים   במסמכים  צפיה 

 גרמושקות   כולללבקשות להיתר 

   

יאפשר    7 המערכת  של  יישום השטח 
מקומות   של  צילומים  של  שיוך 
הטלפון   באמצעות  שבוצעו  עברה 

 הנייד/ מחשב לוח 

   

תיק   כללי  8 לכל  שיוך  תאפשר  המערכת 
טבלת   פי  על  עברה  של  סוג  פיקוח 

 בחירה 

   

פיקוח     9 תיק  כל  לשייך  יהיה  ניתן 
למספר העברה כפי שהוגדר בסקר 

 עבירות הבניה שערכה הוועדה

   

יהיה     10 ניתן  פיקוח  תיק  כל  עבור 
של   האיתור  מקור  את  להגדיר 
התיק )תלונה, סקר עברות, פעילות  

 הוועדה(.יזומה של 

   

המערכת תאפשר להגדיר עבור תיק     11
 פיקוח את סוג העברה וסוג החריגה 

   

המערכת תאפשר למשתמש להגדיר     12
 את תקופת ההתיישנות של העברה  

   

יהיה להגדיר     13 ניתן  לכל תיק פיקוח 
ובמקרה   הפיקוח  תיק  של  כתובת 
כתובת   להגדיר  כתובות  ריבוי  של 

  ראשית 

   

שכונה     14 הגדרת  תאפשר  המערכת 
 עבור תיק הפיקוח 
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התאמת   תכונה  נושא  מס"ד 
המערכת  
לדרישה  

במועד הגשת  
ההצעה  
 )כ/ח/ל ( 

פעילות  
נדרשת  

להתאמת  
המערכת  
לדרישה  

 )ק/נ/פ( 

יישום  
הדרישה  

אצל 
לקוחות  
קודמים  
 )מ/ח/ט( 

המערכת תאפשר לקלוט את גושים     15
מנתוני   העברה  תיק  של  וחלקות 

 ייעודי קרקע 

   

כספים     16 ניהול  תאפשר  המערכת 
הפיקוח   לתיק  הנוגעים  ואגרות 
וביצוע תשלומים מאתר האינטרנט  

 של הוועדה 

   

תיק     17 לכל  קישור  תאפשר  המערכת 
לו   הקשורים  מסמכים  של  פיקוח 
היתר   של  מעוגן  תשריט  לרבות 

 הבניה 

   

כל     18 עבור  קליטה  תאפשר  המערכת 
 תיק פיקוח של בעלי העניין 

   

המערכת תאפשר שליחת הודעות ב     19
SMS  לבעלי העניין 

   

תהליכי     20 ניהול  תאפשר  המערכת 
שיכלול לפחות פרוט  אכיפה באופן  

סטאטוס   האכיפה,  פעולת  של 
העברה   נסיבות  תאריך,  הטיפול, 
שייקבע   כפי  לטיפול  עדיפות  וסדר 

 על ידי הוועדה 

   

באופן   ממשקים  21 להציג  תאפשר  המערכת 
המיקום   את  במערכת  מובנה 
הגיאוגרפי של תיק הפיקוח על רקע  
גושים חלקות ו/או אורתופוטו של  

 העירייה 

   

22 
 

תיק   לכל  לקלוט  תאפשר  המערכת 
פיקוח את מיקום העבירה המדוייק  

נתוני   קליטת  ועל  X Yבאמצעות   ,
לאתר   גישה  זה  מידע  , GISבסיס 

הבקשה  ואיתור  סימון  כולל 
 בהמשך .

   

ממשק     23 למערכת    ONLINEיבוצע 
GIS    שיאפשר הצגת נתוני הפיקוח

  GISכשכבות דינאמיות במערכת ה  
)שכבות נושאיות בחלוקות שיקבעו  
בלחיצה   ומעבר  העירייה(.  ידי  על 
פרטים   להצגת  הפיקוח  מתיק 

 מלאים של תיק הפיקוח. 

   

יתאפשר ממשק דו כייוני בין מודול     24
למערכת   בניה     GISפיקוח 
נתוני   כתובות,  ,  XYבאמצעות 

 מגרשים, חלקות 

   

המערכת תסייע למשתמש בקליטת     25
ותמנע שגיאות בקליטת    XYנתוני  

העתקת   באמצעות  הקורדינאטות 
 GISקורדינטה ממערכת 

   

של  דוחות  26 החדשים  התיקונים  במסגרת 
ובניה,   לפיקוח  הארצית  היחידה 

   



 שדרות עיריית 
   GIS, אגף הנדסה ומערכת מידע גיאוגרפית  מכרז מערכות ועדה לתכנון ובנייה 

  

-   140   - 

 

 

 

התאמת   תכונה  נושא  מס"ד 
המערכת  
לדרישה  

במועד הגשת  
ההצעה  
 )כ/ח/ל ( 

פעילות  
נדרשת  

להתאמת  
המערכת  
לדרישה  

 )ק/נ/פ( 

יישום  
הדרישה  

אצל 
לקוחות  
קודמים  
 )מ/ח/ט( 

דוחות   לספק  הועדה  נדרשת 
פעילות   את  המסכמים  רבעוניים 
המערכת   האכיפה.  בנושא  הוועדה 
בצורה   אלה  דוחות  הפקת  תאפשר 

 מובנית וידידותית למשתמש 
27 

 
דוחות   הפקת  תאפשר  המערכת 
ובהתאם   שונים  בחתכים  פיקוח 

 הפיקוח לסוג תיק 

   

דפיות     28 הפקת  תאפשר  המערכת 
איתור בהתאם לעיצוב שייקבע על  

 ידי הוועדה 

   

כספים   קנסות  29 מודול  תכלול  המערכת 
להפיק   המאפשר  פיקוח  לתיקי 
מוסדר   באופן  מנהליים  קנסות 
מתוך המערכת ובכלל זה מסמכים  
כספיים נוספים הרלוונטיים לנושא  

 הפיקוח 

   

תעריפי  המערכת     30 בחירת  תאפשר 
התעריפים   טבלת  מתוך  קנסות 

 מרכזית של המערכת 

   

קנסות     31 הפקת  תאפשר  המערכת 
הקנס    -מנהליים גובה  חישוב 

בהתאם לתקנות, כולל הפקת שובר  
יצירת   לרבות  לתשלום  מגנטי 

 מסלקה במערכת החיוב 

   

מעקב ובקרה אחר תשלום הקנסות     32
הקבועים   המועדים  בחוק,  עפ"י 

במידת   פיגורים  ריביות  חישוב 
 הצורך 

   

בקשה    33 קנס/  לביטול  בקשות 
המערכת   לתוך  ייקלטו  לשיפוט 

 התפעולית 

   

באתר  אתר הוועדה  34 הקנס  סטטוס  אחר  מעקב 
 ההנדסי 

   

לאזרח     35 הצגה  תאפשר  המערכת 
של   האינטרנט  אתר  באמצעות 

 הסדרים בתיקי פיקוח 
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 היטלי השבחה 

התאמת   תכונה נושא מס"ד
המערכת  
לדרישה  

במועד  
הגשת  

ההצעה  
 )כ/ח/ל ( 

פעילות  
נדרשת  

להתאמת  
המערכת  
לדרישה  

 )ק/נ/פ( 

יישום  
הדרישה  

אצל 
לקוחות  
קודמים  
 )מ/ח/ט( 

 כללי  1
המערכת תאפשר ניהול ומעקב אחר תהליך טיפול  

 באגרות, והטלי השבחה 
   

2   

תאפשר העברת תוצאת חישוב אגרות   המערכת
והיטלים למערכת הגביה של העירייה כולל זיהוי  
הנכס וקבלת עדכון ממערכת הגביה בדבר ביצוע  
התשלום בידי התושב או אי ביצוע התשלום. על  

 הממשק להיות דו כיווני, ובזמן אמת 

   

3   

המערכת תכלול מנגנון לניהול כספי של היטלי  
הצמודות בהתאם לחוק תכנון  ההשבחה לרבות  

 ובניה 

   

4   
המערכת תאפשר ניהול שומות מטבלאות, שומות  
 ועדה, שומות נגדיות, מוסכמות, מרכיבי השומה. 

   

5   

המערכת תאפשר קליטה ובקרה בדבר ערבויות  
בנקאיות עבור בקשות למימוש במקרה של אי  
הסכמה לרבות פרטי הערבות: סכום, מועדים,  

 סטטוס וכד' 

   

6   

המערכת תאפשר תעוד שיטת ביצוע חישוב האגרות  
וההטלים ותעוד פנימי של אופן ביצוע החישוב לכל  

 אגרה והיטל 

   

7   

קישור בין נתונים כספיים  המערכת תאפשר  
במערכת היטלי השבחה לנתונים כספיים במערכת  

 רישוי 

   

8   

המערכת תאפשר יצירת דו"ח כספי לפי תאריך  
ולפי תאריך הפקת שומה ו/או דרישת  תשלום 
 תשלום 

   

9   

המערכת תאפשר עבור כל היטל השבחה הצגה של  
התוכניות שקבעו את ההשבחה על בסיס נתוני  

 מודול מעקב תב"ע וייעודי קרקע. 

   

10   
המערכת תאפשר מעקב אחר מימוש זכויות  

 מקרקעין 
   

11   

ותמונות עבור  המערכת תאפשר ניהול מסמכים  
תיק השבחה.  מסמכים אלה יהיו זמינים מכל  

 רכיבי המערכת ובכפוף למערך הרשאות 

   

12   

המערכת תאפשר ניהול בקשות להעברה לטאבו,  
היתר בניה, שימוש חורג, פטור, תשלומי מקדמות.  

 לרבות קישור לתוכנת הגביה.

   

13   
המערכת תאפשר ביצוע תשלומים של היטלי  

 השבחה באמצעות אתר הוועדה
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 מעקב תב"ע 

התאמת   תכונה  נושא  מס"ד 
המערכת  
לדרישה  

במועד  
הגשת  

ההצעה  
 )כ/ח/ל ( 

פעילות  
נדרשת  

להתאמת  
המערכת  
לדרישה  

 )ק/נ/פ( 

יישום  
הדרישה  

אצל 
לקוחות  
קודמים  
 )מ/ח/ט( 

 רגולציה  1
תב"ע מעקב  למערכת    מודול  מלאים  ממשקים  יכלול 
 תוכניות למינהל התכנון לניהו 

   

2   

של   וניהול  נתונים  קליטת  יאפשר  תב"ע  מעקב  מוודל 
ותוכניות שהוגשו   נוהל מבא"ת  עפ"י  תוכניות שהוגשו 

 לועדה טרם הנוהל 

   

3   
מינהל למערכת  הורדה    ממשק  יאפשר  התכנון 

 בניהול גרסאות   ךאוטומטית של מסמכים ויתמו

   

4   
ניהול של סטאטוסים ושלבי פרסום   המערכת תאפשר 

 התוכנית בהתאם לרגולציה ובהתאם לנהלי הוועדה 

   

 כללי  5

מסוגים   תוכניות  לניהול  אפשרות  תכלול  המערכת 
שונים לרבות: תוכנית מפורטת, תוכניות מתאר, תצ"ר,  

 תת"ל, תוכניות איחוד וחלוקה וכיוב' 

   

6   

עבור   המידע  כל  את  ינהל  התוכניות  ניהול  מודול  
לרבות   במערכת  המנוהלות  השונות  התוכניות 

מודול  צרופותיהן.  נתונים ומסמכים אלה ינוהלו רק ב
רישוי   האחרים:  המערכת  רכיבי  כל  את  ושימשו  זה 

 .GISבניה, ייעודי קרקע, השבחה,  

   

7   

של התוכנית   עניין  בעלי  פרטי  ניהול  המערכת תאפשר 
)יוזם התוכנית, בעלי הקרקע, עורך, מודד(.  בעל עניין  
שקיים   עניין  בעל  שבליטת  כך  מרכזית  בטבלה  ינוהל 

 במערכת לא תדרש קליטה של כל פרטיו 

   

8   

לתוכנית   התנגדות  תהלכי  של  ניהול  תאפשר  המערכת 
שהתנגדויות להגדת  אפשרות  אתר    כוללל  באמצעות 

 הוועדה 

   

9   

שלבי   תהליכים  וניהול  מעקב  תאפשר  המערכת 
מהתהליכים   אחד  בכל  התוכניות  התקדמות 

 הסטטוטורים והשלבים של התוכנית 

   

10   
המערכת תאפשר חיבור צרופות מתוך סייר של מערכת  

 ההפעלה 

   

11   
המערכת תאפשר ניהול גושים וחלקות לתוכנית ובכלל  

 שמירה של גושים וחלקות היסטוריים זה 

   

12   
זה   ובכלל  לתוכנית  כתובות  ניהול  תאפשר  המערכת 

 שמירה של כתובות היסטוריים

   

13   
קורדינטות   נתוני  של  וניהול  שמירה  תאפשר  המערכת 

 ( XYעבור התוכנית )

   

14   
בתוכנית   הטיפול  תהליך  של  ניהול  תכלול  המערכת 

 ומעקב מול קבועי זמן 

   

15   
הוועדה   לישיבות  תוכנית  של  שיבוץ  תאפשר  המערכת 

 והפקת מסמכי הכנה לישיבות ומסמכים נלווים 
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התאמת   תכונה  נושא  מס"ד 
המערכת  
לדרישה  

במועד  
הגשת  

ההצעה  
 )כ/ח/ל ( 

פעילות  
נדרשת  

להתאמת  
המערכת  
לדרישה  

 )ק/נ/פ( 

יישום  
הדרישה  

אצל 
לקוחות  
קודמים  
 )מ/ח/ט( 

16   
בהתאם   התוכניות  הצגת  תאפשר  המערכת 

 לסטאטוסים שלהם בדפי המידע 

   

17   

תוכנית   שיוך  הוועדה  למשתמש  תאפשר  המערכת 
המיעד   בדף  שתופיע  מנת  על  קרקע  ייעודי  למערכת 
וברשימת התוכניות שחלות בחלקה בהתאם לסטאטוס  

 התוכנית. 

   

18   
המערכת תאפשר יצירת טבלת אירועים ושלבים קבועה  

 שהזנתה תהיה מחוייבת בכל תכנית 

   

 אתר הוועדה  19
וצרופותיהן   תוכניות  נתוני  הצגת  תאפשר  המערכת 

 באמצעות אתר הוועדה 

   

20   

כל   של  פשוטה  בצורה  לאזרח  הצגה  תאפשר  המערכת 
לרבות   למיקומו  בקרה  או  מגוריו  במקום  התוכניות 
מבוצע   ממנו  ההתקן  של  מיקום  זיהוי  באמצעות 

 התשאול 
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 ייעודי קרקע 
התאמת   תכונה  נושא  מס"ד 

המערכת  
לדרישה  

במועד  
הגשת  

ההצעה  
 )כ/ח/ל ( 

פעילות נדרשת  
להתאמת  
המערכת  
לדרישה  

 )ק/נ/פ( 

יישום  
הדרישה  

אצל 
לקוחות  
קודמים  
 )מ/ח/ט( 

1.         
הבניה בכל  המערכת תנהל את זכויות   כללי 

 תאי השטח והחלקות במרחב התכנון 
      

2.         

קליטה,     תאפשר  קרקע  ייעודי  מערכת 
מתוכניות   מידע  של  וניהול  אחזור 
תמ"אות,   לרבות  שונים  מסוגים 
תרש"צים,  תמ"מים,  תת"לים, 

 תוכניות איחוד וחלוקה 

      

3.         
תוכניות     של  הצגה  תאפשר  המערכת 

השטח/   בתאי  שונים  הסטאטוסים 
 מגרשים וחלקות 

      

4.         

הקרקע    המערכת תאפשר קליטת יעודי  
או   לחלקה   התראות  החלקות,  של 
הערות   וכן  יחד,  חלקות  לקבוצת 

 לזכויות לחלקה/לקבוצת חלקות 

      

5.         
בהתאם     תתבסס  המידע  הפקת 

 לתוכניות שנקלטו במודול מעקב תב"ע
      

6.         

הקרקע     ייעוד  הצגת  תאפשר  המערכת 
שהגדירה   התוכנית  וקביעת  למגרש 

)גם   הוא  אותו  המגרש  בהם  במקרים 
 חל על יותר מגוש אחד(. 

      

7.         

המערכת תאפשר ניהול שטחים של תא    
שטח   בתוכנית,  המגרש  שטח  השטח: 
חלקת   מתוך  שטח  המקור,  חלקת 

 מקור, שטח גיאוגרפי מחושב 

      

8.         
בין     קשרים  עץ  ניהול  תכלול  המערכת 

הצגה   תאפשר  המערכת  החלקות.  
 גרפית )תרשים( של עץ החלקה.

      

9.         

כל     של  ייצוא  תאפשר  המערכת 
ה   במערכת  לקליטה     GISהתוצרים 

התראות,   כולל   מוסכמת  צביעה  ע"פ 
 רוזטות ושכבות נוספות 

      

10.     

דוחות     מגוון  להפיק  תאפשר  המערכת 
ומעקב ניהול  חלקות,    -לצורך  נתוני 

ייעוד  יה לפי  דוחות  חלקות,  סטורית 
 וכיוב 

      

11.     

מידע     שליפת  תאפשר  המערכת 
המידע   לכל  שאילתות   באמצעות 

גוש/חלקה/כתובת/ייעוד    -הנקלט לפי 
 קרקע/התראה וכו'  

      

12.     
מידע   מידע  דף דף  הפקת  תאפשר  המערכת 

תכנוני למגרש, חלקת מקור ותא שטח  
 יותר.בהתאם לתוכנית אחת או 

      

13.     

של     שילוב  יאפשר  התכנוני  המידע  דף 
תצוגה גיאוגרפית למיקום המגרש/תא  

( החלקה  הצגת    -(  GISהשטח/  כולל 
 צביעת הייעודים 
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התאמת   תכונה  נושא  מס"ד 
המערכת  
לדרישה  

במועד  
הגשת  

ההצעה  
 )כ/ח/ל ( 

פעילות נדרשת  
להתאמת  
המערכת  
לדרישה  

 )ק/נ/פ( 

יישום  
הדרישה  

אצל 
לקוחות  
קודמים  
 )מ/ח/ט( 

14.     

מידע     דף  הפקת  תאפשר  המערכת 
חלקת   ועבור  מגרש  כל  עבור  תכנוני 
המקור   שבחלקת  במקרה  גם  המקור 

 שונים. חלים ייעודים 

      

15.     

מידע     דף  הפקת  תאפשר  המערכת 
שיכיל   באופן  מקור  בחלקת  תכנוני 
של   וסיכום  הייעודים  כל  על  מידע 
ההוראות הבניה עבור החלקה בהתאם  

 לייעוד. 

      

16.     
סוגים     של  הפקה  תאפשר  המערכת 

שונים של דפי מידע בהתאם לדרישות  
 הוועדה 

      

17.     
המערכת תאפשר למשתמש לקבוע את    

בקומפילציה   ישתתפו  אשר  התוכניות 
 של הזכויות. 

      

18.     

ייעוד     של  קליטה  תאפשר  המערכת 
)ייעוד   למגרש  ראשי  ייעוד  וכן  למגרש 
בהתאם   ייעודים  של  קבוצה  המאגד 

 להגדרת הוועדה( 

      

19.     
מערכת ייעודי קרקע תציג לכל חלקה,    

את   הפקדה  מגרש  בתכנון,  התוכניות 
 ובתוקף בהתאם להחלטת הוועדה 

      

20.     
מגרש     לכל  תציג  קרקע  ייעודי  מערכת 

ואת   לו  המשוייכת  הכתובת  את 
 השכונה ככל שקיימת 

      

21.     
ניתן     יהיה  המערכת  שיופק  המידע  דף 

על   שייקבע  לפורמט  בהתאם  לעריכה 
 ידי הוועדה 

      

22.     
של  דף     הירארכי  עץ  יאפשר  המידע 

 נושאים ותתי נושאים 
      

23.     
מידע     דף  הפקת  תאפשר  המערכת 

לכל   בניה  זכויות  להצגת  קומפילטיבי 
 נקודת זמן 

      

24.     
יכלול     מהמערכת  שיופק  המידע  דף 

Hyper Link לנתוני התוכנית 
      

25.     
מהמערכת     מידע  דפי  הפקת  תתאפשר 

ממערכת   הוועדה,   GISלניהול 
 וממערכות אחרות של העירייה. 

      

26.     
מידע     דף  הפקת  תאפשר  המערכת 

בו   במקרים  גם  בשלמותו  למגרש 
 המגרש חל על חלקות מגושים שונים. 

      

27.     
של   אתר הוועדה  לאזרח  הצגה  תאפשר  המערכת 

 בהתאם למיקומו מידע תכנוני 
      

28.     
המערכת תאפשר הצגת מידע בהתאם    

לייעוד ראשי )ייעוד המאגד ייעודים  
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התאמת   תכונה  נושא  מס"ד 
המערכת  
לדרישה  

במועד  
הגשת  

ההצעה  
 )כ/ח/ל ( 

פעילות נדרשת  
להתאמת  
המערכת  
לדרישה  

 )ק/נ/פ( 

יישום  
הדרישה  

אצל 
לקוחות  
קודמים  
 )מ/ח/ט( 

שונים מאותו סוג( ובהתאם לייעוד  
 הקבוע במסמכי התוכנית 

 
 

 לתכנון ובניה  וועדההתר א

התאמת   תכונה  נושא  מס"ד 
המערכת  
לדרישה  

במועד  
הגשת  

ההצעה  
 )כ/ח/ל ( 

נדרשת  פעילות 
להתאמת  
המערכת  

 לדרישה )ק/נ/פ( 

יישום  
הדרישה  

אצל 
לקוחות  
קודמים  
 )מ/ח/ט( 

1.  

האתר יספק מענה מלא בהתאם לנוהל   כללי 
בוועדות   אינטרנט  אתר  ותפעול  ניהול 
נוהל   )מספר  ובניה  לתכנון  מקומיות 

כל  02/10/2017מתאריך    500-002 או   )
 נוהל מעודכן אחר 

   

2.  
המשתמש של אתר הוועדה יהיה    ממשק 

בהתאם לאפיון שייקבע על ידי העירייה  
 UIלרבות עיצוב 

   

3.  

מתוך     onlineהאתר יציג מידע מעודכן   
כולל   הפנימית,  התפעולית  המערכת 
מסמכים סרוקים )התרי בנייה, תשריטי  
פרוטוקולים   יום,  סדרי   , וכיוב(  תב"ע 

 פרסום הודעות וכיוב 
 

   

4.  

תשאול     לבצע  יאפשר  הוועדה  אתר 
המערכת   רכיבי  מכלל  לנתונים 
בניה,   ופיקוח  רישוי  לרבות  המיושמים 

 מעקב תב"ע, ייעודי קרקע ואחרים 

   

5.  

ניהול נתוני המערכת יבוצע בשירות ענן    
מנגנון   יכלול  הענן  שירות  המציע.  של 

נתונים   מערכות    Onlineעדכון  מול 
 המידע התפעוליות. 

   

6.  
לניהול תוכן     אתר הוועדה יכלול מנגנון 

שיאפשר למנהל האתר מטעם העירייה  
 ניהול מלא של תכני האתר 

   

7.  

מידע     אחזור  יאפשר  האינטרנט  אתר 
רכיבי   מכלל  וחלקות  גושים  על  רוחבי 
גוש   בבחירת  לדוגמא  כך  המערכת.  
נתוני תוכניות,   וחלקה יתקבל מידע על 
בהסדר   פיקוח  תיקי  להיתר,  בקשות 

 . GISושילוב של מפת 

   

8.  
טפסים     ליצירת  יישום  תכלול  המערכת 

אינטרנטיים,    On-Lineמקוונים  
רס מאתר מאובטחים,  פונסיביים 
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התאמת   תכונה  נושא  מס"ד 
המערכת  
לדרישה  

במועד  
הגשת  

ההצעה  
 )כ/ח/ל ( 

נדרשת  פעילות 
להתאמת  
המערכת  

 לדרישה )ק/נ/פ( 

יישום  
הדרישה  

אצל 
לקוחות  
קודמים  
 )מ/ח/ט( 

של   אוטומטי  שילוב  כולל  האינטרנט 
והוועדה   ההנדסה  ממערכות  נתונים 
לתכנון ובניה לאחר הזדהות הפונה בשם  

וסיסמא.   תאפשר  משתמש  המערכת 
הורדה, מילוי ושליחה מאובטחת על ידי  
אישור   קבלת  גם  כמו  הקצה  משתמש 

 טפסים.  של מהמערכת בדבר שליחתם 
טפסים   נתוני  קליטת  תאפשר  המערכת 

וועדה   לניהול  תהליך  במערכת  ויצירת 
 להמשך טיפול. 

תאפשר   עדכון  המערכת  שליחת 
על   לפונה  בטיפול    התקדמותאוטומטי 

 . בפניה

9.  

וקביעת תורים     ניהול  המערכת תאפשר 
ממשק  לרבות  וזאת  קהל  לקבלת 

Microsoft Outlook    ,זמינות לבדיקת 
מראש  קבועים  מועדים  להקצאת 
אינטרנטי   טופס  לפתיחת  קהל,  לקבלת 
מראש   מותאם  מאובטח  רספונסיבי 
לקיום   אישור  לפגישה,  בקשה  בדבר 
ביומן   הפגישה  זמן  ושריון  הפגישה, 

הגורם  Outlookה נקבעה    של  איתו 
הפגישה. המערכת תתמוך בזימון התור  
על   ניהולו  אינטרנט,  יישום  באמצעות 
ידי עובדי העירייה ותמיכה בניהול התור  

ו   פייזים  )תורים  העירייה    3במשרדי 
 מסכי תצוגה לאזרח(. 

   

10.  

רספונסיבית    מערכת  תהיה    המערכת 
בתחנת   שונים  בהתקנים  שתתמוך 
לוח,   מחשבי  שולחני,  מחשב  הקצה: 

 טלפונים חכמים 

   

11.  
מול     אוטומטי  באופן  המערכת תתעדכן 

 מערכת ניהול וועדה 
   

12.  

על     שיתריעו  מנגנונים  תכלול  המערכת 
תקלות בעדכון נתונים בין מערכת ניהול  

הוועדהוועדה   של  האינטרנט  .   לאתר 
י המשתמש  אתמסך  עדכון    ציג  מועד 

 מידע אחרון שבוצע. 

   

13.  
תדמיתי     מידע  ניהול  תאפשר  המערכת 

 של הוועדה  
   

14.  

אתר הוועדה יכלול הצגת מודול הודעות    
לכל   את  הוועדה.   להציג  ניתן  הודעה 

את   ולהגדיר  ההודעה  תוכן  התאריך, 
עדכון   תצוגה.   וסיום  תחילה  תאריך 
ההודעות יתאפשר על ידי מומחה תוכן  
ידי   על  ויוכשר  העירייה  ידי  על  שיוגדר 

 המציע. 
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התאמת   תכונה  נושא  מס"ד 
המערכת  
לדרישה  

במועד  
הגשת  

ההצעה  
 )כ/ח/ל ( 

נדרשת  פעילות 
להתאמת  
המערכת  

 לדרישה )ק/נ/פ( 

יישום  
הדרישה  

אצל 
לקוחות  
קודמים  
 )מ/ח/ט( 

15.  
לעריכת     גמיש  מנגנון  תכלול  המערכת 

תפריטי האתר ללא הגבלה לעץ הניווט  
 והרמות בו 

   

16.  
בנושאי     מידע  אחזור  תאפשר  המערכת 

 רישוי בניה וישיבות וועדה 
   

17.  

שוטפת     והצגה  עדכון  תאפשר  המערכת 
כפי   לתצוגה  הנדרשים  דוחות  של 
גוף   כל  או  העירייה  ידי  על  שיוגדרו 

 רגולטיבי שהוועדה תהיה מחויבת לו 

   

18.  
של     ותשאול  מידע  תאפשר  המערכת 

 תוכניות בנין עיר 
   

19.  
של     ותשאול  מידע  תאפשר  המערכת 

 זכויות בניה 
   

20.  
המשלבים     עמודים  תכלול  המערכת 

תצוגה של מידע מילולי ומידע במערכת  
 באותו עמוד  GISה 

   

21.  

ביצוע     אפשרות  תכלול  המערכת 
היטלים   אגרות,  של  תשלומים 
ידי   על  שייקבעו  נוספים  ושירותים 
הוועדה.  ביצוע תשלום יכלול ממשק דו  
למערכת   האינטרנט  מערכת  בין  כיווני 
ניהול ועדה ומערכת הגביה של העירייה  
את   יעדכן  שיבוצע  תשלום  שכל  באופן 

 המערכת ניהול וועדה ומערכת הגביה.

   

22.  
אפשרות להפקדת שובר תשלום לתיקי    

מידע, אישורים לטאבו, פקדון לבקשות  
 להיתר באופן עצמאי ע"י התושב

   

23.  

תאפשר ביצוע חיפושים על פי  המערכת    
כללי   מידע  של  בתכנים  חופשי  טקסט 
ובתכנים שמקורם במערכת ניהול ועדה  

 )לדוגמא חיפוש לפי שם מבקש(

   

24.  

קישורים     אפשרות  תכלול  המערכת 
, מנהל  Gov Mapלאתרי אינטרנט כגון  

מפרטי   יבוצעו  הקישורים  התכנון.  
תב"ע מפרטי  )לדוגמא  קישור    יישות 

 לאיתור התוכנית במינהל התכנון( 

   

25.  

של     ותצוגה  ניהול  תאפשר  המערכת 
מידע   לפריטי  המקושרים  מסמכים 
מסמכי   לדוגמא:  במערכת  המוצגים 

גרמושקות להיתר,  מסמכי    בקשה 
הקבצים   )אחסון  עיר   בנין  תוכניות 

המציע של  ענן  בשירותי  ללא    יבוצע 
 (. מגבלת נפח

   

26.  
דוחות,      נהלים,  טפסים,  יוצגו  באתר 

חדשות, תכניות, מסמכי בקשות, ארכיב  
 (גם מתוך תיקי בניןמסמכים )
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התאמת   תכונה  נושא  מס"ד 
המערכת  
לדרישה  

במועד  
הגשת  

ההצעה  
 )כ/ח/ל ( 

נדרשת  פעילות 
להתאמת  
המערכת  

 לדרישה )ק/נ/פ( 

יישום  
הדרישה  

אצל 
לקוחות  
קודמים  
 )מ/ח/ט( 

27.  
תיק הסבר מפורט לניהול    יומצא לועדה  

עצמי   באופן  ההנדסי  באתר  ושימוש 
 כולל שם משתמש וסיסמה לניהול תוכן 

   

28.  
באתר     יוצגו  בישיבות  שנדונו  בקשות 

גם   שהתקיימה  הישיבה  תחת  הועדה 
 לפני פרסום פרוטוקול דיון 

   

29.  

של    אתר  פרסום  יאפשר  האינטרנט 
בניין,   תיק  מסמכי  בקשות,  מסמכי 
ומסמכים   עיר  בנין  תוכניות  מסמכי 
ללא   היתרים  גרמושקות,  כגון  אחרים 

 מגבלת נפח אחסון.   

   

30.  

  מסמכים   פרסום   תאפשר  המערכת 
  הוועדה   לאתר  התפעוליות  מהמערכות 

  לקודי   בהתאם  אוטומטית   בצורה
 הוועדה  ידי על  שיוגדרו מסמכים

   

31.  

של    המערכת  עמודים  הזנקת  תאפשר 
של   שליחה  תוך   URL/APIיישויות 

לדוגמא   כך  המבוקש  המידע  והצגת 
יתאפשר הפעלת האתר בשליחת פרמטר  
חלקה,   נתוני  והצגת  חיצונית  ממערכת 

 מגרש, תיק בניין, בקשה וכיוב'.
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 נכסים  ניהול

התאמת   תכונה  נושא  מס"ד 
המערכת  
לדרישה  
במועד  
הגשת  

ההצעה  
 )כ/ח/ל ( 

פעילות  
נדרשת  

להתאמת  
המערכת  
לדרישה  
 )ק/נ/פ( 

יישום  
הדרישה  

אצל 
לקוחות  
קודמים  
 )מ/ח/ט( 

ניהול   1
 נתוני נכס 

הצגת מידע על מאפייני הנכס לרבות קביעת מספר מזהה 
חד ערכי לכל נכס, שמירת מספר מזהה של הנכס במערכת 

 ארנונה, זיהוי הנכס במרשם המקרקעין 

   

    המערכת תשמור את שם הנכס בהתאם להגדרה הקייניית    2

המערכת תאפשר ניהול אנשי קשר לנכס לרבות בעלי עניין.     3
בכל  המידע  ועדכון  קשר  איש  של  פרטים  עדכון  יתאפשר 

 הנכסים המקושרים אליו. 

   

הגדרת נתוני מיקום לרבות נתוני גושים המערכת תאפשר     4
 X, Yוחלקות, כתובות, נתוני 

   

לרבות    5 בנכס  משתמשים  של  תיעוד  תאפשר  המערכת 
 ריבוי משמשים וניהול היסטורי של משתמשים בנכס )*( 

   

רישום נתוני בעלי הזכויות בחלקות לרבות מידע קנייני,    6
כל   רישום  היסטוריות.  וזכויות  בנכס משפטי  הזכויות 

תכנוניות  זכויות  שכירות,  חכירה,  בעלות,  זכויות  לרבות 
 )*( 

   

תאפשר     7 והמשתמשים המערכת  המחזיקים  נתוני  רישום 
בנכס ובמבנים לרבות היסטורית מחזיקים, שטחי שימוש, 

 חוזים והסכמים

   

תאפשר     8 שווי המערכת  והערכות  שומות  וניהול  רישום 
ושיוכם לישויות המערכת. וזאת לרבות סוג מסוגים שונים  

הערכה/ שומה, מרכיבי השומה, תאריכים, סכומים, ניהול 
 תהליכים לשומה 

   

    המערכת תכלול תיעוד של מהות ומקור הזכות בנכס    9

זה    10 ובכלל  נכסים  של  הירארכיה  ניהול  תאפשר  המערכת 
 קשורים. ניהול קשר בין נכס אב לנכס בן ובין נכסים 

   

מידע   11
תכנוני על  

 הנכס 

המערכת תאפשר שמירת נתוני הנכס כפי שמופיע במרשם 
 המקרקעין לרבות פרוט גושים וחלקות ובעלי הזכות 

   

המערכת תאפשר ניהול היסטוריה של גושים וחלקות בהם    12
 הנכס חל 

   

    ניהול תוכניות בנין עיר שחלות על הנכס המערכת תאפשר    13

    ניהול זכויות בניה בנכס ובמחוברים המערכת תאפשר    14

ניהול   15
 מסמכים 

ניהול תוכנית קובעת ייעוד וקביעת מגרש המערכת תאפשר  
 מתוך תוכנית 

   

תאפשר     16 לנכס המערכת  המקושרים  שונים  חוזים  ניהול 
נתוני   לרבות תשריטים ניתן לשייך  ותרשימים של הנכס. 

בכל  המידע  יעודכן  חוזה  בעדכון  נכסים.   למספר  חוזר 
 הנכסים המקושרים לחוזה. 
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התאמת   תכונה  נושא  מס"ד 
המערכת  
לדרישה  
במועד  
הגשת  

ההצעה  
 )כ/ח/ל ( 

פעילות  
נדרשת  

להתאמת  
המערכת  
לדרישה  
 )ק/נ/פ( 

יישום  
הדרישה  

אצל 
לקוחות  
קודמים  
 )מ/ח/ט( 

תאפשר     17 כולל המערכת  לנכס  המקושרים  מסמכים  ניהול 
 אפשרות לאיתור מסמך עפ"י שם

   

תאפשר     18 ניתן המערכת  לנכס.   מקושרות  תמונות  ניהול 
 מספר תמונות ומסמכים לנכס בו זמנית. יהיה לקשר 

   

תאפשר     19 מסמכים   MetaDataשמירת  המערכת  עבור 
המקושרים לנכס ובכלל זה ניהול מידע של יצירת המסמך, 

 גורם מעדכן, נתוני מקום של התמונות 

   

הנכס  מבנים   20 מסך  מתוך  מסמכים  איתור  תאפשר  המערכת 
ה   ממאפיני  אחד  כל  של  איתור  באמצעות  לו   - ומחוצה 

Meta data   של המסמך 

   

פרטי ההיתר של במבנה לרבות תיעוד    המערכת תאפשר     21
 תיק בניין והבקשות להיתר 

   

תאפשר     22 והשימוש המערכת  בנכס  החלים  המבנים  תיעוד 
 בהם

   

ניהול שטחים של הנכס לרבות קומות, המערכת תאפשר     23
 מפלסים: שטח עיקרי/ שטחי שירות 

   

בדיקות   24
 שטח

תאפשר   בנכס המערכת  מחזיקים  של  פרטים  ניהול 
 והשימוש )*( 

   

    תיעוד ביקורים שנערכו בנכס המערכת תאפשר    25

    תיעוד ממצאי ביקור שטח המערכת תאפשר    26

ניהול   27
היבטים  
 כספיים 

תאפשר   לנתוני המערכת  המידע  וקישור  ערבויות  ניהול 
 מערכת פיננסית )*( 

   

זה    28 ובכלל  הנכס  של  תשלומים  ניהול  תאפשר  המערכת 
לחוזים  תשלום  הגדרות  תשלום,  דרישות  אחר  מעקב 
ותשלומים החלים על הנכסים לרבות תשלומים ותקבולים 

ת כגון:  שונים  ותשלומים  חוזים  לרשויות, בגין  שלומים 
 תשלומי מיסים, תשלומי קנסות 

   

לרבות    29 בנכס  הקשור  הכספי  הפן  ניהול  תאפשר  המערכת 
למערכת  משיקים  יהיו  הכנסות  נתוני  תקבולים.   ניהול 

 הגביה של העירייה 

   

    ניהול ותיעוד השקעות כספיות שבוצעו בנכס    30

הנכס     31 ביטוחי  של  ותיעוד  הפוליסה, ניהול  מועד  לרבות 
 חברה מבטחת, מספר הפוליסה, תאריך פקיעת תוקף 

   

תאריך    32 ניהול  לרבות  בנכס  שבוצעו  שמאויות  ניהול 
 השמאות, גורם מבצע , שיערוך כספי של הנכס. 

   

ניהול     33 וניהולם המערכת תאפשר  חיובים כספיים שבוצעו 
 ברמת הנכס. 
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התאמת   תכונה  נושא  מס"ד 
המערכת  
לדרישה  
במועד  
הגשת  

ההצעה  
 )כ/ח/ל ( 

פעילות  
נדרשת  

להתאמת  
המערכת  
לדרישה  
 )ק/נ/פ( 

יישום  
הדרישה  

אצל 
לקוחות  
קודמים  
 )מ/ח/ט( 

היבט   34
 מרחבי 

    תאפשר הצגה גיאוגרפית של הנכס המערכת 

    GISמידע על הנכס יתאפשר מתוך מערכת ה    35

הנכס    36 מיקום  של  הצגה  תתאפשר  הנכס  כרטיס  מתוך 
 GISבאמצעות התמקדות למערכת ה 

   

ניהול   37
 תהליכים

חדש  נכס  יצירת  של  תהליכים  יצירת  תאפשר  המערכת 
 במערכת 

   

תאפשר     38 לרבות המערכת  נכסים  הקצאת  תהליכי  ניהול 
ניהול החלטות של ועדת הקצאות, ניהול מסמכים נדרשים, 

 ניהול ישיבות ומעקב החלטות

   

תאפשר     39 הקשורים המערכת  משפטיים  תהליכים  ניהול 
 בנכס בנושאי פיצויים, דמי שימוש, החזרת מקרקעין וכו'

   

ניהול תהליכי רישום, מעקב ובקרה אחר המערכת תאפשר     40
תכנון   חוק  לפי  ציבורי  במקרקעין  חזקה  תפיסת  הסדרת 

 ובניה 

   

ומעקב   ניהול תהליך טיפול, רישום, תעודהמערכת תאפשר     41
הפקעות  ביצוע  לרבות:  וזאת  נכסים  הפקעות  אחר 
היסטוריות, ביצוע הפקעות שוטפות של מקרקעין המיועד 
ברשומות,  הפקעות  פרסום  אחר  מעקב  ציבור,  לצרכי 
שמאים  מינוי  רישום  לבעלים,  הודעות  ושליחת  איתור 
מו"מ  ניהול  אחר  מעקב  מופקעים,  מקרקעין  להערכת 

מש תביעות  מעקב  מימוש לפיצויים,  אחר  מעקב  פטיו 
 נכסים בפועל. 

   

תאפשר     42 הנכס המערכת  בגין  תשלומים  תהליכי  ניהול 
לרבות התקשרויות, תוקף התקשרות, ערבויות, אבני דרך 

 לתשלום 

   

ניהול תהלכים כספיים הקשורים בנכס  המערכת תאפשר     43
 קליטת נתוני חיוב של משתמשים בנכסים  -

   

תאפשר     44 לשימוש המערכת  נכסים  שכירת  תהליכי  ניהול 
 העירייה, מכירת נכסים , רכישת נכסים  

   

ניהול תהליכי רישום מעקב ובקרה אחר המערכת תאפשר     45
וכתובותיהם.  בעלי החלקות הפולשות לשטחים עירוניים 

 הזמנת מפות מדידה ממודד מוסמך לסימון הפלישות.  

   

תאפשר     46 תעוד המערכת  בקרה  נכס,  רישום  תהליך  ניהול 
 טיפול במס רכוש ומס שבח  

   

תהלכי     47 לניהול  אפשרות  תכלול  והעברת המערכת  עבודה 
 משימות בין משתמשי המערכת

   

המערכת  תזכורות  48 של  פנימי  תזכורות  מנגנון  תכלול  המערכת 
המשתמש  להגדרת  בהתאם  התראות  יצירת  שיאפשר 

 יום.   30לגודמא תזכורות על ערבות שפגה בעוד 

   

תאפשר     49 תזכורות המערכת  הגדרת  תזכורת:  ניהול 
לתהליכים ושלבים, חוזים ודרישות, ולכל ישות במערכת 
למרכיבי   או  לנכס  שייכת  שאינה  כללית  תזכורת  לרבות 
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התאמת   תכונה  נושא  מס"ד 
המערכת  
לדרישה  
במועד  
הגשת  

ההצעה  
 )כ/ח/ל ( 

פעילות  
נדרשת  

להתאמת  
המערכת  
לדרישה  
 )ק/נ/פ( 

יישום  
הדרישה  

אצל 
לקוחות  
קודמים  
 )מ/ח/ט( 

הנכס. הגדרת סוג התזכורת: חד פעמית מחזורית, נמען, 
 תוכן התזכורת, תדירות . 

המערכת תאפשר העברת תזכורות והתראות למשתמשים    50
)שירות שליחת המסרונים הינה באחריות   SMSבאמצעות  
 העירייה(. 

   

ייכללו  המערכת תאפשר     51 בכל מקרה בו תוצאות הבחירה 
אחד   מאובייקט  רשימת   - יותר  למשתמש  תוצג 

האובייקטים והוא יוכל לצפות במידע על כל אחד מהם על 
 בחירתו או הרשאתו. פי 

   

הפקת   52
דוחות  

 ומסמכים 

    הפקת דו"ח  הקצאות של נכסי העירייההמערכת תאפשר 

מידע   53
 לציבור 

המערכת תציג מידע לציבור בהתאם למדינות הפרסום של 
 העירייה. 
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 דרישות מערכת המידע לחבילת השירותים לניהול מידע גיאוגרפי, תמרורים ותשתיות: 

 

התאמת   תכונה  נושא  מס"ד 
המערכת  
לדרישה  
במועד הגשת  
ההצעה  
 )כ/ח/ל ( 

פעילות  
נדרשת  
להתאמת  
המערכת  
לדרישה  
 )ק/נ/פ( 

יישום  
הדרישה  
אצל 
לקוחות  
קודמים  
 )מ/ח/ט( 

 כללי  1

תאפשר הצגת מידע  גיאוגרפי לעובדי    GISמערכת ה  
העירייה, מתכננים, גורמי מקצוע ותושבים בהתאם  

 למנגנון ההרשאות. 

      

2   

ההפעלה   למערכות  רספונסיביית  תהיה  המערכת 
לרבות   הנפוצים  הקצה  אביזרי  ולכל   PCהנפוצות 

 סמארטפונים, טאבלטים וכל אביזר קצה נפוץ אחר 

      

3   

ה   אינטגרטיבית     GISמערכת  מערכת  תהווה 
שתאפשר תצוגה גיאוגרפית וניתוח מידע ממודולים  
שונים המסופקים על ידי המציע ומערכות העירייה.   
של   גיאוגרפית  הצגה  תאפשר  המערכת  לדוגמא  כך 
בקשות מתוך מערכת הרישוי, חלקות בהם לא נוצלו  

בפועל הבניה  זכויות  מומשו  לא  ו/או  בניה  .  זכויות 
המערכת   מהגדרות  חלק  הינה  התצוגה  הגדרת 

 וכלולה בהצעת המציע.

      

4   

המערכת תאפשר שילוב של שירותי מיפוי חיצוניים   
כגון   המידע  משכבות   WMS/ WFS/ Arcכחלק 

GIS Server    ,המים תאגיד  ובניה,  לתכנון  ועדות   (
מנהל התכנון, מרכז למיפוי ישראל משרדי ממשלה  

 וכד'(

      

5   

  APIתאפשר קבלת נתונים בממשק    GISמערכת ה  
גבי   על  המידע  והצגת  בארגון  מופעלת  ממערכת 

 המפה 

      

6   
ומילולי   גיאוגרפי  מידע  עדכון  תאפשר  המערכת 

 באופן עצמאי של העירייה )*( 

      

7   

על   מערכת  ניהול  אפשרויות  תכלול  המידע  מערכת 
 GISידי עובד שיוכשר על ידי הספק לניהול מערכת  

קביעת   מידע,  שכבות  עדכון  כגון:  פעילות  ולביצוע 
לביצוע   הגדרות  תצוגה,  הגדרות  סימבולוגיה, 

 פעילויות, הוספת כלים )*( 

      

8   

מספר   המאגדת  להדלקה  שכבה  להגדיר  יכולת 
שכבת   הדלקת  לדוגמא  שונים  מסוגים  שכבות 
זמנית שכבת התראות קוויות,   בו  התראות תדליק 

 ות. נקודיות ופוליגונלי

      

9   

המערכת תאפשר ניהול של שכבות באופן הירארכי  
רמות   תגביל את  לא  לנושאים.  המערכת  וחלוקתן 
ההירארכיה  ותאפשר הצגה גרפית של החלוקה )עץ  

 נושאים(. 

      

10   

נושא   פי  על  מפה  יישומי  יצירת  תאפשר  המערכת 
בנוסף ליישום המרכזי של העירייה. היישומים יציגו  

 ללא שכפול מידע  GISאת המידע משירותי 

      

11   

מנתונים   מידע  שכבות  תצוגת  תאפשר  המערכת 
מקבצי   תתאפשר  הקבצים  טעינת  ליישום.  שיטענו 

TXT, CSV,XLSX  עם קובץ  טעינת  לדוגמא:     .
והצגת   חלקות   קורדינטות/כתובות/גושים  נתוני 
פרמטר/   עפ"י  כמותי/  באופי  המפה   ע"ג  הנתונים 
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התאמת   תכונה  נושא  מס"ד 
המערכת  
לדרישה  
במועד הגשת  
ההצעה  
 )כ/ח/ל ( 

פעילות  
נדרשת  
להתאמת  
המערכת  
לדרישה  
 )ק/נ/פ( 

יישום  
הדרישה  
אצל 
לקוחות  
קודמים  
 )מ/ח/ט( 

מסוכם  .  מנהל המערכת יוכל לבצע טעינה שתשמר 
מנתו צפיה.    כחלק  הרשאות  ולהגדיר  הפרוייקט  ני 

יוכל לבצע את   משתמש קצה שאיננו מנהל מערכת 
הטעינה לשימושו בלבד ו/או לשתף את המידע עם  

 משתמש אחר. 

12   

לעבודה   מקומית  להתקנה  רכיב  תכלול  המערכת 
לשעת חירום יכלול    GISבמשבר תקשורת.  רכיב ה  

ביצוע   ויאפשר  ברגיעה  המנוהל  המידע  כל  את 
פשוטה   בצורה  והתמקדויות  חיפושים  שאילתות, 
המערכת   עדכון  העירייה.  לדרישות  בהתאם 
המקומית יעשה באופן אוטומטי אחת לתקןפה כפי  

 ה )*(שיוגדר ע"י העיריי

      

13   

א"נ   או  גיאגרפי  מידע  עדכון  תאפשר  המערכת 
בשכבות המידע ע"י משתמשי קצה בהתאם למערכת  

 הרשאות 

      

14   

המערכת תאפשר ייצוא נתונים המנוהלים במערכת  
בפורמט    GISה   מנהל     /DWG/shp/kmlלקובץ 

ניתנות   יהיה  שכבות  אלו  לקבוע   יוכל  המערכת 
 להורדה ואלו לא. 

      

15   

נתונים   קליטת  לביצוע  אפשרות  תכלול  המערכת 
מידע   והזנת  המערכת  באמצעות  שטח  בסקרי 
המצולמות   ותמונות  נומרי  אלפא  גיאוגרפי, 

 מטלפונים חכמים )*( 

      

16   

דינאמי,   שכבות  מקרא  הצגת  תאפשר  המערכת 
כלומר הצגה של מקרא בהתאם למוצג במפה. מקרא  
בשירות   שמקורם  בשכבות  גם  פעיל  יהיה  השכבות 

 מיפוי חיצוני דוגמת שרות מיפוי של מינהל התכנון 

      

17   

מידע   שכבות  להוסיף  למשתמש  תאפשר  המערכת 
קובץ   כדוגמת  חיצוני  רסטר    SHP  ,DWGממקור 

בדיוק   אקסל  מקובץ  נתונים  מעוגן, 
תתאפשר   הפעולה  הנכונות.  ובקואורדינאטות 

 בהתאם להרשאה.

      

18   

רקע   מפות  של  והחלפה  ניהול  תאפשר  המערכת 
, מפות בסיס מנתוני העירייה  OSM)תצלומי אוויר,  

 ועוד(. 

      

19   
התצוגה והכיתובים יותאמו באופן אוטומטי לקנ"מ  

 המשתנה 

      

20   

יישות פרטי  מסך  מתוך  תאפשר  הפעלת    המערכת 
לדוגמא   פרמטר  הכולל  לינק  אפליקציה/  יישום/ 
מתוך מסך חלקה הפעלת אתר הוועדה וקבלת מידע  
על החלקה שנבחרה/ הפעלה של לינק לקובץ תמונה  

 שמאוחסן בשרת העירייה או בשירותי "ענן" 

      

21   

ה   שיאפשר    GISבמערכת  שאילתות  מחולל  ישולב 
בצורה הפשוטה ביותר תשאול שכבבה אחת או יותר  
ויהיה נגיש לעבודה לכל המשתמשים על פי הרשאה  

)*( 

      

22   
למשתמשים   ולאפשר  שאילתות  לשמור  יהיה  ניתן 

 אחרים להשתמש בהן, בהתאם להרשאה. 
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התאמת   תכונה  נושא  מס"ד 
המערכת  
לדרישה  
במועד הגשת  
ההצעה  
 )כ/ח/ל ( 

פעילות  
נדרשת  
להתאמת  
המערכת  
לדרישה  
 )ק/נ/פ( 

יישום  
הדרישה  
אצל 
לקוחות  
קודמים  
 )מ/ח/ט( 

23   

יותר   ייכללו  הבחירה  תוצאות  בו  מקרה  בכל 
אחד   רשימת    - מאובייקט  למשתמש  תוצג 

כל אחד   על  במידע  לצפות  יוכל  והוא  האובייקטים 
 מהם על פי בחירתו או הרשאתו. 

      

24   
המערכת   מיקום.   נתוני  שיתוף  תאפשר  המערכת 
 תאפשר להעביר את נתוני המיקום למערכות אחרות  

      

25   

מודול   מכל  בפשטות  למפה  להתמקד  יהיה  ניתן 
בעירייה,   המופעל  ומיישום  ההצעה  ברכיבי  שמוצע 
חלקה,   גוש/  כתובת,  כגון:  לערכים  בהתאם 

 קורדינטות ועוד. 

      

26   
המערכת תאפשר הפקה של דו"חות שנוצרו במערכת  

 GISמשיקה על גבי מערכת ה 

      

27   

נתוני   למשתמש  תציג  של    Meta Dataהמערכת 
 Metaהשכבות המוצגות ותאפשר חיפוש עפ"י נתוני  

data  נתוני   .Meta  Data    ידי על  יאופיינו  נדרשים 
 העירייה והספק בשלב הקמת המערכת. 

      

28 
ממשק 

 למשתמש

אחד   לכל  ונוח.  ברור  קל  משתמש  ממשק  למערכת 
מהכפתורים במסך יהיה הסבר פשוט וזמין במעבר  

 עכבר .

      

29   
קנ"מ את  לשנות  יוכל  ע"י    המשתמש  הן  התצוגה 

 כפתורי התמקדות והן ע"י קביעת הקנ"מ.  

      

30   

מפות   אורתופוטו,  קבצי  ניהול  תאפשר  המערכת 
ב   ורסטרים  ניהול  Tilesבסיס  תאפשר  המערכת   .

והצגה של אורתופוטו משנים שונות ותאפשר יכולת  
 השוואה בין תקופות 

      

30   

המערכת תאפשר איתור עפ"י הזנת נתון קורדינטה  
X    ו–  Y    ל מהמפה  קורדינטות  של  והעתקה 

Clipboard  .בצורה פשוטה 

      

31   

להוסיף הערות טקסט   המערכת תאפשר למשתמש 
והוספת צורות על גבי המפה כולל שמירתם לשימוש  

 והדפסתם.  sessionמאוחר גם בכניסה ל  

      

 המערכת תאפשר מדידת מרחק ושטחים.    32

      

33   
המערכת תאפשר למשתמש לבצע שיתוף של המפה  

 עם גורמים חיצוניים 

      

34   
המערכת תאפשר למשתמש לשמור את מצב תצוגת  

 השכבות לטובת כניסה במועד מאוחר יותר. 

      

35   

רסטר  קבצי  הצגת  תאפשר  בעץ    המערכת  מעוגנים 
מעוגנים   רסטר  קבצי  של  טעינה  או   Onהשכבות 

The Fly. 

      

36   

המשתמש יקבל מידע על אובייקט במפה, בהצבעה  
ולחיצת עכבר.  המידע שיוצג, ייקבע עבור כל שכבה  
ויהיה   העירייה  מטעם  המערכת  מנהל  ע"י  בנפרד, 
)הצבעה/   הפעילויות  מסוגי  אחת  בכל  לשינוי.  ניתן 

 לחיצת עכבר( ניתן יהיה להגדיר את המידע המוצג. 
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התאמת   תכונה  נושא  מס"ד 
המערכת  
לדרישה  
במועד הגשת  
ההצעה  
 )כ/ח/ל ( 

פעילות  
נדרשת  
להתאמת  
המערכת  
לדרישה  
 )ק/נ/פ( 

יישום  
הדרישה  
אצל 
לקוחות  
קודמים  
 )מ/ח/ט( 

37   

המערכת תאפשר הצגת מקרא לשכבות שיוגדרו על  
את   רק  יציג  המקרא  המערכת.   מנהל  ידי 
למשתמש   המוצגות  הישויות  של  הסימבולוגיה 
מקרא   המפה.  בהדפסת  ויופק  העבודה  בחלון 
בשירות   שמקורם  בשכבות  גם  פעיל  יהיה  השכבות 

 יצוני דוגמת שרות מיפוי של מינהל התכנון מיפוי ח 

      

38   

המשתמש יוכל להגדיר שכבות מידע קבועות שיוצגו  
עם עליית המערכת ושכבות אלה יישמרו בכל טעינה  

 של המערכת. 

      

39   

זמניות   שכבות  להגדיר  יוכל  המערכת  משתמש 
שכבות   ולשתף  אישיות  כשכבות  שיוצגו  במערכת 

 משתמשים אחריםאלה עם 

      

40   

המערכת תכלול כלי שרטוט ומדידה מתקדמים )כלי  
שונים,   עוביים  שונים,  צבעים  מתקדם:  שרטוט 

בלבד   האחרונה  הפעולה  מחיקת  את  )יכולת  ולא 
ובנקודות,  (הכול ובמשטחים  בקווים  שרטוט   ,

 (.תוויותשרטוט 

      

41   
יה  י המערכת תאפשר למשתמש המערכת לטעון לצפ

 SHP, DWF,DWGקובץ גיאוגרפי חיצוני בפורמט 

      

 מערכת תכלול הצגת מפת סביבה דינאמית     42

      

43   
סימניות: אפשרות הגדרת  סימניות ועריכתן. יכולת  

 למנהל להגדיר תחומים מוגדרים מראש 

      

44   
בין גדלים רצויים    הצגת סרגל קנ"מ, החלפת קנ"מ

 ובקפיצות שלמות ומדויקות 

      

45   
ע"י   שכבה   לכל  שקיפות  שינוי  תאפשר  המערכת 

 משתמש הקצה 

      

46   

אישיות   יצירת שכבות  המערכת תאפשר למשתמש 
"ציור"   הינה  אישית  שכבה  בלבד.  עבורו  שיוצגו 

המשתמש   ידי  על  טקסט(,    Redlineשבוצע  )צורה, 
מדידה.  השכבה האישית תשמר עבור משתמש גם  

 .Multi session -בכניסה מאוחרת 

      

47   
עם   אישית  שכבה  לשתף  יוכל  המערכת  משתמש 

 משתמשים אחרים. 

      

 ממשקים  48

דו ממשק  בעלת  תהיה  למערכות  -המערכת  כיווני 
המידע המוצעות ומערכות מידע בעירייה, הפועלות  
בסביבת "ענן" ומערכות הפועלות בהתקנה מקומית.  

ה   מערכת  בין  מידע    GISהתממשקות  למערכות 
לדוגמא,   שיתאפשר,  כך  כיוונית  דו  תהיה  אחרות 

ה ולהיפך    GIS-ממערכת  הגבייה  בנתוני  לצפות 
רכת הגביה ניתן יהיה להפעיל את מערכת  )מתוך מע

 ולהתמקד בנכס( )*(   GISה 

      

49   

ה   נושאיות    GISמערכת  שכבות  הצגת    - תאפשר 
המתעדכנים   בנתונים  שמקורן   On lineשכבות 

סימבולוגיה  והגדרת  משיקות  מידע    במערכות 
פניות   הצגת  לדוגמא  נומרי.  אלפא  למידע  בהתאם 
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שונה  CRMממערכת   בסימבולוגיה  פניות  הצגת   ,
בהתאם לאופי הפניה, הצגת גודל הסימבול בהתאם  
לקריטריון של דחיפות ועוד. הצגת שכבות נושאיות  

  Web Servicesו    Viewsתתאפשר באמצעות יצירת  
ישירה   גישה  או  הדרישה  למאפייני  בהתאם 

 היישום המשיק )*(  לטבלאות

50   

יהיה ממשק למערכת לניהול וועדה    GISלמערכת ה  
ובניה.    לתכנון  הוועדה  של  האינטרנט  ולאתר 
הממשק יאפשר מהצבעה על חלקה/ מגרש הפעלת  
של   מידע  כרטיס  והפקת  וועדה  ניהול  מערכת 

 החלקה/ מגרש. 

      

51   

ה   משיקה    GISמערכת  למערכת  מידע  לספק  תדע 
ישויות   החזרת  לדוגמא  שתתקבל  לפניה  בהתאם 

הגדרת הממשקים תבוצע על    -הקימות בגוש/ חלקה  
 ידי העירייה עם הקמת המערכת ובשלב התחזוקה 

      

52   

לצילום   מערכת  של  הפעלה  תאפשר  המערכת 
  / google  street viewאלכסוני/ ומודל תלת מימדי/

הפעלת   העירייה.   בחירת  לפי  נוספות   מערכות 
בהתאם   אוטומטית  התמקדות  תבצע  היישומים 

 .GISלמקום הצבעה במפת ה 

      

 ניהול  53

סימבולוגיה  הגדרת  לעירייה  תאפשר    מערכת 
מותאמת על פי דרישת מנהל המערכת כולל תמיכה  
מפת   הצגת  ייחודי,  ערך  עפ"י  בסימבולוגיה  מלאה 
ערכים,   טווח  עפ"י  הצגה  ייחודי,  ערך  הצגת  חום, 

 גרפים מסוגים שונים 

      

54   

מערכת תאפשר לעירייה הגדרת סימובלוגיה של ערך  
( לישויות    -ייחודי ו/או קטגוריה של ערכים )מ   עד 

יותר( שיוגדר  בהתא )אחד או  נומרי  לנתון אלפא  ם 
 בשכבה או במסד הנתונים

      

55   

גישה   תהיה  העירייה  מטעם  המערכת  למנהל 
כרטוגרפיה הגדרות  של  ושינוי  בהתאם    להגדרה 

שיוצגו   ומאפיינים  שדות  שמות  העירייה,  לדרישת 
 לישויות המערכת. 

      

56   

תוויות   הגדרת  המערכת  למנהל  תאפשר  המערכת 
הכוללת שליטה על מיקום, גודל, המרחק בינו לבין  

תתאפשר    היישות תוויות  )הפקת  התווית  ותוכן 
 בעברית ובערבית(. 

      

57   

המערכת תכלול מנגנון הרשאות שיאפשר תצוגה של  
קבוצת   ו/או  משתמש  להרשאות  בהתאם  שכבות 

 משתמשים.   

      

58   
המערכת תאפשר הוספה, עדכון ומחיקה של שכבות  

 העירייה.באופן עצמאי על ידי מנהל המערכת מטעם  

      

59   

דוחות   הפקת  המערכת  למנהל  תאפשר  המערכת 
פעילות.  הצגה לכל משתמש את הכניסות שבוצעו  

 בחתכי זמן שונים, משך פעילות באתר וכיוב' )*(

      

60   
המערכת תאפשר ניהול ותצוגה למשתמש הקצה של   

Meta data   ובכלל זה:    19115  לשכבה בהתאם לת"י
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תאריך עדכון, מקור המידע ועוד.  משתמש המערכת  
 . Meta Dataיוכל לבצע חיפוש בהתאם לנתוני 

61   

ה   העירייה    Meta Dataמנגנון  להגדרות  בהתאם 
המידע   והפקת  הנתונים  מסד  תשאול  יאפשר 

)*(נתוני   על    Meta Dataבדוחות.  יאופיינו  נדרשים 
 לב הקמת המערכת. ידי העירייה והספק בש

      

62   
לשכבה   מחדל  בררת  הגדרת  תאפשר  המערכת 

 כשקופה ומידת השקיפות 

      

63   

סיבוב   תאפשר  יישויות  יישות  Rotateהצגת    של 
כך   מקושרת  היא  אליה  לישות  בהתאם  מוצגת 
לדוגמא הצגת מגוף תהיה בהתאם לזוית תנוחת הקו  

 אליו הוא מקושר 

      

64   

תויות   יצירת  תאפשר  ליישויות    Labelsהמערכת 
יישומים   של  נתונים  בבסיסי  שמקורם 

 GISהמתממשקים למערכת 

      

65   

כפי   השדות  שמות  ע"פ  יהיה  שיוצג  שהם  המידע 
ב"שם   ו/או  הנתונים  בסיסי  בטבלאות  מופיעים 

 (.Aliasלתצוגה") 

      

66   

על   להחליט  יוכל  העירייה  מטעם  המערכת  מנהל 
ושכבות   לה  חשוף  יהיה  שהציבור  הפונקציונאליות 

 המידע 

      

67   

בבסיס   הקיימים  הנתונים  כל  על  חיפוש  יתאפשר 
שיוצגו   לחיפוש  הפרמטרים  הגדרת  הנתונים. 
מנהל   ע"י  ושינוי  לקביעה  גמישה  תהיה  למשתמש 

 המערכת מטעם העירייה.  

      

68 
קליטה  
 ועדכון 

ועדכונן   חדשות  ישויות  הגדרת  תאפשר  המערכת 
 בצורה פשוטה וידידותית 

      

69   

המערכת תאפשר הגדרת שדות מידע ליישות ועדכונן  
לשלוט   תוכל  העירייה  וידידותית.   פשוטה  בצורה 

 בסדר בשדות שיוצגו במערכת.

      

70   
יבוצע ככל שניתן באמצעות   עדכון המידע המילולי 

 בחירה מטבלת ערכים 

      

71   

תאריך   דוגמת  תאריכים  של  מידע  שדות  בעדכון 
תבוצע בדיקת תקינות לערכי התאריך  ביקור בשטח 

 ויתאפשר שימוש בתאריכון. 

      

72   
ישות המערכת תעדכן את תאריך קליטת   כל  עבור 

 הנתונים ושם עורך הנתונים 

      

73   
יישות  כל  עבור  תעדכן  המידע  עדכון  את    מערכת 

 תאריך קליטת הנתונים למערכת ושם עורך הנתונים 

      

74   

עדכון   עדכונים  להזנת  מנגנון  תכלול  המערכת 
את   תגבה  המערכת  הרשאה.  לפי  יוגבל  הנתונים 
הנתונים לפני העדכון ותהיה אפשרות לחזור למצב  

 ( undoהמוצא )

      

75 
דוחות  

 ושאילתות 
יאפשר למשתמש  המערכת תכיל מחולל דוחות אשר  

 להפיק דוחות בצורה גמישה, קלה ופשוטה. 
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76   
לשאילתה,   הפרמטרים  את  לקבוע  יוכל  המשתמש 

 באופן פשוט וקל, מתוך כל שדות המידע הקיימים. 

      

77   

רדיוס(    או  )פוליגון  אזור  תיחום  תאפשר  המערכת 
גיאוגרפי.    זיהוי   / הכתובות  פי  על  נתונים  ושליפת 
בתחום   אוכלוסיה  רשימת  תכין  המערכת  כן,  כמו 

 .SMSהנבחר למשלוח הודעות 

      

78   
הפקת דוחות תתאפשר על נתוני שכבה אחת או יותר  

 בכל דו"ח )*(

      

79   

יתבססו על תבנית קבועה שתכלול כותרת  הדוחות  
עליונה ותחתונה, מספר עמודים, תאריך הפקה, שם 
משתמש מפיק, פרמטרים שנבחרו לתשאול, חיתוך  
לעמודים   טבלה  גלישת  של  במקרה  נכון  עמודים 
נוספים, חזרה על שורת הכותרת של הטבלה במעבר  

 עמודים. 

      

80   
את   ישמשו  אשר  מראש  דוחות  להגדיר  יהיה  ניתן 

 כלל משתמשי המערכת בהתאם להרשאה.  

      

81   
מילולי,   מידע  של  בדוחות  שילוב  תאפשר  המערכת 

 מפה, גרפים, תמונות )*( 

      

82   

חופשית   בצורה  חיפושים  ביצוע  תאפשר  המערכת 
גוש   לפי  "חיפוש  של  הקלדה  ",  Yחלקה    Xלרבות 

לפי "רחוב   נכס, חיפוש  לפי מספר  מספר    Xחיפוש 
 " ועוד. Yבית 

      

83   
  - בחירה לפי אופן החיתוך בין שתי השכבות נבחרות

 select by locationמוכל מכיל, יושב מדויק 

      

84 
הפקת  

 מפות 
שונים   בפורמטים  מפות  הפקת  תאפשר  המערכת 

.PDF TIFF JPG 

      

85   

הפקת המפות תכלול הגדרה דינאמית של גודל הדף,  
הכותרת   בחירת  להדפסה,  המידה  ואלמנטים  קנה 

המערכת   וכיו"ב(.   צפון,מקרא  חץ  )קנ"מ,  נוספים 
 . A0תתמוך בגדלי דף שונים כולל הפקה בגודל  

      

86   
דינאמי  שיכיל את המידע    tהפקת המפה תכלול מקר

 מופיע במפה בלבד.   

      

87   

לצרכי   בהתאם  גמישה  תהיה  המפה  הפקת  תבנית 
עיצוב   אופן  את  להגדיר  תוכל  העירייה  העירייה.  
מיקום   כותרת,  מיקום  לדוגמא:  המפה:  תבנית 

 תאריך, לוגו, קנ"מ וכיוב' 

      

88   

ייעודיות לצרכים   המערכת תאפשר הגדרת תבניות 
השכבות   את  קבוע  באופן  תגדיר  התבנית  שונים.  
יוצגו   המוצגות כך לדוגמא בתבנית תאום תשתיות 

 שכבות: כבישים, מבנים, תשתיות וכד'. 

      

89   

פשוט   באופן  לגיליונות  חלוקה  תאפשר  המערכת 
ע"י   אוטומטית  תתבצע   לגיליונות  החלוקה  וקל. 
המערכת בהתאם להגדרות קנה המידה וגודל הדף.  
ע"י   החלוקה  של  ידני  לשינוי  אפשרות  תהיה 

 המשתמש.
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90   

קבועות   הערות  ליצירת  מנגנון  תכלול  המערכת 
לדוגמא   כך  במערכת  המוצגות  לשכבות  בהתאם 
  בתצוגת אורתופוטו תתווסף הערה כי "האורתופוטו

הינו מגיחה שבוצעה בתאריך.....".  המערכת תכלול  
העירייה   מטעם  המערכת  למנהל  שיאפשר  מנגנון 

 קביעה של ההערה המוצגת. 

      

91 
חירום  

 וביטחון 
המערכת תכלול פתרון למשבר תקשורת וצורך של  

 העירייה לעבוד ללא רשת אינטרנט 

      

92   

המידע   בין  נתונים  לעדכון  מנגנון  תכלול  המערכת 
שתתוקן    GISהקיים ב"ענן" המציע לבין מערכת ה  

 לשימוש במצב בו אין תקשורת לשירותי ה"ענן" 

      

93   
ה   שכבות    GISמערכת  של  מלא  ניהול  תאפשר 

 בחירום שיוגדרו על ידי העירייה 

      

94   

תאפשר ניהול של תרחישים בחירום    GISמערכת ה  
יאפשר   התרחיש  ניהול  העירייה.   ידי  על  שיוגדרו 
 מעקב בין התוכנית לבין היישום בשטח בזמן אמת. 

      

95   

אירועים   יומן  למערכת  קישור  תאפשר  המערכת 
קיימת וכן תאפשר ניהול אירועים באמצעות מערכת  

 המוצעת  GISה 

      

96   
ותאפשר   השטח,  לאנשי  זמינה  תהיה  המערכת 

 העברת דיווח ונווט לאירוע. 

      

97   

תוך   רכבים  מיקום  הצגת  תאפשר  המערכת 
דוגמת איתורן/  התחברות למערכת לניהול ציי רכס  

תלמידים,   של  הסעה  רכבי  )איכון  ואחרים  פרטנר 
 רכבי אשפה(. 

      

98   

על   שיסופק  דמוגרפי  מידע  המערכת תאפשר הצגת 
ידי העירייה .  המידע הדמוגרפי יוצג במספר רמות  

המבנה   מרמת  רמת    -החל  ועד  דיירים  רשימת 
ע"י    -היישוב    יופקו  הדוחות  מסוכמים.  דוחות 

 בחירת פוליגון או רדיוס מנקודה 

      

99   

לתושבים   הודעות  שליחת  מאפשרת  המערכת 
ההודעה   סוג  הגדרת  מרחבי.   לתשאול  בהתאם 

 והנוסח יקבע כחלק מתכולת המערכת. 

      

100 
יעודי  
 קרקע 

קרקע יאפשר הצגה תשאול וניהול מידע    מודול יעודי
של   שכבות  הצגת  בעיר.  הקרקע  יעודי  אודות 
גבולות   התראות,  כגון  נוספות  ושכבות  התוכניות 

 תוכניות מגרשים ווכיוב' 

      

101   

ה   של חלקה הפעלה    GISמערכת  בבחירה  תאפשר 
מידע   דף  והפקת  הוועדה  של  האינטרנט  אתר  של 

וז הקרקע  ייעודי  של  בהתאם  מילולי  הבניה  כויות 
 לדרישת העירייה. 

      

102   
עבור   קרקע  ייעודי  של  הצגה  תאפשר  המערכת 

 תוכניות מבא"ת ותוכניות קודמות 

      

103   

ושכבות   קרקע  ייעודי  של  הצגה  תאפשר  המערכת 
קומפילציה   לשכבת  בהתאם  נוספות  תכנוני  מידע 

קבוצת ייעודים מציגה    -ובהתאם לקבוצת ייעודים  
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התאמת   תכונה  נושא  מס"ד 
המערכת  
לדרישה  
במועד הגשת  
ההצעה  
 )כ/ח/ל ( 

פעילות  
נדרשת  
להתאמת  
המערכת  
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 )ק/נ/פ( 

יישום  
הדרישה  
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לקוחות  
קודמים  
 )מ/ח/ט( 

אחיד   צבע  כגון  ייעודים  של  קבוצה  אחיד  בסימון 
 לדוגמא כל ייעודי הדרך. 

104   
מתאר,   תוכניות  תב"עות,  בהצגת  תתמוך  המערכת 

 ניהלן  בעץ הירארכי  תת"ל ותאפשר

      

105   

המערכת תאפשר הצגה של תוכניות בנין עיר בצורה  
עצמאית ללא תלות בשכבת הקומפילציה וללא צורך  

 לשלב את התוכנית ב"עץ הנושאים". 

      

106   
סרוקות   תוכניות  והצגת  איתור  תאפשר  המערכת 

 מעוגנות ללא צורך לשלבן בעץ השכבות 

      

107   
סימולוגיה   של  תצוגה  לעירייה  תאפשר  המערכת 

 לשכבת ייעודי הקרקע בהתאם להגדרת העירייה 

      

108   

בהתאם   גמישה  תהיה  המידע  דף  הפקת  תבנית 
אופן   את  להגדיר  תוכל  העירייה  העירייה.   לצרכי 
כותרת,   מיקום  לדוגמא:  המפה:  תבנית  עיצוב 

 מיקום תאריך, לוגו, קנ"מ וכיוב' 

      

109   

דף   כגון  ייעודיות  תבניות  הגדרת  תאפשר  המערכת 
יגדיר  מידע לצורך ייעודי קרקע.  דף המידע הייעודי  

באופן קבוע את השכבות המוצגות כך שבהפקת דף  
חלקות,   גושים,  שכבות:  יוצגו  קרקע  ייעודי  מידע 

 קומפילציה, מספרי מגרשים וכד'.

      

110   
פרמטרים   ובו  לינק  הפעלת  תאפשר  המערכת 

 להפעלת אתר הוועדה והפקת דף מידע תכנוני 

      

111 
מודול  

 תשתיות 

יאפשר קליטה עדכון  תצוגה וניהול  מודול תשתיות  
ביוב,   מים,  כגון  תשתיות  בנושא  מידע  שכבות  של 

 ניקוז ותאורה 

      

112   

כרשת   בתשתיות  תטפל  של    Net workהמערכת 
תבוצע   למערכת  נתונים  בקליטת  וקווים.   עצמים 
נתונים   של  טופולוגיה  לשמירת  תקינות  בדיקת 
בהתאם לחוקיות השכבה. למשל, אם שוחה חייבת  

 המערכת תחייב זאת וכו'.  -להיות קשורה לקו 

      

113   

המפרטות   המידע  שכבות  כל  את  תקלוט  המערכת 
את התשתיות הרטובות המנוהלות ובכלל זה נתוני  
 תכנית אב למים וביוב, קווים, אביזרים ומתקנים.   

      

114   

המערכת תדע לטפל בכל סוגי התשתיות עם עצמים  
נושא   לכל  המתאים  והמקרא  הסמלים  השונים, 

 קנים וכו'(. )מים, ביוב תקשורת, חשמל, ניקוז, מת

      

115   
המערכת תאפשר הצגת קבצי תוכניות מעוגנים וכן  

 ואחרות  AS-Madeקבצים וקטורים של תוכניות 

      

116   

לתוכנית   ברשת  פריט  של  קישור  תאפשר  המערכת 
שקבעה את מיקומו )תוכנית עדות/ תוכנית לתכנון/  

 תוכנית אחרת.    

      

117   
בצבעים   הפיזיות  הישויות  הצגת  תאפשר  המערכת 

 שונים בהתאם למשתנה במסד הנתונים. 

      

118   

המערכת תאפשר שמירה של נתונים אלפא נומריים  
תשאולם   את  ותאפשר  היישות  מאפייני  עבור 

 באמצעות הצבעה על הישות הגיאוגרפית.
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119   

יישות לכל  תיעוד  תאפשר  פעולות    המערכת  של 
תחזוקה )פעולת תחזוקה אחת או יותר כולל ניהול  

 היסטוריה של טיפולים(

      

120   

לקבל   פשוטה  בצורה  יאפשר  לישות  כרטיס המידע 
מידע על ישויות סמוכות כך לדוגמא מכרטיס מידע  
על   מידע  להציג  פשוטה  בצורה  יהיה  ניתן  לשוחה 

 צינורות המשיקים לו. 

      

121   

היישות   בין  בקשר  יתמוך  ליישות  המידע  כרטיס 
: רבים. כך לדוגמא ניתן  1או    1:1לשדה בקשר של  

יהיה לשמור עבור כל יישות מספר אירועי תחזוקה,  
 מספר סטאטוסים וכד'. 

      

122   

ושדות   יישויות  להגדיר  לעירייה  תאפשר  המערכת 
היישות בכרטיס  עצמאית    מידע  גמישה,  בצורה 

 ולבצע שינויים ללא צורך בפיתוח. 

      

123   
המערכת תיצור שכבת התראות לעצמים שפג תאריך  

 התחזוקה שלהם. 

      

124   

הגיאוגרפיות   לישויות  הצמדה  תאפשר  המערכת 
טפסים,   כדוגמת  מקושרים  ומסמכים  מידע  מסכי 

 צילומים וכיוב'.   

      

125   
ניתן יהיה לקשר עבור כל יישות מסמך/צילום/ קובץ  

 אחד או יותר. 

      

126   

ינוהל   אחד  קובץ  מסמך/צילום/  כל   METAעבור 
DATA    הגורם העדכון,  תאריך  המידע,  מקור  של 

 המעדכן וכיוב' 

      

127   
תת תשתית  קו  של  ייצוג  תאפשר  קרקעי  -המערכת 
 החוצה קו אחר עם גשר עלי )קשת( ולהיפך. 

      

128   

המערכת תכלול מגוון כרטסות הקשורות לעצמים,  
נושאים:  במגוון  וטיפול  לתיאור  ושכבות  קווים 

 מפעלים וחומרים מסוכנים, מתקנים ועוד.  

      

129   

למערכת יישומים להורדת נתונים לצוותי תחזוקה  
שטח   עדכוני  ולקליטת  ניידים  מכשירים  גבי  על 

המערכת   למערכת.  אלה  ניהול  ממכשירים  יאפשר 
וקביעה   מהשטח  עדכון  אחר  לבקרה  עסקי  תהליך 

 אם המידע יועברו לקליטה למערכת.

      

130   
המערכת תדע לשמור מסמכים, תמונות וכו' ולקשור  

 את אלה לכל סוגי העצמים הקיימים במערכת.  

      

131   

תציג נתוני מד מים ממערכת קר"מ    GISהמערכת ה  
)קריאה מרחוק( לרבות נתוני קריאות, מיקום, מידע  

 הנדסי אחר 

      

132   
"סגירת   של  סימולציות  ביצוע  תאפשר  המערכת 

 לצרכנים  SMSמגופים" ושליחת הודעות 

      

133   

טיפולים   תיקונים,  שרות,  קריאות  תציג  המערכת 
לבצע   ניתן  יהיה  תחזוקה.  אירועי  על  מידע  כולל 
קריאות   בחתך.  הנתונים  את  רק  ולהציג  חתכים 
השירות ינהולו במערכת משיקה באחריות העירייה  

      



 שדרות עיריית 
   GIS, אגף הנדסה ומערכת מידע גיאוגרפית  מכרז מערכות ועדה לתכנון ובנייה 

  

-   164   - 

 

 

 

התאמת   תכונה  נושא  מס"ד 
המערכת  
לדרישה  
במועד הגשת  
ההצעה  
 )כ/ח/ל ( 

פעילות  
נדרשת  
להתאמת  
המערכת  
לדרישה  
 )ק/נ/פ( 

יישום  
הדרישה  
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עירוני   מוקד  מערכת  עירוני,  מוקד  מערכת  כגון 
 וכיוב'. 

134   

ניהול   תאפשר  קווים  מערכת  שטיפת  תהליכי 
ופעילויות תחזוקה נוספות בדרך של הצגה נושאית  
קישור   וכן  הפריט  של  התחזוקה  למועדי  בהתאם 

 סרטוני וידאו ומסמכים נוספים 

      

135   

תחזוקה   לביצוע  תאריך  הצמדת  תאפשר  המערכת 
דרכים,   קווים,  מגופים,  כגון  פיזיות  לישויות 

 מתקנים וכו'.  

      

136   

שטח   לעובדי  שיאפשר  נייד  יישום  תכלול  המערכת 
 onלהזין נתונים למערכת. היישום יאפשר עבודה ב 

line  ו בoff line. 

      

137   
בחתכים   דוחות  להפקת  מנגנון  תספק  המערכת 

 שונים של סוגי טיפולים לפי מאפייני תשתית ועוד. 

      

138   

עדכונים   להזנת  מנגנון  תכלול  עדכון  המערכת 
את   תגבה  המערכת  הרשאה.  לפי  יוגבל  הנתונים 
הנתונים לפני העדכון ותהיה אפשרות לחזור למצב  

 ( undoהמוצא )

      

140 

מודול  
בדיקת  

As made 

בדיקה מחשובית   מודול המאפשר  המערכת תכלול 
המוגשים     As-Madeלתוכניות   נתונים  וקבצי 

לעירייה בהתאם למפרטים שיוגדרו על ידי העירייה.  
מודול בדיקת הקבצים יאפשר בדיקה מחשובית של  
דוחות   הפקת  העירייה,  למפרט  הקבצים  התאמת 
בקובץ   הקיימות  התקלות  את  המפרטים  שגויים 
ויאפשרו הטמעת אוטומטית בשכבות מידע קיימות.   

בדיקות גרפיות, בדיקות  בדיקות התקינות יכלולו:  
המידע   של  מחשובית  לתקינות  בדיקות  טופולוגיה, 

 האלפא נומרי שמיובא למערכת.

      

141   
מספר   של  זמנית  בו  עדכון  יאפשר  הבקרה  מודול 

 שכבות נתונים שיובאו מקובץ אחד. 

      

142   
בפורמטים   נתונים  קבלת  יאפשר  הבקרה  מודול 

 SHPו  DWGמקובלים כגון 

      

143   

גרפי   פלט  יכללו  שגויים  שיש  ככל  הבקרה  דוחות 
את   שהכין  לגורם  העירייה  דיי  על  שיועברו  ודו"ח 

 הקובץ לביצוע תיקונים.

      

144   

בדיקות   תבצע  המערכת  המידע  עדכון  בתהליכי 
מחשוביות גיאוגרפיות לוודא שלמות של הנתונים:  
שכבות,   יישות,  לכל  ייחודי  מספר  טופולוגיה, 

 בלוקים 

      

145   

אלפא   מחשוביות  בדיקות  תבצע  המידע  בעדכון 
נומריות לוודא שלמות של הנתונים: תקינות ערכים,  

 שדות חובה 

      

146   

כל   בין  קישור  תבטיח  המערכת  נתונים  בקליטת 
היישויות באופן שכל אביזר יחובר לקו, כל קו יחובר  

 לקו אחר ולא יהיו קווים בלתי מחוברים 
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 המערכת תתריע בכל בעיה של אי שלמות נתונים    147

      

148   

המוגשים   קבצים  של  בקרה  תאפשר  המערכת 
לדרישות   המחשובית  להתאמתם  ובחינה  לעירייה 

 תתאפשר הגדרה של יותר ממפרט אחד  -העירייה  

      

149   

בקרת המידע לתוכניות תכלול בדיקה אלפא נומרית  
לשלמות נתונים, תקינות ערכים, בקרה למילוי ערכי  

 חובה 

      

150   

גיאוגרפית   בדיקה  תכלול  לתוכניות  המידע  בקרת 
רשת,   שלמות  טופולוגיה,  הנתונים:  לתקינות 

 Blocksשכבות,  

      

151   

המערכת תאפשר הפקת דוחות תקינות לאחר ביצוע  
הבדיקה.  ככל שקיימות בעיות יופק דו"ח מפורט של  
המקומות   להצגת  גיאוגרפי  קובץ  בשילוב  הבעיות 

 בבדיקה שלא עמדו 

      

152   

במערכת   ישולבו  תקינים  ונמצאו  שנבדקו  קבצים 
בתהליכי יבוא וללא צורך בקליטה חוזרת של המידע  

 למערכת 

      

153   
המערכת תאפשר יצירת שכבה פוליגונליות של גבול  

 ותוכניות אחרות  AS-Madeתוכניות 

      

154   

מס   ע"פ  והתמקדות  חיפוש  תאפשר  המערכת 
החיפוש   העירייה.  ע"י  יוגדרו  אשר  פרמטרים 
יתאפשר ע"י הקלדה חופשית או בחירה מתוך מידע  

 הקיים בשכבות המערכת 
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 ותמרור תנועה ועדות ניהול
 

התאמת   תכונה  נושא  מס"ד 
המערכת  
לדרישה  
במועד  
הגשת  

ההצעה  
 )כ/ח/ל ( 

פעילות  
נדרשת  

להתאמת  
המערכת  
לדרישה  
 )ק/נ/פ( 

יישום  
הדרישה  

אצל 
לקוחות  
קודמים  
 )מ/ח/ט( 

1.           

מערכת תמרור תאפשר ניהול מלא של רשות התמרור  
בדבר   ההחלטות  אודות  המידע  כל  תיעוד  העירונית, 
וקליטת   העיר  ברחבי  תמרורים  של  הצבה/הסרה 

 GISהתמרורים כשכבות 

      

2.           

נתונים טבלאי    מערכת המוצעת תהיה מבוססת בסיס 
לקביעת מיקום התמרור    GISויכולות     mssqlכדוגמת  

 וניהול מצאי התמרורים בעיר

      

3.           
מערכת תמרורים תאפשר תיעוד מלא של פרטי הישיבה  

 לרבות הכנת סדר יום 

      

4.           

קלה   תהיה   המשתמש  ע"י  המידע  ופשוטה  קליטת 
טבלאות   מתוך  בבחירה  האפשר  ככל  שימוש  ותעשה 

 מוגדרות מראש 

      

5.           

  המערכת תאפשר לעירייה גמישות מלאה בקביעת נהול
תמרור    ועדת  בתהליך    –תהליכי  מגבלות  קביעת 

 האישור, העברת מסמכים וקביעת תהליכים 

      

6.           

מערכת תמרורים תאפשר ניהול פניות תושבים ופעילות  
הפונה    אודות  מידע  ותשמור  תמרור  שינויי  לייזום 

 לצורך המשך טיפול 

      

7.           

העירונית ותקבל    CRMהמערכת תתממשק למערכת ה   
פניות אודות בקשות לתמרור תוך שמירת פרטי הפנייה   
ניתן יהיה להפיק דוחות מעקב אודות פניות המגיעות  

 CRMמה 

      

       . המערכת תאפשר ניהול אישור לחניות נכים           .8

9.           
הפקת   תאפשר  תמרור  ומענה  מערכת  מסמכים 

 לתושבים בדבר פנייתם לרשות התמרור 

      

10.       

תמרור   לישיבת  פרוטוקול  הפקת  תאפשר  המערכת 
תכלול   הפרוטוקול  הפקת  העירייה.  לדרישת  בהתאם 
רשימת   העירייה  סמל  הועדה,  תאריך  קבוע,  עיצוב 
אישור   בתהליך  שנקלט  המלל  כל  וכן  המשתתפים 

 הבקשה 

      

11.       
להצבת   תנועה  תוכניות  ניהול  תאפשר  המערכת 

 קישור התמרורים לתוכנית   –תמרורים 

      

12.       

לרבות   תמרורים  מאפייני  קליטת  תאפשר  המערכת 
ומאפיינים   התמרורים  ללוח  בהתאם  כביש  סימוני 

 היחודיים של כל תמרור  

      

 המערכת תאפשר קליטת מאפייני עמודי תמרור       .13
      

14.       
המערכת תאפשר הפקת דוחות וייצוא המידע לדוחות  

 אקסל 

      

15.       

לאחר   תמרורים  הצבת  אחר  מעקב  תאפשר  המערכת 
וכן   ביצוע  הוראות  להפיק   ותאפשר  תמרור  ישיבת 

 דוחות אודות הביצוע 
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התאמת   תכונה  נושא  מס"ד 
המערכת  
לדרישה  
במועד  
הגשת  

ההצעה  
 )כ/ח/ל ( 

פעילות  
נדרשת  

להתאמת  
המערכת  
לדרישה  
 )ק/נ/פ( 

יישום  
הדרישה  

אצל 
לקוחות  
קודמים  
 )מ/ח/ט( 

16.       
שהוצבו   תמרורים  של  ניהול  תאפשר  המערכת 

 ותמרורים שהוסרו 

      

17.       

  On Lineהעירונית    GISהמערכת תקושר למערכת ה  
כך שכל תמרור שייקלט במערכת המוצעת  ניתן יהיה  

בו   ה    באמצעות לצפות  כולל    GISמערכת  העירונית 
מידע מסכם אודות התמרור, הועדה בו אושר , תאריך  

 ההצבה שלו ומידע נוסף מתוך מערכת הניהול 

      

18.       
וכ )צפייה/עדכון  הרשאות  תנהל  בהתאם  ד'המערכת   )

 העירייה   לדרישות 
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 נציגי העירייה ת והנחיות למצגת בפני עתיאור חבילת השירותים המוצ - 3ג'נספח 
 

 פירוט ב"טקסט חופשי" .1

חבילת  המציע ייפרט ב"טקסט חופשי" )במסמך חיצוני לחוברת המכרז, שיצורף לחוברת המכרז( כיצד  .1.1

הפירוט יכלול התייחסות     .הטכני המוצעת על ידו עונה על דרישות העירייה שפורטו בנספח השירותים

 : לפחות לנושאים הבאים

 היישום. תיאור סביבת הפיתוח של   .1.1.1

 תיאור בסיס הנתונים של היישום.  .1.1.2

 תיאור כללי של היישום ואופן העבודה באמצעותו.  .1.1.3

 תיאור אופן עדכון המידע, אופן ניהול כל סוג מידע המנוהל בה.  .1.1.4

 תיאור מסכי היישום )קלט, דוחות, שאילתות, עזרה וכיוב'(. .1.1.5

 פירוט ממשקי המערכת למערכות המשיקות כנדרש במכרז זה. .1.1.6

 (Work Flowבאמצעות המערכת )המנוהלים ים ניהול תהליכ  .1.1.7

 קיימים.   APIתיעוד ממשקי  .1.1.8

 . תכנית עבודה ולוחות זמנים .1.1.9

 

 מצגת בפני הצוות המקצועי מטעם הוועדה .2

על המציע יהיה להציג בפני הצוות המקצועי מטעם העירייה את היישומים, ההסבה וההטמעה המוצעת   .2.1

 על ידו, עבור כל אחד מרכיבי המערכת.  

באמצעות המערכת המוצעת ותתייחס להדגמת רכיבי ההצעה, לרבות הצגה   On-lineהמצגת תבוצע   .2.2

 ויישומים נוספים הכלולים בהצעה.    GIS  כללית של המערכת, הצגת מערכת לניהול וועדה, מערכת  

 במהלך המצגת יוצגו על ידי המציע כלים לאחזור וקליטה של מידע.    .2.3

המצגת תתקיים לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, בתיאום עם העירייה, כאשר הודעה בדבר מועדי   .2.4

 הפגישות המדויקים תימסר לכל מציע בנפרד. 

 

למערכת ניהול הוועדה לתכנון ובניה ם העירייה בשלב המצגות אמות המידה לניקוד הצוות המקצועי מטע .3

  :ומערכת נכסים

 הערה ציון נושא מס"ד
   תפעול קל ונח של המערכת.  .1

 
התרשמות ממידת הפשטות של המערכת עבור משתמש    .2

 שאיננו מיומן. 
  

 
 המאפשרים   המערכת  הקיימים  מהכלים  התרשמות  .3

 . גמישות  לעירייה
  

מאחידות ממשק המערכת במודולים השונים  התרשמות    .4
 . והקשר בין רכיבי המערכת השונים

  
 

במערכת:    .5 הקיימים  תהליכים  מפשטות  התרשמות 
 . דוחות, שאילתות, ניהול תהליכי עבודה

  
 

בתהליכי    .6 במשתמש  המערכת  מתמיכת  התרשמות 
אוטומטי,   באופן  שדות  מילוי  עזרה,  )מסכי  העבודה 

 תזכורות( התראות, 

  

   התרשמות ממהירות המערכת בתהליכי העבודה    .7
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   התרשמות ממהירות המערכת בתהליכי תשאול   .8

 
התרשמות מהתאמת המערכת לתיקונים שבוצעו בחוק    .9

 תכנון ובניה  
  

 
   התרשמות מיכולות המערכת לעבודה מהשטח    .10

   התרשמות מניסיון בתחום ניהול ועדה לתכנון ובניה   .11
 

התרשמות מיכולת המערכת לביצוע ממשקים מול    .12
 מערכות העירייה או מול מערכות של גופים משיקים 

  
 

   התרשמות מהיישום הטכנולוגי המוצע    .13
 

 
תמרורים  GISלמערכת לניהול אמות המידה לניקוד הצוות המקצועי מטעם העירייה בשלב המצגות  .4

 ותשתיות:

 הערה ציון נושא מס"ד
   ונח של המערכת.תפעול קל   .1

 
התרשמות ממידת הפשטות של המערכת עבור משתמש    .2

 שאיננו מיומן. 
  

 
התרשמות מהכלים הקיימים המערכת המאפשרים    .3

 לעירייה גמישות 
  

התרשמות מפשטות תהליכים הקיימים במערכת:    .4
 הפקת מפהדוחות, שאילתות, 

  
 

התרשמות מתמיכת המערכת במשתמש בתהליכי    .5
העבודה )מסכי עזרה, מילוי שדות באופן אוטומטי,  

 התראות, תזכורות( 

  

   התרשמות ממהירות המערכת בתהליכי תשאול   .6
 

   התרשמות ממהירות תהליכי עדכון של המערכת   .7
 

   התרשמות מיכולות המערכת לעבודה מהשטח    .8

   התרשמות מהניסיון המקצועי המוצע בתחום ממ"ג   .9
 

התרשמות מיכולת המערכת לביצוע ממשקים מול    .10
 מערכות העירייה או מול מערכות של גופים משיקים 

  
 

   התרשמות מהיישום הטכנולוגי המוצע    .11
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 טופס המלצת לקוח - 4ג'נספח 

 

 לכבוד 
 עיריית שדרות 

 א.ג.נ,
 ______________________ טופס המלצה עבור 

 ]יש להגיש את ההמלצה על גבי נייר לוגו של ממליץ[                    
 

" )להלן:  ח.פ/ת.ז/ע.מ/אחר  _____________  הצעת המציע  המציעלבקשת ________________   וכחלק ממסמכי   )"
ניהול ועדה לתבמסגרת למכרז פומבי מס' _________ לביצוע   , הרינו  GISכנון ובניה/ מערכת  אספקת שירותי מערכת 

 מאשרים כדלקמן:
 
המציע  מספק עבורנו מערכת לניהול תהליכי עבודה בוועדה לתכנון ובניה )רישוי ופיקוח בניה, ניהול מידע   .1

( החל מתאריך __________ ועד לתאריך  המיותר את מחק תכנוני(/ מערכת מידע גיאוגרפית )

   .כוללים תחזוקה שוטפת של מערכת המידע______________ שירותי המציע 

 איכות השירותים שסופקו )יש להקיף בעיגול את המספר המהווה את הערכתך לגבי הקריטריונים הבאים(:  .2

 שירות הספק:   .א

1 2 3 4 5 

 במידה רבה מאוד  במידה רבה  במידה בינונית  במידה מעטה  כלל לא 
 עמידה בלוחות זמנים:  .ב

1 2 3 4 5 

 במידה רבה מאוד  במידה רבה  במידה בינונית  במידה מעטה  כלל לא 
 :  )יש להשלים את השם( _______________  מר/גב' – הספק  מטעם הפרויקטת /ממנהל  רצון שביעות .ג

1 2 3 4 5 

 במידה רבה מאוד  במידה רבה  במידה בינונית  במידה מעטה  כלל לא 
 

 : __________________  המקומית רשותשם ה .3

 :  פרטי נותן האישור .4

 שם מלא: _____________________ תפקיד: ________________ 

 טלפון:  ______________ מייל:_________________           
 
 
 

 על החתום:
 ___________________  ______________  ______ 

 תאריך   שם                חתימה                    
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 המידע  סודיות על לשמירה התחייבות- 5ג'נספח 

 
 כלפי העירייה :   כדלקמן   מתחייבים(    "המורשים  הגורמים"  :בארגון ____________,  )להלן  תפקידים   אנו, בעלי

 -2017.ז"התשע  כי אנו פועלים בהתאם להוראות תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(  1.

נפעל עם   ,למגבלות והתנאים המפורטים בו ,כי אנו נחשף למידע שיימסר לנו וננהג בו בהתאם להוראות האישור  2.
 .המידע רק למטרות המותרות לנו במסגרת החוק ולא לשום מטרה אחרת וכן בכפוף להוראות כל דין

נחזיר מיד לעירייה את כל המידע שברשותנו שניתן   ,ככל שהאישור שניתן לנו אינו בתוקף מכל סיבה שהיא  כי 3. 
על ידי הגורמים  ,בכתב ,אושר לנו אחרת כ"אא ,ולחילופין נשמיד את המידע שברשותנו ,לנו מכוח האישור האמור

 .המוסמכים בעריייה

 כי אנו ובעלי תפקידים אצלנו נפעל למימוש ויישום הנספחים:   4. 

 הנחיות אבטחת מידע לספק  •

 אבטחת המידע ואמצעי התקשורת •

 כללי אבטחת מידע למקבלי מידע    •

   .במסמך זהוכי עלינו לעדכן את העירייה מיד לאחר כל הפרה של האמור 

ידוע לנו כי אי מימוש או יישום חלקי של מסמך זה עלול להביא להפסקה של מסירת המידע מאת העירייה עד  
 תיקון הליקויים במלואם ומהווה הפרה של הסכם ההתקשרות.

ו כי לא נעביר את המידע לגורמים אצלנ .. כי המידע שיועבר לנו מיועד  אך  ורק לשימושם של הגורמים המורשים5
אלא אם ניתן   ,אישור מטעם העירייה לקבל מידע זה 'וזאת גם אם יש לצד ג ',או לצד ג ,שאינם  גורמים מורשים

   .להעברת מידע זה אישור מפורש מאת העירייה

  ,כי ננקוט את כל האמצעים הדרושים לשמירת מידע זה וכי המידע יהיה בשימוש של גורמים מורשים בלבד 6. 
 .  עירייהשור בלבד וכי נשתף פעולה באופן מלא עם פעולות הביקורת שינקטו על ידי הלמטרות המפורטות באי

אינו מלא או בשל   ,העירייה איננה נושאת באחריות לתוכנו של המידע במקום בו המידע אינו מדויק ,על פי דין 7.
 .מעשה או מחדל של גורם שלישי שאינו בשליטתו של העירייה

 : _________________________________  הארגון כתובת:  ____________________    הארגון שם

 :בעלי תפקידים בארגון

 :שם :תפקיד :זהות 'מס :חתימה :תאריך :חברה

      

 :שם :תפקיד :זהות 'מס :חתימה :תאריך :חברה
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 לספק  מידע אבטחת הנחיות  - 6'ג_נספח

 מבוא     . 1

 חברה צד ג' המספקת שירותים לחברה, חייבת לעמוד בהנחיות והגדרות החברה, הנגזרות     1.1              
 .  העירייהמדרישות אבטחת המידע של                       

 .  העירייהמסמך זה מפרט את הדרישות שהספק חייב לעמוד בהם בהתקשרות עם    1.2              
 

 הסמכות לתקני אבטחת מידע    .  2      
 יתרון.   ISO 27001רואה בהסמכה של ספק לתקן עירייהה   2.1              

 
   ותישמירה על סוד.  3      

 עובדי הספק מחויבים לשמור על סודיות המידע אליו הם נחשפים במסגרת עבודתם.    3.1             
 כל אחד מעובדיו כי הוא מבין את האחריות המוטלת עליו במסגרת תפקידו  הספק יוודא עבור    3.2             

 בנוגע להיבטי אבטחת מידע.                      
 הספק ינקוט הליך משמעתי פורמאלי שייושם לגבי עובדים אשר חרגו מנהלי אבטחת המידע.    3.3             
 או לקוחותיו במהלך ביצוע עבודתו עבור החברה יחתום על          עירייהכל עובד שנחשף למידע של ה  3.4             

 הנחיות אבטחת המידע של הארגון, לפני התחלת עבודתו.                       
 

 אבטחה פיזית ומידור.    4       
 "צג נקי" בעמדות העבודה. -הספק יישם מדיניות "שולחן נקי" ו    4.1             
 . העירייההספק יעבוד על פי האמצעים, ההנחיות וההוראות לבקרת כניסה פיזית באתר    4.2             
 ייגרסו במידה ואין בהם      עירייהשל ה חסויהספק יוודא כי מסמכים ודפי מידע המכילים מידע    4.3             

 צורך.                     
 

 הרשאות גישה .    5       
 למינימום    עירייההספק יישם מדיניות הרשאות גישה אשר תצמצם את הגישה למידע השייך ל   5.1             

 ההכרחי, ואך ורק לגורמים מורשים מטעם הספק:                    
 ההרשאות יינתנו על בסיס "הצורך לדעת" ויהיו מצומצמות ככול שניתן ע"מ לאפשר ביצוע     5.2              

 הפעילות המקצועית של כל בעל תפקיד.                       
 ההרשאות הגישה למערכות המידע עצמן יינתנו על בסיס "פרופיל הרשאות", כאשר לכל בעל     5.3              

 תפקיד יוגדר פרופיל הרשאות.                       
 שינוי מידע. לכל פרופיל תוגדר רמת ההרשאה לצפייה, כתיבה ו   5.4              

 
 בעת מתן שירותי מחשוב עבור החברה .   6       

 ( לעובדים תהיה מוגבלת, ומגובה באישור מתועד של  Administratorהקצאת הרשאות יתר )   6.1              
 . על ספק השירותים לספק לארגון רשימה של עובדים המורשים  עירייהממונה אבטחת מידע ה                      
 . עירייהלבצע שירותים עבור ה                      

 יבוטלו.   עירייהשל ה  החסויבמקרה של סיום העסקה של עובד, הרשאות הגישה שלו למידע   6.2              
 

 סיסמאות .    7      
 שימוש במערכת המידע תהיה אישית ואינה ניתנת להעברה.  שעושההסיסמה של העובד    7.1              
 הספק יישם מדיניות סיסמה מורכבת כמקובל בשוק:     7.2              

 ם  ( תווים, המורכבות מאותיות, מספרים ותווי8אורך של לפחות שמונה ) -א. מורכבות סיסמה                      
 מיוחדים.                           

 ימים.   90ב.  החלפת סיסמאות בפרקי זמן קבועים ולא יותר מ                      
 ניסיונות גישה כושלים.  5ג.  חשבון משתמש יינעל לגישה לאחר                       
 ת המחשוב ורק לאחר זיהוי העובד באופן ודאי. ד.  חשבון משתמש שננעל ישוחרר רק על ידי מחלק                     
 ה. המערכת תכריח משתמשים חדשים הנכנסים אליה לשנות את סיסמתם הראשונית לסיסמא                        

 העומדת בתקן שנקבע עבור סיסמאות.                           
 צורה לא מוגנת . ו.  סיסמאות לא יאוחסנו במערכת המחשב ב                     
 סיסמאות אחרונות שהיו בשימוש משתמש.  6ז.  המערכות תזכור                      

 
 ת רשתו.    8       

 .       עירייההספק ינקוט באמצעי אבטחה בכל הקשור להתחברות מרחוק אל הרשת הארגונית של ה   8.1              
 צעות תווך מוצפן בלבד.חיבור מרחוק יבוצע באמ   8.2              
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 הספק ינהל בצורה מאובטחת את הרשת הארגונית שלו, תוך ביצוע שוטף של סקרי סיכונים,     8.3              
 מבדקי חדירה, עדכוני גרסאות של רכיבי תקשורת ותיעוד מלא של כל האירועים ברשת הארגונית.                      

 טור ותהליך זיהוי אירועים חריגים ברשת החברה, באופן שוטף.  הספק יבצע ני   8.4              
 

 גיבויים .     9      
 הספק יגבה את כל מאגרי הנתונים הקשורים בפעילות עבור העירייה.    9.1             

 
 נתונים  מחיקת .    10     

 נתונים המכילים מידע חסוי של העיריה יימחקו משרתי הספק לאחר פרק זמן שיוגדר ע"י    10.1             
 העירייה, ובסיום ההתקשרות עם הארגון.                      

 
 עובדים מהימנות.     11      

 כל עובד     ל י החלטת מנכ"ידה. לפ- תוגדר קבוצת עובדים שתעבוד עבור העיריה ותאושר על 11.1               
 בקבוצה זו יחתום על הסכם סודיות אישי מול העירייה.                         

 כל שינוי בהרכב העובדים עבור החברה יתבצע בידיעה ובאישור של ממונה אבטחת המידע של     11.2               
 העירייה.                        

 ינקוט הליך משמעתי פורמאלי שייושם לגבי עובדים אשר חרגו מנהלי אבטחת המידע.  הספק 11.3               
 

 בקרה .   12      
 יתבצעו פעולות מתקנות ומונעות לכלל הממצאים אשר יתועדו וינטרו.   12.1              
 באחריותו של הספק לבדוק את האפקטיביות של הפעולות שננקטו.   12.2              

 הספק ידווח על אירועי אבטחת מידע.  12.3              
 

 : ____________________ הספק כתובת: ______________________      הספק שם

 וחותמת מורשי החתימה אצל הספק:    חתימה

 :שם :נייד טלפון :זהות 'מס חתימה וחותמת  :תאריך

     

 

 : הספק אצל  המידע אבטחת מנהל פרטי

 :שם :נייד טלפון :זהות 'מס וחותמת חתימה   :תאריך
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 סיום התקשרות  - 7ג'_נספח

 
תום תקופת ההתקשרות כוללת את המקרה בו הסתיים פרק הזמן של החוזה ולא הוארך, או הוארך פרק 

 הזמן והסתיים או הופסקה עבודת הספק מסיבה כלשהי.

 עם תום תקופת ההתקשרות: 

שהצטבר אצלו    שדרותלתכנון ובנייה    ועדהוהעירייה  את כל המידע והידע ביחס ל על הספק להעביר לידי   .1

 ימי עבודה מתום תקופת ההתקשרות.  7  -ו/או אצל עובדיו, זאת לא יאוחר מ

נתונים   .2 לטבלאות  מהמערכת  המידע  גזירת  אופן  התיעוד,  האלגוריתמים,  כל  את  בתוכו  יכלול  הנוהל 

 ת אחרות. אוניברסאליות הניתנות לקריאה במערכו

הנתונים, במקרה זה, כוללים את כל קובצי המערכת, לרבות קבצי אב, תנועות, מסמכים, תמונות, לוגים,   .3

אור תוכן הטבלאות והשדות. נתונים אלה  יאינדקסים, משתמשים, הרשאות, טבלאות עזר וכיו"ב כולל ת 

ם יועברו בתבניות של "קבצים  יועברו על מדיה מגנטית או בכל צורה אחרת על פי דרישת העירייה . הנתוני

 אוניברסאליים במערכת גרפית" ו"קבצים אוניברסליים במערכת האלפאנומרית" כפי שמופרט מפרט הטכני.

הספק לא תהיה רשאי לכל תשלום נוסף עבור העברת הנתונים או מידע לגבי העירייה  ותהליכי העבודה,   .4

 הציוד אם יש כזה ו/או נוהל מסירת המערכת.   

מעבר )להלן: "חפיפה"( היא בתקופה בה המערכות של הספק ממשיכות לפעול במקביל לכניסתן  תקופת ה .5

 לשרות של המערכות של הספק החדש )לאחר סיום ההתקשרות הנוכחית(.  

הספק ימשיך להפעיל את המערכות גם בתקופת ה"חפיפה" עד לקבלת הוראה בכתב מעירייה שעליו להפסיק   .6

רותים  ישוא התקשרות זו. בתקופת ה"חפיפה" הספק ימשיך לספק את כל השאת מתן שרותי מערכת המידע נ

 כניות להורדת נתונים בתבניות של קבצים אוניברסליים. ו נשוא התקשרות זו לרבות ת

לסכם    5בתקופת "החפיפה" הספק תהיה רשאי לקבל תמורה עבור הפעלת המערכות בהתאם למפורט בסעיף   .7

 ההתקשרות בין העירייה  לספק. 

ק ימשיך להחזיק במשך שנתיים, מיום קבלת הוראה בכתב מעירייה על הפסקת השרות, גבוי של  כל  הספ .8

 לעיל.   3-ו  2הנתונים והמידע המפורטים בסעיפים 

למען הסר ספק יצוין, כי על הספק לעמוד בהתחייבויותיו המפורטות במסמך זה ובמסמכים הבקשה להצעות   .9

 בות סיום ההתקשרות על ידי העירייה . מחיר, בכל מקרה של סיום ההתקשרות, לר

 
 
 
 
 

    

 חתימה וחותמת  שם המציע  תאריך 
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 התקשרות עם ספק מחזיק מידע   - 8ג'_נספח

 
בין   שנחתמה  העבודה"(,  "הזמנת  )להלן:   ,____ מיום  השירותים  העבודה/הסכם  להזמנת  בהמשך 

)להלן: "העירייה"( ולאור הוראות תקנות הגנת הפרטיות  ___________ )להלן: "הספק"( לבין עיריית שדרות 

)להלן: "תקנות אבטחת מידע"( הצדדים מעוניינים להוסיף את התנאים הבאים    2017-)אבטחת מידע(, התשע"ז 

 להתקשרותם: 

 

 הוראות כלליות: 

דיו  הספק מצהיר כי לשם מתן השירותים אשר פורטו בהזמנת העבודה, העירייה נדרשת לאפשר לספק ולעוב .1

 גישה למאגרי המידע ו/או למערכות המידע של העירייה;

 במסגרת הזמנת העבודה, על הספק לעבד רק את סוגי המידע הבאים: .2

o  ניהול מידע גיאוגרפי 

o  ניהול מידע של אגף הנדסה והוועדה לתכנון ובניה 

 וזאת למטרת ביצוע השירותים בלבד, כפי שהוגדרה בהזמנת העבודה )"מטרת השירות"(;

 מידע בין הספק לעירייה תתבצע באמצעות ________________  העברת .3

הספק לא יעביר וכן לא יאפשר גישה ו/או הרשאות צפייה ו/או הרשאות עיבוד כלשהן לגבי המידע המפורט   .4

השירותים    2בסעיף   ביצוע  ולצורך  כך,  לשם  ובכתב.  מראש  העירייה  אישור  את  שקיבל  מבלי  גורם  לאף 

 .   בלבדהמפורטים בהזמנת העבודה  

הספק מצהיר ומתחייב בזאת כי עם סיום ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, ולכל היותר, בתום תקופת ההסכם   .5

כקבוע בהסכם, כל המידע שהגיע לרשותו במסגרת השירותים יוחזר לרשות העירייה, ככל הניתן, ויימחק  

על ידי מורשה החתימה    מכל אמצעי המדיה שברשותו ו/או ברשות מי מטעמו, ויציג לעירייה תצהיר חתום

 של הספק המאמת ביצוע פעולות מחיקה, ביעור והשמדה כאמור.  

, התקנות שהותקנו  1981-הספק מתחייב לפעול על פי כל דין, לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א .6

  לפיו, הנחיות רשם מאגרי המידע והרשות להגנת הפרטיות וכיוצא בזאת, ולפי הוראות שיתקבלו מעת לעת 

 על ידי העירייה.  

הספק מתחייב כי לא הוא ו/או מי מטעמו יגלו מידע שהגיע אליו ו/או למי מטעמו בתוקף תפקידו כעובד,   .7

כמנהל או כמחזיק של מאגר מידע, אלא לצורך מטרת השירות או לביצוע החוק או על פי צו בית משפט בקשר  

לתקנות אבטחת מידע.    19רטיות והוראות סעיף  לחוק הגנת הפ  16להליך משפטי וכי ידועות לו הוראות סעיף  

ו/או   למידע  ייחשף  אשר  מטעמו  מי  או  משנה  ספק  מנהל,  הרשאה,  בעל  עובד,  כל  כי  הספק  מתחייב  עוד 

 ולמערכות המידע, יחתום על כתב סודיות והתחייבות ליישם את אמצעי האבטחה הקבועים בהסכם.

הספק מתחייב לאפשר לעירייה ביצוע מעקב ובקרה שוטפים על קיום הוראות חוק הגנת הפרטיות והתקנות   .8

שהותקנו לפיו והוראות ההתקשרות וזאת על מנת לאפשר פיקוח על פעילותו של הספק בהתאם להוראות  

 הדין.  

וש חורג מההרשאה  הספק מתחייב להעביר דיווח מידי בכל מקרה של חשש לדליפת המידע מהמאגר או שימ .9

 שניתנה לספק ו/או למי מטעמו.  

הספק מתחייב לדווח, אחת לשנה לפחות, לעירייה על אופן ביצוע חובותיו לפי תקנות אבטחת מידע ולפי   .10

 הסכם זה. 
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 סודיות: 

"מידע", במסמך זה: כל חומר, מסמך ו/או מידע אחר הנוגע לפעילות העירייה ו/או חבריה ו/או לקוחותיה   .1

יה ו/או עסקיה אשר אינו נחלת כלל הציבור )למעט אם הפך לכזה בשל מעשה/מחדל של הספק(  ו/או עובד 

לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מידע אודות משאבי העירייה; מידע בדבר סודות מסחריים ו/או  

)להלן:    1981-מקצועיים, הזמנות והסכמים מכל סוג ו/או מידע המוגן מכוח חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

 "החוק" או "חוק הגנת הפרטיות"( ו/או בהתאם לכל דין אחר החל או עשוי לחול על העירייה. 

ידוע לספק כי לצורך המתן השירותים לעירייה, תהא לו גישה למידע כהגדרתו לעיל. כמו כן, ידועה וברורה   .2

לספק רגישותו המיוחדת של המידע והצורך בשמירה קפדנית על חסיונו ועל הנזק הכבד שעשוי להיגרם עקב  

 חשיפתו על ידי או עשיית שימוש בו על כל המשתמע מכך. 

בסודיות מוחלטת כל מידע אשר יגיע אליו מתוקף מתן השירותים לעירייה או בדרך  הספק מתחייב לשמור   .3

אחרת. הספק מתחייב שלא להחזיק ברשותו ולא לעשות כל שימוש, בכל מידע באשר הוא שלא לצורכי ביצוע  

מטרת ההתקשרות. הספק מתחייב שלא לגלות מידע כזה או חלקו, במישרין או בעקיפין, לכל אדם או גוף,  

 א לצורך ביצוע השירותים לפי ההסכם ובכפוף להסכמת העירייה. אל

בכלל זה הספק מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לאבטחת המידע, מניעת אובדנו ו/או הגעתו   .4

לידי צד ג' כלשהו; להשיבו לעירייה מיד עם סיום מתן השירותים, בעת השלמת השירות ו/או סיום ההסכם  

 להשאיר בידיו כל עותק ממסמכים אלה ו/או רישום ו/או תמצית ממנו, בכל פורמט שהוא. )לפי העניין(, ולא 

הספק מתחייב כי העברת מידע תהא מוגבלת לעובדים אשר להם צורך של ממש בקבלת המידע לצורך ביצוע   .5

השירותים בלבד, ובלבד שהובהר לעובדים אלה כי מדובר במידע סודי, והם חתומים כלפי הספק על כתב  

 ודיות בנוסח דומה לכתב סודיות זה. ס

הספק מתחייב לפעול כך שנתונים ומידע אשר יועברו אליו בהתאם להסכם זה, יאובטחו כך שלא תתאפשר   .6

גישה, בין באופן אקטיבי ובין באופן פאסיבי, למידע ולנתונים אלו, לאיש מלבד המורשים לכך החתומים על  

 .  כתב התחייבות לשמירת סודיות כלפי העירייה

שכפול, העתקה, צילום,   –הספק מתחייב לא להעתיק ו/או להרשות לאחרים ו/או לגרום לאחר לבצע במידע   .7

 תדפיס וכל צורת העתקה אחרת שלא למטרת ביצוע עבודתו.

 על העותקים של המידע יחולו הוראות התחייבות זו וכל האמור לגבי המידע יחול גם על עותקיו.  .8

 המידע שיימסר לרשותו ולמנוע אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.  הספק מתחייב לשמור בהקפדה את .9

הספק מתחייב להחזיר לעירייה את כל המידע והעתקיו מכל מין וסוג שהוא, מיד עם סיום השימוש והעיון   .10

 בו, אם יתבקש לעשות כן. 

ת זה,  הספק מתחייב כי בכל מקרה שיתעוררו ספקות כלשהן בנוגע לתוכן התחייבויותיו לפי כתב התחייבו .11

זו לגרוע מכל התחייבות   כי אין בנאמר בפסקה  ידוע לספק  יפנה לעירייה בכתב לקבלת אישורה.  וקיומו, 

 מהתחייבויותיו המנויות בכתב התחייבות זה. 

 בכל מקרה של אובדן מידע כלשהו הספק מתחייב להודיע על כך מיידית לעירייה.  .12

ן באמצעות אחרים ולא להעביר ו/או למסור כל  הספק מתחייב לא לעשות כל שימוש במידע בין בעצמו ובי .13

 מידע לצד שלישי לכל מטרה ומכל סיבה שהיא. 

למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם כי אין בעצם גילוי המידע על ידי העירייה והעברתו אל הספק כדי להעניק   .14

 לו כל זכות במידע. 
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התחייבויות הספק דלעיל תחולנה עליו אישית וכן על כל תאגיד ו/או גוף שיקים ו/או שיהיה שותף בו, ו/או   .15

בעל שליטה בו, בין כבעל מניות, ובין בכל דרך אחרת, בין במישרין ובין בעקיפין, וכן על כל עובד מטעמו  

 שייתן השירות.  

 תוקפה של התחייבות זו אינו מוגבל בזמן.  .16

 לא תחול על מידע אשר התקבל מהעירייה ואשר הספק יוכיח לגביו בכתובים כי:  התחייבות זו .17

 המידע היה ידוע לספק לפני קבלת המידע מהעירייה.  17.1

 המידע היה ידוע ברבים או שהיה ניתן להשגה על ידי הציבור הרחב לפני יום העברתו אל הספק.   17.2

מועד העברת המידע על ידי העירייה    המידע הפך למידע ציבורי או ניתן להשגה על ידי הציבור לאחר 17.3

 לספק בלא שהיה הוא אחראי או מעורב בתהליך. 

 המידע הגיע אל הספק בדרך חוקית של רכישת זכויות או בכל דרך חוקית שהיא.  17.4

איזו   .18 של  הפרה  בעקבות  שייגרם  נזק  כל  בגין  מהספק  לפיצוי  זכאית  תהא  העירייה  כי  ומוסכם  ידוע 

התחייב  כתב  לפי  ובלבד  מהתחייבויותיו  דין  פי  על  לה  המוקנה  אחר  סעד  בכל  לפגוע  מבלי  וזאת  זה,  ות 

 שהעירייה הודיעה לספק על התביעה ו/או הדרישה ואפשרה לו להתגונן כנגדה באופן עצמאי. 

 

 דרישות אבטחת מידע:

חלות    1)להלן: "התקנות" או "תקנות אבטחת מידע"(   2017-תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, התשע"ז .1

 הן על בעל מאגר מידע )העירייה(, והן על מחזיק מאגר מידע )הספק(.  

המנמ"ר של העירייה רשאי להחמיר או להקל באחד או יותר מהסעיפים הבאים לפי שיקול דעתו, ובהתאם   .2

 למידע הקיים או מעובד אצל הספק. 

אופן ביצוע חובותיו לפי  בהתאם להוראות התקנות, על הספק לדווח לעירייה, אחת לשנה לפחות, אודות   .3

 תקנות אבטחת המידע.  

 הנחיות כללית:  .4

ב לחוק הגנת הפרטיות, הספק ימנה ממונה  17בהתקיים חובה חוקית לפי התנאים המפורטים בסעיף   4.1

המשתמש   בזיהוי  נכון  שימוש  היתר,  בין  יבטיח,  הממונה  "הממונה"(.  )להלן:  המידע  אבטחת  על 

התקשורת   ומערכות  והמידע  המחשב  מערכות  משאבי  ובהגנת  למידע  הגישה  בהרשאות  ובסיסמא, 

השייך לעירייה. במידה שלא חלה חובה חוקית למינוי ממונה, הספק ימנה גורם מטעמו    המכילות מידע

 שיהיה אחראי לאבטחת המידע וסייבר.  

 לתקנות אבטחת המידע.  4הספק יגדיר נוהל אבטחת מידע, כמפורט בתקנה  4.2

כל  הספק יגדיר מסמך מעודכן של מבנה מאגר המידע וכן רשימת מצאי מעודכנת של מערכות המאגר, ה 4.3

 לתקנות אבטחת המידע.    5בהתאם למפורט בתקנה 

  18-הספק יבצע סקר סיכונים ומבדק חדירה למאגרי מידע שחלה עליהם רמת אבטחה גבוהה, אחת ל 4.4

 חודשים לכל הפחות. 

 אבטחה פיסית וסביבתית:   .5

הספק ישמור את מאגרי המידע וכן את התשתיות והמערכות המשמשות את המאגרים, במקום   5.1

 ע חדירה וכניסה אליו ללא הרשאה והתואם את אופי פעילות המאגר ורגישות המידע. מוגן, המונ 

 
1 https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_600.htm 

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_600.htm
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הספק יבצע בקרה ותיעוד של הכניסה והיציאה מאתרים בהם מצויות מערכות המידע וכן בקרה   5.2

חודשים    24ותיעוד של הכנסה והוצאת ציוד אל מערכות המאגר ומהן, וישמור תיעוד זה למשך  

 לכל הפחות. 

 בניהול כוח אדם:אבטחת מידע  .6

התחייבות   6.1 היתר,  בין  הכוללות,  סודיות  הצהרות  על  מטעמו  ההרשאות  בעלי  את  יחתים  הספק 

בהסכם   לאמור  בהתאם  רק  במידע  שימוש  העירייה,  של  המידע  סודיות  על  מוחלטת  לשמירה 

ההתקשרות בין הספק לעירייה ויישום אמצעי האבטחה הקבועים בהסכם ההתקשרות, לרבות  

 נספח זה.  

הספק ייתן וישנה הרשאות גישה למידע המצוי במאגר המידע רק לאחר נקיטת אמצעים סבירים,   6.2

 המקובלים בהליכי מיון ושיבוץ עובדים. 

הספק יקיים הדרכות לבעלי הרשאות גישה למידע המצוי במאגר המידע, בטרם מתן ההרשאות   6.3

-גנת הפרטיות, התשמ"א או בטרם שינוי ההרשאות הקיימות. ההדרכות יעסקו בחובות לפי חוק ה

)להלן: "החוק"( ותקנות אבטחת המידע ומסירת מידע אודות חובות בעלי ההרשאות לפי    1981

 החוק ולפי נוהל האבטחה של הספק. 

הספק יקיים הדרכה תקופתית לבעלי ההרשאות למאגרי המידע של העירייה בנושא מסמך הגדרות   6.4

המי אבטחת  והוראות  הספק  של  האבטחה  נוהל  המידע  המאגר,  אבטחת  ותקנות  החוק  לפי  דע 

ובדבר החובות של בעלי ההרשאות לפיהם. ההדרכה תיערך לכל הפחות אחת לשנתיים ובהסמכה  

 של בעל הרשאה לתפקיד חדש, סמוך ככל האפשר למועד הסמכתו.  

 הזדהות וניהול הרשאות: .7

להגדרות התפקיד  הספק יוודא מתן הרשאות גישה למאגרי המידע ולמערכות המאגרים, בהתאם  7.1

 ובמידה הנדרשת לביצוע התפקיד בלבד ומידור גישה / עדכון ברמת שדה. 

הספק יבצע בקרת הרשאות לכל הפחות אחת לשנה לבעלי ההרשאות שלו. במידה שהספק יפתח   7.2

מערכת עבור העירייה, הספק יוודא יכולת הפקה יזומה של דו"ח הרשאות תקפות עפ"י דרישת  

 העירייה. 

 ופן הזיהוי ייעשה על בסיס אמצעי פיזי הנתון לשליטתו הבלעדית של המורשה. ככל הניתן, א  7.3

 תווים.   8שימוש במדיניות סיסמאות מורכבת מאותיות וספרות, ואורך סיסמא מינימלי  7.4

 חודשים. 6החלפת סיסמאות לפחות כל   7.5

 הגדרת מספר ניסיונות הקשה שגויים של סיסמא בטרם נעילת המשתמש.  7.6

 לאחר פרק זמן של אי פעילות, המחייב זיהוי מחדש של המשתמש.  Session Time Outהגדרת  7.7

 דקות )גם אם המערכת תנוהל מקומית(. 30תהיה   Sessionברירת המחדל לסיום  7.8

 הצפנת הסיסמאות בהצפנה חד כיוונית בבסיס הנתונים.  7.9

 יישום תיעוד לכל שינוי בטבלת ההרשאות.  7.10

 ת. הגדרת אופן טיפול בתקלות הקשורות באימות זהו  7.11

למאגר   7.12 סיסמאות  שינוי  האפשר  ובמידת  תפקידו  את  שסיים  הרשאה  לבעל  הרשאות  ביטול 

 ולמערכות המאגר, שבעל ההרשאה עשוי היה לדעת, מיד עם סיום תפקידו של בעל ההרשאה.

 בקרה ותיעוד גישה:  .8
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 הספק יתעד בלוג את השדות הבאים:  8.1

 זיהוי ואימות  •

 נעילות משתמש  •

 המשתמשים כולל שמירת ערך קודם. פעולות עדכון ע"י   •

 העלאות תכנים  •

 גישה מרחוק  •

 תיעוד כל מקרה שבו התגלה אירוע אבטחת מידע. ככל האפשר יבוסס התיעוד על רישום אוטומטי.  •

 חודשים, לכל הפחות.   24הספק ישמור את הלוגים הנ"ל באופן מאובטח, למשך  8.2

הבקרה 8.3 למנגנון  הלוגים  של  שגרתי  בדיקה  נוהל  יגדיר  שהתגלו    הספק  הבעיות  של  דו"ח  כולל 

 והצעדים שננקטו בעקבותיהן.

 אירועי אבטחת מידע:  .9

הספק יגדיר הוראות בנוהל האבטחה שלו לעניין התמודדות עם אירועי אבטחת מידע, לפי חומרת   9.1

האירוע ומידת רגישות המידע, לרבות לעניין ביטול הרשאות וצעדים מיידיים אחרים הנדרשים  

 דיווח למנמ"ר העירייה על אירועי אבטחה ועל הפעולות שננקטו בעקבותיהם.  וכן הוראות לעניין

הספק ידווח גם לרשם מאגרי מידע אודות אירוע אבטחה חמור. הספק ישמור את התיעוד באופן   9.2

 חודשים לכל הפחות.   24מאובטח, למשך 

הספק יקיים דיון באירועי האבטחה ויבחן את הצורך בעדכון נוהל האבטחה שלו, במאגרים שחלה   9.3

עליהם רמת אבטחה בינונית, אחת לשנה לפחות. במאגרים שחלה עליהם רמת אבטחה גבוהה,  

 אחת לרבעון לפחות.  

 ניהול מאובטח ומעודכן:  .10

 צעי הגנה. הספק יגביל / ימנע אפשרות חיבור התקנים ניידים וינקוט אמ 10.1

 הספק יתקין תוכנת הגנה תקנית ומעודכנת נגד נוזקות על מחשבים המכילים מידע השייך לעירייה. 10.2

 הספק יישם בקרות קלט ופלט. 10.3

הספק יפריד, ככל הניתן, בין המערכות אשר ניתן לגשת מהן למידע שבמאגר, לבין מערכות מחשוב   10.4

 אחרות שמשמשות את הספק.

 :בסיס נתונים ייעודי לעירייה  10.5

 הספק יבצע הפרדה בין בסיס הנתונים של העירייה לבין בסיסי נתונים של לקוחות אחרים.   10.5.1

 הספק יישם הגנות על בסיס הנתונים והקשחות עפ"י הנחיות מנמ"ר העירייה.  10.5.2

 הספק יוודא ניטור שינויים בבסיסי הנתונים והפקת דו"ח למנמ"ר העירייה לפי דרישתו. 10.5.3

 ש הקשר בעירייה על כל השבתה של המערכת. הספק ידווח לאי – זמינות מרבית  10.6

 הספק ישמור את המידע כל עוד נמשך השירות.  10.7

בגרסאות   10.8 תוכנה  ותשתיות  נתונים  בסיסי  דפדפנים,  הפעלה,  במערכות  ששימוש  יוודא  הספק 

נתמכות בלבד. לא ייעשה שימוש במערכות שהיצרן לא תומך בהיבטי אבטחה שלהן אלא אם כן  

 .ניתן מענה אבטחתי מתאים
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 אבטחת תקשורת:  .11

הספק ינקוט באמצעי אבטחה הולמים, בהתאם לרמת רגישות המידע, שימנעו חדירה מכוונת או   11.1

)לכל הפחות   אל הספק  העירייה  בין  קווי התקשורת  אל  או  למערכת  , IPS- ו  Firewall-מקרית 

 ומעלה(.   TLS 1.2הצפנה בפרוטוקול 

לרשת   11.2 המאגר  מערכות  את  יחבר  לא  התקנת  הספק  ללא  אחרת,  ציבורית  לרשת  או  האינטרנט 

 אמצעי הגנה מתאימים מפני חדירה לא מורשית או מפני תוכנות המסוגלות לגרום נזק או שיבוש.

בגישה מרחוק באמצעות רשת האינטרנט או רשת ציבורית אחרת, הספק יעשה שימוש באמצעי   11.3

א  לזהות  שמטרת  ההרשאה  בעל  של  הבלעדית  לשליטתו  הנתון  את  פיזי  והמאמת  המתקשר  ת 

)לדוגמה: קבועה, תוקן,    IP, גישה מכתובת  OTPהרשאתו לביצוע הפעילות מרחוק ואת היקפה 

 וכיו"ב(.  

 ביקורות תקופתיות: .12

הספק יערוך ביקורת פנימית או חיצונית, לעניין עמידתו בתקנות אבטחת מידע, אחת לשנתיים   12.1

מתאימה לביקורת בנושא אבטחת מידע, שאיננו  לפחות. הביקורת תיערך ע"י גורם בעל הכשרה  

 אחראי האבטחה על המאגרים.

 גיבויים ושחזורים:  .13

לתקנות    18-ו  17הספק יגדיר נוהל לביצוע גיבויים ושחזורים של נתוני האבטחה, בהתאם לתקנות   13.1

 אבטחת מידע. 

 דרישות נוספות במקרה של פעילות בענן:  .14

ב 14.1 בין    STORED PROCEDURESאו    WEB SERVICE-שימוש  ישיר  ממשק  למנוע  מנת  על 

 המשתמש לשרת בסיס הנתונים. 

 שימוש בגרסאות דפדפנים נתמכות.  14.2

 ממשק ניהול בגישה מהרשת בלבד או מכתובות שיסופקו על ידה.  14.3

 IPSמימוש  - במקרה של ניהול בענן 14.4

פרוטוקול   14.5 הצפנה בתקשורת באמצעות  מנמ"ר    TLS1.2מימוש  ע"י  שיאושר  פרוטוקול אחר  או 

 . העירייה

צדדית להפסקת   14.6 וכן אפשרות חד  בענן  הנתונים  על  ובקרה  יכולת שליטה  לעירייה  יספק  הספק 

 השימוש בשירותי הענן תוך מחיקת המידע באופן שלא ניתן לאחזור. 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 _______________________    __________________________ 

 הספק:                    עיריית שדרות                      
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 תוכנה התקשרות עם ספק   - 9ג'_נספח

 
בין   שנחתמה  העבודה"(,  "הזמנת  )להלן:   ,____ מיום  השירותים  העבודה/הסכם  להזמנת  בהמשך 

הוראות תקנות הגנת הפרטיות  "( ולאור  העירייה___________ )להלן: "הספק"( לבין עיריית שדרות  )להלן: " 

)להלן: "תקנות אבטחת מידע"( הצדדים מעוניינים להוסיף את התנאים הבאים    2017-)אבטחת מידע(, התשע"ז 

 להתקשרותם: 

 

 הוראות כלליות: 

נדרש לאפשר לספק ולעובדיו    עירייההספק מצהיר כי לשם מתן השירותים אשר פורטו בהזמנת העבודה, ה .1

 ;עירייה גישה למאגרי המידע ו/או למערכות המידע של ה

 במסגרת הזמנת העבודה, על הספק לעבד רק את סוגי המידע הבאים: .2

o  מערכת מידע גיאוגרפית 

o  נתוני הוועדה לתכנון והניב ואגף הנדסה 

 )"מטרת השירות"(;וזאת למטרת ביצוע השירותים בלבד, כפי שהוגדרה בהזמנת העבודה 

 תתבצע באמצעות ________________  עירייההעברת מידע בין הספק ל .3

הספק לא יעביר וכן לא יאפשר גישה ו/או הרשאות צפייה ו/או הרשאות עיבוד כלשהן לגבי המידע המפורט   .4

ה  2בסעיף   אישור  את  שקיבל  מבלי  גורם  השירותים    עירייהלאף  ביצוע  ולצורך  כך,  לשם  ובכתב.  מראש 

 .מפורטים בהזמנת העבודה בלבדה

הספק מצהיר ומתחייב בזאת כי עם סיום ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, ולכל היותר, בתום תקופת ההסכם   .5

, ככל הניתן, ויימחק  עירייהכקבוע בהסכם, כל המידע שהגיע לרשותו במסגרת השירותים יוחזר לרשות ה

תצהיר חתום על ידי מורשה   עירייהג למנכ"לית המכל אמצעי המדיה שברשותו ו/או ברשות מי מטעמו, ויצי

 החתימה של הספק המאמת ביצוע פעולות מחיקה, ביעור והשמדה כאמור.  

, התקנות שהותקנו  1981-הספק מתחייב לפעול על פי כל דין, לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א .6

, ולפי הוראות שיתקבלו מעת לעת  לפיו, הנחיות רשם מאגרי המידע והרשות להגנת הפרטיות וכיוצא בזאת

 .  עירייהעל ידי ה

הספק מתחייב כי לא הוא ו/או מי מטעמו יגלו מידע שהגיע אליו ו/או למי מטעמו בתוקף תפקידו כעובד,   .7

כמנהל או כמחזיק של מאגר מידע, אלא לצורך מטרת השירות או לביצוע החוק או על פי צו בית משפט בקשר  

לתקנות אבטחת מידע.    19לחוק הגנת הפרטיות והוראות סעיף    16ו הוראות סעיף  להליך משפטי וכי ידועות ל

ו/או   למידע  ייחשף  אשר  מטעמו  מי  או  משנה  ספק  מנהל,  הרשאה,  בעל  עובד,  כל  כי  הספק  מתחייב  עוד 

 ולמערכות המידע, יחתום על כתב סודיות והתחייבות ליישם את אמצעי האבטחה הקבועים בהסכם.

ביצוע מעקב ובקרה שוטפים על קיום הוראות חוק הגנת הפרטיות והתקנות    עירייהר להספק מתחייב לאפש .8

שהותקנו לפיו והוראות ההתקשרות וזאת על מנת לאפשר פיקוח על פעילותו של הספק בהתאם להוראות  

חורג   שימוש  או  מהמאגר  המידע  לדליפת  חשש  של  מקרה  בכל  מידי  דיווח  להעביר  מתחייב  הספק  הדין. 

על אופן ביצוע    עירייהניתנה לספק ו/או למי מטעמו. הספק מתחייב לדווח, אחת לשנה לפחות, למההרשאה ש 

 חובותיו לפי תקנות אבטחת מידע ולפי הסכם זה. 

 

 סודיות: 
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"מידע", במסמך זה: כל חומר, מסמך ו/או מידע אחר הנוגע לפעילות העירייה ו/או חבריה ו/או לקוחותיה   .1

אשר אינו נחלת כלל הציבור )למעט אם הפך לכזה בשל מעשה/מחדל של הספק(  ו/או עובדיה ו/או עסקיה  

לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מידע אודות משאבי העירייה; מידע בדבר סודות מסחריים ו/או  

)להלן:    1981-מקצועיים, הזמנות והסכמים מכל סוג ו/או מידע המוגן מכוח חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

 או "חוק הגנת הפרטיות"( ו/או בהתאם לכל דין אחר החל או עשוי לחול על העירייה.  "החוק"

ידוע לספק כי לצורך מתן השירותים לעירייה, תהא לו גישה למידע כהגדרתו לעיל. כמו כן, ידועה וברורה   .2

לספק רגישותו המיוחדת של המידע והצורך בשמירה קפדנית על חסיונו ועל הנזק הכבד שעשוי להיגרם עקב  

 חשיפתו על ידי או עשיית שימוש בו על כל המשתמע מכך. 

סודיות מוחלטת כל מידע אשר יגיע אליו מתוקף מתן השירותים לעירייה או בדרך  הספק מתחייב לשמור ב .3

אחרת. הספק מתחייב שלא להחזיק ברשותו ולא לעשות כל שימוש, בכל מידע באשר הוא שלא לצורכי ביצוע  

מטרת ההתקשרות. הספק מתחייב שלא לגלות מידע כזה או חלקו, במישרין או בעקיפין, לכל אדם או גוף,  

 לצורך ביצוע השירותים לפי ההסכם ובכפוף להסכמת העירייה.  אלא

בכלל זה הספק מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לאבטחת המידע, מניעת אובדנו ו/או הגעתו   .4

לידי צד ג' כלשהו; להשיבו לעירייה מיד עם סיום מתן השירותים, בעת השלמת השירות ו/או סיום ההסכם  

 השאיר בידיו כל עותק ממסמכים אלה ו/או רישום ו/או תמצית ממנו, בכל פורמט שהוא. )לפי העניין(, ולא ל

הספק מתחייב כי העברת מידע תהא מוגבלת לעובדים אשר להם צורך של ממש בקבלת המידע לצורך ביצוע   .5

השירותים בלבד, ובלבד שהובהר לעובדים אלה כי מדובר במידע סודי, והם חתומים כלפי הספק על כתב  

 דיות בנוסח דומה לכתב סודיות זה. סו

הספק מתחייב לפעול כך שנתונים ומידע אשר יועברו אליו בהתאם להסכם זה, יאובטחו כך שלא תתאפשר   .6

גישה, בין באופן אקטיבי ובין באופן פאסיבי, למידע ולנתונים אלו, לאיש מלבד המורשים לכך החתומים על  

   כתב התחייבות לשמירת סודיות כלפי העירייה.

שכפול, העתקה, צילום,   –לא להעתיק ו/או להרשות לאחרים ו/או לגרום לאחר לבצע במידע  הספק מתחייב   .7

 .ותדפיס וכל צורת העתקה אחרת שלא למטרת ביצוע עבודת

 על העותקים של המידע יחולו הוראות התחייבות זו וכל האמור לגבי המידע יחול גם על עותקיו.  .8

 ולמנוע אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.  והמידע שיימסר לרשותלשמור בהקפדה את הספק מתחייב   .9

להחזיר לעירייה את כל המידע והעתקיו מכל מין וסוג שהוא, מיד עם סיום השימוש והעיון  הספק מתחייב   .10

 תבקש לעשות כן. יבו, אם 

זה,    לפי כתב התחייבות  ומתחייב כי בכל מקרה שיתעוררו ספקות כלשהן בנוגע לתוכן התחייבויותי  הספק .11

ידוע  יוקיומו,   זו לגרוע מכל התחייבות    לספקפנה לעירייה בכתב לקבלת אישורה.  כי אין בנאמר בפסקה 

 מהתחייבויותיי המנויות בכתב התחייבות זה. 

 מתחייב להודיע על כך מיידית לעירייה.  הספקבכל מקרה של אובדן מידע כלשהו  .12

באמצעות אחרים ולא להעביר ו/או למסור כל    ובין  ולא לעשות כל שימוש במידע בין בעצמ הספק מתחייב   .13

 מידע לצד שלישי לכל מטרה ומכל סיבה שהיא. 

כדי להעניק    אל הספקלמען הסר ספק, מוצהר ומוסכם כי אין בעצם גילוי המידע על ידי העירייה והעברתו   .14

 כל זכות במידע.  ול
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היה שותף בו, ו/או  יקים ו/או שישאישית וכן על כל תאגיד ו/או גוף    ודלעיל תחולנה עלי  הספק  התחייבויות .15

  ו בעל שליטה בו, בין כבעל מניות, ובין בכל דרך אחרת, בין במישרין ובין בעקיפין, וכן על כל עובד מטעמ 

 שייתן השירות.  

 תוקפה של התחייבות זו אינו מוגבל בזמן.  .16

 לגביו בכתובים כי:  הספק יוכיחהתחייבות זו לא תחול על מידע אשר התקבל מהעירייה ואשר  .17

 לפני קבלת המידע מהעירייה.  לספקהמידע היה ידוע  17.1

 .  אל הספקהמידע היה ידוע ברבים או שהיה ניתן להשגה על ידי הציבור הרחב לפני יום העברתו   17.2

הציבור לאחר מועד העברת המידע על ידי העירייה  המידע הפך למידע ציבורי או ניתן להשגה על ידי   17.3

 בלא שהיה הוא אחראי או מעורב בתהליך.  לספק

 בדרך חוקית של רכישת זכויות או בכל דרך חוקית שהיא.  לספק המידע הגיע  17.4

איזו   .18 של  הפרה  בעקבות  שייגרם  נזק  כל  בגין  מהספק  לפיצוי  זכאית  תהא  העירייה  כי  ומוסכם  ידוע 

כת לפי  ובלבד  מהתחייבויותיו  דין  פי  על  לה  המוקנה  אחר  סעד  בכל  לפגוע  מבלי  וזאת  זה,  התחייבות  ב 

 שהעירייה הודיעה לספק על התביעה ו/או הדרישה ואפשרה לו להתגונן כנגדה באופן עצמאי. 

 

 דרישות אבטחת מידע 

 הנחיות כללית:  .1

הפרטיות וכי הוא נוקט באמצעי  הספק מצהיר כי הוא פועל כנדרש על פי החוק, התקנות ותיקוני הגנת   1.1

 אבטחה ובקרה כמתחייב מהוראות חוק הגנת הפרטיות, תיקוניו ותקנותיו והנחיות רשם מאגרי מידע. 

ב לחוק הגנת הפרטיות, הספק ימנה ממונה על  17בהתקיים חובה חוקית לפי התנאים המפורטים בסעיף  1.2

שימוש נכון בזיהוי המשתמש ובסיסמא,  אבטחת המידע )להלן: "הממונה"(. הממונה יבטיח, בין היתר,  

בהרשאות הגישה למידע ובהגנת משאבי מערכות המחשב והמידע ומערכות התקשורת המכילות מידע  

השייך לעירייה. במידה שלא חלה חובה חוקית למינוי ממונה, הספק ימנה גורם מטעמו שיהיה אחראי  

 לאבטחת המידע וסייבר.  

הצהרות סודיות, הכוללים, בין היתר, התחייבות לשמירה מוחלטת    הספק מתחייב להחתים את עובדיו על 1.3

וליישם את אמצעי אבטחת   בהסכם  לפי האמור  רק  במידע  העירייה, להשתמש  של  סודיות המידע  על 

 המידע הקבועים בהסכם.  

 הספק יבצע הדרכה פרונטלית על התוכנה עפ"י דרישת העירייה.  1.4

וסייבר   1.5 המידע  אבטחת  אחראי  הגישה  על  בהרשאות  ובסיסמא,  המשתמש  בזיהוי  נכון  שימוש  להבטיח 

 למידע ובהגנת משאבי מערכות המחשב והמידע ומערכות התקשורת המכילות מידע השייך לעירייה. 

 הספק יתקין תוכנת הגנה תקנית ומעודכנת נגד נוזקות על מחשבים המכילים מידע השייך לעירייה.  1.6

 ליקציה בעירייה או אצל נאמן. הספק יוודא הפקדת קוד מקור של האפ 1.7

העירייה יוודא שקוד המקור עבר בדיקה נגד חשיפות ואי קיום קוד זדוני באמצעות סריקת חשיפות    מנמ"ר 1.8

 (. Vulnerability Scanאבטחת מידע )

הספק מתחייב לא להעביר לצד שלישי מידע שיתקבל במסגרת ההתקשרות, או להשתמש במידע שעובדיו   1.9

  צוע ההתקשרות, לכל מטרה אחרת שלא קשורה לביצוע ההתקשרות.יחשפו אליו אגב בי

 הספק מתחייב לאפשר לנציג העירייה לערוך ביקורת אבטחה בכל עת.   1.10
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 פיתוח מאובטח:  .2

 שימוש בגרסאות מעודכנות ונתמכות של שפות הפיתוח.  2.1

 העירייה.   מנמ"רהעברת מסמך אפיון מערכת לאישור  2.2

 האפיון. פיתוח המערכת בהתאם לדרישות  2.3

 ביצוע בדיקות מסירה ע"י הספק לווידוא קיום דרישות אבטחת מידע באפיון.  2.4

 מבדק חדירה למערכת לפני העברה לייצור. 2.5

 

 הגנה אפליקטיבית:   .3

 הזדהות והרשאות: 3.1

תווים, מתבצע שימוש באותיות וספרות    8שימוש במדיניות סיסמאות בה אורך סיסמא מינימלי   3.1.1

 של העירייה.  AD-ת לו/או מתן אפשרות לקישור המערכ

 חדשים. 6הסיסמאות תוחלפנה לפחות כל  3.1.2

 הסיסמאות תוצפנה בהצפנה חד כיוונית בבסיס הנתונים.  3.1.3

 יכולת להגדיר הרשאות על פי פרופיל ולמדר גישה/עדכון ברמת שדה.  3.1.4

 יכולת הפקה יזומה של דו"ח הרשאות תקפות אחת לשנה או בהתאם לבקשת העירייה. 3.1.5

 שינוי בטבלת ההרשאות. יישום תיעוד לכל  3.1.6

 תיעוד בלוג:  3.2

 זיהוי ואימות  3.2.1

 נעילות משתמש  3.2.2

 פעולות עדכון ע"י המשתמשים כולל שמירת ערך קודם.  3.2.3

 העלאות תכנים  3.2.4

 גישה מרחוק  3.2.5

 תיעוד כל מקרה שבו התגלה אירוע אבטחת מידע. ככל האפשר יבוסס התיעוד על רישום אוטומטי.  3.2.6

 ל הפחות. חודשים לכ 24שמירת הלוגים באופן מאובטח למשך  3.2.7

 פלט:   -בקרת קלט 3.3

 וידוא שאין בדו"חות המופקים מהמערכת חשיפה של שדות שלא נדרשים.  3.3.1

 בכל דפי היישום.   Httpsשימוש בפרוטוקול  3.3.2

על   3.3.3 הגנה  )כולל  קלט  לשדות  מותרים  וטווחים  ערכים  רשימת  באמצעות    FORMהגדרת 

CAPTCHA) 

בסוף הדף, לא ניתן לשנות    UID)חוסר יכולת לשנות    URL-מניעת אפשרות למניפולציה של כתובת ה 3.3.4

 או להוסיף דפי משנה(. 

אין לחשוף למשתמש הקצה הודעות שגיאה אפליקטיביות העלולות להסגיר קוד וטבלאות בתוך   3.3.5

 היישום. שגיאות כאלה יש לכתוב לקובץ לוג בלבד או לתת הודעה גנרית. 

העולה לשרת יעבור סניטציה ויישמר בשרת    במקרה של העלאת קבצים למערכת: יש לוודא כי קובץ 3.3.6

 . phpו/או  htmlכקובץ בעל סיומת לא פוגענית כגון 

 הפרדת סביבות:  3.4

 סביבת הייצור תופרד מסביבות אחרות.  3.4.1
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 העברת אפליקציה מסביבת פיתוח לייצור תתבצע בצורה מבוקרת.   3.4.2

 לא יעשה שימוש בנתונים אמיתיים בסביבת הפיתוח.  3.4.3

 פעילות בענן:   דרישות נוספות במקרה של 3.5

ב 3.5.1 בין   STORED PROCEDURES או  WEB SERVICE- שימוש  ישיר  ממשק  למנוע  מנת  על 

 המשתמש לשרת בסיס הנתונים. 

 שימוש בגרסאות דפדפנים נתמכות.  3.5.2

 ממשק ניהול בגישה מהעירייה בלבד או מכתובות שיסופקו על ידה.  3.5.3

 .IPSהפעלת   3.5.4

פרוטוקול   3.5.5 באמצעות  בתקשורת  הצפנה  ע"י    TLS1.2מימוש  שיאושר  אחר  פרוטוקול    מנמ"ראו 

 העירייה. 

 אבטחת תשתיות:  3.5.6

לעירייה   3.5.6.1 ייעודי  נתונים  לבין    -בסיס  העירייה  של  הנתונים  בסיס  בין  יבצע הפרדה  הספק 

 בסיסי נתונים של לקוחות אחרים.  

 הגנת בסיס הנתונים והקשחתו עפ"י הנחיות העירייה.  3.5.6.2

 ניטור שינויים בבסיסי הנתונים והפקת דו"ח לעירייה לפי דרישה.  3.5.6.3

 שעה.  – DOWNTIMEמקסימום  -זמינות מלאה  3.5.6.4

 שמירת המידע כל עוד נמשך השירות.  3.5.6.5

צדדית   3.5.6.6 חד  אפשרות  וכן  בענן  הנתונים  על  ובקרה  שליטה  יכולת  לעירייה  יספק  הספק 

 תן לאחזור. להפסקת השימוש בשירותי הענן תוך מחיקת המידע באופן שלא ני

 מענה אנושי לטיפול באירועי סייבר.  3.5.6.7

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 _______________________    __________________________ 

 הספק              עיריית שדרות          
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 הצעת המחיר   - 10ג'_נספח

 
 להגשה במעטפה נפרדת( )

 שדרות  עירייתלכבוד: 
 
 
אני ו/או המציע  מצהיר/ים בזאת כי בחנתי/נו לעומק והבנתי/נו את כל מסמכי המכרז שבנדון, הבנתי/נו את כל   .1

התנאים והדרישות הנדרשים מאת המציעים במכרז זה, בדקתי/נו ושקלתי/נו כל דבר העשוי להשפיע על קביעת  

המכר נושא  העבודות  כל  את  לספק  בזאת  מציע/ים  הנני/ו  הצעתי/נו.  והתנאים  מחיר  ההוראות  פי  על  הכל  ז, 

 הקבועים בכלל מסמכי המכרז, במחירים המפורטים להלן בהצעת מחיר זו. 

אנו מקבלים על עצמנו את ביצוע העבודות נשוא המכרז כפי שפורטו במסמכי המכרז, בהתאם לתנאי המכרז על   .2

 כל נספחיו.  

ביצוע מלא ומושלם של כלל ההתחייבויות  הננו מצהירים, כי המחירים המפורטים בטבלת הצעת המחיר, יכללו   .3

יה לצורך יישום ההסכם במשרדי  ישיש לבצע על פי מסמכי המכרז, ובכלל זה כל העבודות, ישיבות העבודה העיר 

ג' ככל שתידרש(, חומרי העזר, כוח האדם,   )כולל תוכנה של צד  הוועדה, הציוד, החומרים, רישיונות התוכנה 

האישורים הד בגין קבלת  פי  עלויות  על  העבודות  לביצוע  הדרוש  וכל  הובלה,  עלויות  לביצוע העבודות,  רושים 

 מסמכי המכרז. 

כמו כן אנו מצהירים, כי המחירים המפורטים בטבלת הצעת המחיר הינם סופיים ולא יתווספו אליהם הפרשי   .4

שהיא, מלבד    הצמדה ו/או ריבית מכל מין וסוג שהוא וזאת, אף אם התארכה תקופת ביצוע העבודות, מכל סיבה

 הצמדה למדד המחירים לצרכן. 

ידוע לנו, כי לא נהיה רשאים לדרוש תשלום נוסף עבור עיבודים תקופתיים ודוחות. לדוגמא, הפקת אישורים,   .5

 דו"ח, הדרכה או תכנית המופיעה במפרט. אלה ואחרים יהיו כלולים במחיר השירות.  

לדרישות המפורטות  אנו מצהירים, כי הצעתנו כוללת את כל העלויות כולל התאמה, הסבה, הטמעה בהתאם   .6

    .בכל מסמכי מכרז לרבות המפרט הטכני

 המחירים הנקובים בהצעת המציע ייצגו את כל עלויות הספק באספקת השרות לאורך תקופת ההתקשרות.  .7

 ידוע לנו, כי המזמין אינו מתחייב להזמין את כל המערכות ו/או השירותים או חלקן.   .8

 . אינם כוללים מע"מכל הסכומים בהצעת המחיר   .9

 מובהר, כי הצעת המציע כוללת את הקמת התשתית ואספקת השירותים האלה למזמין.  .10

אנו מצהירים וידוע לנו כי ביצוע השירותים מחייב שמירת סודיות בכל הנוגע למידע שיגיע לעירייה וכן שמירה   .11

יבויותינו  על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות ואנו מתחייבים למלא אחר הוראות ההסכם ולמלא את כל התחי

 על פי מסמכי המכרז במהימנות ובאמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל חוק.  

 .  העירייה להחלטת בהתאם ההצעה   לפסילת להביא עלולה  חסרה הצעה .12

לפסול הצעות שהסכום   .13 ועדת המכרזים רשאית  מוקלד.  באופן  או  ברור  יד  ובכתב  בעט  יש למלא  את ההצעה 

 ניתן להעריך את ההצעה. המוצע אינו ברור ולפיכך לא  

 הצעת המחיר:  .14

 
תמורת מלוא השירותים שיסופקו על ידי הספק בקשר עם המכרז שבנדון, וקיום כל ההתחייבויות הספק על פי מסמכי  

הבאים הסכומים  את  לספק  העירייה  תשלם  הכלל,  מן  יוצא  ללא  ההסכם  המכרז,  להוראות  בכפוף  )הכמויות , 
 :לצורך בחינת הצעות בלבד( המצוינות מהוות אומדן והינן 
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 לחרוג מהמחיר המירבי לכל מערכת/ שירות  אין* 
 

 הסבה  - עלות חד פעמית  
 

  המערכת "דמס
 המסופקת

  מחיר
 מירבי 

מחיר  
 מינימלי 

 
 הסבה עלות"ה ס יחידה 

1. 
  מערכת הסבת

  ועדה לניהל
 והתקנתה 

35,000 10,000 1  

2. 
הסבת מערכת  

GIS 10,000 5,000 1  

 

 מערכות מידע  
 

 מס"ד
 

  המערכת
 המסופקת

 

מחיר  
 מירבי 

חודשי  
 למערכת  

  מחיר
 מינימלי 

  חודשי
 למערכת 

 כמות
 )בחודשים( 

עלות חודשית   מחיר יחידה  יחידה 
 לכמות מוצעת

בש"ח לפני  
 מע"מ 

)כמות* מחיר  
 ליחידה( 

1.  
רישוי בניה  
ופיקוח על  

 הבניה 
 חודש  36 1,800 2,000

  

2.  
אגרות   

היטלים  
 והשבחה  

 חודש  36 440 550
  

3.  
ניהול  

 חודש  36 600 700 נכסים  
  

4.  
ייעודי  
 חודש  36 400 550 קרקע 

  

5.  
מעקב  
 חודש  36 400 550 תב"ע  

  

אתר   .6
   חודש  36 640 800 אינטרנט  

מערכת    .7
GIS 1,500 1,200 36  חודש   

8.  

מערכת  
לניהול  
רשות  
 תמרור 

 חודש  36 500 800

  

ניהול    .9
   חודש  36 500 800 תשתיות  

ניהול   .10
   חודש  36 800 1,000 מסמכים 

       סה"כ  
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 שירות אופציונאלי   –הזנת תכנית במערכת ייעודי קרקע  –עדכון נתונים 
תמורת מלוא השירותים שיסופקו על ידי הספק בקשר עם עדכון נתונים )הזנת תכנית במערכת ייעודי קרקע( בהתאם 
)ככל  לעת  מעת  לספק  שתוצאנה  פרטניות  עבודה  להזמנות  בהתאם  הטבלה,  בהמשך  המצויין  הכמויות  לכתב 

 שתוצאנה(, תשלם העירייה לספק את הסכומים הבאים, בכפוף להוראות ההסכם.   
 

  ותשריט  תכנית קליטת "ד מס
  היקף תיאור – חדשים

 התכנית 

  כמות   מינימלי מחיר   מירבי מחיר
 תוכניות 

  מחיר יחידה 
 יחידה 

  הצעת
  המציע
  לכמות

  לפני"ח בש
"מ  מע

)כמות*  
  מחיר

 ( ליחידה

  מגרש  הכוללת תוכנית 1
     תוכנית  30 240 300 אחד

  5 - 2   הכוללת תוכנית 2
     תוכנית  20 640 800 מגרשים 

   6-10 הכוללת תוכניות 3
     תוכנית  20 1200 1500 מגרשים 

  25 – 11  הכוללת תוכנית 4
     תוכנית  20 1600 2000 מגרשים 

  50  - 26  הכוללת תוכנית 5
     תוכנית  20 2000 2500 מגרשים 

     תוכנית  30 2800 3500 מגרשים  51  מעל תוכנית 6

  מקור חלקת  עדכון 7
     מגרש 50 40 50 המידע  במערכות

     תוכנית  10 2800 3500 מתאר  תוכנית עדכון 8

     תוכנית  10 800 1000 נושאית  תוכנית 9

 שעת 20 95 120 קיימים  נתונים  טיוב 10
     עבודה 

            "כסה  

 
 

 :GISו  תשתיות נתוני עדכון
  מחיר   מירבי מחיר נתונים   קליטת "ד מס

   מינימלי
  מחיר יחידה  כמות 

 יחידה 
  המציע הצעת

"ח  בש  לכמות
"מ  מע לפני 

  מחיר)כמות* 
 ( ליחידה

1 
  תשתיות נתוני  קליטת

אלפאנומריים  
 וגיאוגרפיים מתוכנית 

   "מ ק 10 640 800

2. 
ועדכון של מידע    יצירה

GIS  ע"י מומחהGIS  
 עבור משרה מלאה 

   חודשי  1 12,500 14,000

            "כסה  
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 במשרה חלקית ישולם חלק יחסי  GISהערה: ביישום מעדכן 

 
 תכולת שירותי המכרז  מעבר ל ירותים נוספיםש
 

  מחיר   מירבי מחיר שירות  "ד מס
   מינימלי

  כמות
 יחידות 

  מחיר יחידה 
 יחידה 

  המציע הצעת
  לכמויות

  לפני"ח בש
"מ )כמות*  מע

 ( ליחידה מחיר

1 

 והטמעת  הדרכה
הלקוח    נתונים בבית 

במפרט   לנדרש  מעבר 
 הטכני 

   שעה  30 150 180

2 

 והטמעת  הדרכה
הספק    נתונים במשרדי 

במפרט    - לנדרש  מעבר 
 הטכני 

   שעה  30 150 180

3 
חדשות    פיתוח יכולות 

בדרישות   כללות   שלא 
 המערכת 

   שעה  30 220 280

 150 טיוב נתונים 4
 
   שעה  300 100

            "כסה  
 

  .יודגש כי הכמויות המפורטות בטופס הצעת מחיר זה הינן כמויות משוערות בלבד ואין בהן כדי לחייב את המזמינה

בכל דרך שהיא והאחרונה תהא רשאית להזמין כמויות קטנות או גדולות מהכמויות המפורטות בטופס זה לפי שיקול  

 עה בקשר לכך. דעתה הבלעדי ובהתאם לצרכיה ולמציע לא תהיה כל טענה או תבי

 

 

 
 

   

שם מלא של החותם   תאריך 
 בשם המציע 

 חתימה וחותמת המציע  ח.פ./ע.מ. המציע 

 

 

 אישור

אני הח"מ, עו"ד ______, מ"ר _________, מרח'___________, מאשר בזאת כי ביום _______ הופיע בפני  
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי  _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז/המוכר לי באופן אישי, ולאחר 

 הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. 

 __________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד 

 


