
 עירית נתיבות
 

  אספקת ותחזוקת מערכות מידעל 9/2019מכרז פומבי מס' 
 לניהול הוועדה המקומית לתכנון 

 

 

 

אספקה ושל תחזוקת של מבקשת בזאת לקבל מהציבור הצעות למתן שירות  עירית נתיבות
 בותיתנ ירייתה בעירייולניהול נכסי העהמקומית לתכנון ובניה  וועדהמערכת מידע לניהול ה

 .ולניהול תכנים גיאוגרפיים בעירייה

 תחת "מכרזים" – עירייהה אתרבניתנים לעיון ותנאי מתן השירות מפורטים במסמכי המכרז 
 .5/2019/19יך מתאר

יובהר כי אין בעיון במסמכי המכרז כדי להוות אישור להשתתפות והתנאי להשתתפות הינו 
 רכישת מסמכי המכרז.

 
)לשכת רכזת ועדת מכרזים במשרדי העירייה  -את תיק המכרז ניתן לרכוש אצל הגב' ארלין מדינה

מנכ"ל העירייה( בשד' ירושלים 8, נתיבות, החל מיום 19/5/2019 הצעות למכרז ניתן להגיש אך ורק על 
9938706-08טלפון לבירורים:  .גבי טפסי המכרז  

 יוחזרו. שלא₪  350השתתפות במכרז הינם בגובה  דמי

 .₪ 8,500ערבות מכרז נדרשת בסכום של 

לגב' ארלין  ידניתלהגיש את ההצעות לרבות כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע יש 
נתיבות, ולשימן בתיבת ההצעות, כשהן במעטפה  8מדינה במשרדי העירייה, רח' ירושלים 

 2019/6/17 ההצעות עד יום תאריך החזרת 2019/9מכרז מס' סגורה וחתומה, עליה יהיה רשום 
 .12:00  שעה

 אין לשלוח הצעות בדואר.

 אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. עירייהה
 
 

 
 
 

  יחיאל זוהר        
 ייהירראש הע                                                                             
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 המכרזמסמכי 

 

 וחוזה ההתקשרות. מסמכי המכרזחלק בלתי נפרד מהמסמכים להלן מהווים 

 מנהלה  –א'  מסמך

 הסברים  -פרק א'  

 למציע עירייהבין ההסכם  –פרק ב'  

 רקע ופרטי הספק –נספח א' 

 תצורת המערכת –נספח ב' 

 הצהרת המציע  –נספח ג' 

 נוסח ערבות מכרז  –נספח ד' 

 סודיות של הספקהצהרת  –נספח ה' 

 נוסח ערבות ביצוע –נספח ו' 

 נוסח נספח ביטוחי –נספח ז' 

 תצהיריםנוסח  - נספח ח'

 מפרט השירותים העומדים למכרז -ב' מסמך

 פירוט הדרישות 

 והנתונים הקיימים ט המערכותופיר -קיים נספח מצב  

 הצעת המחיר  -ג' מסמך

 נספחים טכניים -ד'  מסמך

 החלטה ובחירת הזוכהאופן קבלת  – 1נספח 

 SLAהסכם רמת שירות  – 2נספח 

 והטמעה הכרדה  – 3נספח 

 סיום ההתקשרות  – 4נספח 
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 המקומית וועדההול הניל עלאספקה ותחזוקה של מערכת מיד
 בניה ללתכנון ו

 כולל: רישיונות שימוש, שירות, תחזוקה ותמיכת משתמשים 
 

  הסברים:–פרק א' 
 

 המציע ייקרא להלן במסמכי מכרז זה: "המציע" ו/או "הקבלן".
 

תנאי המכרז שבהוראות שלהלן מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה להתקשרות בין הקבלן  .א
 הזוכה לבין העירייה.

 
הבסיס החוזי להתקשרות בין הצדדים יהא טופס החוזה והתנאים הכלליים המצורפים לתנאי  .ב

 "החוזה"(. מכרז זה )להלן: 
 

ין זכויות עיריית נתיבות לקבל החזרים מהקבלן תהייה העירייה ימודגש בזאת במפורש שלענ .ג
 זכאית גם להחזר של כל תשלום ששילמה לקבלן לרבות תשלומי מע"מ. 

 
מונחים הכלולים בתנאי מכרז אלה, יפורשו, ככל האפשר כהגדרתם בחוזה ובתנאים הכללים  .ד

 לביצוע העבודה. 
 

, להכניס שינויים ותיקונים ההצעותרשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת  העירייה .ה
במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים במכרז. השינויים והתיקונים 
כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז 

לפי הכתובות שנמסרו על ידי רוכשי או בדואר אלקטרוני ו/בדואר רשום ו/או בפקסימיליה 
 מסמכי המכרז.

 
הסברים נוספים יינתנו אך ורק בכתב, אין העירייה אחראית בעד פירושים או הסברים שניתנו  .ו

 בעל פה. 
 

ועל כל  המכרז: לרבות על דפי תנאי המכרזעל המציע לחתום על כל הדפים הכלולים בחוברת  .ז
 .מענה לשאלות הבהרהדף ודף בהצעתו וכל מסמך, ולרבות 

 
 
 
 : הגדרות .1

 .עירית נתיבות –" עירייהה"/"הרשות" .א

 .נתיבותבניה להמקומית לתכנון ו וועדהה –" וועדהה" .ב

 מכרז המוגדרים במפרט הטכני ובנספחים.הפירוט דרישות  –" מפרט" .ג

 עירייההמשרדי מסמכי המכרז מאת רכש מעטפה ור שאמשתתף במכרז  –" משתתף"/"מציע" .ד
 הגיש הצעת מחיר.אשר ו

 .עירייהכזוכה ע"י הביותר והוכרז כהצעה הטובה מציע שהצעתו נבדקה ונמצאה  –" זוכה" .ה

כל המסמכים והוראות נשוא מכרז זה, לרבות: נספחיו, תשובות לשאלות  –" מסמכי המכרז" .ו
 ז זה.משתתפים שניתנו בכתב והוראות שניתנו בכתב בקשר למכר

 מהזוכה במכרז.הנדרשות טכניות דרישות הסך כל הפעילות והמטלות לרבות ה –" התקשרות" .ז
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מערכות לניהול הנושאים המטופלים בעירייה ו/או מערכות בעלי  –" ותאלפאנומרימערכות " .ח
 נתוני מלל או מספריים המתארים עצמים המיועדים להצגה במערכות הגרפיות.

לייצוג נתונים במרחב ולביצוע חישובים על הנתונים ת ומערכ –" ותגיאוגרפי/גרפיותמערכות " .ט
 .(GISממ"ג )מערכת מידע גיאוגרפי מערכת באמצעות , חבמרהקיימים ב

 DWG ,TIFF ,DXF,JPG ,BMP,GIF SHP ,SHX ,DBF ,raster,-" יםקבצים אוניברסאליים גרפי" .י

formats ,vector formats , grid formats.ואחרים 

 ואחרים. ASCII ,XLS ,CSV ,DAT ,XML -" יםאוניברסאליים אלפאנומריקבצים " .יא

, לרבות זכות מוחזקת או ראויה וטובת הנאה בהם וכן יםמבנ או/מקרקעין ו –" עירייהנכסי " .יב
 .חובות והתחייבויות שנוצרו בקשר אתם

 המכרז.ההתקשרות על פי לצורך ביצוע ו בכתב או מי שימונה מטעמ ירעה מהנדס  -" המנהל" .יג

 

 השירותים הנדרשים :  .2

ממוחשבת לניהול מערכות ההנדסה והממ"ג עבור  הצעות לאספקת מערכת המזמינה בז העירייה
להלן: ) מסמך ב'השירותים כאמור מפורטים במית לתכנון ובניה. והמק וועדהתיבות ולעיריית נ

 "(.המפרט הטכני", המפרט" העבודות",", "השירותים"

והמערכת  מקומית וועדהת ניהול ומערכ בלבד' א חלקב ג' מסמךלהמציע רשאי להגיש הצעתו 
 .ומערכות נלוות לניהול נכסי העירייה

יעודי קרקע, ניהול ועדת תמרור י , ניהול(ממ"גגיאוגרפי )המידע המערכת  בלבד' ב לקח ג' מסמךל או
 .ומערכות נלוות

 (.חלק ב'ג'  מסמךחלק א' + ג' מסמך (המכרז  נשוא החלקים לשני או 

 .נוספת יודגש כי התפוקות הכלליות יחולו על כל הפרקים וכי לא תשולם בגינן כל תמורה

מערכת, וזאת בתמיכה במשתמשים  ,יישומיםתכנה/ות, שיונות שימוש ביל רוכלהצעת המציע ת
 וההגדרות הספציפיות כאמור במסמכי המכרז להלן. בהתאם לתנאים, הדרישות

, וועדהתכלול מודול לקליטת מסמכים סרוקים ושרותי כח אדם לעדכון מערכות ניהול הההצעה 
 ייעודי קרקע ונכסי העירייה על פי דרישה של העירייה.

 
  :תקופת ההתקשרות  .3

 האופצי, עם חודשים( 36) שנים 3-ל התקופת ההתקשרות למתן השירותים נשוא מכרז זה הינ
הכל לתקופה  , וסךחודשים( 24) נתייםת שנוב תונוספ ותתקופשתי ל ת ההתקשרותלהארכ עירייהל

 .שנים 7שלא תעלה על 

 

 תנאי סף: .4
 

בכל התנאים המצטברים  העומדורשום כדין הרשאי להשתתף במכרז זה מציע שהוא יחיד או תאגיד 
 המפורטים להלן:ו במכרז זה,

שנים לפחות,  3 סיון קודם ומוכח שליבעל נמפרט הטכני הינו בהמגיש הצעה לחלק א' מציע   .4.1
 מקומית תכנון וועדהאספקת מערכת מידע ושרות לניהול בתחום , 2018-2015בין השנים 

 35,000רשויות מקומיות ו/או ועדות תכנון ובניה בארץ עם לפחות ( 2)ובניה ללפחות שתי 
 .אחתתושבים כל 

עמידה בתנאי זה יש לצרף אישור והמלצה מכל אחת מהועדות המקומיות לתכנון  לצורך
, מנמ"ר(, על קבלת שירותי וועדה, מנהל הוועדה, מהנדס הוועדהולבניה )בחתימת יו"ר ה

מקומית לתכנון ובניה במהלך  וועדהאספקת ותחזוקת של מערכת מידע ממוחשבת לניהול 
 החודשים אשר קדמו להגשת הצעה זו. 36
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שנים לפחות,  3סיון קודם ומוכח של יבעל נמפרט הטכני הינו בהמגיש הצעה לחלק ב' מציע 
( GIS) , בתחום אספקת מערכת מידע ושרות לניהול נתונים גיאוגרפיים2018-2015בין השנים 

תושבים  35,000רשויות מקומיות ו/או ועדות תכנון ובניה בארץ עם לפחות ( 2)ללפחות שתי 
 .כל אחת

רשויות המקומיות ו/או עמידה בתנאי זה יש לצרף אישור והמלצה מכל אחת  לצורך
מהנדס העיר, , וועדה, מהנדס הוועדהמהועדות המקומיות לתכנון ולבניה )בחתימת יו"ר ה

מנמ"ר(, על קבלת שירותי אספקת ותחזוקת של מערכת מידע מנהל ממ"ג, , וועדהמנהל ה
החודשים אשר קדמו להגשת הצעה  36במהלך ( GIS) נתונים גיאוגרפייםממוחשבת לניהול 

 זו.

צרוף ערבות בנקאית להשתתפות במכרז, ערוכה וחתומה כמפורט בנספח ד' המצ"ב, על שם   .4.2
 המציע בלבד.

 ות במכרז.ההשתתפתשלום דמי על  על שם המציע צרוף קבלה  4.3

 

 : נוספים  ומסמכים אישוריםתנאים,  .5

במקרה שאחד  .הצעתו עם ביחד לעיל  4נדרשים בסעיף המציע להגיש את המסמכים ה על .5.1
או יותר מהמסמכים הבאים לא יוגשו ע"י המציע, וועדת המכרזים תהיה רשאית אך לא 

 חייבת:
 לפסול את ההצעה. א.
ליתן ארכה בכתב למציע, להגשת המסמכים, ובלבד שהמסמכים היו בתוקף לפני המועד  ב.

 האחרון להגשת ההצעה.

ויצרפם  במכרז זהכל מסמכי המכרז, נספחיו והסעיפים המפורטים  המציע ימלא את .5.2
 להצעתו.

 הבאים: המציע יצרף להצעתו גם את המסמכים .5.3

 אישור תקף לרישום כעוסק מורשה וניכוי מס במקור. .5.3.1

אישור תקף של רו"ח / פקיד שומה על ניהול פנקסים כחוק וכן אישור תקף לפי  .5.3.2
 .1976 –חוק עסקאות  גופים ציבוריים התשל"ו

 מציע שהוא תאגיד יצרף את האישורים כדלקמן: .5.3.3

 צילום תעודת רישום התאגיד. .5.3.3.1

תדפיס מעודכן נכון למועד הגשת ההצעות למכרז, של רישום התאגיד מרשם  .5.3.3.2
 השותפויות, לרבות רישום בעלי המניות/השותפים.  החברות /

 אישור מעו"ד/רו"ח בדבר האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את .5.3.3.3
 בחתימתם על מסמכי המכרז.התאגיד  

 
 

  מכרז ערבות .6

, עירית נתיבותלצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית של בנק ישראלי, לטובת על המציע  .6.1
וזאת להבטיח את המצאת וחתימת המציע על כלל המסמכים , ₪ 005,8 בסך שלשתהיה 

. הערבות תהיה )להלן: ערבות המכרז( במקרה של זכייתו במכרז, הנדרשים לפי תנאי הסכם זה
 לנוסח נספח ד' המצ"ב. ובהתאם 9/2019/17בתוקף לפחות  עד ליום 

מציע שלא יגיש  אלא על שם המציע בלבד.ו/או אחר הערבות לא תוצא על שם קבלן משנה  
 ערבות בנקאית בהתאם לסעיף זה ולנוסח המצ"ב בנספח ד' הצעתו תיפסל.

תהיה רשאית לממש את הערבות ולחלט את סכום הערבות כפיצוי מוסכם וקבוע  עירייהה .6.2
מראש ללא הוכחת נזק אם המציע לא יקיים את התחייבויותיו כאמור לעיל, וזאת מבלי לפגוע 
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, לרבות הזכות לתבוע את המציע, בגין מלוא היקף נזקיה שנגרמו עירייהבכל זכות אחרת של ה
 דו. לה עקב הפרת ההתחייבות על י

יוארך תוקף ערבות המכרז מעת לעת ע"י המציע, לתקופות נוספות שאורכן  עירייהלפי דרישת ה .6.3
יום לפני יום פקיעת הערבות, וזאת עד להחלטת  15 -, וזאת לא יאוחר מעירייהיקבע ע"י ה

 הרשות על הזוכה במכרז. 

 

 התחייבויות ואישורים שידרשו מהמציע הזוכה .7

. במהלך יום מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז 90חות לפהצעת המציע תעמוד בתוקף  .7.1
המציע לא יהיה רשאי לחזור בו מהצעתו או לשנותה. מציע שנמסרה לו הודעה על  תקופה זו

השירות  קבלת ההודעה, על יתר עותקי חוזהמים מיום י 7וך יחתום ת )להלן "הזוכה"(זכייתו 
 הביצוע, אישור על קיום ביטוחיםרבות את ע עירייהשבתיק המכרז, ועד אותו מועד ימציא ל

 ואת יתר המסמכים שעליו להמציא על פי מסמכי המכרז. 

הזוכה במכרז מקבל על אחריותו המלאה לדאוג להשיג על חשבונו את כל הרישיונות  .7.2
 והאישורים הנדרשים עפ"י דין, על מנת לקיים את השירות בהתאם לתנאי המכרז.

  וועדהמהמערכות הקיימות בהסבת הנתונים יקבל על אחריותו את כל שלבי  מציעה .7.3
ו/או יפיק בעצמו את הנתונים מהמערכות של  וועדהמהיקבל  ציעלמערכות בהצעתו. המ

ייב את הנתונים אם יש צורך בכך ויטמיע אותם יט ,הספק הנוכחי, יבדוק את הנתונים
החומרים הנדרשים לצורך ביצוע את  אסוףבנוסף המציע יבמערכות המוצעות על ידו. 

ואמינות המידע  תלשלמודרוש אשר או מידע כל מסמך יקלוט ויתקן נתונים , העבודה
 . נתיבותבניה לון ונלתכ מקומיתה וועדהה להולני ידעמהת ומערכתפעול התקין של הלו

הסבת הנתונים לצורך ביצוע , הקיימתיפיק בעצמו את הנתונים מהמערכות  זוכה במכרזה .7.4
יא ביהוא  וועדההקיימים במערכת של הנתונים ת ביוה והזכיין גילה טעוירות. היהשומתן 

 .ויפעל על פי הוראותיו המקרה לידיעת המנהל כל

שהעירייה ( GISהגיאוגרפית )מערכת עם מקוונים לבנות ממשקים הזוכה במכרז מתחייב  .7.5
עם ויתאם שהעירייה תבחר לעבודה עמה,  וועדהאו עם המערכת לניהול התבחר לעבוד עמה 

והמערכת  מסד הנתונים האלפאנומרייםהממשקים בין הקמת הספקים של המערכות 
או המערכת  וועדהלניהול במערכת נתונים ה והזוכה במכרז זה גילה טעות בי. היםהגיאוגרפי

ו האלפאנומרית אהספק של המערכת המנהל וביא את המקרה לידיעת ירפית הוא יאוגהג
 .הכל לפי העניין הגרפית

 

 

 ערבות בנקאית למימוש ההסכם )ערבות ביצוע( .8

 ימים מהמועד בו קבל הודעה על זכייתו במכרז, ולא יאוחר ממועד 7, תוך עירייההזוכה במכרז ימציא ל
 רות, ערבות ביצוע בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן,יחתימת יתר עותקי חוזה הש

  .₪ 35,000שסכומה יעמוד על  

 

 הערכת ההצעות לקביעת זוכה במכרז  .9

 מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. עירייהאין ה .9.1

 מוסמכת לבחון את כושרו של המציע על סמך ניסיונה הקודם עמו. עירייהה .9.2

עומדת בתנאי אשר אינה לא להתחשב בהצעה  ,רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי עירייהה .9.3
סעיפי המכרז או בשל לרשאית לפסול הצעה בשל חוסר התייחסות מפורטת  עירייה. ההמכרז

הסתייגות במפורש או במשתמע לסעיף מסעיפי המכרז, או בשל הסתייגויות במענה למכרז 
 אשר אינן מאפשרות להעריכו על בסיס שוויוני ביחס ליתר ההצעות.

 ש בהתאם למבנה הנדרש במכרז.                           רשאית לפסול הצעה שלא תוג עירייהה .9.4
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 .פסלהיעלולה להצעה בה נכלל שינוי כלשהו )תוספת או מחיקה( בתנאי המכרז  

במלואה ושומרת לעצמה את הזכות ליישם חלקים ממנה  ההצעהאינה חייבת לקבל  עירייהה .9.5
 .ולפי לוח זמנים הנוח לה

ההצעות את אמינותו וכושרו של המשתתף לבצע את רשאית לבחון במסגרת בחינת  עירייהה .9.6
 רותים בהתאם למכרז.יהש

המקומית  וועדההעירייה תבחן כל חלק מההצעה בנפרד, דהיינו חלק א' למערכות לניהול ה .9.7
תיאור אופן קבלת ההחלטה ובחירת זוכה והמערכות הנלוות וחלק ב' למערכות הגיאוגרפיות. 

 למסמכי המכרז. 1בנספח מפורט 

 ההצעות תבחנה על פי הנושאים בטבלה למטה: .9.8

 

 השקלול אחוז סעיף 

הקבוע לחודש לכלל השירותים הנדרשים  המחיר -עלות  מרכיב 1.
 המכרז שלב'  קחלב המפורטלפי המפרט הטכני 

40% 

 10% הטכני המפרט 2.

 50% איכות דרישות 3.

 
 ( 0%4) עלות מרכיב .א

 מערכת לתחזוקתו פקהלאס החודשיההצעה הזולה היא המחיר  לבחירתאמת המידה 
 .וועדהה ניהולל ידעמה

במחיר  גלומות, טיוב נתונים נתונים איסוףנתונים  הסבתהעלויות של הספק לרבות  כל
 המחיר.  הצעתבטופס  יהחודש במחיר

 שליהיה רשאי לדרוש תשלום נוסף עבור עיבודים, דיווחים, קליטת חוזרת  לא המשתתף
 אחר הקשור לשרות המתואר במסמכי המכרז.  רותיש וכלנתונים 

 '.ג מסמךב" המחיר"הצעת  בטופס בטבלאות המחירים את ימלא המשתתף
 '.א סעיף 1לנספח  בהתאם הזוכה ובחירת ההחלטה קבלת אופן עלמפורט  הסבר

 
  (10%) הטכני המפרט .ב

' "המפרט ב מסמךב בטבלאות ימלא שהמשתתף הנתונים פי על יחושב זה לסעיף הניקוד 
 .במענה יגיש שהוא הנוספים ובחומרים" הטכני

שומרת לעצמה את הזכות לאסוף נתונים בכל נושא המוזכר במפרט ולתקן  עירייהה בנוסף 
 את הציון בהתאם לנתונים שאספה.

 '.ב סעיף 1 בנספח מובא מחיר עבור הציון מחושב כיצד מפורט הסבר 
 
  (0%5) איכות דרישות .ג

מהצעת המשתתף  עירייהההמכרזים של  עדתו התרשמותבסעיף זה יקבע, על פי  הניקוד 
תקים צוות מקצועי לבדיקת  עירייהה. הנדרש רותיויכולתו של המשתתף לספק את הש
ועדת המכרזים סייע ללעל מנת  ,הדרושים נתוניםהההצעות, לביצוע ראיונות ולאיסוף 

 את ראייןי צוותה. "(המקצועי הצוות)להלן: " המיטבית ההצעה לגבי החלטה תקבלב
. מציגות שהמערכות בהדגמות צפהיו המציעים של הפרויקטים מנהלי ואת המציעים

, למערכותשומרת לעצמה את הזכות לאסוף נתונים נוספים בכל נושא הקשור  עירייהה
 .המכרז נשוא המטלות ביצועלו לשרות

 '.גסעיף  1 נספחל בהתאם הזוכה ובחירת ההחלטה קבלת אופן עלמפורט  הסבר 

 את הזכות לבקש הבהרות בכתב הלעצמ תשומר עירייהה ,של המכרזבכל אחד מהשלבים  .9.9
 . עירייהבהתאם ללו"ז שיקבע ע"י המענה להבהרות  מהמציעולדרוש 
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יו של המשתתף או לבקר ותקוחלבאופן עצמאי ללפנות שומרת לעצמה את הזכות  עירייהה .9.10
לשמוע חוות דעת לגבי תפקוד המערכות ואופן מתן מידע ו אסוףל על מנת ,במתקניהם

 רות ע"י המשתתף.יהש

ועדת המכרזים רשאית להורות לצוות המקצועי לערוך כל בדיקה שלדעתה תבטיח את מירב  .9.11
. בדיקות אלו יכולות לכלול בחינה של תכונות מסוימות של המערכות, עירייההיתרונות ל

רות הנדרש או כל נושא אחר שועדת יים לספק את השרות, יכולתם של המשתתפיטיב הש
 המכרזים תבקש עבורו מידע נוסף לצורך קבלת החלטה.

 סעיף ד'. 1חישוב הציון הסופי מתואר בנספח  .9.12

 העירייה תודיע לזוכה במכתב, על הזכייה במכרז. .9.13

 העיריה תשלח הודעה למשתתפים במכרז, אשר לא זכו בו. .9.14
                                                                                                                                                                                 

. 

 הבהרות למסמכי המכרז .10

אי התאמות  לדעת ללסתירות ו/או לאי בהירות ו/או מציעים, לרבות התייחסות השאלות  .10.1
באמצעות כתובת מנהל ל דבלב( wordובקובץ וורד ) במסמכי המכרז, תוגשנה בכתבהמציע 

יש לוודא  9/2019ולציין בנושא ההודעה עבור מכרז מס' itzhak@netivot.muni.il ל: הדוא
בשעה  2019/6/2 וזאת עד תאריך 9938713-08טלפונית הגעת הודעת הדואל בטלפון מספר: 

:0021. 

 הבהרה, כל טענה בדבר מציען ה, לא תישמע מהקודםלאחר חלוף המועד האמור בסעיף  .10.2
 המכרז.של מסמכי סתירה, שגיאה ו/או אי התאמה 

 תמנע עירייהה לענות או להיענות לכל פניה של מציע. עירייהאין באמור לעיל לחייב את ה .10.3
 ממתן מענה כאשר עפ"י שיקול דעתה הבלעדי הפניה אינה מחייבת מתן הבהרה כלשהיא.

ילם דמי השתתפות על שאלות שהוגשו על ידי מציע שלא ש ותענל תמתחייב לא  עירייהה .10.4
 מכרז.ב

. שאלות שלא יוגשו בכתב לא יענו. (Wordבקובץ וורד )בלבד ו השאלות יועברו בכתב .10.5
 שרכש את מסמכיבכתב ויופצו בנוסח אחיד בין כל  מי  התשובות לכל השאלות יינתנו

בעת הגשת ההצעה על כל מציע . מכרז.  מסמכי התשובות יהוו חלק בלתי נפרד מהמכרזה
יהיה לחתום על מסמכי התשובות ולצרפן להצעתו, כחלק בלתי נפרד מההצעה. לאחר 

 כמסמך אחדתתייחס למסמכי ההצעה לרבות מסמכי התשובות,  עירייהההגשת ההצעות 
 בל אותן בפועל, ולא תישמע כל טענה סותרת בעניין זה.ילא קמגיש ההצעה גם אם 

 ינתנו בעל פה למשתתפים במכרזיהסברים שהרושים ו/או יפהאינה אחראית לכל  עירייהה .10.6
 .עירייהכאמור אינם מחייבים את ה הואל

המכרז לכל משתתף במכרז מתחייב לא להשתמש בכל מסמך ו/או התכנית המהווים את  .10.7
מטרה אחרת מאשר להגשת הצעתו במסגרת מכרז זה ולא להעתיק את המסמכים 

 והתכניות בלי אישור מפורש מאת העירייה.
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 הגשת הצעה  .11

רכזת ועדת מכרזים במשרדי העירייה  - את תיק המכרז ניתן לרכוש אצל הגב' ארלין מדינה 11.1
ורק על גבי  ךלמכרז ניתן להגיש א הצעות 19/5/2019 מיום החל, נתיבות, 8ירושלים  ברח'

 .יוחזרו שלא₪  350בגובה דמי השתתפות במכרז הינם טפסי המכרז, 

 9938706-08: לבירורים טלפון .11.1

 דיסק און קינוסף של ההצעה יוגש על גבי זהה עותק ו מודפסאחד  בעותקתוגש ההצעה  .11.2
אין לציין או לסמן על המעטפה כל ציון או סימן אחר כלשהו למעט מספר  .מעטפה סגורהוב

ת לתכנון ימקומ וועדהקה של מערכות מידע לניהול ולתחזופקה אסלהמכרז ונושא ההצעה )
חותמת רשמית של המציע וחתימה מלאה ובנוסף  א(. כל עמוד בהצעה יישנתיבות ובניה

מה כאמור. על המציע לחתום כדין על חתימה כדין במקומות שבם צוין כי נדרשת חתי
 כחלק בלתי נפרד מהצעתו.  עירייהולהשיבם ל המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרזהנספחים 

המציע יצרף את כל האישורים  ,. בנוסףהנדרשים בטפסי המכרזהמציע ימלא את כל הפרטים  .11.3
והמסמכים הנוספים )תדפיסים, קורות חיים, שאלות ותשובות וכו'( בסוף החוברת או 
בחוברת נפרדת. המציע רשאי לצרף מסמכים נוספים המתארים את יכולתו או את המערכת 

בנפרד משאר המסמכים והטפסים. על חוברת זו הוא יסמן  ,בחוברת נוספתהמוצעת על ידו 
". מומלץ שרשימות של לקוחות והמלצות שאינן קשורות להוכחת עמידה בתנאי דע נוסףמי"

 סף יצורפו לחוברת עם המידע הנוסף.

חתימת המציע על מסמכי המכרז, לרבות החוזה המצורף לו, מהווה את הצעת המציע  .11.4
בדבר זהות הזוכה במכרז,  עירייהלהתקשרות בחוזה האמור. עם קבלת החלטה של ה

על המציע לחתום  על כל  הצעה הזוכה להסכם התקשרות מחייב בין הצדדים.תשתכלל ה
עמוד ממסמכי המכרז המפורטים לעיל על נספחיהם, ובחתימה מלאה כולל חותמת 

 במקומות המיועדים לכך.

הגשת ההצעה ע"י המציע מהווה אישור והצהרה שכל פרטי ותנאי המכרז וההסכם המצורף  .11.5
 ,עירייהההכישורים הדרושים להתקשרות עם ו הידעיש לו את כל  לו, ידועים ונהירים לו, וכי

כאמור בהוראות מכרז זה. כל טענה בדבר טעות, אי הבנה בקשר למכרז, אי ידיעת תנאי 
 כלשהוא הקשור במכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה ע"י המציע.

להתקשר עם  יה והשירות וכמו כןירשאית לבטל, לצמצם, להרחיב או לפצל את הזכ עירייהה .11.6
הכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. אין בהתקשרות עם הזוכה כל התחייבות ומציעים  מספר

 להימנע מקבלת שירותים גם מספקים נוספים. עירייהמצד ה

אשר רשאית לעשות בה כל שימוש הנראה לה כדי להעריך  עירייההצעת המציע היא רכוש ה .11.7
 .את ההצעות השונות

. כל עירייהובין ה מציעכי ההתקשרות נשוא מכרז זה על מסמכיו הינה אך ורק בין ה יובהר .11.8
ולא תהווה התקשרות בין ספקי  עירייהלספקי משנה לא תחייב את ה מציעהתקשרות בין ה
. הספק נושא באחריות מלאה ובלעדית לביצוע האמור במכרז זה עירייההמשנה ובין ה

 .עירייהומהווה מקור ההתקשרות הבלעדי עם ה

חתימת המציע על מסמכי המכרז, לרבות החוזה המצורף לו, מהווה את הצעת המציע  .11.9
בדבר זהות הזוכה במכרז,  עירייהלהתקשרות בחוזה האמור. עם קבלת החלטה של ה

 תשתכלל ההצעה הזוכה להסכם התקשרות מחייב בין הצדדים.
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 המציעים עםת ראיונו .12

לאחר  ,מטעמם מנהלי הפרויקטיםמציעים והראיונות עם  מוקייו/או מי מטעמה י עירייהה .12.1
 .1לסדר היום ניתן בנספח פירוט  תקבע. עירייהשהבתאריך  פתיחת ההצעות

 

 ביטול המכרז .13

לצאת במכרז חדש וזאת עפ"י החלטתה, ללא מתן שום  או המכרזרשאית לבטל את  עירייהה .13.1
 הסברים למציעים או לכל גורם אחר, וללא הודעה מוקדמת. 

 עלות השתתפות במכרז. .14

השתתפותו במכרז, לרבות הנדרשות לשם כל משתתף במכרז יישא בלעדית בכל העלויות,  .14.1
 .עירייהדרישת האם לביוזמתו ובין אם עלות כל בדיקה ובירור שיעשה, בין 

, בין במכרז הוצאות השתתפותועל   עירייהמההמשתתף במכרז לא ידרוש החזר ו/או פיצוי  .14.2
 אם זכה במכרז ובין אם לא. 

 

 אישורים ורישיונות  .15

את כל האישורים והרישיונות הנדרשים על , על חשבונו ואחריותו ,על המציע לדאוג להשיג .15.1
 פי כל דין לביצוע התחייבויותיו נשוא המכרז וההסכם.

 ברור ומוסכם על הצדדים כי ההצעה המוגשת היא שלמה.  .15.2

 מגיש ההצעה יחשב כספק ראשי. .15.3
 
 
 
 
 
 

     
 חתימה וחותמת שם המציע תאריך
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 ' בפרק 
 

 לאספקה ותחזוקה של מערכת מידע לניהול  ההסכם
 המקומית לתכנון ולבניה וועדהה
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 הסכם
 
 

 שנערך ונחתם ביום __________________
 
 

 עירית נתיבות בין:
  

 
 מצד אחד

 "(המזמין /עירייהלהלן: "ה)
 
 

 ____________________________________שם:לבין:                 
 ____________________________ מספר ת.ז./ח.פ: 
 כתובת:_________________________________                         
 טלפון: ________________            
 פקס: _________________            

 מצד שני
 )להלן: "צד ב'/הספק"(

 
למתן שירותים של אספקת ותחזוקת מערכות מידע לניהול   9/2019 'מספרסמה מכרז   עירייהוה ל:הואי

בהתאם לאמור במפרט וביתר מסמכי המכרז, המהווים  המקומית לתכנון ובניה וזאת וועדהה
 ;בהתאמה( "השירות", "המכרז")להלן: חלק בלתי נפרד  מחוזה זה, 

 
 , כהצעה הזוכה במכרז;עירייההגיש הצעה למכרז, והצעתו נקבעה ע"י ה והספק והואיל:

 
 וברצון הצדדים להסדיר זכויותיהם וחובותיהם כמפורט בחוזה זה; והואיל:

 
 

 לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 כללי .1

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 1.1

הדרוש לו בדבר היקף השירות ודרכי את כל המידע  עירייהמצהיר כי קיבל מה הספק 1.2
ביצועו, וכי חתימתו על הסכם זה נעשית לאחר עיון ובדיקת כל הנתונים הדרושים לו, 

 והוא מוותר על כל טענה בקשר לאי ידיעת עובדות כלשהן.

על הסכם זה נותנת תוקף לכל יתר מסמכי המכרז,  הספקמוסכם בזאת כי חתימת  1.3
עיתון, טופס הזמנת הצעות והוראות למציע וכתב לרבות המפרט, נספחים, הפרסום ב

ההתחייבות, וכולם יחשבו כחלק בלתי נפרד מהסכם זה והוראותיהם יחייבו את 
 .הספק
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 תקופת ההסכם .2

חודשים החל מיום ________ ועד _________  36תוקף הסכם זה הוא לתקופה של  2.1
 )להלן "תקופת ההסכם"(.

לפי שיקול דעתה המוחלט וללא תשלום כל ו עירייהלמרות האמור לעיל, זכותה של ה 2.2
ששת חודשי במהלך פיצוי מכל מין שהוא לצד ב', לבטל את החוזה עם צד ב' בכל עת 

השירות הראשונים, מבלי שתצטרך לנמק החלטתה, ובלבד שתיתן לצד ב' הודעה 
הזכות לבטל את  עירייה(. ל"ןתקופת הניסיו"יום )להלן:  30מקודמת בכתב של 

בכל שלב משלביו ככל שבוצעה הפרה של ההסכם או של הוראה מהוראותיו ההסכם, 
. מובהר בזאת כי במקרה של מנהלידי ה-וההפרה לא תוקנה בפרק הזמן שנקבע על

 רשאית לבטל את החוזה מידית. עירייההפרה יסודית תהיה ה

 24ת של ונוספ תותקופשתי עומדת אופציה להאריך את החוזה ל עירייהמוסכם כי ל 2.3
תקופות דשים בתנאים זהים ללא כל שינוי, למעט השינויים המחויבים )להלן: "חו

יום לפני תום תקופת  30בכתב  עירייה"(. החוזה יוארך בכפוף להודעת ההאופציה
רשאית לבטל  עירייהההתקשרות על רצונה להאריך החוזה. בתקופות האופציה תהיה ה

 60כתב לצד ב', עם התראה של את ההתקשרות ולהפסיקה בכל עת, ע"י מתן הודעה ב
שתהיה בתוקף במשך תקופות על הזוכה להמציא הארכה לערבות הביצוע  יום מראש.

 חודש כל הארכה(.  30)ל ימים  180ההארכה בתוספת 

 לוחות זמנים ו ביצוע העבודה .3

מתחייב לבצע את השירות בהתאם להוראות הקבועות במפרט המצורף להסכם  הספק 3.1
 זה כחלק בלתי נפרד ממנו וביתר מסמכי המכרז.

לספק את התפוקות הנקובות המסוגל רות ינשוא המכרז הוא מכלול שלם ועובד של ש 3.2
הקיימת של המציע  והמערכת על כן, כל התאמה של התכנה .ע"י המזמין במכרז

מתן התפוקות המוגדרות במכרז, תבוצע על חשבונו של המציע גם אם ך צורהנדרשת לו
 היא לא נזכרת ספציפית במפרטי המכרז ולא תשולם כל תמורה נוספת עבורה.

 מובהר כי על השירות יחולו הוראות הביצוע ולוחות הזמנים הבאים: 3.3

מקבלת הוראת  יום 14תוך והספק  עירייההאום עם יישיבת תיקיים  צד ב' 3.3.1
ת לוחוסדרי עדיפויות, ו יקבעו בישיבה ז (."המנהל")להלן:  עירמהנדס המ

ושיתוף הפעולה עם ספקים  םנתוניהזמנים המפורטים לביצוע הסבה וטיוב 
 .עירייהאחרים של מערכות מידע ב

, תתבצע תוך במערכת של הספק וועדההסבה וקליטת הנתונים הקיימים של ה 3.3.2
דוחות  עירייהמנהל. הספק יציג למיום קבלת הוראת התקנה מה יום 30

שגויים אם יהיו כאלה ויפעל על פי הוראות המנהל על מנת לפתור סתירות 
 ולקויים בנתונים.

מיום קבלת  יום 30ביצוע טיוב והשבחת הנתונים ואיחוד מקורות המידע תוך  3.3.3
  .אום איתויובת מנהלהוראת מה

דרושים הנתונים ה חסרים אוההספק יפעל להשיג את הנתונים אם יהיה צורך  3.3.4
 םוי 14וכו'( תוך  רמ"י, משרדי ממשלה, וועדהב)נתונים עדכון מסד המידע ל

שיש הנתונים  את שרכות עירייהמקבלת הוראה מהמנהל. למען הסר ספק ה
אך צד ב' יהיה אחראי לנסח את הדרישה ולהגדיר לספקי לשלם עבורם, 

 הקליטה של הנתונים.ההצגה/הנתונים את תבנית 
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תוך כדי מערך הנתונים הקיים ייתן מענה לבעיות או סתירות שתגלנה בהזכיין  3.3.5
הזכיין יביא לידיעת המנהל כל בעיה או סתירה ויפעל על פי  תם לקליטה.סבה

 .הנחיית המנהל

תיקון קליטת חוזרת ו/או הספק יבצע  ,טעות ו/או אי דיוק בנתונים התהתגל 3.3.6
 .מנהלהוראת הבהתאם להשבחת הנתונים או /טיוב וו/או 

, ןקליטת היישוב הראשומסיום  םימי 7תתבצע תוך  דרכת המשתמשיםה 3.3.7
 .)נספח הדרכה( זה לחוזה 4המצורף כנספח כמפורט במסמך ההטמעה 

ימים ממסירת הקדסטר החדש  10צד ב' ייתן שרותי עדכון נתוני קדסטר יתבצע תוך  3.4
התכניות  כולל עדכוןהקדסטר  עדכוןעל ידי העירייה או מקבלת הקדסטר ממפ"י. 

 בתאום עם המנהל.יתבצע פעות שמעדכון הקדסטר. עדכון התכניות המו מושפעות

מגרשים  50צד ב' ייתן שרותי קליטת תכניות לפי בקשת העירייה. קליטת תכנית עד אם  3.5
ימים וכל  14מגרשים תתבצע תוך  150עד  51, עדכון תכנית בעלת ימים 10תתבצע תוך 

 ימים. 21וך תכנית גדולה יותר ת

 תאחרמערכת המידע כל ועם הספק של  עירייהצד ב' מתחייב לשתף פעולה עם ה 3.6
העברת נתונים, בניית ממשקים, לצורך  הפועלת באגף הנדסה או באגף אחר בעירייה

 .נתונים ממערכות אחרות הצגתלהתאמת הנתונים ו

עניין השירות אי הבנה בקשר לכל עניין ודבר הנוגע ו/או הנובע ל או/וקת ומחלבכל  3.7
תהיה המכרעת  מנהלטיב השירות, ומה כלול בו, החלטתו של ה ןלענייוהכלול בו, לרבות 

 .והסופית, ואין צד ב' רשאי לערער עליה

 תמיכה ושרותי כוח אדם .4

 מנהלת רצונו של הוצד ב' מתחייב לבצע את השירות על הצד הטוב ביותר ולשביע 4.1
תהיה מכרעת בכל חילוקי דעות שיתגלו בדבר טיב ואופן  מנהלומוסכם כי דעתו של ה

ביצוע השירות, זאת מבלי לפגוע בזכותו של צד ב' לפנות לערכאות המשפטיות לפי 
 .שיקול דעתו

את הזכות לשנות את  וועדהלחוזה זה, שומרת לה ה 3מבלי לפגוע בכל האמור בסעיף  4.2
תחייב לציית ולהישמע , צד ב' מכוןלנסדרי השירות של צד ב' בכל פעם שתמצא 

 בכל הנוגע למתן השירות. מנהללהוראות ה

תיקון ליקויים שיתגלו מעת לעת, הוספה השלמת מידע חסר, רות התמיכה יכלול: יש 4.3
רות או המחויבים על ידי הוראות יאו שנוי רכיבים המחויבים כדי לקיים את הש

בקשר איתם,  דהווע, העברת מידע מ/אל מוסדות וגופים שהים(רגולטורמאסדרים )ה
רותים המוגדרים יוכל שאר הש וועדהדרכה בההדרכה טלפונית, הדגמה בתקשורת, 

 במסמכי המכרז.

צד ב' מתחייב להעסיק מספר מספיק של עובדים וציוד, על מנת שהשירות יתבצע בתוך  4.4
לגרוע מבלי  ", זאת SLA"הסכם רמת שירות 2האמורה לעיל ובנספח מגבלת השעות 

 להלן. 5.5מהאמור בסעיף 

 רותי"הסכם רמת ש 2התמיכה המצורף כנספח מדיניות התמיכה תתבצע על פי נספח  4.5
SLA.להסכם זה " 

ובמשך כל שעות העבודה כפי  וועדהשירות התמיכה יתקיים בכל ימי העבודה של ה 4.6
שיהיו מעת לעת. למען הסר ספק מובהר כי השירות יתקיים גם במועדים הבאים: אחד 
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של חגי ישראל וכו' כל  גבורה, פורים, תשעה באב, ימי חול המועדבמאי, יום השואה וה
 זה ללא כל תוספת תשלום.

 .המקצועית םעבודתטיב ב לוערוי יוצד ב' יהיה אחראי לטיב ואיכות העבודה של עובד 4.7

על  וועדהלצד ב' מתחייב להחליף, ללא דחוי, כל עובד המועסק על ידו במתן השירות  4.8
 .וועדהפי דרישת ה

מצהיר כי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינו ו/או בין מי מטעמו, צד ב'  4.9
לבין צד א' ו/או מי מטעמה יחסי עובד ומעביד וכי כל העובדים שיועסקו על ידו ו/או 

 מטעמו על פי חוזה זה, יהיו ויחשבו כעובדים של צד ב' בלבד.

בקשר  תנאים סוציאלייםו המסים ,בכל התשלומים, ההוצאות אצד ב' מתחייב כי ייש 4.10
עם העסקתם של עובדיו ו/או מי מטעמו וכל מס ו/או היטל ו/או מלווה ו/או תשלום 
סוציאלי אחר ולא תהיינה לצד ב' ו/או לעובדים מטעמו ו/או לכל מי מטעמו, כל זכויות 
של עובד המועסק על ידי צד א' והם לא יהיו זכאים לכל תשלומים, פיצויים , או הטבות, 

 ויות של עובד כלפי מעבידו מטעם צד א'.או זכ
 

 התמורה 5

מוסכם כי תמורת מילוי מדויק וקפדני של כל הוראות חוזה זה ע"י צד ב' מתחייבת  5.1
לשלם לצד ב' סך של _____________ ש"ח בתוספת מע"מ בגין כל חודש   עירייהה

מחודשי ההסכם, וזאת עבור השירותים המפורטים מסמכי המכרז, בהתאם למחירים 
, ולאחר אישור חשבון מפורט כאמור בסעיף טופס הצעת המחירולפרטים המצוינים ב

 .להלן 5.4

פעמיים עבור -ב' תשלומים חד תשלם לצד עירייהה 5.1בנוסף לסכום הנזכר בסעיף  5.2
, הקמת נכסיםו וועדה לוהניצועיים בתחום עדכון נתוני קשעות עבודה של עובדים מ

שבוצעו באותו חודש. צד ב' יגיש רותים נוספים יוש טפסים דיגיטליים אינטראקטיביים
רותים אלה ילחודש ועד סופו. התשלום עבור ש 1-מהבוצעו  פעולותחשבון המפרט אילו 

להצעת המחיר שהגיש במסגרת הצעתו  3 ףבהתאם לסכומים הנקובים בסעייהיה 
 .ג' למסמכי המכרז( מסמךלמכרז )

, יגיש צד ב' ימים מתום כל חודש 10-ולא יאוחר מ עם תום כל חודש בתקופת השירות 5.3
בתוספת דו"ח מפורט על כל פעולותיו באותו חודש ולאחר תיקונו  מנהלחשבון מפורט ל

לצד ב' את התמורה המגיעה לו עפ"י החשבון  עירייה, תשלם המנהלו/או אישורו ע"י ה
 מאישור החשבון יום  45המאושר, וזאת לא יאוחר מתום 

מצד ב' עפ"י הסכם זה  עירייהשמורה הזכות לקזז את כל הסכומים שיגיעו ל עירייהל 5.4
 ו/או מכל מקום או סיבה אחרים.

את החשבון במועד כאמור  עירייהלא פרעה ההוגש חשבון במועד, אושר וחרף זאת  5.5
 עד איחור של מוסכם כי. הצמדה וריבית על פי דין עירייהרשאי צד ב' לדרוש מהלעיל, 

 כאיחור. יום, לא ייחשב 90

וצד ב' לא יהיה זכאי התשלום המגיע לצד ב' כאמור לעיל, יהיה קבוע סופי ומוחלט,  5.6
 לכל תוספת בגינו, מכל סיבה שהיא.
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 הוצאות צד ב' .6

בעבור קבלת  עירייהלא תשלם ה 5מוסכם בזאת כי מלבד הסכום המפורט לעיל בסעיף  6.1
השירות שום סכום נוסף, לא כשכר לא כעמלה לא כהשתתפות בהוצאות ובשום דרך 

השירות לרבות שכירת עובדים לבדו בכל ההוצאות הקשורות במתן  אאחרת, וצד ב' ייש
שיהיו דרושים לשם ביצוע השירות, רכישת ציוד וכן בכל הוצאות או תשלומים אחרים. 
כן מוסכם כי בקביעת המחיר הנ"ל לקח צד ב' בחשבון את כל הקשיים העלולים 
להיגרם במתן השירות, והוא לא יהיה זכאי לכל תוספת שהיא עבור כל קושי שיתעורר 

 .בביצוע השירות
 

 היחסים בין הצדדים .7

ו/או  שלוחיו, לא נוצרו ולא ייווצרו בינו ו/או עובדיו ו/או אין מצהיר ומתחייב כי ספקה 7.1
 .מעביד – עובד יחסי עירייהמי מטעמו לבין ה

 
כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירותים, ייחשבו לכל צורך כעובדיו או שלוחיו         7.2

במישרין או בעקיפין, ויועסקו על ידו, על  עירייהה שלוחים שלולא יחשבו כעובדים או 
חשבונו בלבד, ועליו יחולו כל תביעותיהם ו/או דרישותיהם הנובעות מיחסיו עמו ו/או 

 הנובעות מהאמור בהוראות סעיף זה כולו.

 
 לא תהיינה לו ו/או לעובדיו ו/או לשלוחיו ו/או למי מטעמו, כל זכויות של עובדי        7.3

 עירייהו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו, לא יהיו זכאים לקבל מה והוא עירייהה
כל תשלום, פיצוי ו/או טובת הנאה אחרת, בקשר לביצוע ההסכם או הוראה שניתנה על 
פיו או בקשר עם ביטול ההסכם או סיום כל התקשרות על פי ההסכם, מכל סיבה שהיא, 

 .מלבד התמורה שנקבעה בהסכם זה
 

, בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שיוגשו, אם יוגשו, כנגד עירייהישפה את הספק ה        7.4
ו/או על ידי צד שלישי אחר כלשהו, שעניינן קיום יחסי  על ידו ו/או מי מעובדיו עירייהה

 .ספקמי מעובדי ה לבין עירייהמעביד בין ה-עובד
 

ו/או לנציגיה  עירייהשניתנת על פי הסכם זה להצדדים מצהירים בזאת, כי כל זכות  7.5
לפקח ולהתערב בכל צורה שהיא על אופן מתן השירותים, אינה אלא אמצעי להבטחת 

אחראי לביצוע השירותים ואין בפיקוח  יהיה לבדו ספקה ביצוע ההסכם במלואו.
 . , אם וככל שיהא עליו, בכדי להפחית מאחריותועירייהה

 
ושא באחריות לעובדיו, לרבות תשלום כל זכויותיהם וחובותיהם על פי כל הוא בלבד הנ        7.6

הניכויים ולשלם את   דין, ובכלל זה תשלום תנאים סוציאליים וכן ידאג לנכות את כל
התשלומים   לרבות כל תשלומי החובה האחרים המוטלים עליו בגין העסקת עובדיו

 אם להוראות כל דין.בהת והניכויים המוטלים ו/או שיוטלו עליו כמעסיק
 

מעביד ובין היתר יעמוד -הוא ימלא אחר כל דרישות והוראות כל דין הקשור ליחסי עובד 7.7
 בחובות הדיווח לכל רשות ומוסד רלבנטי, כנדרש על פי כל דין והוראה מחייבת.

 
פי דרישתה, את כל המסמכים המוכיחים את קיום התחייבויותיו -, עלעירייהיציג בפני ה 7.8

 לפי כל דין ו/או כל הסכם לגבי העובדים שבאמצעותם הוא נותן לה שירותים.
 

הצדדים מצהירים כי התמורה נקבעה תוך הערכה שקולה בהתחשב בכך שהיחסים בין 
 נותן שירות. -ת והצדדים הם יחסי מזמין שיר

 
שאין בין  ספקבמקרה, שעל אף האמור בהסכם זה ועל אף הצהרותיו המפורשות של ה

מעביד, תקבע ערכאה שיפוטית מוסמכת שנוצרו  –ק יחסי עובד ספועובדי ה עירייהה
ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו, אזי מתחייב  ספקלעובדי ה עירייהמעביד בין ה –יחסי עובד 

לשלם בגין תביעה זו. יחולו  עירייהבכל סכום שיהיה על ה עירייהק לפצות את הספה
 ההוראות הבאות:



  9/2019ס' מ פומבימכרז   עירית נתיבות
 אספקת ותחזוקת מערכות מידע לניהול הוועדה המקומית לתכנון ובניה ל

 
 

 קראתי הבנתי ______________________  

 
 חתימה וחותמת                                                                                                                                                                                        

-   18  - 

 

בעד כל הוצאה ו/או תשלום שייגרמו לה עקב  עירייהצה את הק ישפה ויפספה א.
 האמור, מיד עם דרישתה הראשונה.

 את החוב הנ"ל.ספק תהיה רשאית לקזז מכל סכום לו יהיה זכאי ה עירייהה ב.

 

 :בנזיקיןושיפוי  אחריות .8
 

לכל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש אשר ייגרמו  העירייהאחראי בלעדית כלפי  הספק 8.1
 שלישי לצדאו /ו מטעמו למיאו /ן לעובדיואו /ו לספקאו /ו הו/או לעובדי לעירייה

או לשירותים ו/או /וזה  הסכםעקב ו/או בקשר עם הפרת התחייבויותיו על פי  כלשהו
ו/או עובדיו  הספקלמערכות ו/או בקשר למעשה ו/או מחדל ו/או טעות ו/או השמטה של 

 ביצוע  השירותים.  ל בקשראו /וכדי ו/או עקב או  תוך /ו ו/או כל מי שפועל מטעמו

או למערכות ו/או לציוד /והספק יהיה אחראי לכל נזק ו/או לאובדן שיגרמו לציוד  8.2
עד לגמר הנמצא בשימושו של הספק  ותיאורהנלווה לשירותים ו/או לכל ציוד מכל סוג 

 העירייה ואישור לעירייה המערכותומסירת  העירייההקבלה ואישורם על ידי  מבדקי
, ההדרכה, ההטמעה בתקופת וכן. המלא רצונה ולשביעות בכתב"ל הנ קבלת אודות

ו/או כל אדם  הוהוא פוטר את העירייה ו/או עובדי ,נלווים שירותים ומתן התחזוקה
 בשרות העירייה מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק לציוד כאמור.

א בשירותה מכל אחריות לכל  או עובדיה ו/או כל אדם הנמצ/והספק פוטר את העירייה  8.3
כאמור בהסכם זה ו/או על פי דין, ומתחייב לשפות  הספקו/או נזק להם אחראי  אבדן

גין כל אחריות שתוטל על מי מהם ו/או ב מטעמה הפועל כלאת העירייה ו/או  ולפצות
כל סכום שיחויבו לשלם בגין מקרה שהאחריות לגביו מוטלת על הספק מכוח האמור 

 הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.   לעיל, לרבות

זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל  הספקלקזז מן התשלומים אשר  תרשאי העירייה 8.4
על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או  מהעירייהסיבה אחרת סכומים אשר נתבעים 

מחמת  לעירייהכאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו  הספקמחדל שהם באחריותו של 
 כאמור לעיל. הספקשהם באחריותו של מעשה או מחדל 

 ביטוח  .9
 

 ושל הספק כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבות אחריותולהבטחת  9.1
 ולמשך ההסכם תקופת כל למשך ולערוך ולקיים על חשבונ הספק, מתחייב ווחובותי

ביטוחים מתאימים להבטחת אחריות  דין פי על אחראי ימצא בה נוספת תקופה כל
כאמור לפי שיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס 

)להלן:  זה מהסכם נפרד בלתי חלק המהווה 'ז  נספח, האישור על קיום ביטוחים
 "(.  ביטוחים קיום על האישור טופס"

הספק ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום  9.2
על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל.  ישראלמבטחי הספק המורשים בכדין בידי 

ידי מבטחי הספק לעירייה במועדים הינה תנאי עיקרי -מסירת האישור חתום על
בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את העירייה בתרופות בגין הפרת ההסכם. ההספק ישוב 

מן חלותו של הסכם זה, וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח, במשך כל ז
 וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מהעירייה.

ריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ע 9.3
לא יהוו אישור כלשהו מהעירייה על התאמת הביטוחים ולא יטילו  לעירייהביטוחים 

מצם את אחריותו של הספק עליו אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצ
 פי כל דין. -פי הסכם זה או על-על

בדמי ההשתתפויות  יישאהספק לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן  9.4
 העצמיות הקבועות בפוליסות הביטוח.
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הספק לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של  9.5
קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, ההספק ו/או הפועלים מטעמו, לרבות 

אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין 
אותם נזקים. מובהר, כי הספק יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים 

 שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.

ת כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע לשמור ולקיים א מתחייב הספק 9.6
בכלליות האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות 

 הביטוח.

 הספק יהיההספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות העירייה,  הפר 9.7
ייה על כל טענה כלשהי כלפי העיר ולנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה ל אחראי

 עקב זאת. ונזק כספי ו/או אחר שיגרם ל

   הפרות .10
 

חודשי השירות  6 -לבטל החוזה עפ"י שיקול דעתה ב עירייהמבלי לפגוע בזכותה של ה 10.1
לעיל, הרי שאם צד ב'  2הראשונים, וכן בכל מועד בתקופות האופציה, כאמור בסעיף 
, כולל כח עליון או מצב לא ימלא איזו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, מכל סיבה שהיא

חירום, וזאת תוך זמן סביר )בהתחשב במהות ודחיפות המצב( ממועד קבלת התראה 
ימים ממועד קבלת התראת המנהל בכתב,  3 -, ובכל מקרה לא יאוחר מעירייהמה

לפי חוזה זה, למסור  עירייהמבלי לפגוע בכל הזכויות האחרות שיש ל, עירייהרשאית ה
לאדם או לאנשים אחרים, אם בקבלנות או באופן אחר ובתנאים את ביצוע השירות 

כאלה כפי שהיא תחליט עליהם לפי שיקול דעתה המוחלט. כל ההוצאות שיגרמו 
תהיה זכאית לקזז כל סכום כזה מכל  עירייהישא בהן צד ב', והיבמקרה כזה  עירייהל

 לפי חוזה זה. עירייהסכום או סכומים שיגיעו לצד ב' מאת ה

 

תבטל   עירייהמקרה שצד ב' יפר או לא יקיים איזו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, והבכל  10.2
זכאית לגבות ולחלט את הערבות הבנקאית   עירייהאת החוזה כאמור לעיל, תהיה ה

להלן,  לסילוק כל או חלק מהמגיע לה מצד ב' בגין כל נזק והפסד  19הנזכרת בסעיף 
ום כאמור בסעיף זה, ואם מכל סיבה שהיא שייגרם לה כתוצאה מההפרה ו/או אי הקי

המספיק כדי לכסות את ערבות סכום  עירייהביום ביטול  ההסכם לא ייוותר בידי ה
רשאית לתבוע את ההפרש מצד ב' ו/או לקזז המגיע לה  עירייהמלוא נזקיה, תהיה ה

 '.כנגד כספים המגיעים לה מצד ב

       פיצוי ושיפוי .11

נאי חוזה זה והוראותיו ו/או לא קיים תנאי או הוראה הפר צד ב' תנאי או הוראה מת 11.1
פיצויים מלאים בגין כל נזק והפסד שייגרם  עירייהמהוראותיו, יהיה חייב לשלם ל

כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום כאמור, וזאת מבלי לפגוע בזכותו של  עירייהל
מבלי לגרוע  לדרוש אכיפת החוזה, צו מניעה, צו עשה, וכל צעד שתמצא לנכון. עירייהה

 הצעמביטלה אותו עקב כך תהיה ה עירייהמן האמור לעיל,  הפר צד ב' את ההסכם,  וה
 .    ועל פי כל דין זכאית לכל תרופה שהיא זכאית מכוח הסכם זה

תהיה רשאית לקזז את הסכומים הנ"ל לפי שיקול דעתה וללא מתן הודעה  עירייהה 11.2
 ו לתבוע אותו מצד ב'.לצד ב', א  עירייהמראש, מכל סכום שיגיע מה

 רותיחיוניות הש .12

 .בחירוםובעת בעת שגרה  עירייהלשמש את הרות המפורט במסמכי המכרז מיועד יהש 12.1

מוסכם על הצדדים כי עבודת השירות מהווה שירות ציבורי חיוני ממדרגה ראשונה  12.2
שמטרתה לשמור בין היתר על בטחון ובריאות הציבור, וצד ב' מתחייב שלא להפסיקה 

 .סיבה שהיאמשום 
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 סודיות .13

הצדדים מתחייבים לשמור בסודיות כל מידע עסקי, תפעולי, מנהלי או אחר שיגיע  13.1
אליהם, אגב, בקשר או במהלך ביצוע הוראות הסכם זה. הספק יחתום על ההתחייבות 

' להסכם זה, והוא מתחייב לגרום לעובדי דלשמירת סודיות בנוסח המצורף כנספח 
לחתום על התחייבות לשמירת סודיות  עירייהמשרדי ההספק שיבקרו באופן תדיר ב

 ' להסכם זה.הבנוסח המצורף כנספח 

הפרת התחייבויותיו של הספק לשמירת סודיות כמפורט לעיל, תהווה הפרה יסודית  13.2
 של ההסכם.

 אבטחת מידע .14

לאבטחת החוקים, התקנות וההוראות מתחייב כי המערכות תעמודנה בדרישות  צד ב'
 ותמופיעהפרטיות. צד ב' מתחייב לעמוד בדרישות לאבטחת מידע הולהגנת מידע 

בפרק ב' המפרט הטכני להסכם. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,  –במפרטים 
, והמאסדרים עירייהלבצע את כל דרישות הבטיחות שתידרשנה על ידי ה צד ב'מתחייב 

 . עירייהלרבות כל בדיקה לגבי עובדי הספק שתדרוש ה

 יןמידע וקני .15

פעול המערכת וטיוב את המידע והנתונים הדרושים לתותעביר לספק תרכוש  עירייהה 15.1
ם יוחזקו בשרתים אגם  עירייהרכוש הבכל מקרה נתונים ומידע אלה יישארו . הנתונים

 באתר הספק ו/או באירוח אצל ספק אחר. ו/אושל הספק 

. עירייההינם קניינה הבלעדי של ה במערכתנתונים בבסיסי הנתונים הכל המידע ו 15.2
( databasesהנתונים שיאוחסנו במערכות המידע, המחשבים ובפרט בבסיסי הנתונים )

. הספק מתחייב להעביר, בכל עת, את הנתונים עירייהשל הספק הם רכושה של ה
 . עירייהאו לידי נציגה מיד עם קבלת הדרישה מה עירייהבחלקם או בשלמותם לידי ה

. הספק לא יהיה רשאי לגבות כל מוכרתבתבנית  עירייהר את הנתונים להספק יעבי 15.3
תשלום נוסף עבור שליפת הנתונים, הפקת הנתונים למדיה, העברת הנתונים, הספקת 

או לבא  עירייהרות אחר הקשור להעברת הנתונים ליתיעוד של מבנה הנתונים וכל ש
 כוחה.

תהיה רשאית  עירייהשל ההסכם והאי מילוי ההוראות בסעיף זה יהווה הפרה יסודית  15.4
 .20לחלט מידית את ערבות הבנקאית הנזכרת בסעיף 

 

 

 

 סמכויות המנהל .16

מוסכם בזה כי כל ההחלטות שיקבל המנהל עפ"י הסמכויות שהוענקו לו בהסכם זה, הן סופיות 
 ומחייבות את צד ב', אולם אין בכך כדי לפגוע בזכותו של צד ב' לפנות לערכאות המשפטיות לפי

 שיקול דעתו.

 הסבת ההסכם .17

צד ב' מתחייב לבצע את כל חיוביו על פי ההסכם בעצמו ו/או באמצעות עובדיו. עבודה באמצעות 
מראש ובכתב. מתן אישור כאמור  עירייהקבלני משנה תעשה אך ורק בכפוף לקבלת הסכמת ה

קבלן המשנה.  לא ישחרר את צד ב' מחיוביו עפ"י הסכם גם לגבי אותו חלק מהעבודה שיבוצע ע"י
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זכויותיו של צד ב' עפ"י הסכם זה והנובעות ממנו, אינן ניתנות להמחאה ו/או להעברה ו/או 
תהיה רשאית תמיד לחזור ולבטל כל  עירייהמראש ובכתב. ה עירייהלשעבוד, אלא בהסכמת ה

 אישור שנתנה להעסקת קבלן משנה או להמחאת זכויות צד ב' או לשעבודן.

 הפסקת ההתקשרות .18

ם כי אם ייווצר מצב שבו לא ניתן יהיה להמשיך בביצוע ההסכם וזאת עקב צו ו/או הוראות מוסכ
 עירייהאחרות של רשות שיפוטית ו/או מעין שיפוטית ו/או רשות מוסמכת אחרת, תהיה ה

 רשאית לבטל את ההסכם לאלתר ללא תשלום פיצוי כלשהו לצד ב'.

 ערבות בנקאית .19

במעמד חתימת הסכם זה,  עירייהזה נותן צד ב' ללהבטחת התחייבויותיו עפ"י הסכם  19.1
שתישא הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן ₪  35,000ערבות בנקאית צמודה ע"ס 

 39החל מיום חתימת הסכם זה ועד התשלום בפועל. הערבות תהיה בתוקף במשך 
חודשים החל מיום חתימת ההסכם, ותהיה ניתנת לפירעון בכל מועד שהוא בתוך 

פה ללא כל תנאי ועל פי דרישה בלבד. היה ותמומש תקופת אופציה יוארך תקופת תוק
 חודשים. 6תוקף הערבות הבנקאית למשך כל תקופת/ות האופציה בתוספת 

לממש הערבות ע"ח המגיע לה מצד בכל עת  עירייההמבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית  19.2
 ב' כאמור.

יום לפני מועד  30פחות צד ב' מתחייב להאריך אחת לשנה את תוקף הערבות, ל 19.3
 פקיעתה, וזאת במשך כל תקופת החוזה ותקופות האופציה.

 סמכות השיפוט .20

מוסכם בזה כי סמכות השיפוט בכל מחלוקת נשוא הסכם זה תהיה נתונה באופן בלעדי  20.1
, על פי סמכותו העניינית של כל באר שבעעיר בהשלום והמחוזי  י המשפטתאך ורק לב

 .תי משפט אלהבאחד מ

בזאת כי על המכרז לרבות החוזה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל  מוסכם 20.2
 .1970–הפרת חוזה(, תשל"א 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 

________________________                  __________________ 
 צד ב'  עירייהה 
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 מנהלה -'א מסמך

 רקע ופרטי הספק -נספח א'

 

 כללי  .1

)מילוי כל הפרטים  זה יפרט המציע את פרטיו, רקע מקצועי,  רקע עסקי וניסיון נספחב .1.1
 .הינם בגדר חובה(

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

 

 פרטים כלליים .2

 

 שם המציע: __________________________________________________ .2.1

 כתובת:_____________________________________________________ .2.2

 ___________________________:___דואלטלפון :__________________   .2.3

 _____________________________: כד'(וסוג המציע ) חברה פרטית/ציבורית  .2.4

 חברת אם:___________________________________________________ .2.5

 

 פרטי מנהלים בכירים:  .2.6

 נסיון מקצועי השכלה שם  תפקיד
    מנכ"ל

מנהל 
 רותיהש

   

 

 

 מציעניסיון הותק ו .3

 :____________________________________________החברה שנת יסוד .3.1

 _______ :במתן שרות למערכות לניהול רישוי ופיקוח על הבניהמס' שנות עבודה  .3.2

 ____________ :למערכות לחישוב אגרות והיטליםבמתן שרות מס' שנות עבודה  .3.3

 ____________ :במתן שרות למעקב תב"עמס' שנות עבודה  .3.4

 ____________ :במתן שרות לניהול נכסי ציבורמס' שנות עבודה  .3.5

 סיון בטיוב נתוני תכנון ובניה )מספר הפרויקטים(:  _____________________ינ .3.6
 בשלוש השנים האחרונות
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 מהות הפרויקט* וועדהשם ה

  

  

  

 שוי, פיקוח, השבחה.י* לפרט באיזה נתונים טופלו: תב"ע, ר

 

 

 מציעשל הכ"א  .4

 _____________________   מס' עובדי פיתוח: עובדים :   סה"כ .4.1

 מס' עובדי מוקד התמיכה: ______    ______:  _תמיכה במערכות המידעמס' עובדי  .4.2

 : ______וועדהמספר עובדים הנותנים שרותי קליטה וטיוב נתונים למערכות לניהול  .4.3
 
 

 מוניטין ולקוחות .5
 

 _____________________________________________: מס' לקוחות כללי .5.1
 

 מס' לקוחות ספציפי לשירותים הנדרשים: _____________________________ .5.2
 

ותים דומים לשירותים נשוא שהמציע מספק להם שיררשימה של ועדות לתכנון ובניה  .5.3
 .המכרז

 

 שם  איש קשר ותפקידו וועדהשם  מס'
טלפון ישיר של איש 

 הקשר
1    

2    

3    

4    

 

 בהסבת נתונים ןניסיו .6

לוי הנתונים יאת מערכת הנוכחית לניהול נכסים הוא יהיה פטור ממ עירייהאם המציע מספק ל
 בסעיף זה.  

 : ____המציע של למערכת* הקיימת וועדהה לניהול מהמערכת נתונים הסבות מספר .6.1
 נתיבותהמקומית לתכנון ובניה  וועדהבע"מ כפי שמותקנת ב חברת קומפלוטשל  מערכתה*  

 
 :שנים לפני פרסום מכרז זה 5-ב סיון בהסבת נתוניםינ 6.1 פיםממליצים עבור סעי .6.2

 
 



  9/2019ס' מ פומבימכרז   עירית נתיבות
 אספקת ותחזוקת מערכות מידע לניהול הוועדה המקומית לתכנון ובניה ל

 
 

 קראתי הבנתי ______________________  

 
 חתימה וחותמת                                                                                                                                                                                        

-   24  - 

 

 טלפוןמספר  תפקיד איש קשר וועדהשם רשות / 
    
    
    
    
    
    

 
 ___ברשות למערכת של המציע:  *הקיימת ול נכסיםהלנימערכת המספר הסבות שבוצעו מ .6.3

 נתיבות יתירבע שמותקנת כפי"מ בע חברת קומפלוט של המערכת*  
 

 :לפני פרסום מכרז זה שנים 5-ב סיון בהסבת נתוניםינלגבי  6.3 ףממליצים עבור סעי .6.4
 מספר טלפון תפקיד איש קשר שם רשות 

    
    
    

 
 

 בממשקים ןניסיו .7

 למ/א .העירייהחיובים זיכויים( של סיון בקליטת והעברת נתונים מ/אל מערכת ההכנסות )ינ .7.1
 )מספר רשויות(  ______מערכת של המציע: _ה

 לעיל בשנתיים לפני פרסום מכרז זה: 7.1ממליצים עבור סעיף  .7.2

ל ש( GISגיאוגרפיות )המערכת אל /סיון בהתקנת ממשקים מיהמציע ימלא בטבלה למטה נ .7.3
 הוא מציע בהצעתו:המופעלת בעירייה למערכת ש

 
 הממשק תיאור שם המערכת  שם הארגון

   
   
   
   
   

 
 המופעלת וועדה לניהול המערכתאל /מ ממשקים בהתקנת ניסיון למטה בטבלה ימלא המציע 7.4

 :בהצעתו מציע שהוא למערכת בעירייה
 

 הממשק תיאור שם המערכת  שם הארגון
   
   
   
   
   

 
 

  

 מספר טלפון תפקיד קשראיש  וועדהשם רשות /  
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 מופיעה במפרט הטכניהמערכות המוצעות תצורת  -נספח ב'
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 הצהרת המציע – נספח ג'

 
 

 לכבוד, 
 עירית נתיבות

 
 
 

 2019/9מכרז   –כתב הצהרה והתחייבות הנדון: 
 

אנו הח"מ ___________________ מס' חברה/זהות _____________ שכתובתנו 
לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז מצהירים  ________________

 ומתחייבים בזה כלפיכם כדלקמן:

תביעות ו/או הננו מצהירים כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז וכי לא נציג כל  .1
דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ו/או אי התאמה ואנו מוותרים בזאת 

 מראש על טענות כאמור.

הננו מצהירים כי קבלנו את מסמכי המכרז על גבי מדיה מגנטית וכי לא נבצע כל שינוי  .2
י זכות לפסול את הצעתנו אם בהצעה יתגלה שינו עירייהבמלל המכרז. אנו מסכימים של

 .עירייהבמלל המקורי שקבלנו מה

 -ב'  מסמךאנו מצהירים כי הצעתנו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז כולל  .3
המפרט הטכני לשירותים נשוא המכרז וכן על שאר הדרישות במסמכי המכרז, וכי אנו 

 מקבלים על עצמנו לבצע את כל ההתחייבויות בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.

ימים  90משך בלתי חוזרת ואינה ניתנת לשינוי או לביטול ותהא תקפה הצעתנו זו הינה  .4
 .מהמועד האחרון להגשת ההצעות

 ₪. 005,8ס קיום הצעתנו אנו מצרפים ערבות בנקאית אוטונומית ע" להבטחת .5

תהיה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו במלואה או  עירייההאנו מסכימים ש .6
בחלקה ולמסור את ביצוע המכרז למציעים שונים כפי שיראה לה, הכול לפי שיקול 
דעתה הבלעדי והמוחלט כמפורט בתנאי המכרז, ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה 

 .עירייההכאמור של 

ום הודעתכם נחתום על ימים מי 7אם תחליטו לקבל הצעתנו אנו מתחייבים כי תוך  .7
יתר מסמכי החוזה ונפקיד בידכם ערבות בנקאית בשיעור הנקוב במסמכי המכרז 
לרבות אישור על קיום ביטוחים, ונמציא את כל המסמכים ו/או האישורים שידרשו על 

 ידכם ו/או הדרושים על פי תנאי המכרז והחוזה.
 
 
 

                                ________________      __________________ 
 שם המציע                                                     חתימה וחותמת מציע           
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 למכרזבנקאית ערבות  –' דנספח 
 

 : _________תאריך
  ערבות בנקאית

 לכבוד
 עירית נתיבות

 
 בנק: ____________ בע"מ סניף: ________ 

  _____________כתובת הסניף: 
 

 ג.א.נ,
 _________________________________ מס' ערבות בנקאית הנדון: 

 9/2019מכרז מס' 
 המקומית לתכנון ובניה וועדהלאספקת ותחזוקת מערכות מידע לניהול ה

 

אנו  )ת.ז./ ע.מ./ח.פ.(______________ לבקשת ______________ )להלן "המבקש"(,
מס' ערבים בזה כלפיכם לתשלום המגיע או שיגיע לכם מאת המבקש בקשר עם מכרז 

מקומית לתכנון ובניה בעירית  וועדהלניהול אספקת ותחזוקת מערכת מידע  בנושא 9/2019
זאת להבטחת מילוי תנאי  כל₪(, )במלים "עשרים אלף ₪  8,500 של סכוםב, נתיבות

 ודרישות המכרז.

ימים מקבלת דרישתכם  7סכום מתוך סכום הערבות כאמור להלן תוך אנו נשלם לכם כל 
הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה 
כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום 

 האמור מאת החייב. 

 תי תלויה ולא ניתנת לביטול.ערבות זו הינה בלתי חוזרת  ובל
 

 בכלל. ועד 9/2019/17ליום בתוקף עד  רערבות זו תישא

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות:

 

 

 לסניף הבנק_______________ שכתובתו _____________________

 

 חתימה ____________            תאריך ____________                     
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 הצהרת סודיות הספק –' הנספח 

 
 

 הצהרת סודיות של הספק
 
 

 תאריך: _________
 

          לכבוד
 נתיבות תעיריי

 
 

 שלום רב,
 התחייבות לשמירת סודיותהנדון: 

 
אספקת ( ל"ההסכם"בהמשך לחתימת ההסכם בינינו מיום __________________ )להלן: 

ושירותים נוספים  )להלן:  נתיבות תעירייבהמקומית  וועדההלניהול תחזוקת מערכת מידע לו
 ( אנו מתחייבים  כלפיכם בתקופת מתן השירותים ולאחריה כדלקמן:"השירותים"

לשמור בסודיות כל מידע עסקי, תפעולי, מנהלי או אחר שיגיע אלינו אגב, בקשר או במהלך  1

 ביצוע השירותים.

לרבות: תוכניות, שרטוטים, מפרטים, תכניות מחשב,  -לעניין התחייבות זו משמעו  "מידע"

שיטות עבודה, רשימת לקוחות, תוכניות עסקיות, מידע כלכלי ופיננסי, מידע מקצועי וכל 

 המסמכים האגורים ברשתות המחשבים והתקשורת שלכם.

המידע הסודי שלנו, וזאת ידינו לגבי -אנו מתחייבים לנקוט באמצעי הזהירות הננקטים על 2

 למניעת אובדן המידע או הגעתו לאחר.

 

 

 

 ,בכבוד רב

 

_____________________ 

 ע"י __________________
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 ערבות בנקאית לביצוע חוזה ':ונספח 
 
 

 תאריך: _________
  ערבות בנקאית

 לכבוד
 עירית נתיבות

 
 בנק: ____________ בע"מ סניף: ________ 

  _____________ כתובת הסניף:
 

 ג.א.נ,
 _________________________________ מס' ערבות בנקאית הנדון: 

 2019/9מכרז מס' 
 המקומית לתכנון ובניה וועדהלאספקת ותחזוקת מערכות מידע לניהול ה

 
אנו ערבים בזה  )ת.ז./ ע.מ./ח.פ.( הזכיין"(_____________)להלן " ____________על פי בקשת

ח( וזאת בקשר עם ביצוע אלף ש"וחמישה  יםשלוש)₪  35,000של סכום עד לסך כלפיכם לסילוק כל 
המקומית לתכנון  וועדהממוחשבת לניהול המערכת ולתחזוקת  האספק ביצוע עבודותלהוראות החוזה 

הנדרש לצורך ביצוע העבודה  טיוב נתונים ,יישומיםתכנה /ות, שיונות שימוש בי, כולל רנתיבות ובניה
התקנה, ה, יריייישומים לצורך התאמת המערכת למערכות הע, פיתוח ם, קליטת נתוניעירייהממשרדי ה

 . מערכת המידע הממוחשבתתחזוקה ותמיכה של המשתמשים בהטמעה, 
 

סכום הערבות צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כמדד 
וכמדד הקובע ישמש המדד הידוע בעת תשלום הכספים מכוח  201_   ______ס ישמש מדד חודש בסי

 ערבות זו.
 

יום מקבלת דרישתכם הראשונה  14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 
כלשהו,  בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן

בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם מציע או לדרוש את הסכום תחילה מאת ה
 טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל 

 ק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.אחת מהן מתייחסת לחל
 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 

 ערבות זו תישאר בתקופה עד _________ ועד בכלל.
 
 

 לאחר יום _____________ ערבותינו זו בטלה ומבוטלת.
 

 כל צורה שהיא.ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה ב
 

 דרישה בפקסימיליה לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
 
 
 

 _______________     _______________  
 הבנק                                                        תאריך                  
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 ': אישור קיום בטוחים ז נספח
 לכבוד
 "(העירייהאו "/ו" המזמין)להלן: " נתיבות עירית
 נתיבות 4 צרפת יהדות כיכר

 
לאספקה ותחזוקה של מערכות ____ )להלן :הספק"( __________________אישור על קיום ביטוחים של _________ הנדון:

 )להלן: "השירותים"( המקומית לתכנון ובניה ו/או שירותים נלווים וועדהמידע לניהול ה
 

 :כדלהלן בזאת מאשרים"מ בע לביטוח חברה"מ_________________ הח אנו
            

 :להלן כמפורט, הספק של קיימות בפוליסות השירותים את כללנואו /ו השירותים בגין לביטוח פוליסות לספק ערכנו אנו .1
 

 אחריות חוקית כלפי  ביטוח. א
  "(שלישי צד)"ביטוח  הציבור
 ___________ מספר פוליסה

 לרכושאו /ו לגוף נזקאו /ו אבדן בגין מטעמו מיאו /ו עובדיואו /ו הספק של דין פי על אחריות לכיסוי
 ביצוע עם בקשראו /ו בגין, מטעמו ולמי לעובדיו, למזמין לרבות כלשהו שלישי לצד להיגרם העלולים

 .השירותים
 

 למקרה ולתקופת ביטוח שנתית. ₪  1,000,000 סך :אחריות גבולות
 

 ומי הספק של מחדל או מעשה עם בקשראו /ו בגין ועובדיו המזמין אחריות את מכסה הביטוח .1 :מיוחדים תנאים
 .השירותים בביצוע מטעמו

 .צולבת אחריות סעיף כוללת הפוליסה .2
 '.ג צד לרכוש יחשב המזמינה רכוש .3
 "ל.המלמכסה תביעות תחלוף של  הביטוח .4

 
 (.  ₪ 40,000 מ יותר לא. )אך ביטוח מקרה לכל  ₪______________   סך : עצמית השתתפות

  מעבידים חבות ביטוח.   ב
 ___________ מספר פוליסה

ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים בגין נזקי גוף  הנזיקיןאחריות הספק על פי פקודת  לכיסוי
 העלולים להיגרם לעובדים המועסקים על ידו בביצוע השירותים. 

 
 למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.₪   20,000,000  -לתובע ו ₪  6,000,000 סך :אחריות גבולות

 
 גוף לנזקי כמעביד אחריות עליהם ותוטל היה ועובדיו המזמין אחריות את לכסות מורחב הביטוח :מיוחדים תנאים

 .השירותים ביצוע עם בקשר הספק לעובדי שיגרמו
 

 (.  ₪ 40,000 מ יותר לא. )אך ביטוח מקרה לכל  ₪______________   סך :עצמית השתתפות
 מקצועית אחריות ביטוח.  ג

 מוצר חבות בביטוח משולבת
 __________  מספר פוליסה

אחריות על פי דין של הספק ו/או עובדיו בגין אבדן ו/או נזק כספי או אחר העלולים להיגרם  לכיסוי
לצד שלישי כלשהו לרבות למזמין ולעובדיו ולמי מטעמו, בגין מעשה או מחדל טעות או השמטה 
המהווים הפרת חובה מקצועית במהלך ו/או בקשר עם ביצוע השירותים. וכן לכיסוי אחריתו של 

 -פי כל דין לרבות על פי חוק האחריות למוצרים פגומים  תש"מ -ור מכוח אחריתו עלהספק כאמ
לכיסוי אחריות הספק וכל מי מטעמו כספק/ים ויצרן/ים ,מתקין ומתחזק )לפי העניין( של    1980

 החומרים ו/או הציוד ו/או המכשור המסופק למזמין. 
 

 למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.₪   1,000,000 סך :אחריות גבולות
 

 :בגין נזקים לכסות מורחב הביטוח.  1 :מיוחדים תנאים
 )א(  אי יושר עובדים, )ב( עיכוב או שיהוי, )ג( חריגה בתום לב מסמכות )ד( אבדן מסמכים ומדיה      
 מגנטית.       

 . חודשים  12 בת מוארכת ודיווח גילוי תקופת כולל הביטוח.  2
 .השירותים מתן עם בקשראו /ו בגין ועובדיו  המזמין אחריות את מכסה הביטוח. 3
 (למזמין השירותים מתן התחלת__________ )מועד  רטרואקטיבי תאריך.  4
 

 (.  ₪ 40,000 מ יותר לא. )אך ביטוח מקרה לכל  ₪______________   סך :עצמית השתתפות
 
 

 (.כולל ____________________ועד_______ _______________ -מ החל היא הביטוח תקופת .2
 

 הספק ו/או המזמין.  –הנ"ל שם "המבוטח" יהיה  בפוליסות .3
 חדרה ו/או חברות בת ועובדים ומנהלים של הנ"ל.  נתיבות עיריית –"המזמין" 
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 :הבאים הסעיפים נכללים הנזכרות הפוליסות בכל .4
 .בזדון לנזק שגרם מי כלפי למעט, המזמין כלפי התחלוףאו /ו השיבוב זכות ביטול 4.1
 .הספק כלפי המזמין אחריות את יכסה לא מקצועית אחריות ביטוח אולם. צולבת אחריות סעיף 4.2
 שנמסור לאחר אלא, לרעה תנאיהם לשנויאו /ו ביזמתנואו /ו הספק ביוזמת לביטול ניתנים יהיו לא הביטוחים 4.3

 .המבוקש השינויאו /ו הביטול מועד לפני לפחות יום 60, רשום במכתב, בכתב הודעה ולמזמין לספק
 הביטוח התחלת במועד התקפות"ביט"  פוליסות פי על הכיסוי מתנאי יפחת שלא כיסוי בהיקף תהינה הפוליסות 4.4

 .בפוליסות יחול לא רבתי רשלנות חריג(. מקצועית אחריות ביטוח)למעט 
 

סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל  כל .5
כלפי המזמין וכלפי מבטחיו, ולגבי המזמין על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה אותו במלוא השיפוי  המגיע 

שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי המזמין להשתתף בנטל החיוב כאמור  לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחיו  מבלי
 , ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי הנ"ל.1981 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59בסעיף 

 
בשינוי  המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות ובכפוף לאמור באישור זה, ובלבד שאין הביטוחים .6

 האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות. 
 

       _____________  ___________________          ________________ 
  חתימת חברת הביטוח          שמות החותמים                    תאריך

 :הביטוח סוכן פרטי
 

 ____________________טלפון _____________ כתובת_______________________ שם
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 תצהירים ':חנספח 

 
 לעובד העירייה או לחבר המועצה הצהרה בדבר קרבה משפחתית

 מביאה בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים: נתיבות עיריית 
 א')א( לפקודת העיריות קובע כדלקמן:122סעיף  .1

חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או  ")א(
בן  –ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה. לעניין זה "קרוב" 

 זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות."

 : כדלקמן קובע ,(3114ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ'  של הכללים למניעת 12כלל  .2

חבר מועצה או קרובו  -"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעיסקה עם הרשות המקומית; לענין זה, "חבר מועצה" 
 ()ב((."1)5-()ב( ו1)1עיף או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בס

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:  174סעיף  .3

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

חתית, לפי ההגדות דלעיל, עם חבר פאם יש או אין לך קרבה משבך הנך מתבקש להודיע בהצהרה שבסמך בהתאם לכ .4
 עירייה.המועצה כלשהו, או עם עובד 

 הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. .5

הן מועצת ( לפקודת העיריות, לפי3א' )122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .6
א' )א( הנ"ל ובלבד שהאישור 122מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3העירייה ברוב של 

 ותנאיו פורסמו ברשומות.

 הצהרה

, מצהיר ומתחייב נתיבותידי עיריית -שפורסם על הליךין להשתתף ביאני הח"מ ____________________ המעונ
 בזאת כדלקמן:

הנני לאחר בדיקת מעמדם ונסיבותיהם של כל בעלי הענין במציע והמנהלים במציע, ו ,את האמור לעיל.קראתי 1
 מצהיר:

: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אף אחד מבעלי הענין ו/או המנהלים במציעאין ל העיר נתיבות)א(בין חברי מועצת 
 אחות ואף לא סוכן או שותף.

, אין לאחד מאלה המוגדרים במונח מבעלי הענין במציע ו/או מי ממנהלי המציע המציע ו/או מי )ב(בתאגיד שבשליטת
אחוזים בהון או ברווחים, ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או עובד  10"קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על 

 אחראי. 
 או סוכן העובד בעירייה. זוג, שותף-בן  למציע ו/או מי מבעלי השליטה במציע ו/או מי ממנהלי המציעאין  )ג(

 ג' לעיל:-לענין סעיפים א'
 . 1968-לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1כהגדרתו בסעיף  –"בעל ענין" 

מנכ"ל או סמנכ"ל במציע, או כל נושא משרה אחר הממלא תפקיד בפעילות המציע אשר על פי מהותו מקביל  –"מנהל" 
 למנכ"ל או סמנכ"ל. 

או מי מבעלי הענין בו ו/או מי ממנהליו לבין חבר מועצה או עובד עירייה, נא פרט /ככל שמתקיימת זיקה בין המציע ו
 מהות הזיקה:

             

יימצא כי למציע ו/או למי מבעלי הענין .ידוע לי כי ועדת המכרזים של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם 2
כאמור לעיל, או אם מסרתי ה ו/או לעובדי העירייה בו ו/או למי ממנהלי המציע מתקיימת זיקה למי מחברי המועצ

 הצהרה לא נכונה.
 .אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.3

 ולראיה באתי על החתום: 
 ____________  תאריך: _________________________  חתימת המציע: ___  שם המציע:
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 לעניין תשלומים תצהיר
 

__ לאחר שהוזהרתי כי עלי __אני הח"מ ______________ בעל/ת ת"ז שמספרה ______

את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה  להצהיר

 בזאת בכתב, כדלקמן:

שאני  ח.פ./ת.ז. _________________________  הזוכה ני עושה תצהירי זה בשמי/בשם א .1

  (. הזוכה –להלן מוסמך לחתום ולהצהיר בשמו )

ידוע לזוכה, כי הוא לא זכאי לתמורה וכי לא תשולם לו כל תמורה בגין עבודה/שירותים שבוצעו  .2

 ללא קבלת הזמנת עבודה חתומה כדין ע"י ראש העירייה וגזבר העירייה. 

דין, לא תטען כל טענה ככל שהזוכה ביצע עבודה/שירותים ללא קבלת הזמנת עבודה חתומה כ .3

 בדבר אי תשלום בגין ביצוע העבודה/השירותים.

ו/או תמורה בגין כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי לו לא תהיה , כי זוכהידוע ל .4

עבודה/שירותים אשר סופקו וניתנו על ידו שלא עפ"י הזמנת עבודה חתומה כדין ע"י מורשי 

 החתימה של העירייה.

 ו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.הנני מצהיר כי זה .5

          _______________ 

         

                 

 אישור

 
הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני, ___________ עו"ד )מ.ר. ___________(, 
במשרדי שברחוב _________________________ מר/גב' ________________ נושא/ת ת.ז. 
שמספרה _______________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר 
את האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, 

 .אישר/אישרה את נכונות תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני
 
 

 עו"ד ,                         
 מ.ר. ___________

 חותמת  
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 המציע לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים: תצהיר
 

אני הח"מ ______________ בעל/ת ת"ז שמספרה __________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר 
 את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלקמן:

 
 

עושה תצהירי זה בשמי/בשם המציע ______________ שאני מוסמך לחתום ולהצהיר בשמו  אני
 לצורך הגשתו למכרז מס' __________.    (המציע–להלן)

 
 

אני מצהיר כי, עד למועד ההתקשרות, לא הורשעו המציע ובעל הזיקה אליו ביותר משתי עבירות לפי 
, או לפי חוק 1991 –חת תנאים הוגנים(, התשנ"א בט)איסור העסקה שלא כדין וה חוק עובדים זרים 

כי במועד ההתקשרות חלפה שנה   -. ואם הורשעו ביותר משתי עבירות1987 –שכר מינימום, התשמ"ז 
 אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

 
 –הגדרות המונחים לעניין תצהיר זה הינן על פי המפורט בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

1976 . 
 

  אני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.
 

 
 

 המצהיר/ה                 
 

 
 אישור                                                                               

 
______(, הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני, ___________ עו"ד )מ.ר. _____

במשרדי שברחוב _________________________ מר/גב' ________________ נושא/ת ת.ז. 
שמספרה _______________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר 

את האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, 
 ה את נכונות תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני.אישר/אישר

 
 

                    ,_________                                                                                        ____________
 עו"ד

 מ.ר  __________       חותמת                                          
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  ציבורי גוף עם לעסקה תנאי – מוגבלות עם לאנשים הולם ייצוגתצהיר בדבר 
 

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

 –נותן תצהיר זה בשם ________________________ ח.פ. / ע.מ. ___________ )להלן  הנני

 כיה /מצהיר אני___________________ )להלן: "הרשות"(.  עם להתקשר המבקש"( הגוף"
 .הגוף בשם זה תצהיר לתתת /מוסמך הנני

 :כדלקמן מצהיר אני

)להלן: "חוק  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  
 .הגוף עלשוויון זכויות"( לא חלות 

 והוא מקיים אותן; הגוף עללחוק שוויון זכויות חלות  9הוראות סעיף  
עובדים לפחות הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה  100שהגוף מעסיק או יעסיק  ככל

לחוק שוויון זכויות,  9יו לפי סעיף הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובות
)ג( לחוק שוויון 9לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; בהתאם להוראות סעיף  –ובמידת הצורך 

זכויות, הגוף מתחייב לפעול על פי ההנחיות כאמור וליישמן כמו גם לעדכן את הרשות על הפניה 
 עצמה ויישום ההנחיות כאמור. 

למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים  זההיר להעביר העתק מתצ מתחייבים אנו
 .ההתקשרותימים ממועד תחילת  30החברתיים, בתוך 

         ____________________ 
 המצהיר חתימת                                                                                                              

 
 אישור

 אשר.ר. _________, מלאשר, כי ביום ________, הופיע בפניי, _______________, עו"ד  הריני
 שהזהרתיו ולאחר, אישי באופן לי המוכרגב' ____________, /מר____________,  ברחוב משרדי

 נכונות אישר, כן יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי האמת את להצהיר עליו כי
 .בפניי עליו וחתם דלעיל ירותצה

_________________  
 __________________ 

חותמת +                                                                                                                   תאריך            
 חתימת עוה"ד
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 ב' מסמך
 

 טכניהמפרט ה
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 מפרט טכני
 

 

המקומית לתכנון ובניה  וועדהלאספקת מערכות לניהול ה
  ניהול נכסי עירייה ונושאים נוספיםול

 
 

 הקדמה 
לתכנון  מקומיתה וועדההעירית נתיבות ומטרת המפרט הטכני היא להדגיש את התכונות ש

 .וועדהלניהול והפעלת ה במערכת החדשה קבלת לומבקש "(וועדהה" –)להלן  נתיבותובניה 
 

 מפרט זה מחולק לשני חלקים: 
, המערכת לניהול נכסי וועדהחלק א' המפרט את הדרישות למערכות לניהול  (1

 העירייה ומערכות נלוות 
 חלק ב' למערכות לניהול מידע גיאוגרפי ומערכות נלוות. (2

 
 

 הוראות למלוי הטבלה
בטור "קיימת" אם הדרישה קיימת במערכת שהוא מציע. אם הדרישה  -המציע יסמן ב

במועד מילוי הטופס המציע ירשום את  ו/או קיימת באופן חלקי אינה קיימת במערכת
 12הרכיב בתנאי שזמן הפיתוח לא יעלה על  השלמת/מספר החודשים הדרושים לפיתוח

 חודשים.
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 אנומריותאלפמידע גאוגרפיות מערכות  -לחלק א'  הקדמה .1

מבקשת  (ה"ירייע"ה)להלן:  תוביתעירית נמטרת המפרט הטכני היא להדגיש את התכונות ש
 .ות לניהול והפעלת הנושאים ההנדסיים, גיאוגרפיים ואחריםת החדשובמערכ קבלל

בעירייה )ראה נספח מצב קיים בסוף המפרט  יר כל ספק המערכת הקיימת והפועלתעל מנת להס
 "המערכת הקיימת"(,)להלן:  ותוצריה לרבות פלטים תתכונותיה, הפונקציונאליו, על הטכני(

גם אם תכונה או פרט מסוים לא מובהר, ש מהווה דרישת מינימום לכל מערכת נשוא מכרז זה.
, ועל הזוכה ככלול במפרט זה , הוא ייחשבבמערכת הקיימת הוא נמצא אך הטכני, במפרט צוין

 .ללא תשלום נוסף מעבר לסכומי הצעתו למכרזבמכרז יהיה לספקו לעירייה 

כל הרכיבים, התכונות, המסכים, פונקציות,  במכרז תכלול את המשתתף המערכת המוצעת על ידי
 במערכת הקיימת. קיימיםהתחשיבים, הדוחות או תוצר אחר ה

תכלול יישום להפקת דוחות וקבצי נתונים שיהיו נגישים מכל המודולים.  המוצעת המערכת
 ותאפשר לייצא אותם במבנה אוניברסאלי. ,תאפשר הפקת דוחות וקבצי נתונים המוצעת כתהמער

עירייה עצמאות מירבית כולל תאפשר למשתמשים בתהיה קלה להפעלה, ו המוצעת המערכת
 עצמים, שכבות וכל מידע אחר. נתונים, לעדכן היכולת 

המערכת המוצעת תהיה פתוחה לקליטה וייצוא נתונים מתוך ואל המערכות המופעלות בעירייה. 
כספיים שמקורם במערכות במפרט זה יועברו למערכת הפיננסית וההכנסות של למשל, נתונים 

העירייה. כמו כן, המערכת המוצעת תוכל לקלוט עדכונים מהמערכות הפיננסיות וניהול ההכנסות 
  של העירייה.

 זכיין, השרות שלו והמערכות שבהצעתו יהיו מותאמים לכל הוראות של הגופים הסטטוטורייםה
בכלל ובייחוד לדרישות מינהל התכנון והבניה ומערכות ה"רישוי זמין". הזכיין  )המאסדרים(

יתאים את המערכות שלו לכל הדרישות של מינהל התכנון כפי שהן מתפרסמות מעת לעת. הזכיין 
 ות הזמנים של מינהל התכנון.יעמוד בלוח

 דרישות כלליות .2

 

 דרישות כלליות – מפרט טכני

 הנושא
 

  מס"ד
 הדרישה לדרישה

 האם הדרישה קיימת ?

  מתלא קיי קיימת
 פרט לו"ז לפיתוח -

 1 כללי
המערכות של הספק תכלולנה את כל הרכיבים, תכונות, 

פונקציונאליות, מחשבונים, מנגנוני עיבוד ותוצרים 
 שקיימים במערכת הקיימת )כמפורט בנספח מצב קיים(.

  

 2  כללי
המערכת תאפשר קליטת נתונים היסטוריים מהמערכת 

הקיימת לכל שדה שיידרש, כולל טבלאות, תמונות 
 ומסמכים.

    

 3  כללי
המציע מתחייב להתאים את המערכות בהצעתו לכל שנוי 

מנהל ו/או דרישה של משרדי הממשלה ובפרט דרישות 
 .וןנהתכ
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 דרישות כלליות – מפרט טכני

 הנושא
 

  מס"ד
 הדרישה לדרישה

 האם הדרישה קיימת ?

  מתלא קיי קיימת
 פרט לו"ז לפיתוח -

 4 טכנולוגיה
למערכות בסיסי נתונים משותפים בעלי ממשקים בין 

המערכת בהצעה, כך שיהיה מעבר חלק של נתונים בין 
 היישומים בהצעה.

    

 5 טכנולוגיה
כל המערכות והמודולים יאפשרו עבודה בממשק חלונאי 

 .WEBאו 
   

 6 טכנולוגיה
מסכים חדשים או המערכת תאפשר בניה דינמית של 

 עדכון קיימים לרבות איחודם או פירוקם.
    

 7 טכנולוגיה
המערכות על כל תתי המערכות והמודולים ישאפו 

 לממשק אחיד.
    

 8 טכנולוגיה
היישומים במערכת יהיו בעלי ממשק למנגנון חתימה 

    דיגיטלית.

 9 טכנולוגיה

 עירייההמערכת של המציע תתאים לכל הציוד הקיים ב
)כמפורט בנספח מצב קיים(. לדוגמא, אם סורק או 

מדפסת אינם מדגם המוכר למערכת של המציע, המציע 
יתאים את המערכת שלו לציוד או יחליף את הציוד על 

 חשבונו.

   

 10 תיעוד ועזרה

על כל פעל יש WORKFLOW יכללו מערכת בתהליכים 
 המודולים במערכת.

אצווה יתועדו בצורה תהליכי עבודה ובפרט תהליכי עיבוד 
 מובנת למשתמש.

    

 11 תיעוד ועזרה
המערכת תכלול מערך של מסכי עזרה עשירים כולל מילון 

 מונחים ותיעוד תהליכים. 
    

 יבוא יצוא
12 

 
המערכת תתמוך בהפקת כל שדה ונתון במסד הנתונים 

  אוניברסלי. בקובץ
  

 יבוא יצוא
13 

 

ודוחות המערכת תאפשר יבוא/יצוא של מידע 
 -( וקובץ ל XLS/CSVאלפאנומריים  לגיליון אלקטרוני )

ASCII  .וכן יבוא נתונים ממקורות ממוחשבים חיצוניים
 .XMLלמערכת תהיה יכולת קליטה וייצוא של קבצי 

    

 יבוא יצוא
13 

 

המערכת תאפשר יבוא/יצוא של מידע גרפי לקבצים 
, DWG ,TIFF ,DXF ,JPG ,BMP GIF,בתבניות מוכרות )

SHP ,SHX ,DBF ,raster formats ,vector formats ,grid 

formats  .)ואחרים 

    

 13 יבוא יצוא
המערכות תקבלנה עדכונים ותייצאנה נתונים בתבניות 

GML ו-KML )לא במערכות אלפאנומריות(. 
  

 14 יבוא יצוא
המערכת תתמוך בייצוא כל דוח או מידע לקובצי אופיס 

 ללא התערבות הספק. PDFאו לקובץ 
    

 15 יבוא יצוא
נתונים למערכות  נהצאייתעדכונים ו נהקבלתהמערכות 

בעירייה , המצויות בשימוש בשלטון המקומי GIS-ה
 במשרדי ממשלה.ו

    

 16 יבוא יצוא
המערכת תהיה בעלת יכולת להפצת הודעות לפי חתכים 

 שונים.
    

 17 יבוא יצוא
המערכת תפיק הודעות מתוך היישומים והמסכים במגוון 

 , דואל ודיוור רגיל(.SMSאמצעים )פקס, טלפון, 
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 דרישות כלליות – מפרט טכני

 הנושא
 

  מס"ד
 הדרישה לדרישה

 האם הדרישה קיימת ?

  מתלא קיי קיימת
 פרט לו"ז לפיתוח -

 18 יבוא יצוא
המערכת תדע ליצור פלט למשלוח דרך שרת הפקסים 

 .עירייהו/או שרת דואל של ה
    

 19 יבוא יצוא

קבצי היצוא יפיקו עברית כולל בהדפסות בצורה תקנית 
 נכון, סימנים נכונים(.)כיוון 

מנגנון היבוא יהיה בעל יכולת לסדר מלל בעברית )לתקן 
 מלל הפוך(.

    

 20 יבוא יצוא
המערכת תספק מידע ותפעל באופן משולב עם אתר 

 .עירייהוה וועדההאינטרנט של ה
    

 21 יבוא יצוא

המערכות תהיינה פתוחה לשיתוף נתונים  עם מערכות 
אחרות כמו: משרדי ממשלה )מרכבה ואחרות(, רשות 
המסים, בנקים ומוסדות פיננסיים, מערכות להעברת 

( מערכות בנק הדואר, סליקת אשראי וכו'כספים )מס"ב, 
 אצל ספקים אחרים ועוד.

    

 22 יבוא יצוא
ובשיטות העברת  יר נתונים מוצפניםעבההמערכת תדע ל

 .מידע מאובטחות
    

 23 מעקב
המערכת תאפשר תהליכי עבודה מורכבים עם מספר 

תחנות אישור ובקרה. המערכת תכלול מסך ריכוז של 
 פעולות או נושאים לאישור. 

  

 24 מעקב
והתקדמות  םהמערכת תאפשר מעקב אחר סטאטוסי

בתהליכים מורכבים ממודולים שונים וממערכות אחרות 
   .עירייהוב וועדהב

 25 מעקב
המערכת תאפשר תיוג כל עצם )מסך, רשומה, שדה( עם 

   תזכורת או הערה.

 26 מעקב

המערכת תכלול טבלאות מרכזיות משותפות לכל 
. למשל, טבלת ספקהמערכות והמודולים במערכות של ה

מדדים או בנקים תוגדר פעם אחד ותהיה נגישה לכל 
 המערכות.

 תתעדכנה באופן אוטומטי.טבלאות אלה 
מנגנון התראה לגבי עדכון יהיה  ספקלמערכת של ה

לכל חודש המערכת תבדוק  15-הטבלאות. למשל, ב
שהמדד עודכן. אם המדד לא עודכן המערכת תתריע / 

תנעל את הפעולות המסתמכות על נתונים מטבלת 
 המדדים.

    

 27 גרסאות
ישדרג את גרסאות התוכנה לגרסאות החדישות  ספקה

שהוא פיתח ולא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף עבור 
 הגרסה, ההתקנה ו/או ההטמעה.

  

 
 גרסאות

28 

תהיה זכאית לקבל כל תכנית, שגרה, עיבוד,  עירייהה
שליפה, חתך, תוצר או דוח שיצורף למערכות הכלולות 
בהצעה זו על פי בקשת לקוח אחר של הספק, כל אלה 

 ללא תוספת תשלום.

  

 29 גרסאות

עדכוני גרסה,  עירייהולהמקומית  וועדהיעביר ל ספקה
 תיקוני תכנה, עדכוני אבטחה, עדכוני טבלאות מערכת

ידווח למנהל  ספקבאופן אוטומטי וללא תוספת תשלום. ה
על כל שנויים או עדכון. עדכוני גרסה או כל שנוי במערכת 

הדורשים השבתת השרות או שעלול לשבש את השרות 
 יתואם עם המנהל.
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 דרישות כלליות – מפרט טכני

 הנושא
 

  מס"ד
 הדרישה לדרישה

 האם הדרישה קיימת ?

  מתלא קיי קיימת
 פרט לו"ז לפיתוח -

 30 גרסאות

פרסום חודשי  עירייההמקומית/ל וועדהישלח ל ספקה
בעלון דוא"ל או בנייר המפרט את החידושים במערכת, 

( ומידע אחר על best practicesשיטות עבודה מומלצות )
 המערכות והשרות שלו.

  

 31 גרסאות

לאחר כל עדכון גרסה המשפיע על הרגלי העבודה של 
את  ביאהספק יבצע הדרכה בכמות שת ,המשתמשים

המשתמשים למצב שהם מתפעלים את המערכת באופן 
 עצמאי.
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 המקומית לתכנון ובניה וועדההמערכת לניהול ה .2
 

 מבוא .א
   
 וועדההמערכת תטפל בכל סוגיות התכנון, הרישוי, אישור ופיקוח בתפקיד:  

 המקומית.
 וועדהחבילת תכנות אלפאנומריות המשמשות כלי עבודה לעובדי ה אור:ית 

לתכנן את הפיתוח והבנוי, לרישום ולמעקב אחר הבניה בתחום שטח שיפוט 
 ולחישוב אגרות והיטלים. וועדהה

מערכות לניהול התכנון ולמעקב אחר תכניות, רישוי ופיקוח על הבניה  כלים: 
. מערכת לניהול תכניות )כולל ניהול גרסאות(, וועדהבתחום שטח שיפוט ה

ת היטלים ותשלומים אחרים וקישור למערכת מעקב אחרי רישוי, חישוב אגרו
 , ניהול מסמכים  ושרטוטים. וועדהההכנסות )גביה( של ה

הודעות ומידע לציבור, חיובים למערכת ההכנסות, שוברי תשלום,  תוצרים: 
התראות, דוחות ניהול ומעקב התקדמות לפי פרויקטים, דוחות פיקוח, דוחות 

 להנהלה הבכירה ועוד. 
הדוק למערכת הגיאוגרפית, קשר למערכת הפיננסית קשר  ממשקים: 

ניהול נכסי ציבור , הזנת מידע על נכסים למערכות עירייהב וההכנסות )גביה(
 וועדהההכנסות. המערכת תהיה פתוחה לדיווחים ממערכות מידע שונות בו

 ובמגוון אמצעים.
 נהל התכנוןהמערכת חייבת להתאים לנוהל מבא"ת של מסוגיות מיוחדות:  

. השתלבות עם יישומים אחרים המותקנים ודרישות מערכת רישוי זמין
 ית ועוד(. פסכה )למשל, העברת נתוני חיוב למערכת הירייבע
 

  

 

 

   
 פרוט הדרישות .ב

 

 וועדההמערכת לניהול ה - מפרט טכני  

 המודול
 מודול-תת

 מס"ד 
 הדרישה לדרישה

 האם הדרישה קיימת ?

  מתלא קיי קיימת
 לו"ז לפיתוחפרט  -

 1 א. כללי
המערכת ההנדסית תכלול לפחות את כל הרכיבים, 
תכונות, פונקציונאליות, מחשבונים, מנגנוני עיבוד, 

 כלי מיפוי ותוצרים שקיימים במערכת הקיימת.
  

 2 כללי
המערכת תקלוט את כל הנתונים מהמערכות 

   .וועדההקיימות ב

 3 כללי
המודולים והנתונים תהיה אינטגרציה מלאה בין כל 

   .בהצעת המציע ותמערכב
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 וועדההמערכת לניהול ה - מפרט טכני  

 המודול
 מודול-תת

 מס"ד 
 הדרישה לדרישה

 האם הדרישה קיימת ?

  מתלא קיי קיימת
 לו"ז לפיתוחפרט  -

רועים בכל המודולים ייהיה קשר ומעקב אחרי א
למשל, המערכת תתריע על פתיחת בקשה להיתר 

 רוע בפיקוח.יכאשר קיים א
כל נתוני היסוד בתיק יהיו משותפים למשל, שם של 

רועי השבחה יעורך בקשה או בעל עניין יופיע בא
 ופיקוח.

 4 כללי
ניהול השקה לתהיה בהצעת המציע מערכת ל

)גם רב שנתי(  עירייההמסמכים, ניהול תקציב ה
 תחזית תזרים.ו

 
 

המערכות תכלולנה דוחות ניהול מובנים ומחולל  5 כללי
   .עירייהכולל דוחות ומסכים להנהלת ה דוחות

 6 כללי
למערכת בהצעת המציע תהיה השקה לכלי בקרה 

במערכת תקציבית וכלי בקרה על פרויקטים 
 .עירייההפיננסית של ה

 
 

 7 כללי

המערכות תפעלנה על פי כל החוקים והתקנות 
הנוגעות לניהול הנדסי למשל, חוק תכנון ובניה, 

שוי עסקים וכל חוק ו/או יפקודת הקרקעות, חוק ר
 תקנה אחרת הנוגעים לנושא ההנדסי.

 

 

 8 כללי

בנוסף לנאמר בסעיף הקודם המערכות מודגש בזה ו
בהתאם לכל עדכון או רפורמה של חוק תפעלנה 

וכל תיקון  116, תיקון 101תכנון ובניה )תיקון 
 בהמשך(.

 

 

 9 כללי
המערכות תפעלנה על פי הוראות של גופים הנוגעים 

)מנהל  משרד האוצרלמשל, הוראות  וועדהלניהול 
 וכו'.משרד הפנים, משרד השיכון , התכנון(

 
 

ב. ניהול 
 התכנון 

1 

המערכת תכלול מסכים לניהול ומעקב אחר תכנון 
על כל שלביו: תכנון מוקדם, פרוגרמה, טיפול 

בתב"ע, תכנון מפורט, טיפול בהיתר, יציאה למכרז 
 ופיקוח.

 

 

 2 תכנון
שקה למערכת הפרויקטים במערכת המערכת תהיה ל

המערכת תספק כל מידע המסייע לניהול  הפיננסית.
 פרויקטים ותב"רים.

 
 

 3 תכנון
המערכת תנהל תיק פרויקט על כל מסמכיו 

הסרוקים והממוחשבים )בתוך המערכת לניהול 
 ואחזור מסמכים ברשות(.

 
 

מקומית ניהול  וועדההמערכת תכלול מודול לניהול  4 תכנון
   , פרוטוקולים והחלטות.וועדהישיבות 

 5 תכנון

למערכת מודול לניהול נתוני תב"ע עם קישור 
לשכבת התב"ע וייעודי קרקע במערכת הגיאוגרפית 

(GIS) על מנת לשמור על תאום בין המערכות. 
המערכת תקלוט תקנונים ממקור ממוחשב בתבנית 

 )חובה(. נהל התכנוןנוהל מבא"ת של מ
המערכת תקלוט תקנונים סרוקים ומסמכים אחרים 

 עם קישור לתכנית.שישמרו 
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 המודול
 מודול-תת

 מס"ד 
 הדרישה לדרישה

 האם הדרישה קיימת ?

  מתלא קיי קיימת
 לו"ז לפיתוחפרט  -

 6 תב"ע-תכנון
המערכת תשמור גרסאות קודמות של תכניות 

וייעודי קרקע ותדע לחשב זכויות בקרקע הנגזרות 
 מתכניות רבות )קומפילציה(.

 
 

 7 תב"ע-תכנון
המערכת תכין לפונים תדפיס, תשריט )מתוך מערכת 

( ונתוני זכויות ברמה של חלקה בודדת או GIS-ה
 חלקות.מתחם של 

 
 

 8 תב"ע-תכנון
המערכת בטפל ותעקוב אחרי כל סוגי התכניות 
לרבות תכניות חלוקה ותכניות לצורכי רישום. 

 המעקב אחרי תכניות חייב להתאים לנוהל מבא"ת.
 

 

 9 תב"ע-תכנון
למערכת התב"ע ויעודי הקרקע תהיה השקה 

. עירייה/וועדהמאובטחת לאתר האינטרנט של ה
 תב"ע מהאינטרנט. המערכת תציג נתוני

 
 

 10 תב"ע-תכנון
המערכת תנהל את תהליך התכנון כפי שמוגדר בחוק 

התכנון והבניה: פרסום, השמעת התנגדויות, 
 אשורים וכו'.

 
 

 11 תב"ע-תכנון

המערכת תעקוב אחרי תהליך תכנון כולל ניהול 
 גרסאות, דרך שלבי האישור ודיון במוסדות השונים.

מסלולי אישור מקבילים המערכת תדע לעקוב אחרי 
 ולנהל סטטוסים על פי טבלה.

 

 

   המערכת תטפל בהפקעות ובהעברת זכויות. 12 תב"ע-תכנון

לחוק  197המערכת תטפל בתביעות במסגרת סעיף  13 תב"ע-תכנון
   התכנון והבניה.

שוי יר ג.
 הבניה

1 
המערכת תנהל את כל תהליך הבקשה להיתר בניה 

לבקשה. למערכת מודול והמסמכים הקשורים 
 .וועדהלניהול דיונים, החלטות ופרוטוקולים של ה

 
 

 2 שוי הבניה יר

הוי חד ערכי. תיק יהמערכת תנהל תיק נכס בעל ז
 הנכס יהווה בסיס לכל הטיפול במבנים. 

יתאפשר רישום הנכס לפי מספר כתובות )בתים 
פינתיים וכו'( ושמירת כתובות היסטוריים גם במלל 

מידע מתיק הנכס יהיה נגיש למערכות חופשי. 
 . עירייהאחרות ב

 

 

המערכת תהיה קשורה למערכת ייעודי קרקע )תב"ע(  3 שוי הבניה יר
   שתסייע לבדיקת הבקשה להיתר.

 שוי הבניהיר
4 

המערכת תעקוב אחרי אשורים של גופים חיצוניים 
שוי )מכבי אש, משרד יהקשורים לתהליך הר

 הבריאות וכו'(.
 

 

 שוי הבניהיר
5 

המערכת תפיק טפסים לפונים כולל טפסים 
באינטרנט. המערכת תפיק את היתר דיגיטליים 

 .וועדההבניה בתבנית שתקבע על ידי ה
 

 

 שוי הבניהיר
 נהל התכנוןשל מ תהמערכת תפעל על פי נוהל מבא" 6

   כאשר זה יקבל תוקף.

 שוי הבניהיר
7 

המפרט כיצד  וועדההספק יכין נוהל עבודה עבור ה
בקשות באופן דיגיטלי מלא. הנוהל יכלול  םמגישי

 רשימות תיוג ותבניות למסמכים.
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 המודול
 מודול-תת

 מס"ד 
 הדרישה לדרישה

 האם הדרישה קיימת ?

  מתלא קיי קיימת
 לו"ז לפיתוחפרט  -

 - הבניה רישוי
 אגרות

8 

המערכת תחשב את כל האגרות, היטלים ותשלומים 
 אחרים הקשורים להוצאת היתר בניה.

המערכת כוללת את כל טבלאות המחירים ומנגנוני 
היטלים ותשלומים החישוב לצורך חישוב אגרות, 

 אחרים הקשורים לתיקי הבניה.

 

 

 - הבניה רישוי
 היטל השבחה

9 

מנגנון ובסיס נתונים כולל נתונים  יהיהלמערכת 
היסטוריים ומנגנון לחישוב היטל השבחה. המערכת 

תחשב את הפרשי הערך במקרקעין הנובעים 
 משנויים תכנוניים.

 
 

 - הבניה רישוי
תעקוב אחרי ערעורים על שומות ותפיק המערכת  10 היטל השבחה

   מכתבי תשובה לפונים.

 - הבניה רישוי
 ומיםתשל

11 

המערכת תכלול מנגנוני חישוב של כל מגוון המסים, 
ההיטלים והאגרות שיכולים להתלוות לתהליך 

 שוי הבניה.יר
הספק מתחייב לבנות מנגנון חישוב, מסכים ופלטים 

 תאפיין. וועדהו/או ה עירייהעבור כל תשלום שה

 

 

 - הבניה רישוי
 ומיםתשל

12 

המערכת תפיק הודעה לבעלי הקרקע/בעלי עניין 
ושוברי תשלום  בהתאם לדרישות עיצוב וניסוח של 

 .עירייהה
ים חריגים אירועהמערכת תפיק התראות על 

 שוי.יבר

 

 

 -הבניה  רישוי
 13 תשלומים

יהיה ניתן להגביל את שוברי התשלום לבנקים 
גביה מסוימים. יהיה אפשר להגביל  ומקומות

תשלומים למקומות גביה או בנקים לפי בחירת 
 .עירייהה

 המערכת תתמוך במדפסות מיגנוט.

 

 

 -הבניה  רישוי
 14 תשלומים

המערכת תעביר את כל נתוני פיקדון, חישוב 
האגרות, היטלים וכו' למערכת הפיננסית ו/או 

 .עירייהההכנסות )גביה( של ה
הנתונים תתבצע במבנה קליטה המוכר העברת  

 למערכת ההכנסות.

 

 

 -הבניה  רישוי
 15 תשלומים

המערכת תאפשר תשלומים באתר האינטרנט 
 בכרטיס אשראי.

העברת  הנתונים תתבצע במבנה קליטה המוכר 
 למערכת ההכנסות.

 
 

 16 ועדת ערר
ועדת הערר. והמערכת תעקוב אחרי  בקשות שעברו ל

רועים למעקב והצמדת ישל א המערכת תכלול טבלה
 מסמכים לשלבים בתהליך.

 
 

 17 פיקוח

נתוני תכנון גם בתקשורת סלולרית  המערכת תייצא 
ונתוני היתרים )גרמושקה( למסופונים ומכשירים 

דרש לצורך יניידים על זכויות בניה וכל נתון אחר שי
 עבודת המפקחים על הבניה.

  

 18 פיקוח

נתוני גם בתקשורת סלולרית   המערכת תקלוט
פיקוח ממסופונים ומכשירים ניידים. המערכת 

תשמור הערות פקחים לפי תאריך ושעה, מיקום, סוג 
 רוע, הערות, תיק פיקוח, אזור, פרטי הפקח ועוד.יא
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 19 פיקוח

המערכת תעקוב אחרי היתרי בניה והתקדמות 
הבניה בשטח. המערכת תכלול מסלולי פיקוח 

 והתראות.
את מסלולי הפיקוח  וועדהיגדיר יחד עם ה ספקה

 וההתראות ויישם אותם במערכת שלו.

 

 

 20 פיקוח
רועים בסיום הבניה: אשורים, יהמערכת תטפל בא

, החזר פיקדון, הודעת חיוב ארנונה 4הפקת טופס 
 וכו'.

 
 

המערכת תכלול דוחות מובנים ומחולל דוחות של  21 פיקוח
   רועי פיקוח בחתכים שונים. יא

 22 אכיפה
המערכת תכלול מודול לאכיפת חוקי תכנון ובניה 

רועים חריגים יהכולל תזכורות והתראות על א
 בתהליך הפיקוח על הבניה.  

 
 

 23 אכיפה

המערכת תכין טפסים כולל נתונים מתוך המערכת 
ומסמכים לתביעות לבית משפט ותעקוב אחרי 

 התקדמות התביעה.
 יהיה ניתן להוסיף חתימה דיגיטלית לטפסים אלה.

 
 

 24 אכיפה
המערכת תפיק קובץ ודוח לפקחים לפני היציאה 

לשטח. קובץ זה יופק במבנה המתאים להורדה 
 למסופונים ומכשירים ניידים.

 
 

 25 יישומון אכיפה

יישומון במכשירים ניידים המאשר קשר עם 
כולל קבלת המודולים של רישוי ופיקוח על הבניה 

ביצוע שאילתות, קבלת נתונים ועדכון המערכת 
 מהמכשיר הנייד )אופציונאלי(.

 
 

 26 יישומון אכיפה
או ו/הפעלה של אפל ת ומערכם עיעבוד שומון ייה

ויהיה כפוף להרשאות  חלונותאו ו/ ידאאנדרו
 )אופציונאלי(. וועדהבמערכת לניהול 

 
 

ישיבות . ח
פרוטוקולי

 ם

 
1 

, סיכום וועדהמודול להכנת ישיבות ההמערכת תכלול 
   ישיבה ופרוטוקולים. 

ישיבות 
 2 פרוטוקולים

המודול יכלול טבלאות של משתתפים קבועים, 
נושאים ותבניות לסוגים שונים של סיכומים 

 ופרוטוקולים.
  

ישיבות 
 3 פרוטוקולים

המודול יאפשר סימון החלטות ונושאים למעקב. 
וסטטוסים לצורך רועים ילמודול טבלאות של א

 סימון והגדרת ישויות למעקב.
 כמו כן, המודול יהיה קשור לכל המערכות בהצעה.

  

ישיבות 
 4 פרוטוקולים

היה אפשרות לקשר ישויות בפרוטוקול לישויות ת
במודולים אחרים במערכת. למשל, מקטע או החלטה 

 בתוך פרוטוקול יקושר לתכנית או בקשה.
  

. דוחות ט
ומידע 
 מנהלי

 
1 

יכללו את כל הדוחות  נדסיתהדוחות של המערכת הה
הקיימים במערכת הקיימת בתוספת דוחות 

 שהמשתמשים יבקשו מעת לעת.
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 המודול
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 האם הדרישה קיימת ?
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 לו"ז לפיתוחפרט  -

 2 דוחות

דוחות יהיה כלול במערכת ויאפשר בניית המחולל 
דוחות על ידי המשתמשים מכל תוכן במערכות 

. כל דוח יועבר עירייהומערכות אחרות ב הנדסיתה
 כפתור.לאקסל בלחיצת 

  

 3 דוחות
המערכת תספק את כל הדוחות המובנים הדרושים 

   .ההנדסי לצורך ניהול הנושא עירייהעל ידי ה

 4 דוחות
המערכת תספק דוחות מובנים לניהול הנושא ההנדסי 

 ואת כל הדוחות המובנים הנדרשים או שיידרש
 .נהל התכנוןבעתיד על ידי משרדי ממשלה לרבות מ

  

 5 דוחות

המערכות תכלול ספריה של טפסים ומכתבים מוכנים 
 שהיישומים או המשתמשים יוכלו להפיק.

המכתבים יעבדו במיזוג דואר מול מסד הנתונים 
 .עירייהוהספק יתאים את המכתבים לדרישות ה

  

 6 דוחות
המערכת תכלול ערכת דוחות ותדפיסים לאזרח )מידע 

   לציבור( אודות מידע תכנוני.

 7 דוחות

 BI-המערכות ההנדסיות תהיינה פתוחות למערכת ה
במסגרת "מערכות הניהול  היעירישיותקן ב

הכלליות". המערכות הנדסיות תדענה לספק נתונים 
ללא צורך בתכנות או  BI-למוצרים למערכת ה
 התאמות מיוחדות.

  

תכלול דוחות ויישומים לאיתור והתראה המערכת  8 דוחות
    .)אבטחה( על שימושים חורגים במערכת

 דוחות
מודול מידע למנהל יכלול גם דוחות בקרה )כמותיים  9

 וכספיים(.
  

 דוחות

10 

מודול מידע למנהל יכלול גם מחולל דוחות יעיל 
וידידותי למשתמש, אשר יאפשר הפקת דוחות 

אינטגרטיביים מכל מודולי המערכת. תהיה אפשרות 
להצגת סיכומים ומידע להנהלה הבכירה מסכים 

 וכו'(. dashboardsברורים ותמציתיים )

  

 דוחות
11 

ל או עלון נייר כל "בחוזר דוא לשלוח הספק מתחייב 
תהיה זכאית לקבל  עירייהחידוש במערכת שלו שה

 ללא תוספת תשלום.
  

. אחזור י
 מסמכים 

1 
יכלול מערכת לאחסון ואחזור המסמכים  ספקה
ת עם כל שאר המערכות משולבפעל בצורה יש וועדהב
 בהצעה.המודולים ו

  

אחזור 
 מסמכים

2 

מערכת האחזור תכיל את כל סוגי העצמים הקיימים 
: תכניות )מכל סוג(, תקנונים, שרטוטים וועדהב

)בתבניות שונות(, תמונות, מסמכים, מסמכים 
 סרוקים ועוד.

  

אחזור 
 3 מסמכים

בחתימה דיגיטלית של מסמכים תמוך תמערכת ה
ותעבוד במשולב עם מערכות חיצוניות המספקות 

 .חתימה מאושרת
  

אחזור 
 מסמכים

4 
מכל מסך במערכת או מודול במערכת ההנדסית יהיה 
אפשר לקלוט ולאחזר מסמכים ברמה של עצם במסך 

 )פקד, שדה, תמונה(.
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 וועדההמערכת לניהול ה - מפרט טכני  

 המודול
 מודול-תת

 מס"ד 
 הדרישה לדרישה

 האם הדרישה קיימת ?

  מתלא קיי קיימת
 לו"ז לפיתוחפרט  -

אחזור 
 5 מסמכים

מסמכים המופקים במערכות אחרות כגון אופיס של 
יקלטו כמסמכי ארכיב openoffice ו/או מיקרוסופט 

ויהיו מקושרים לרשומה המתאימה במערכת 
 ההנדסית.

  

אחזור 
 מסמכים

6 

מערכת האחזור בהצעת המציע תקלוט פריטים 
'( דוכ Officelight ,IFN) ות אחרממערכות האחזור 

  ה.ק למערכות אלשכולל ממ
העירייה תחליט אם הספק יבצע הסבה של המסכים 
למערכת שלו או תקלוט ותשמור קישורים למסמכים 

 במערכת החיצונית.  

  

אחזור 
 מסמכים

7 

מערכת האחזור תהיה בעלת ממשק זהה לשאר 
המערכות בהצעה, הן מבחינת מראה והן מבחינת 
תפקוד )ממשק, ארגון ועיצוב פקדים, הגדרת מקשי 

 פונקציה(.

  

 8 ניהול מסמכים
המערכת תאפשר אחזור מידע בכל נושא. לשם כך 

המערכת תכלול מנוע חיפוש עם סינון מתקדם, כולל 
 אפשרות חיפוש בתוך המסמכים.

  

אחזור 
 9 מסמכים

 מנגנון הרשאותכפוף למודול אחזור המסמכים יהיה 
גביל את הגישה ברמת התיקייה, קבוצות ישבמערכת 

 וברמת המסמך הבודד.מסמכים, סוגי מסמכים 
  

אחזור 
 10 מסמכים

המערכת תאפשר הצמדת הערות ותזכורות להמשך 
טיפול למסמכים ועצמים אחרים. יהיה ניתן לתזמן 

את הופעת התזכורת בהודעות דואל או בחלון 
 מתפרץ.

  

ארנונה  סקרירכת תקשר מסמכים ושרטוטים מהמע 11 ניהול מסמכים
   .תרכמעלתיקים ב

יספק מודול לרישום ומעקב אחרי הוצאת  ספקה 12 מסמכיםניהול 
   .תיקים מהאגף

. יא
 ממשקים

1 

למערכת כווני -דומערכת תהיה בעלת ממשק ה
)מערכות של החברת  אי.  עירייהבהפועלות ת וסהכנה

חיוב של תנועות יטפל בהעברה  קפי. אר.(. הממש
הממשק יאפשר העברת חישוב שבוצעה  .ותשלום

באחת מהמערכות ההנדסיות )כגון, חישוב אגרה או 
היטל( למערכת ההכנסות. העברת הנתונים תהיה 
בתבנית מוכרת למערכת ההכנסות על מנת לקלוט את 
הנתונים כחיוב. עם תשלום החוב בגביה, המערכת 
ההנדסית תדע לקלוט דיווח ממערכת ההכנסות 

 טטוס החוב(.שהחוב נפרע )ס

  

 2  ממשקים

כיווני למערכת -המערכת תהיה בעלת ממשק דו
על מנת לקלוט ולייצא נתונים  עירייההפיננסית ב

תדע להעביר נתוני  וועדהפיננסים. המערכת לניהול ה
מערכת הפיננסית או לאתר התשלומים בחיוב לקופה 

 ותקלוט עדכון על תשלום.

  

 3  ממשקים
כיווני למערכת -דו המערכת תהיה בעלת ממשק

על מנת לקלוט ולייצא  עירייהבאוגרפית שתפעל יגה
 נתונים. 
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 וועדההמערכת לניהול ה - מפרט טכני  

 המודול
 מודול-תת

 מס"ד 
 הדרישה לדרישה

 האם הדרישה קיימת ?

  מתלא קיי קיימת
 לו"ז לפיתוחפרט  -

 4  ממשקים
המערכת  תדע לקלוט נתוני מדידות מסקר נכסים 

ולתיקים  GIS-ולשייך אותם לעצמים במערכת ה
 במערכת פיקוח על הבנייה.

  

 5 ממשקים

כיווני למערכת -מערכת תהיה בעלת ממשק דוה
בית משפט מקומי למערכת בו בעירייה המשפטית

ן ותביעות במסגרת אכיפת חוקי התכנול יהנרך וצל
 .והבניה

  

 6 ממשקים

המערכת תהיה בעלת ממשקים  להורדת נתונים 
, iPhone, Androidמסופונים, מכשירים ניידים כולל ל

iPad  וליישומים ניידים שונים לצורך פיקוח על
הבניה. כמו כן, המערכת תדע לקלוט נתונים 
אלפאנומריים, תמונות  ונתונים גיאוגרפיים 

 ממסופונים ומכשירים ניידים אחרים.

  

המערכת תעביר ותקבל נתונים אל/מאתר האינטרנט  7 ממשקים
   .עירייה ומהאתר של מנהלת הסכם הגג/וועדהשל ה

 8 ממשקים
ת וכיווני למערכ-מערכת תהיה בעלת ממשק דוה

 CRMפניות / מוקד , שוי עסקיםי, רבעירייהפיקוח 
 ושאר המערכות בעירייה.

  

המערכת תהיה בעלת ממשק להעברת נתונים מ/אל  9 ממשקים
   מערכות לניהול פרויקטים כגון, אקספונט.
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 המערכות לניהול אתר אינטרנט הנדסי  .3
 

 מבוא .א
   
 ולציבור. וועדה, לעובדי העירייהלספק מידע הנדסי לעובדי התפקיד:  
וממאגרי  וועדהמערכת שתציג בתצוגת אינטרנט מידע ממאגרי ה אור:ית 

 למשתמשים ולציבור בהתאם להרשאה.  וועדההמידע של ה
 מערכת הרשאות, מערכת לניהול והצגת תכנים גרפיים ואלפאנומריים.  כלים: 
מפות, מידע והודעות לציבור בתבניות מובנות, דוחות מקוונים,  תוצרים: 

 טפסים, משוב ועוד. 
 , קשר למערכות הכנסות )גביה(וועדהקשר מקוון מהיר למערכת ב ממשקים: 

 .עירייה, קשר לאתר של העירייהב
המערכת תהיה ברורה לציבור )אנשים שאינם בקיאים סוגיות מיוחדות:  

 במערכות הנדסיות(. 
  .וועדהפק יקים את האתר בהתאם לדרישות של ההס 
 ., תפריטי נגישות ונגישות קולית AAהאתר יתאים לדרישות הנגישות  

 

 אור הסביבה הטכנולוגיתית .ב
 

 שם היישום: _______________________
 אור קצר: ______________________________________________ית

______________________________________________________ 
 

 מיקום וספק אחסון האתר: ____________________________________
 
 

שם המערכת  נושא 
 והיצרן

 פירוט

   שרת)י( היישום* 1.0
 מיקום השרתאת המשתתף יפרט    

   מערכת הפעלה בשרת)ים( 2.0
   בסיס הנתונים 3.0
   חבילת התכנה/מחולל היישום 4.0
מערכת הפעלה בקצה )בצד  5.0

 הלקוח(
  

   תצורת חומרה נדרשת בקצה 6.0
 זיכרון,  תקליט קשיח,   דרישות אחרות  מעבד תתצורה מינימאלי 

   כלי הצגת הנתונים למשתמש 7.0
   מחולל הדוחות המובנה ביישום 8.0

    
 תצורת המערכת בהצעתו. * המשתתף רשאי לפרט על דף נוסף את
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 פרוט הדרישות .ג

  

 אתר אינטרנט הנדסי – מפרט טכני 

 המודול
 מודול-תת

 מס"ד 
 הדרישה לדרישה

 האם הדרישה קיימת ?

  מתלא קיי קיימת
 פרט לו"ז לפיתוח -

אתר . ז
 אינטרנט

 
1 

תכלול אתר אינטרנט הנדסי  ספקהמערכת של ה
ותקושר לאתרי  וועדהשישתלב עם המערכות ב

  .עירייהההאינטרנט של 
  

 2 אתר אינטרנט
 וועדההאתר יגיש לגולשים את כל המידע ההנדסי שה

   (.GISתחליט לפרסם כולל מידע גרפי/גיאוגרפי )

 3 אתר אינטרנט
יעצב את האתר ויארגן את התוכן לפי  ספקה

. האתר יכלול מנוע חיפוש כולל וועדההדרישות של ה
 חיפוש מתקדם.

  

 4 אתר אינטרנט
יקלוט ויפרסם באתר את כל הטפסים  ספקה

   .וועדהשבשימוש ה

 5 אתר אינטרנט

באתר יכולת לפרסם טפסים דיגיטליים 
המקושרים למערכת התפעולית אינטראקטיביים 

טפסים אלה יהיו משלושה סוגים: (. וועדה)ניהול 
טופס  , יהיעירבל "הנשלח לכתובת דוא טופס רגיל

בו שדות התוכן קשורים ומזינים שדות  מקוון
 טופס מקוון עם חישוביםבממסדי המידע של הספק, 

בו יתווספו שדות מחושבים שהחישוב יתבסס על 
נתונים בשדות אחרים בטופס ועל נתונים מטבלאות 

 ואו פרמטרים מהמערכת. כל הטפסים יהי
ויכללו בדיקות לוגיות כדי למנוע  םאינטראקטיביי

שגויים. הטפסים יענו על כללי  הקלדת נתונים
 (.AAהנגישות )

אתר האינטרנט יאפשר התממשקות מלאה עם אתר 
האינטרנט העירוני ובפרט עם מודול הטפסים 

 המקוונים
כולל חיפוש ניהול טפסים  נגנוןל מוהמערכת תכל

 טופס.

  

 6 אתר אינטרנט

עדכון תוכן שיאפשר לניהול והאתר יכלול מודול 
לעדכון/לשנות/לבטל תכנים  וועדהלמשתמשים ב

 . ()בהתאם להרשאה המתאימה באתר
מנגנון עדכון התכנים יהיה קל למשתמש ולא יחייב 

 ידע מקצועי בהפעלת אתרי אינטרנט.

  

שוי הבניה, יהאתר יציג מידע לגבי תהליכי התכנון, ר 7 אתר אינטרנט
   חישוב אגרות והיטלים ומידע כללי על אגף ההנדסה. 

 8 אינטרנטאתר 

האתר יציג תכניות, הודעות, פרוטוקולים, החלטות 
ו/או מסמכים אחרים שקיימת עבורם חובה, ע"פ 

לחוק התכנון והבנייה, לפרסמם ע"י  86תיקון מס' 
המקומית או רשות רישוי מקומית באתרי  וועדהה

המקומית או של רשות  וועדההאינטרנט של ה
 המקומית

  

תשלומים שונים )עבור מידע, פיקדון,  האתר לקלוט 9 אתר אינטרנט
   אגרות וכו'(.
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 אתר אינטרנט הנדסי – מפרט טכני 

 המודול
 מודול-תת

 מס"ד 
 הדרישה לדרישה

 האם הדרישה קיימת ?

  מתלא קיי קיימת
 פרט לו"ז לפיתוח -

 10 אתר אינטרנט

גבלות ויעמוד בדרישות ויהיה נגיש לבעלי מהאתר 
תקנות ) .המתעדכנות מפעם לפעם בנושא נגישות

בעת  ב"אתר נגיש". 35תקנה  – 2013נגישות השירות, 
 AA.)פרסום המכרז הדרישה עומדת על תקן 

  

 11 עמדות מידע

תכלול עמדות מידע )קיוסק מידע לא  ספקה הצעת
ובמוסדות שונים  וועדהכולל חומרה( שיוצבו ב

. עמדות אלו יספקו מידע על תכניות, בקשות וועדהב
להיתר, אישורים, מידע גיאוגרפי ומידע הנוגע לאגף 

 ההנדסה, תכנון ובניה.
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  עירייההמערכת הממוחשבת לניהול נכסי  .4
 
 מבוא .א

   
לנהל  עירייהולסייע לעובדי ה עירייהלאגור את נתוני הנכסים של התפקיד:  

 את הנתונים.
מערכת תכנה ומסד נתונים לאגירה, הצגה וניהול נתונים של נכסי  :תיאור 

 .עירייהה
מסכי עבודה לקליטה, עדכון והצגת נתונים. מנגנונים לביצוע חישובים   כלים: 

)כגון, הערכת שווי(, ניהול תהליכים )כגון, הקצאות(, דוחות ניהול כולל דוחות 
 כספיים, התראות ותזכורות, ניהול גרסאות של מידע.

המערכת תספק ממשקים ודיווחים למערכות ממלכתיות בהתאם  ממשקים: 
, למערכות עירייהם אלה. ממשקים למערכת הגיאוגרפית בלדרישת גופי

 . רישום וניהול פניותהפיננסית וההכנסות )גביה(, לפיקוח ומוקד 
כרטסת נכסים שלמה ועדכנית, ספר נכסים בהתאם לדרישות  תוצרים: 

 החוקים, תדפיסים, דוחות, מפות ושרטוטים מקוונים ומודפסים.
 
 

 

 דרישות מפורטות  .ב
 
 

 עירייהלניהול נכסי המערכת  – מפרט טכני 

 תהלך
 מודול/

 מס"ד 
 הדרישה לדרישה

 האם הדרישה קיימת ?

  מתלא קיי קיימת
 פרט לו"ז לפיתוח -

 1 כללי

המערכת של הספק תכלול את כל הרכיבים, 
תכונות, פונקציונאליות, מחשבונים, מנגנוני 
עיבוד ותוצרים שקיימים במערכת הקיימת. 

קליטת נתונים עדכניים המערכת תאפשר 
 והיסטוריים מהמערכת הקיימת.

  

 2 כללי

המערכת תפעל על פי החוקים, התקנות 
משרד הפנים, משרד האוצר, וההנחיות של 

משרד השיכון, רשות מקרקעי ישראל, רשם 
המקרקעין )טאבו(, משרד האוצר )מרכבה( וכל 

 גוף אחר  עם נגיעה לנושא נכסים.

  

תתי המערכות והמודולים  המערכת על כל 3 כללי
   יעבדו כמקשה אחת עם ממשקים אחידים.

 1 ניהול נכסים

המערכת תכלול את כל השדות המתארים את 
הנכס לרבות: נתונים גיאוגרפיים, היסטוריים 

תוכל  עירייהועוד. המערכת תהיה גמישה וה
 להוסיף מאפיינים בהתאם לצורך.

  

 2 ניהול נכסים

וספר הנכסים )טופס כרטסת הנכס )טופס א'( 
ב'( במערכת יתאימו להוראות חוק הרשויות 

המקומיות והתקנות )ניהול פנקס זכויות 
 במקרקעין(.
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 עירייהלניהול נכסי המערכת  – מפרט טכני 

 תהלך
 מודול/

 מס"ד 
 הדרישה לדרישה

 האם הדרישה קיימת ?

  מתלא קיי קיימת
 פרט לו"ז לפיתוח -

 3 ניהול נכסים

אור מבנים ילת המערכת תכלול את השדות
וחלקי מבנים, עצמים פיזיים אחרים, כולל 

עצמים מחוברים, שטחים, מפרטי מבנים 
 ועצמים אחרים ועוד.

 
 

 4 נכסיםניהול 

המערכת תאפשר רישום כל נתוני המקרקעין 
חלקה/מגרש, זכיות -לרבות: גוש/חלקה/תת

כולל זכויות הנאה, נתוני תב"ע, מידע תכנוני, 
היתרי בניה, הערות ועוד. המערכת תרשום 

)רכישה,  עירייהכיצד הנכס הגיע ל
 חלוקה/פרצלציה, חכירה, הפקעה וכו'(.

 

 

 5 ניהול נכסים
יאפשר הצמדת צילומים של כרטיס הנכס 

הנכס, מסמכים ותרשימים סרוקים, אישורים, 
 תעודות, תכתובת כולל דואל ועוד.

 
 

 6 ניהול נכסים
המערכת תאפשר ציון מקורות המידע בכרטיס 

כמו כן, המערכת תאפשר תיוג כל  ברמת שדה.
 עצם )מסך, רשומה, שדה( עם תזכורת או הערה.

 
 

 7 ניהול נכסים

תהיה בעלת קישורים לטבלאות טבלת הנכס 
אחרות במערכת למשל, בעלי עניין בכרטיס 

הנכס יהיו מקושרים לטבלת בעלי עניין 
בתוספת שדות המתארים את סוג וטיב הקשר 
 (.)בעל נכס, שוכר, חוכר, אחוזי בעלות/עניין וכו'

 

 

 8 ניהול נכסים

כל נתון על הנכס וזכויות בנכס  המערכת תשמור
)או כל ישות אחרת( כך שיהיה ניתן לשחזר 

נתונים קודמים ולקבל תמונת מצב היסטורית 
 בכל עת.

 

 

 9 בעלי עניין

המערכת תאפשר רישום כל סוגי בעלי העניין 
בנכס: בעלי זכויות קניין )בעלות, שכירות, 

חכירה, הנאה, זכויות תכנוניות(, מחזיקים, 
 משתמשים, זכויות משפטיות, היסטוריות ועוד.

 
 

 10 בעלי עניין

מאגר בעלי העניין ינוהל כמאגר אוכלוסין 
הוי יהיה מספר זהות, מספר יכאשר מפתח  הז

דרכון או ח.פ.. כרטיס בעל העניין יכלול את כל 
 השדות המתארים את בעל העניין.

 
 

 11 הסכמים

המערכת תכלול ישות המגדירה הסכמים 
הנוגעים לנכסים. המערכת תהיה גמישה כאשר 

ההסכם, סוג ההסכם, פרטיו וצילום שלו 
 נקלטים במערכת.

 
 

 12 הסכמים
המערכת תדע להתקשר ולשאוב נתוני הסכמים 

כגון, המערכת  עירייהממערכות אחרות ב
 הפיננסית, ומערכת הגביה והמערכת המשפטית.

 
 

 13 הסכמים

המאוחסנים במקרה של קישורים להסכמים 
במערכות אחרות במערכת הנכסים יוגדר שדה 

קישור ומאפיינים המגדירים את טיב הקשר 
 ומעמד ההסכם בנוגע לנכס ו/או בעל העניין.

 

 

המערכת תעקוב אחרי הסכמים ותתריע על  14 הסכמים
  תנאים וסטטוסים קריטיים. למשל, תום חוזה, 
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 עירייהלניהול נכסי המערכת  – מפרט טכני 

 תהלך
 מודול/

 מס"ד 
 הדרישה לדרישה

 האם הדרישה קיימת ?

  מתלא קיי קיימת
 פרט לו"ז לפיתוח -

מועד תשלום וכל שנוי בסביבת הנכס המשפיע 
 ההסכם.על 

 15 ניהול כספים

 עירייההמערכת תנהל את התקבולים מנכסי ה
הסכמים, שונים: מכירה, שכירות, חכירה, 
יצירת חיובים וזיכוים מחוזים, מעקב אחר 

 תשלומים, דיווח לרשויות המס, בטוחים וכו'.
כל אלה ינוהלו כתהליכים עם שלבי ביצוע 

 ומעקב.

 

 

 16 ניהול כספים

ההוצאות בנכסים כגון, המערכת תנהל את 
שכירות, מסים )מכל הסוגים הנוגעים לנכס(, 
קנסות, תחזוקה, פיתוח והוצאות אחרות. כל 

 אלה ינוהלו כתהליכים עם שלבי ביצוע ומעקב.

 

 

 17 ניהול כספים
: עירייההמערכת תעבוד עם מערכות הכספים ב

   מערכת הפיננסית ומערכת ההכנסות )גביה(.

 18 ניהול כספים

המערכת כוללת מנגנון לשומה והערכות שווי 
מסוגים שונים עבור נכסים, עצמים, מחוברים 

 ועוד.
המנגנון יבצע הערכות/שומות לפי מרכיבים, 

סכומי רכישה, תאריכים, שנויים תכנוניים 
 ועוד.

הספק יתאים את המערכת לדרישות דוח ברנע 
 אם ייושם.

 

 

בעסקאות החייבות המערכת תדע לטפל במע"מ  19 ניהול כספים
   במע"מ כולל הכנת דיווח לשלטונות המס.

המערכת תדע לטפל במיסי מקרקעין, מסים  20 ניהול כספים
   אחרים, היטלים ואגרות.

 20 ניהול ועדות

המערכת כוללת מנגנון לטיפול ועדות )ועדת 
נכסים ועדת הקצאות ועוד(. המנגנון יטפל 

בבקשות, סדר יום, מסמכים לדיון, דיוני ועדות, 
פרוטוקולים, החלטות, הודעות, פרסומים, 

 מעקב אחרי ביצוע ועוד. 

 

 

 22 הפקעות

המערכת כוללת מודול לטיפול ומעקב אחר 
יטפל בכל שלבי הפקעות מקרקעין. המודול 

ההפקעה: תכנון )תב"ע(, בדיקות, ניתוח כלכלי, 
עדות, קבלת החלטות פרסום ופיקוח ודיונים בו

 בשטח. 

 

 

 21 הפקעות
המערכת תכלול מנגנון לניהול תהליך הפקעה, 

איסוף המידע על הנכס, הכנת תיק הפקעה, 
 רישום, העברת בעלות, תשלומים ועוד.

 
 

 23 הקצעות

מנגנון תהליך ההקצאה המערכת תכלול 
ועדת ומהבקשה, איסוף נתונים, דיון ב

ההקצאות, ביצוע ההקצאה, פרסום הודעות 
 ופיקוח בשטח. וועדהה

 
 

 ניהול תהליכים
24 

המערכת תכלול מנגנון גמיש לטיפול בתהליכים 
כגון, מעקב אחרי נכס כולל תזכורות והתראות, 

 רועים בנכסים ועוד.יתאריכים, א
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 עירייהלניהול נכסי המערכת  – מפרט טכני 

 תהלך
 מודול/

 מס"ד 
 הדרישה לדרישה

 האם הדרישה קיימת ?

  מתלא קיי קיימת
 פרט לו"ז לפיתוח -

 תהליכיםניהול 

25 

 םהמערכת תאפשר מעקב אחר סטאטוסי
והתקדמות בתהליכים מורכבים ממודולים 

  שונים.
המערכת תתאים לניהול תהליכי תחזוקה, בדק 

בית, סקר נכסים, פיקוח וניהול פלישות, 
 ועוד. עירייהפרויקט שיווק מקרקעין של ה

 

 

 ניהול תהליכים
26 

 המערכת תאפשר ניהול של תהליכים מורכבים
כגון, תיק המטפל במספר נכסים )אזור, מתחם( 

 או נכס מרובה פעילות.
 

 

 ניהול מסמכים

27 

המערכת תאפשר שיוך כל קבצי המסמכים, 
תמונות ושרטוטים לישויות במערכת. המערכת 
תדע לשייך גם הודעות דואל לישויות במערכת. 

קבצים אלה יקושרו למערכת עם המאפיינים 
מקור, שיוך/מהות כנגד שלהם: תאריך, תוקף, 

 הנכס ועוד.

 

 

 ניהול מסמכים

28 

ת ניהול מסמכים ומערכהמערכת תתחבר ל
(. מערכת קוטב וכו', IFN, אופיסלייטכגון, )

להצביע  אלות והנכסים תדע להתקשר עם מערכ
על מסמכים המוגדרים בה כולל שליפת 

 המאפיינים/מפתחות של המסמכים.

 

 

 ניהול מסמכים

29 
תכלול מזהים למעקב אחרי המיקום המערכת 

הפיזי של תיק הנכס ומסמכים אחרים 
 הקשורים לנכס.

 
 

 שאילתות
30 

המערכת תכלול מנגנון חיפוש ותשאול הישויות 
השונות במערכת כולל שאילתות מורכבות 

 ושאילתות של מלל חופשי.
 

 

 שאילתות
31 

המערכת תאפשר מגוון חתכים כגון, לפי חלקה 
חלקות, נכס מרובה משתמשים -תתימרובת 

 ובעלי עניין.
 

 

 32  דוחות

יאפשר בניית  אשר מחולל דוחותתכלול מערכת ה
דוחות על ידי המשתמשים מכל תוכן במערכת 

הפקת דוחות למגוון  המערכת תאפשר. נכסיםה
 בלחיצת כפתור. word/excel/pdf/rtfתבניות 

  

 33 דוחות
 עירייההמערכת תפיק ספר נכסים במבנה שה

תגדיר. כמו כן, המערכת תפיק תדפיס של כרטיס 
 הנכס.

  

 34 דוחות
דוחות מובנים המצביעים על המערכת תספק 

קליטה ת בויאשגנים, ובעיות לוגיות בנת
 .וכו' הוי שגוייםי, נתוני זלמערכת

  

 35 דוחות
המערכת תכלול את כל הדוחות הנדרשים על ידי 

כולל דוח  גופים ממשלתיים וממלכתיים אחרים
 למע"מ.

  

המערכת תפיק אישורים, מכתבים, פרוטוקולים  36 דוחות
   ופלטים אחרים.

: עירייהבמערכת דוחות מובנים לניהול נכסי ה 37 דוחות
  דוחות נכסים, חלקות, חוזים שומות, בעלי 
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 עירייהלניהול נכסי המערכת  – מפרט טכני 

 תהלך
 מודול/

 מס"ד 
 הדרישה לדרישה

 האם הדרישה קיימת ?

  מתלא קיי קיימת
 פרט לו"ז לפיתוח -

זכויות, תכנון, כספים )תקבולים ותשלומים(, 
רועים, תהליכים, יפעילות, אדו"חות חייבים, 

 תזכורות ועוד.

 38 ממשקים

המידע למערכת כווני -דוהיה ממשק ימערכת ל
. הפעלת קישור במערכת עירייההגיאוגרפי ב

הנכסים תפתח את המערכת הגיאוגרפית 
ותתמקד בעצם המקושר. התמקדות והפעלת 
קישור במערכת הגיאוגרפית תפתח את מערכת 
הנכסים ותתמקד בישות המקושרת לעצם 

 במוקד.

  

 39 ממשקים
המערכת תדע לקלוט ולייצא נתונים מ/אל 
מקורות חיצוניים כגון, מערכות במשרדי 

 ממשלה.
  

 40  ממשקים

המערכת תדע לקלוט ולייצא נתונים מ/אל 
 :עירייהמערכות ב

המערכת הפיננסית )חוזים, תקציבים,  -
 תב"רים    וכו'(

 מערכת ההכנסות )תקבולים( -
רועים יהעירוני )אמערכת המוקד/פיקוח  -

 בנכסים( ועוד

  

 14 ממשקים

ממשק לתכנת אופיסלייט כך למערכת יהיה 
שניתן יהיה לאחסן בה מסמכים ישירות 
מהמערכת ויהיה אפשר לקשר מסמכים 

 הרשומים בתכנת אופיסלייט למערכת.
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 מודול לניהול תמרור .5
 

 מבוא .א
לנהל  תמרורים וסימון כבישים, לעובדי העירייה בנושאאלפאנומרי לספק מידע תפקיד:  

 , לרישום פרוטוקולים ומעקב אחר החלטות בנושא תמרור וסימוןתמרורים תכנןול
  .וועדה. תמיכה בתהליכי אישור של החלטות הכבישים

 מסכים ומנגנוני חישוב לניהול והצגת תכנים אלפאנומריים של המידע התכנוני. כלים: 
מידע והודעות לציבור בתבניות מובנות, דוחות מקוונים, טפסים, פרוטוקולים,  תוצרים: 

 משוב ועוד. 
(, קשר לאתר האינטרנט GISלמערכת הגיאוגרפית )כיווני -דוקשר מקוון  ממשקים: 

 .ומערכות אחרות בעירייה וועדהההנדסי של ה

  

 דרישות מפורטות  .ב
 

  יםתמרורניהול  –מפרט טכני  

 המודול
 מודול-תת

 מס"ד 
 הדרישה לדרישה

 האם הדרישה קיימת ?

 לא קיימת  קיימת
 פרט לו"ז לפיתוח -

 1 תמרור
 המודול ינהל ישיבות ועדת התחבורה/תנועה

 וועדהרשות התמרור, יוציא פרוטוקולים של ה/
 .וועדהויעקוב אחר אחרי החלטות ה

  

 2 תמרור
המודול ינהל את בשלבי תכנון, המלצה, אישור 

והסדרי תנועה ופרוטוקולים של של תמרורים 
 .וועדהה

  

 3 תמרור

הקמת  המודול יעקוב אחר בקשות ותהליך
 תמרור )הצעה לתמרור, חוות דעת יועץ תנועה,

 האישור במשרד התחבורה, המשטרה וכד'.
כמו כן, המודול ינהל את המסמכים הקשורים 

 לתהליכי הבקשה והאישור.

  

 תמרור

4 

אחרי הצבת תמרורים, המודול ינהל ויעקוב אחר 
סימון כבישים והסדרי תנועה אחרים ויטפל 

בתהליך תחזוקת התמרורים, סימון הכבישים 
 וכד'.

  

 תמרור
5 

קלוט את המידע הקיים ו/או מידע י ודולהמ
מסקר תמרורים והסדרי תחבורה והצבת שלטי 

 רחובות.
  

 תמרור
יל את כל המידע והתכונות כרטיס התמרור יכ 6

   או הסימון בכביש.של התמרור 

 תמרור

7 

רפית כך שיהיה יאוגלמערכת ממשק למערכת הג
ניתן להציג את המידע בשכבה התחבורה. 

תעביר סטטוס של תמרור כך שיהיה המערכת 
ציג בסימן או צבע נפרד תמרורים או ניתן לה

 סימונים שטרם אושרו. 
הממשק יאפשר הזנה ועדכון מידי של המערכת 

 רפית.יאוגהג

  

 תמרור
המערכת תאפשר יצירת חתכים ודוחות על כל  8

  דוחות הניהול יסייעו למעקב אחר . נתון במערכת
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  יםתמרורניהול  –מפרט טכני  

 המודול
 מודול-תת

 מס"ד 
 הדרישה לדרישה

 האם הדרישה קיימת ?

 לא קיימת  קיימת
 פרט לו"ז לפיתוח -

תהליכי האישור, הצבה ותחזוקה של תמרורים, 
 סימון כבישים וכד'.

 תמרור

9 

של סימוני אבן שפה )כגון  רישוםהמערכת תכלול 
אדום/לבן(  818כחול/לבן,  817שחור/לבן,  816

חניונים ציבוריים, שלטים בנושא חניה ומכונות 
 לממכר כרטיסי חניה.

המערכת תשמור נתוני מיקום וקישור למערכת 
 הגיאוגרפית.

  

 תמרור

10 

המערכת תאפשר קליטת תמרורים של נת"י 
כלול שדה ה. כרטיס התמרור ירייבשטח הע

בעלות כך שיהיה אפשר להבדיל בין תמרורים 
 ה, נת"י וגורמים אחרים. ירייבטיפול הע

  

תחנות 
תחבורה 
 ציבורית

11 

הספק יקים יישום למעקב אחר הקמת תחנות 
לתחבורה ציבורית. הספק יאפיין יחד עם 

ה את התהליך )הצעה לתחנת, חוות דעת ירייהע
מקומית יועץ תנועה, אישור רשות תמרור 

כהסכמה ואישור משרד התחבורה כגורם מאשר 
 סופי(.
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 ופרוטוקולים מודול לניהול ישיבות .6
 

 מבוא .א
 לתכנן ולזמן מוזמנים, הכנת סדר יום, רישום פרוטוקולים, הפצת פרוטוקוליםתפקיד:  

 .לארכב פרוטוקוליםוניהול תגובות, מעקב אחר יישום ההחלטות 
, סטטוסים, מנגנון למיזוג דואל, דוחות מסכים ותבניות למסמכי ניהול ישיבות כלים: 

 .ניהול
 דוחות, משוב ועוד. סטטוסים, פרוטוקולים, זימונים, סדר יום,  תוצרים: 
 ומערכות אחרות בעירייה. וועדהקשר לאתר האינטרנט ההנדסי של ה ממשקים: 

  

 דרישות מפורטות  .ב
 

  ניהול ישיבות –מפרט טכני  

 המודול
 מודול-תת

 מס"ד 
 הדרישה לדרישה

 האם הדרישה קיימת ?

 לא קיימת  קיימת
 פרט לו"ז לפיתוח -

 1 ניהול ישיבות
, יוציא שונותהמודול ינהל ישיבות ועדת 

ויעקוב אחר אחרי  וועדהפרוטוקולים של ה
 .וועדההחלטות ה

  

 2 ניהול ישיבות

זימון כולל המערכת תכלול מודול להכנת ישיבות 
, הפצה של סיכום ישיבה ופרוטוקולים וסדר יום,

מסמכים, טופס משוב להערות ואישור 
 . הפרוטוקול

  

המודול יכלול מנגנון למיזוג דואל ושליחת  3 ניהול ישיבות
   מסרונים להפצת מסמכים והודעות.

 ניהול ישיבות
4 

המודול יכלול טבלאות של משתתפים קבועים, 
לסוגים שונים של סיכומים נושאים ותבניות 

 ופרוטוקולים.
  

 ניהול ישיבות

5 

במודול יהיה מסלול לאישור פרוטוקול הכולל 
 משוב להערות ואישור הפרוטוקול. 

מסמכים למשל,  סמן סטטוסים שלתהמערכת 
 הופץ, טרם אושר, אושר, גרסה סופית וכו'.

  

 ניהול ישיבות

6 

למעקב. המודול יאפשר סימון החלטות ונושאים 
רועים וסטטוסים לצורך ילמודול טבלאות של א

 סימון והגדרת ישויות למעקב.
כמו כן, המודול יהיה קשור לכל המערכות 

 בהצעה.

  

 ניהול ישיבות
7 

היה אפשרות לקשר ישויות בפרוטוקול לישויות ת
במודולים אחרים במערכת. למשל, מקטע או 
 החלטה בתוך פרוטוקול יקושר לתכנית או בקשה.
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 מודול לניהול ייעודי קרקע אלפאנומריים )אופציונלי( .7
 

 מבוא .ב
והמידע ולציבור בנושא ייעודי קרקע  וועדהלעובדי האלפאנומרי לספק מידע תפקיד:  

 .התכנוני החל על הקרקע
 המידע התכנוני.מסכים ומנגנוני חישוב לניהול והצגת תכנים אלפאנומריים של  כלים: 
, דוחות כולל דף מידע תכנוני מפות, מידע והודעות לציבור בתבניות מובנות תוצרים: 

 מקוונים, טפסים, משוב ועוד. 
, קשר לאתר כספים(, קשר למערכות GISקשר מקוון למערכת הגיאוגרפית ) ממשקים: 

 .וועדההההנדסי של האינטרנט 
במערכות והן לציבור אשר אינו בקיא המערכת תהיה ברורה לציבור )סוגיות מיוחדות:  

 הנדסיות(.

 

 יםאלפאנומרי ת ייעודי קרקעמערכ – מפרט טכני

 המודול
 מודול-תת

 מס"ד
 לא קיים קיים הדרישה לדרישה

  פרט לו"ז לפיתוח –

 1 ייעודי קרקע
המערכת תאגור ותעבד את נתוני ייעודי קרקע 

ומקורות  וועדההקלטו מי)נתוני תקנונים( שי
 אחרים.

 
 

 2 ייעודי קרקע
יבצע קליטת נתונים קיימים במודול מעקב  ספקה

למערכת  וועדהבתב"ע במערכת הקיימת 
 המוצעת.

 
 

 3 ייעודי קרקע

המערכת תהיה בעלת מסכים לקליטת נתוני 
 .וועדהבייעודי קרקע על ידי משתמשים 

מסכים אלה יכללו מנגנונים לבקרה לוגית של 
 הנתונים.קליטת 

 

 

 4 ייעודי קרקע
המערכת תאחסן תקנונים סרוקים ומסמכים 

ובכן קישורים למקורות  תוכניתאחרים בצמוד ל
 ועוד(. וועדה מידע אחרים )מנהל התכנון, רמ"י

 
 

תקנונים ממקור ממוחשב גם המערכת תקלוט  5 ייעודי קרקע
    .לתוכניות בתבנית נוהל מבא"ת

 ייעודי קרקע

6 

 תכניותהמערכת תשמור גרסאות קודמות של 
עודי קרקע ותדע לחשב זכויות בקרקע הנגזרות יוי
 רבות )קומפילציה(. תוכניותמ

 נקודת זמן. מידע לכליהיה ניתן להפיק דף 

 

 

 ייעודי קרקע

7 

למערכת ייעודי קרקע תהיה השקה מאובטחת 
למערכת היכולת . וועדההלאתר האינטרנט של 

. וועדהבאתר האינטרנט של הלהציג נתונים 
הנתונים שיופיע באתר האינטרנט יהיו אלה 

 החליטה לפרסם. וועדהשה

 

 

 ייעודי קרקע

8 

ל ש במגוון תבניות: המערכת תפיק דף מידע
זכויות במקרקעין בהתאם לתבנית של משרד 

, מקוצר, וועדהו/או של ה אוצר/מנהל התכנון
 .מפורט, עבור שמאים ועוד

להגביל את הגישה לתבניות תהיה אפשרות 
מסוימות. למשל, אורח מזדמן באתר ההנדסי 

 יוכל לצפות בדף המידע המצומצם.

 

 

המערכת תכין מידע אלפאנומרי על זכויות ברמה  9 ייעודי קרקע
  של נכס בודד. המערכת תדע לשלב בדף המידע 
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 יםאלפאנומרי ת ייעודי קרקעמערכ – מפרט טכני

 המודול
 מודול-תת

 מס"ד
 לא קיים קיים הדרישה לדרישה

  פרט לו"ז לפיתוח –
שתקבל מהמערכת  ריטיםשתנתונים ו/או 
 הגיאוגרפית.

 ייעודי קרקע
10 

-המערכת תדע כיצד להתייחס לנכסים שעברו רה
פרצלציה ולהוציא דף מידע בהתאם למצב 

 התכנוני החדש.
 

 

 ייעודי קרקע

11 

המערכת תקלוט את כל סוגי התכניות תכניות, 
לרבות תכניות בינוי, תכניות איחוד וחלוקה, 

הנחיות מרחביות, הוראות והחלטות תכנוניות. 
למקור )היפר תהיה אפשרות לכלול או לקשר 

 לינק( של תכנים אלה בתבניות של דפי המידע.
כמו כן, תהיה אפשרות לקשור את ההיתרים 

 השייכים לנכס בדף המידע.
תהיה אפשרות לקשור תשריטים כגון תשתיות 

 ומסמכים מהארכיב לדף המידע.
בהדפסה של דף מידע במבנה מפורטת יופיעו כל 

 התכנים המקושרים בהדפסה. 
 יופיע גם הקישור למקור. PDFבהדפסת 

 

 

"ראה" כולל טבלאות המערכת תשמור טבלת  12 ייעודי קרקע
   .היסטוריות

 ייעודי קרקע

13 

מערכת תקלוט נתוני קדסטר מהמערכות ה
 כולל טבלאות "ראה" וועדהבהגיאוגרפיות 

)טבלאות להמרה בין נתוני קדסטר ישנים 
המערכת תשמור נתונים היסטוריים של . וחדשים(

 גושים, חלקות ומגרשים.

 

 

 ייעודי קרקע

14 

דו ממשק יהיה למערכת ייעודי קרקע אלפאנומרי 
. וועדהרכת הגיאוגרפית שתופעל בלמעכיווני 

מערכת תייצא ותקבל נתונים מ/אל ההמערכת 
נתונים של ייעודי . וועדהבמופעלת גיאוגרפית הה

קרקע יוכלו להיות מוצגים כשכבה ו/או כחלון צף 
(tooltip או )רפית.יאוגדוח במערכת הגכ 

 

 

רכת הגיאוגרפית להזניק למעיאפשר ממשק ה 15 ייעודי קרקע
   .מסכי דף המידע והדפסת דף המידע

רכת ייעודי קרקע תוכל להזניק את המערכת מע 16 ייעודי קרקע
   .ולהתמקד בנכס בדף המידע רפיתיאוגהג
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 )אופציונלי(מודול לקליטת מסמכים סרוקים  .8
 

 מבוא .א

  
 וועדהקלוט מסמכים לפי מפתחות למערכת לניהול המסמכים במערכת לניהול לתפקיד:  

 .ולשייך את המסמכים לישויות במערכות. נכסי ציבורבמערכת ו
, הכנהמנגנון קליטה של קובץ מפתחות ומסמכים סרוקים מקבלן המבצע מסך ו :כלים

 .מפתוח וסריקה של מסמכים בארכיב ההנדסי
  :מיוחדותסוגיות  

 

 מודול קליטת מסמכים סרוקים – מפרט טכני

 המודול
 מודול-תת

 מס"ד
 הדרישה לדרישה

מסמכים 
 1 סרוקים

, מסמכים שמותהמפתחות לשיוך לישות,  יםמפתחות הכולל ציט קובוקלתמודול ה
מערכת תוך הוהמסמכים עצמם ל , תאריכיםנתיב למסמכים ,מיונים, סיווגים

 ולמערכת לניהול נכסי עירייה. וועדהלניהול 

מסמכים 
ונכסי  וועדההמערכת תדע לשייך את המסמכים לישויות השונים במערכות לניהול  2 סרוקים

 עירייה )תיק בנין, תיק בקשה, תיק פיקוח וכד'(.

מסמכים 
הספק יתאים את מבנה הקליטה של המודול לכל מבנה בקובץ הקליטה של קבלני  3 סרוקים

 מסמכים.סריקה של 
מסמכים 

המערכת תתריע על שגיאות בקליטה כגון, מפתח ללא קובץ )מסמך(, מסמך ללא  4 סרוקים
 מפתח, מספר ישות לא תואם וכו'.

מסמכים 
 המערכת תשמור תאריך קליטה ומנה עבור כל מסמך. 5 סרוקים
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 )אופציונלי(מאגרי מידע  שרותי עדכון .9
 

 מבוא .א
 .ונכסי ציבורייעודי קרקע בצע עדכון של מאגרי מידע של לתפקיד:  
  .שרות כח אדם מיומן לעדכון מאגרי מידע :תיאור 
  :סוגיות מיוחדות 

 

 עדכון מאגרי מידע – מפרט טכני

 המודול
 מודול-תת

 מס"ד
 הדרישה לדרישה

וקליטת הנתונים עובד בעל ניסיון ומיומנות באסוף תכניות, פירוק תקנונים  1 ייעודי קרקע
 .נתוני ייעודי קרקע לניהולמערכת ל

עובד בעל ניסיון ומיומנות באסוף נתונים מרשם המקרקעין, רמ"י ומקורות אחרים,  2 ציבורנכסי 
 קליטה במערכת לצורך הכנת ספר נכסים.
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 תצורת המערכת .10

 
או בקבלת השרות מחוות השרתים של ה ירייהמערכת על שרתים של העעירייה תוכל לבחור בהתקנת 

אם המערכות תותקנה על )חוות שרתים(. ספק האתר ההנדסי יותקן בשרתים של הבכל מקרה הספק. 
כולל רישיונות ורכיבי תכנה  עירייהיתקין על חשבונו את המערכות בשרתים של  ספקהשרת של העירייה 

ייתן שרותי גבוי ושחזור  ספקהירייה העמערכות שתותקנה בשרתים במתקנים של בלהפעלת המערכות. 
, כל העלויות, רכישת ואחזקת הציוד, ספקלמערכת. לגבי המערכות שתותקנה בחוות השרתים של ה

 רישיונות, התקנה וכל עלות אחרת תחול על הספק.
 
בכל העלויות הכרוכות במתן השרות כולל רישיונות מצד שלישי, הסבת הנתונים, עדכוני  אייש ספקה

 חזוקת התכנה וכו'.גרסה, ת
 הזכיין יהיה אחראי להשיג את הרישיונות והתכנות על מנת להפעיל את היישומים.

 
)לרבות ההנחיות של הרשות  המערכות של הספק יעמדו בתקנים והנהלים המקובלים לאבטחת מידע

במערכות . הספק יהיה אחראי בלעדי לאבטחת המידע הלאומית להגנת סייבר והרשות להגנת הפרטיות(
 הפועלות בחוות השרתים.

המערכת כוללת אפשרות להתחברות מרחוק לצורך מתן תמיכה, עדכון על ידי קבלנים )למשל, קבלן 
 סריקת ארכיב הנדסי(.

 
הספק יהיה אחראי להפעלה התקינה ולתחזוקת המערכות המתוקנות בשרתים של העירייה ובאלו 

 המותקות בחוות השרתים. 
 

 ות הספק קו תקשורת לצורך תמיכה במערכת.העירייה תעמיד לרש
 
יע יצרף תרשימים של מבנה המערכות להצעתו. בתרשים יצוין פירוט ומיקום השרתים, סוג צמה

 התקשורת לעירייה, מסדי נתונים.
 

בתרשימים המצורפים או בתרשימים נוספים, המציע יתאר את הקשרים והממשקים בין המערכות 
ה כגון מערכת ההכנסות. תיאור הממשק יכלול את סוג הממשק )אצווה, וקשר למערכות אחרות בעיריי

 ( המקיימות את הקשר.middleware, אחר(, תווכות )CSV ,XMLמקוון(, מבנה )
  

וגישה בלתי מוגבלת דרך האינטרנט. העירייה  site licenseרישיון כללי תחת היה ימערכות ב שימושה
 בהצעה של הספק.לא תשלם עבור תוספת הרשאות למערכות 

 
 המערכות:

 
 שם המערכת / מוצר רכיב/מערכת מס'

  מערכת למעקב אחר תכניות 1
   מערכות לניהול הרישוי והפיקוח על הבניה 2
  מערכת לחישוב אגרות והיטלים 3
  מערכת לתיעוד ובקרת חישוב היטל השבחה 4
  אתר אינטרנט הנדסי 5
  מערכת ניהול נכסי עירייה 6
  מערכת לניהול תמרורים וועדת תנועה 7
  מערכת לניהול ישיבות ופרוטוקולים 8
  מערכת לניהול ייעודי קרקע 9

  מודול לקליטת מסמכים סרוקים 10
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 אור הסביבה הטכנולוגיתית
 

 שם היישום: _______________________
 אור קצר: ______________________________________________ית
 ______________________________________________________ 

 
שם המערכת  נושא 

 והיצרן
 פירוט

   שרת)י( היישום* 1.0
 מיקום השרתאת המשתתף יפרט    

   מערכת הפעלה בשרת)ים( 2.0
   בסיס הנתונים 3.0
   חבילת התכנה/מחולל היישום 4.0
מערכת הפעלה בקצה )בצד  5.0

 הלקוח(
  

   תצורת חומרה נדרשת בקצה 6.0
 זיכרון,  תקליט קשיח,   דרישות אחרות  מעבד תתצורה מינימאלי 

   כלי הצגת הנתונים למשתמש 7.0
   מחולל הדוחות המובנה ביישום 8.0

 רשאי לפרט על דף נוסף את תצורת המערכת בהצעתו. ציע* המ
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  )ממ"ג(ות וגרפייאמערכות מידע ג - חלק ב'ל הקדמה 2

"( מבקשת לקבל העירייה" )להלן: תוביתמטרת המפרט הטכני היא להדגיש את התכונות שעירית נ
 במערכת החדשה לניהול נתונים גיאוגרפיים בעירייה.

המערכת המוצעת על ידי המשתתף במכרז תכלול את כל הרכיבים, התכונות, המסכים, פונקציות, 
 במערכות מידע גיאוגרפיות בשלטון המקומי.התחשיבים, הדוחות או תוצר אחר הקיימים 

המערכת המוצעת תכלול יישום להפקת דוחות וקבצי נתונים שיהיו נגישים מכל המודולים. 
 המערכת המוצעת תאפשר הפקת דוחות וקבצי נתונים, ותאפשר לייצא אותם במבנה אוניברסאלי.

המקומית כולל  וועדהב הפועלת וועדההמערכת המוצעת תכלול ממשקים מ/אל המערכת לניהול 
. המערכת תאפשר גם אם המערכות מופעלות ע"י ספק אחר מודול ייעודי קרקע אלפאנומריים

התמקדות בנכס, מבנה או עצם אחר, באמצעות מנוע חיפוש ומעבר למסכים הנוגעים בדבר 
. כמו כן, המערכת תאפשר התמקדות ממסך, שורה או כפתור מהמערכת וועדהבמערכת לניהול 

 לעצמים במערכת הגיאוגרפית של הספק. וועדההול לני

מערכת ההרשאות במערכת המוצעת תהיה כללית לכל המערכות הכלולות בה, כך שהזדהות 
המשתמש בכניסה למערכת תעניק למשתמש את הזכויות בכל המערכות הכלולות במערכת 

להזין פרטי המוצעת. המעבר ממסך במערכת אחת למסך במערכת אחרת לא יחייב את המשתמש 
 .(17על פי הרשאותיו של המשתמש )ראה הרשאות בפרק  כניסה פעם נוספת

יהיו מותאמים לכל הוראות מינהל התכנון במשרד האוצר )בעבר של הספק המערכות שבהצעתו 
"רישוי זמין". הזכיין יתאים את המערכות שלו לכל מערכת ללמבא"ת ובמשרד הפנים( ובייחוד 

ון כפי שהן מתפרסמות מעת לעת. הזכיין יעמוד בלוחות הזמנים של הדרישות של מינהל התכנ
 מינהל התכנון.

מערכת ההרשאות תאפשר מידור של נתונים לפי יחידות ומוסדות בעירייה. יהיה אפשר לשייך 
 נתונים ליחידה או משתמש אחד ולא תהיה גישה לנתונים אלה על ידי יחידה או משתמש אחר.

להפעלה, ותאפשר למשתמשים בעירייה עצמאות מרבית כולל ליצור המערכת המוצעת תהיה קלה 
 ולעדכן נתונים, עצמים, שכבות וכל מידע אחר. המערכת תקלוט תכנים אלה ללא תשלום נוסף.

המערכת המוצעת תהיה פתוחה לקליטה וייצוא נתונים מ/אל המערכות המופעלות בעירייה 
רציפות תפקודית וכו'( ותאגידים השייכים לעירייה  גביה, פיקוח, חינוך, רווחה,-)פיננסית, הכנסות

 תאגיד המים וכו'(.  ,)חברה כלכלית

בהתאם  , תחזוקה, הכנסת נתונים ושינויים על ידי משתמשי העירייה, והכללצפייה הרשאותמתן 
 להנחיות המנהל. תהיה אפשרות למנהל המערכת למתן/עדכון הרשאות.

 הוראות למלוי הטבלות במפרט הטכני

בטור "קיימת" אם הדרישה קיימת במערכת שהוא מציע. אם הדרישה אינה  -ציע יסמן בהמ
קיימת במערכת במועד מילוי הטופס המציע ירשום את מספר החודשים הדרושים לפיתוח הרכיב 

 חודשים. 12בתנאי שזמן הפיתוח לא יעלה על 
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 מערכות מידע גיאוגרפיות )ממ"ג(ל דרישות כלליות 3

 ות בפרק זה חלים אל כל הרכיבים בהצעת המציע* ההוראות והדריש

 דרישות כלליות

 הדרישה מס"ד הנושא

 האם הדרישה קיימת ?

 קיימת
 מתלא קיי

פרט לו"ז ל
 לפיתוח

 1 כללי
המערכות של הספק תכלולנה את כל הרכיבים, תכונות, 

פונקציונאליות, מחשבונים, מנגנוני עיבוד ותוצרים 
 )כמפורט בנספח מצב קיים(.שקיימים במערכת הקיימת 

  

 2  כללי
המערכת תאפשר קליטת נתונים היסטוריים מהמערכת 

הקיימת לכל שדה שיידרש, כולל טבלאות, תמונות 
 ומסמכים.

    

 3  כללי
המציע מתחייב להתאים את המערכות בהצעתו לכל שנוי 

גופים ו/או דרישה של משרדי הממשלה ובפרט דרישות 
 סטטוטוריים.

    

 4 טכנולוגיה
למערכות בסיסי נתונים משותפים בעלי ממשקים בין 

המערכת בהצעה, כך שיהיה מעבר חלק של נתונים בין 
 היישומים בהצעה.

    

 5 טכנולוגיה
כל המערכות והמודולים יאפשרו עבודה בממשק חלונאי 

 .WEBאו 
   

 6 טכנולוגיה
המערכת תאפשר בניה דינמית של מסכים חדשים או 

 קיימים לרבות איחודם או פירוקם.עדכון 
    

 7 טכנולוגיה
המערכות על כל תתי המערכות והמודולים ישאפו 

 לממשק אחיד.
    

 8 טכנולוגיה
היישומים במערכת יהיו בעלי ממשק למנגנון חתימה 

 דיגיטלית.
   

 9 טכנולוגיה

המערכת של המציע תתאים לכל הציוד הקיים בעירייה 
קיים(. לדוגמא, אם סורק או )כמפורט בנספח מצב 

מדפסת אינם מדגם המוכר למערכת של המציע, המציע 
יתאים את המערכת שלו לציוד או יחליף את הציוד על 

 חשבונו.

   

תיעוד 
 ועזרה

10 

 WORKFLOWעבור תהליכים מורכבים המערכת תכלול 
 שתפעל על כל המודולים במערכת.

יתועדו בצורה תהליכי עבודה ובפרט תהליכי עיבוד אצווה 
 מובנת למשתמש.

    

תיעוד 
 ועזרה

11 
המערכת תכלול מערך של מסכי עזרה עשירים כולל מילון 

 מונחים ותיעוד תהליכים. 
    

 יבוא יצוא
12 

 
המערכת תתמוך בהפקת כל שדה ונתון במסד הנתונים 

 . ASCIIבקובץ 
  

 יבוא יצוא
13 

 

המערכת תאפשר יבוא/יצוא של מידע ודוחות 
 -( וקובץ ל XLS/CSVאלפאנומריים  לגיליון אלקטרוני )

ASCII  .וכן יבוא נתונים ממקורות ממוחשבים חיצוניים
 .XMLלמערכת תהיה יכולת קליטה וייצוא של קבצי 
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 דרישות כלליות

 הדרישה מס"ד הנושא

 האם הדרישה קיימת ?

 קיימת
 מתלא קיי

פרט לו"ז ל
 לפיתוח

 14 יבוא יצוא

המערכת תאפשר יבוא/יצוא של מידע גרפי לקבצים 
, DWG ,TIFF ,DXF ,JPG ,BMP GIF,בתבניות מוכרות )

SHP ,SHX ,DBF ,raster formats ,vector formats ,grid 

formats  .)ואחרים 

    

 15 יבוא יצוא
המערכות תקבלנה עדכונים ותייצאנה נתונים בתבניות 

GML ו-KML. 
  

 16 יבוא יצוא
המערכת תתמוך בייצוא כל דוח או מידע לקובצי אופיס 

ללא התערבות מפעיל. כמו כן, המערכת  PDFאו לקובץ 
 תקלוט תוצרים של אופיס.

    

 17 יבוא יצוא
 GIS-המערכות יקבלו עדכונים וייצאו נתונים למערכות ה

 המצויות בשימוש בשלטון המקומי ובמשרדי ממשלה.
    

 18 יבוא יצוא
המערכת תהיה בעלת יכולת להפצת הודעות לפי חתכים 

 שונים.
    

 19 יבוא יצוא
המערכת תפיק הודעות מתוך היישומים והמסכים במגוון 

 , דואל ודיוור רגיל(.SMS, חכם אמצעים )פקס, טלפון
    

 20 יבוא יצוא

המערכת תדע ליצור פלט למשלוח דרך ו/או שרת דואל 
  של העירייה.

כמו כן, הספק יערך להעברה שלקבצים גדולים מהעירייה 
( zipשל הספק יכווצו )לנמענים מחוץ לעירייה. היישומים 

קבצים גדולים ויעבירו אותם באמצעות אתר להעברת 
( ותשלח דואל wetransfer.comקבצים גדולים )כגון, 

 לנמען. 

    

 21 יבוא יצוא

קבצי היצוא יפיקו עברית כולל בהדפסות בצורה תקנית 
 )כיוון נכון, סימנים נכונים(.

בעברית )לתקן מנגנון היבוא יהיה בעל יכולת לסדר מלל 
 מלל הפוך(.

    

 22 יבוא יצוא
המערכת תספק מידע ותפעל באופן משולב עם אתר 

 .וועדההאינטרנט של עירייה ושל ה
    

 23 יבוא יצוא

של המערכות תהיינה פתוחה לשיתוף נתונים  עם מערכות 
 .מערכות אצל ספקים אחריםגופים סטטוטוריים ו

 , תקן מפ"י827.1ותקן המערכת תפעל על פי נוהל מבא"ת 
 וכל תקן אחר המחייב גופים ציבוריים.

    

 24 יבוא יצוא
יר נתונים מוצפנים ובשיטות העברת עבההמערכת תדע ל

 .מידע מאובטחות
    

 25 מעקב
המערכת תאפשר תהליכי עבודה מורכבים עם מספר 

תחנות אישור ובקרה. המערכת תכלול מסך ריכוז של 
 פעולות או נושאים לאישור. 
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 דרישות כלליות

 הדרישה מס"ד הנושא

 האם הדרישה קיימת ?

 קיימת
 מתלא קיי

פרט לו"ז ל
 לפיתוח

 26 מעקב

שילוב במערכות לבקרת תהליכים המערכת תאפשר 
(. המערכת תאפשר BI-ו BPMבעירייה )כגון מערכות 

והתקדמות בתהליכים מורכבים  םמעקב אחר סטטוסי
לדוגמא,  ממודולים שונים וממערכות אחרות בעירייה.

תהליך הצבת מתקן מחזור הכולל שלבי עבודה במערכת 
   הלוגיסטית ובמערכת הממ"ג.

 27 מעקב
המערכת תאפשר תיוג כל עצם )מסך, רשומה, שדה( עם 

   תזכורת או הערה.

 28 מעקב
משותפות לכל  המערכת תכלול טבלאות מרכזיות

 המערכות והמודולים במערכות של המציע.
    

 29 גרסאות
המציע ישדרג את גרסאות התוכנה לגרסאות החדישות 

שהוא פיתח ולא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף עבור 
 הגרסה, ההתקנה ו/או ההטמעה.

  

 
 גרסאות

30 

העירייה תהיה זכאית לקבל כל תכנית, שגרה, עיבוד, 
תוצר או דוח שיצורף למערכות הכלולות שליפה, חתך, 

בהצעה זו על פי בקשת לקוח אחר של הספק, כל אלה 
 ללא תוספת תשלום.

  

 31 גרסאות

המציע יעביר לעירייה עדכוני גרסה, תיקוני תכנה, עדכוני 
אבטחה, עדכוני טבלאות מערכת באופן אוטומטי וללא 

תוספת תשלום. המציע ידווח למנהל בעירייה על כל 
שנויים או עדכון. עדכוני גרסה או כל שנוי במערכת 

הדורשים השבתת השרות או שעלול לשבש את השרות 
 יתואם עם המנהל בעירייה.

  

 32 גרסאות

המציע ישלח לעירייה פרסום חודשי בעלון דוא"ל או 
בנייר המפרט את החידושים במערכת, שיטות עבודה 

המערכות ( ומידע אחר על best practicesמומלצות )
 והשרות שלו.
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 ( GISמערכת לניהול נתונים גיאוגרפיים ) 4

 מבוא 4.1

 תפקיד:  4.1.1

 ( על נתונים אלה.spatial analysisלהציג נתונים על גבי מפה ולבצע ניתוחים מרחביים )

  :תיאור 4.1.2

 מערכת תכנה ומסד נתונים להצגה וניתוח מידע במרחב גיאוגרפי.

  כלים: 4.1.3

(, מנגנוני חישוב spatial analysisוניתוח נתונים מרחביים ) תכנת מיפוי בסיסית לניהול

במרחב )מדידת שטח, מרחק, מסלול וכו'(, תיחום שטחים, ניתוח נתונים סביב נקודה, 
(, בקרה על פוליגונים, שיבוץ משאבים/עצמים grid analysisניתוח נתונים על גבי רשת )

נגנוני חיתוך והצלבת מידע במרחב, במרחב, חישוב מסלולים, ניהול גרסאות של מידע, מ
 מחולל דוחות.

 מסכי עבודה לקליטה, עדכון והצגת נתונים. 

  תוצרים: 4.1.4

מסכים המציגים מידע מרחבי )מפות ותכניות( כאשר העצמים מאורגנים בשכבות כולל 
חלונות מידע אלפאנומרי המתארים עצמים ושכבות, מפות ושרטוטים מקוונים 

ת עצמים, דוחות, ניתוחים מרחביים ותשובות לשאילתות ומודפסים, כרטסות המתארו
 גיאוגרפיות, דוחות ניהול.

 חיובים עבור הורדת מידע.

 מנגנונים לניהול מעקב ותחזוקה של עצמים.

 ממשקים:  4.1.5

, הרווחה, פיקוחהגביה, מערכות ה כיווניים למערכות בעירייה עם דגש על -קשרים דו
מערכת תקבל דיווחים מערכות מידע שונות ברשות עירוני. ההמוקד הוהחינוך, האוכלוסין 

ובמגוון אמצעים, קישור למערכות לניהול פרויקטים )כולל תקציב(. התפעוליות ויישומים 
המותקנים בעירייה. המערכת תדע לקלוט נתונים אלפאנומריים ממקורות שונים ולמקם 

 אותם במרחב לפי הזיהוי הגיאוגרפי. 

ום גיאוגרפי ואחרים למערכות אלפאנומריות ולקבל המערכת תדע לייצא נתוני מיק
 עדכונים מהמערכות התפעוליות בעירייה.

המערכת תכלול מנגנון המאפשרת התמקדות בעצם במפה ומעבר לישויות במערכות 

 אחרות כולל מסמכים המנוהלים במערכות אלו.

 סוגיות מיוחדות:  4.1.6

מפות בסיס, אזורים סטטיסטים, הספק יקלוט עבור העירייה מידע גיאוגרפי בסיסי כגון, 
 מידע חופשי וכו'. 
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המערכת תתאים לעבודה בשעת חירום ותענה על דרישות פיקוד העורף ודרישות רציפות 
 תפקודית של משרד הפנים.

 

 פרוט הדרישות 4.2

 * ההוראות והדרישות בפרק זה חלים אל כל המודולים בהצעת המציע

 המערכת הגיאוגרפית

 המודול
 מודול-תת

 הדרישה מס"ד

 האם הדרישה קיימת ?

 קיימת
 מתלא קיי

לפרט לו"ז 
 לפיתוח

 1 א. כללי
הגישה לנתונים במערכת והצגת השכבות תהיה בממשק 

WEB. 
  

 2 כללי
המערכת ההנדסית תכלול את כל הרכיבים, תכונות, 
פונקציונאליות, מחשבונים, מנגנוני עיבוד, כלי מיפוי 

 הקיימת.ותוצרים שקיימים במערכת 

  

 3 כללי
המערכת תקלוט את כל הנתונים מהמערכות הקיימות 

מנהל הוהעירייה )על כל שלוחותיה( אלא אם כן  וועדהב
 קבעה אחרת.

 
 

 4 כללי

 מצב כלול את כל השכבות שפורטו בנספח "מערכת ת
 או כל שכבה אחרת הקיימת במערכת הנוכחיתו/ "םקיי

ו/או כל שכבה חדשה שתתווסף עד לחתימת ההסכם עם 
 .הספק

 

 

תהיה אינטגרציה מלאה בין כל המודולים והנתונים  5 כללי
 .יתההנדס ותמערכב

 
 

   המערכות תכלולנה דוחות ניהול מובנים ומחולל דוחות. 6 כללי

למערכת תהיה השקה לכלי בקרה תקציבית וכלי בקרה על  7 כללי
 הפיננסית של העירייה. פרויקטים במערכת

  

 8 כללי

המערכות תפעלנה על פי כל החוקים והתקנות הנוגעות 
לניהול הנדסי למשל, חוק תכנון ובניה, פקודת הקרקעות, 

חוק רישוי עסקים וכל חוק ו/או תקנה אחרת הנוגעים 
 לנושא ההנדסי.

 

 

ב. מערכת  
 1 מיפוי

 לפחותשל רזולוציה בהמערכת תקלוט ותציג תצלום אוויר 
 ס"מ לפיקסל ותצלומים אלכסוניים. 7.5

 
 

מערכת 
המערכת תהיה ערוכה על רשת קואורדינטות ישראל   מיפוי

 החדשה. לספק מנגנון להמרה מרשתות אחרות.
 

 

מערכת 
 2 מיפוי

המערכת תציג קואורדינטות של מיקום העכבר על המפה. 
 תהיה למשתמש אפשרות להציג את רשת הקואורדינטות.

 
 

מערכת 
 3 מיפוי

 1:100ועד   1:50,000-המערכת תציג מידע בקנה מידה מ
 ומה שביניהם. 
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 המערכת הגיאוגרפית

 המודול
 מודול-תת

 הדרישה מס"ד

 האם הדרישה קיימת ?

 קיימת
 מתלא קיי

לפרט לו"ז 
 לפיתוח

מערכת 
 מיפוי

4 

עם שינוי קנה המידה המערכת תדע להסתיר פרטים או 
לחשוף פרטים )בהתאם להנחיות אשר ינתנו ע"י מזמין 

המערכת תציג  1:12,500העבודה(. לדוגמא בקנה מידה 
-עם הגדלת קנה המידה ל כותרות של שכונות בלבד.

יתווספו כותרות של מוסדות ציבור ושמות  1:5,000
יופיעו תוויות של  1:500 לפחות דרכים. בקנה מידה של

'. בכל מקרה למשתמש דעצמים קטנים כגון, מגופים וכ
 יהיה אפשרות להסתיר או לחשוף פרטים.

 

 

מערכת 
תהיה אפשרות להציג שכבות ועצמים בשקיפות חלקית.  5 מיפוי

 למשתמש יהיה שליטה על תכונה זו. 
 

 

מערכת 
 6 מיפוי

המערכת תחשב מרחקים בין נקודות או רצף נקודות 
)מסלולים(. חישוב המרחק יעשה על פי נקודות או על פי 

 (.gridרשת )

 

 

מערכת 
המערכת תחשב שטח של מתחמים וצורות שונות  7 מיפוי

 )פוליגונים(. 
 

 

מערכת 
 8 מיפוי

המערכת תאפשר תרגום כתובת למיקום במפה 
 reverse-ו geocode)קואורדינאטות( ולהיפך. דהיינו 

geocode. 

 

 

מערכת 
 9 מיפוי

המערכת תשמור גם כתובת או נתון )למשל כתובת של בית 
חליפית. שדות אלה יהיו רב שאינה מוביל כנתון  פינתי(

 מופעים כאשר לכל מופע דרוג.

 
 

מערכת 
 מיפוי

10 

סביב מסך התצוגה של המידע הגיאוגרפי יהיו סרגלי כלים 
להעלים  וכלמשתמש יהמקרא יהיה גמיש והומקראות. 

 את המידע. ולסדר בולהרחיב או לצמצם 
כברירת המחדל המסך יופיע עם המקרא של השכבה/ות 

 ( של המשתמש.favouritesוהמועדפים )במסך 
תהיה אפשרות להגדיר מקרא דינמי בו מופיעים רק 

 הסמלים המופיעים על המפה/מסך.

 

 

מערכת 
 מיפוי

11 

לי הכלים. יפתח מקרא גיופיע צלמית מקרא בכל סר
בהתאם לשכבות המופיעות בתצוגה. יהיה ניתן למזער 

 ולגדיל את המקרא בהתאם לצורך. 
המקרא המשתמש יוכל לבחור איזה מידע יוצג באמצעות 

 ואיזה מידע לא יוצג.

 

 

מערכת 
 מיפוי

12 

המערכת תאפשר למשתמש ליצור ולקלוט עצמים ומידע 
אישיות גיאוגרפי, לקשור אותם לקבוצות ושכבות 

ולהציגם על גבי מפת רקע או בשילוב עם שכבות אחרות, 
עצמאי ובהתאם להרשאות אשר יקבעו לכל  ןבאופ

 משתמש ע"י מזמין העבודה.
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 המערכת הגיאוגרפית

 המודול
 מודול-תת

 הדרישה מס"ד

 האם הדרישה קיימת ?

 קיימת
 מתלא קיי

לפרט לו"ז 
 לפיתוח

מערכת 
המערכת תבצע עיבודים משולבים בין שכבות/קבוצות  13 מיפוי

 ( ותציגם על מפה.mashupמידע )
 

 

מערכת 
 מיפוי

14 

, טיוטא )"סקיצה"המערכת תאפשר למשתמש ליצור 
הוא מעדכן עצמים ומכין שכבות וכל  הב( "שכבה אישית"

כמו כן המשתמש יוכל להלביש קובץ . מידע גיאוגרפי אחר
משתמש לזה יהיה שייך מידע גיאוגרפי חיצוני במערכת. 

  .אך יהיה ניתן לשיתוף עם משתמשים אחרים
כמו כן, יהיה ניתן להדפיס תוצרים אלה ולייצא אותם 

 לקבצים.

 

 

מערכת 
 מיפוי

15 

תאפשר תרגול וסימולציה של אירועים והצגתם המערכת 
 על מפה בנוסף לשכבות/קבוצות מידע אחר.

למשל, המערכת תאפשר הגדרת נקודה ורדיוס או פוליגון. 
 המערכת תנתח ותציג את המידע בתחום המוגדר.

 

 

מערכת 
 מיפוי

16 

מנוע החיפוש יהיה טבעי וקל לשימוש ויאפשר חיפוש לפי 
מגוון מאפיינים: כתובות, קואורדינטות, תכניות, מוסדות, 
ישויות, מלל חופשי ועוד. מנוע חיפוש יהיה גנרי והספק או 

משתמש מומחה יוכל להתאים את מנוע החיפוש לצורכי 
 העירייה.  

 

 

מערכת 
 מיפוי

16 

( על מפה של drill downנתונים )המערכת תאפשר חקירת 
עצם על מפה. למשל, הצבעה על עצם או כתובת המציין 

מיקום יביא את המידע על אותו עצם או כתובת. המערכת 
תאפשר שימוש בלחצן ימני בעכבר כדי לבצע פעולות 

 ולקבל תפריט מידע.

 

 

מערכת 
המערכת תהיה מקושרת למערכות האלפאנומריות כדי  17 מיפוי

 נתונים לצורך ניתוח מרחבי והצגה על גבי מפה. לקלוט
 

 

מערכת 
המערכת תאפשר ניתוח מרחבי למשל, תיחום שטח על פי  18 מיפוי

 , תיחום שטח מסביב לנקודה ועוד.תיאור
 

 

מערכת 
 מיפוי

19 

המערכת תאפשר קליטה של מידע ו/או שכבות נתונים 
כמו כן, המערכת תאפשר למשתמש  אחרות. GISמערכות 

לקלוט קבצים )למשל, תכנית, מדידות או תשתיות( וליצור 
 מהם שכבות מידע והכל בהתאם להרשאות.

 

 

מערכת 
 20 מיפוי

עבור כל עצם )נקודה, צורה(, מידע ו/או שכבה יהיה אפשר 
ליצור כרטסת נתונים גמיש בו המשתמש יוכל להוסיף 

 .שדות המתארות את תכונות העצם / שכבה

 

 

מערכת 
 21 מיפוי

בכרטיס עבור עצמים ו/או מידע ו/או שכבות נתונים יהיה 
אור: תאריך יצירת המידע, שם המשתמש יבנוסף לשדות ת

 אור, הערות ועוד. ישיצר את המידע, ת

 
 

מערכת 
תהיה אפשרות לחייב את המשתמש למלא את כרטיס  22 מיפוי

 המידע עבור העצם/מידע/שכבה.
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מערכת 
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23 

שצמודה לעצם בחלון שיעלה על  המערכת תאחזר מידע
( שיהיה מעוצב בהתאם לדרישות העירייה. popupהמפה )

המשתמש יוכל להקטין, להגדיל ולהזיז את החלון על פני 
 המפה ולקבוע את מידת השקיפות שלו.

 

 

מערכת 
 מיפוי

24 

המערכת תכלול מנגנונים לטיוב נתונים. המערכת תכלול 
סתירות וכפילויות שאילתות ודוחות מובנים לאיתור 

בנתונים. למשל, המערכת תאגד נתוני כתובת ממערכות 
 ותבדוק את מהימנותם.

 

 

 מידע. ג
המערכת תציג על גבי מפה נתונים מכל מודול ומערכת  1 גיאוגרפי

 בהצעת המציע.
 

 

מידע 
 גיאוגרפי

2 

המערכת תאפשר קליטה של מידע ו/או שכבות ו/או 
כמו כן, המערכת  אחרות. GISרשתות נתונים ממערכות 

תאפשר למשתמש לקלוט קבצים )למשל מדידות( וליצור 
 מהם שכבות מידע והכל בהתאם להרשאות.

 

 

מידע 
 גיאוגרפי

3 
למשתמש במערכת יהיה אפשר ליצור עצמים גיאוגרפיים, 
לקשור אותם לקבוצות ושכבות ולהציגם על גבי מפת רקע 

 או בשילוב עם שכבות אחרות.

 
 

מידע 
 גיאוגרפי

המערכת תקלוט טופוגרפיה ותכסית במודלים שונים כולל  4
DTM ,DSM ,DEM. 

 
 

מידע 
 גיאוגרפי

5 

המערכת תכלול שכבת כתובות שתשמש כמאגר מרכזי 
 לשאר מערכות בעירייה.

כתובת לצורך זה מוגדר כסמל רחוב ומספר בית. בנוסף 
יהיה אפשר להוסיף שדות כגון, שכונה, אזור רישום, 

 מספר מעג"ל ועוד.
סיון יהמערכת תבדוק תקינות של כתובות ותתריע על נ

 לקלוט או לרשום כתובת לא תקינה.
בהעדר סנכרון עם מערכות אחרות בעירייה יהיה ניתן 

 לרשום קישורים למערכת ההכנסות, מוקד ועור.
  יהיה ניתן ליצר יותר מכתובת אחת עבור מבנה/נכס.

 

 

מידע 
שתקבל עדכונים  תכלול שכבת מבנים ונכסיםהמערכת  6 גיאוגרפי

 .ותעדכן מערכות אחרות בעירייה
 

 

מידע 
 גיאוגרפי

7 
המערכת תקלוט נתונים ממערכות לניהול נכסי העירייה. 
המערכת תציג מיקום הנכס ופרטים מתוך כרטיס הנכס 

 במערכת לניהול נכסים.

 

 

מידע 
בייעודי קרקע המערכת תטפל בכל הנושאים הקשורים  8 גיאוגרפי

 ושימושי קרקע.
  

מידע 
על אותה מערכת תהיה אפשרות נתוני  רישוי ופיקוח על  9 גיאוגרפי

 הבניה.
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מידע 
שתיות מעקב אחר תהמערכת תכלול יישומים לניהול ו 10 גיאוגרפי

 .(מתקנים רהוט רחובותכסיות )
  

מידע 
 11 גיאוגרפי

שכבה המערכת תהיה מוכנה לקליטה של כל נתון או 
שהעירייה תהיה מעוניין לנהל אותה במערכת הגרפית גם 

 המקומית. וועדהאם הוא אינו קשור לניהול ה

 
 

מידע 
 גיאוגרפי

12 

המערכת תעקוב אחרי נתוני שימושי קרקע בשכבות 
נפרדות עבור כל תכנית כך שיהיה אפשר להעלות את כל 

או חלק מהתכניות הנוגעות לעצם גיאוגרפי אחד לפי 
 בקשת המשתמש. 

 

 

מידע 
 גיאוגרפי

13 

מסד המידע של המערכת יכיל מידע מתוך התקנונים של 
תכניות על התב"עות ותדע ליצור שכבת קומפילציה של 

מנת להציג את המצב החוקי העדכני של כל חלקה או עצם 
 במערכת.

שכבת הקומפילציה תהיה מתאומת עם מידע 
 האלפאנומרי.

מנגנון הקומפילציה תאפשר הצגת מצב קומפילטיבי לכל 
 נקודת זמן מקליטת התכנית הראשונה ועד האחרונה.

 

 

מידע 
 14 גיאוגרפי

ומובנה. יהיה ניתן לבצע  מנגנון הקומפילציה תהיה גנרית
קומפילציה לכל ישות למשל, עבור ישות התשתיות או 

 .ישות "עצים" יהיה ניתן לקבל תמונת מצב לכל נקודת זמן

 
 

מידע 
 15 גיאוגרפי

המערכת תפיק תשריט ותדפיס של זכויות הבניה בחלקות 
או עצמים והכל בהתאם למוגדר בחוק התכנון והבניה 

 .ו/או בתקנות

 

 

 מידע
עצמים מעקב אחר המערכת תכלול יישומים לניהול ו 16 גיאוגרפי

 .בשכבות השונות
 

 

מידע 
עם מודול לקליטה  המערכת תכלול שכבת מבנים ונכסים 17 גיאוגרפי

 נכסים עבור ארנונה. ישרטוטים מסקר
  

מידע 
 גיאוגרפי

16 

מימ"ד או מערכת ) הדע להציג נתוני אוכלוסייהמערכת ת
מפת  גביגחלת, לניהול אוכלוסין הנמצאת ברשויות( על 

המערכת תהיה מסוגלת להצליב את הנתונים  העירייה.
ושכבות אחרות כגון, רובעים ולחשב  הבשכבת האוכלוסיי

עבור תאי שטח אחרים סטטיסטיים חישובים סיכומים ו
 מוגדרים.

  

 שעת חירום

17 

השו"ב )שליטה  תומערכדע לייצא נתונים להמערכת ת
 עירייה וכן לספק כל נתון הובקרה בשעת חירום( של 

לגורמי הטיפול בשעת חירום )מוקדי חירום ברשויות 
 סמוכות, פיקוד העורף, גורמי ביטחון והצלה(.

  

  שעת חירום
18 

המערכת הגיאוגרפית על כל שכבותיה והנתונים בה 
 תתפקד על עמדה בודדת ללא תקשורת.
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. דוחות ה
ומידע 
 מנהלי

1 
כללו את כל הדוחות י גיאוגרפיתהדוחות של המערכת ה

בשלטון ת פועלוהדומות ת ובמערכהמקובלים הקיימים 
 בתוספת דוחות שהמשתמשים יבקשו מעת לעת.המקומי 

  

 2 דוחות
דוחות יהיה כלול במערכת ויאפשר בניית דוחות המחולל 

דוח  על ידי המשתמשים מכל תוכן במערכות בעירייה. כל
 יועבר לאקסל בלחיצת כפתור.

  

 3 דוחות
המערכת תספק את כל הדוחות המובנים הדרושים על ידי 

ים הגיאוגרפיים וייעודי העירייה לצורך ניהול הנושא
 .קרקע

  

 4 דוחות

 הנדרשים על ידי העירייההמערכת תספק דוחות מובנים 
בעתיד על  ואת כל הדוחות המובנים הנדרשים או שיידרש

האוצר/מנהל ידי משרדי ממשלה לרבות משרד 
 התכנון/משרד הביטחון וכיוצ"ב.

  

 5 דוחות
המערכת תספק התראות ודוחות שגויים של קליטה 

פוליגונים לא סגורים, כפילות  כגון:למערכת ההנדסית 
 נתונים בעיקר לגבי כתובות וישויות פיזיות.

  

   דוחות בקרה. מודול מידע למנהל יכלול גם 6 דוחות

 7 דוחות

מודול מידע למנהל יכלול גם מחולל דוחות יעיל וידידותי 
למשתמש, אשר יאפשר הפקת דוחות אינטגרטיביים מכל 

מודול במערכת. תהיה אפשרות להצגת סיכומים ומידע 
להנהלה הבכירה במסכים ברורים ותמציתיים 

(dashboards .)'וכו 

  

 דוחות

8 
בחוזר דוא"ל או עלון נייר עדכונים הספק מתחייב לשלוח 

אודות כל חידוש במערכת שלו, והעירייה תהיה זכאית 
 לקבל עדכונים אלה ללא תוספת תשלום.

  

 1 . ממשקיםו

ממשק "קשר חם" או לפחות היה י גיאוגרפיתערכת הלמ
והעירייה. המעבר של  וועדהלניהול הלמערכת כווני -דו

נתונים והשילוב של תכניות ומסכים בין מערכות  
 האלפאנומריות והגיאוגרפיות יהיה שקוף למשתמש. 

המערכת תאפשר התמקדות בנכס, מבנה או עצם אחר 
ומעבר למסכים הנוגעים בדבר במערכת לניהול במפה 
דע . כמו כן, המערכת תותיונהעיראו למערכות /ו וועדה

מסך, שורה או  לבקשות למידע והתמקדות מתוךלהגיב 
 .ו/או במערכת אחרת וועדהמערכת לניהול בכפתור 

המערכת הגרפית תשלח את המידע חזרה במבנה מוסכם 
 .וועדהשקבע המערכת לניהול 

כולל בתוכו ממשק  וועדההממשק למערכת לניהול 
למודולים: ניהול תמרור אלפאנומרי, ניהול נכסים וכל 

 נומרית אחרת באגף הנדסה.מערכת אלפא
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 2  ממשקים
המערכת ההנדסית תדע לקלוט נתוני מדידות מסקר 

-נכסים )כשכבת מידע( ולשייך אותם לעצמים במערכת ה
GIS .ולתיקי בניין 

  

ת פיקוח וכיווני למערכ-מערכת תהיה בעלת ממשק דוה 3 ממשקים
 ולמוקדים העירוניים. עירוני

  

 4 ממשקים

תהיה בעלת ממשקים  להורדת נתונים  המערכת ההנדסית
למסופונים, טלפונים חכמים וליישומים ניידים שונים 
לצורך פיקוח על הבניה. כמו כן, המערכת תדע לקלוט 

נתונים אלפא נומריים, תמונות  ונתונים גיאוגרפיים 
 ממסופונים, טלפונים חכמים ומכשירים ניידים אחרים.,

  

 5 ממשקים
למערכות רישוי עסקים, פיקוח למערכת תהיה השקה 

עירוני, מוקד עירוני ומערכת ההכנסות על מנת לאתר בניה 
 או שימושים חורגים.

  

 6 ממשקים
נתונים וקליטת העברת ל םהמערכת תהיה בעלת ממשקי

ושיתוף  תאגיד המיםב מערכות ממוחשבות הפועלותמ/אל 
 .פעולה עם המערכות בתאגידים

  

ההכנסות המערכת תהיה בעלת ממשקים למערכות  7 ממשקים
  העירייה.של  (הגביה)

  

 8 ממשקים

לניהול אוכלוסין. המערכת תהיה בעלת ממשק למערכת 
ותציג אותם  ההמערכת תקלוט מאפיינים של אוכלוסיי

המערכת תהיה מסוגלת  מפת העירייה. גביכשכבה על 
ושכבות אחרות,  הלהצליב את הנתונים בשכבת האוכלוסיי

כגון רובעים, ולחשב סיכומים וסטטיסטיים עבור תאי 
 שטח מוגדרים.

  

 ממשקים
המערכת תעבוד מול כל הפורמטים של נוהל מבא"ת  9

 ותהליכי העבודה המוגדרים בנוהל.
  

 ממשקים

10 
ובין המערכת תתממשק "בקשר חם" למערכות חיצוניות 

להצגת צילומים אלכסוניים שו"ב, מערכות מערכות היתר 
 .'(וכוומבט על פני הרחוב 

  

 ממשקים
-ו streetviewהמערכת תתממשק למערכות חיצוניות כמו  11

streetvision .ותשלב אותן במערכת הגיאוגרפית 
  

 ממשקים

12 
, מערכת המערכת תתממשק "בקשר חם" למוקד האבטחה

קדות ולמצלמות אבטחה המערכת תאפשר התמ השו"ב
 ומעבר למצלמות/צילומים/אירועים. במפה

  

 ממשקים

13 
המערכת תאפשר הזנקת מסך מכל מערכת אחרת בעירייה 

או בעלת ממשק או כתובת אינטרנטי על ידי התמקדות 
 בעצם במפה.
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אתר 
 1 אינטרנט

המערכת תציג כל שכבה או מידע לציבור שהעירייה 
תחליט לפרסם. המידע יוצג באתר האינטרנט נגיש 

 בהתאם להרשאות.

  

אתר 
   .המערכת תותאם לעבודה עם כל סוגי הדפדפנים הנפוצים 2 אינטרנט

אתר 
כמקובל במערכות האתר יהיה נגיש לבעלי מוגבלויות  3 אינטרנט

 גיאוגרפיות.
  

אתר 
 4 אינטרנט

ת לתושבים נהמערכת תקשר כל טופס ברשות למפה המוג
למלא טופס כך שיוכלו מכל נקודה או עצם במפה לגשת 

 )טופס דיווח על מפגע, שיתוף הציבור בתכנון וכו'(.

  

אתר 
האתר תתאים לצפייה מתוך מכשירים שונים  5 אינטרנט

(responsive.) 
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 )מידע גיאוגרפי( ניהול ייעודי קרקעמערכת ל 5

 מבוא 5.1

 תפקיד:  5.1.1

המערכת תטפל בכל סוגיות ההצגה הגרפית והגיאוגרפית של נתוני התכנון, וניהול נתונים 
 גיאוגרפיים בעירייה. 

  :תיאור 5.1.2

המקומית ועובדי העירייה, לניהול תכניות בנין  וועדההמערכת תשמש ככלי עזר לעובדי ה
דסיים עיר )תב"ע(, ייעודי קרקע ושימושי קרקע, רישוי ופיקוח על הבניה ונושאים הנ

 נוספים.

  כלים: 5.1.3

מסכים ומנגנונים לקליטה וניהול נתוני תשתית ותכסית הקשורים לתכנון ולמעקב אחר 
. וועדהופיקוח על הבניה ונושאים הנדסיים אחרים בתחום שטח שיפוט ה רישויתכניות, 

 תצוגה גרפי של הנתונים בנייר, במסכים ובאינטרנט. כלי

  תוצרים: 5.1.4

בקרקע. מידע גרפי על עצמים פיזיים. מידע והודעות לציבור  מפות ייעודי קרקע והשימוש
 )גם באינטרנט(, שאילתות ודוחות תפעול ודוחות ניהול להנהלה הבכירה ועוד. 

  ממשקים: 5.1.5

המקומית. המערכת תהיה  וועדהקשר הדוק למערכת האלפאנומרית והמערכת לניהול ה
ובמגוון  עירייהבית והמקומ וועדהפתוחה לקליטה ודיווח למערכות מידע שונות ב

אמצעים. למערכת תהיה ממשק עם מערכות חיצונות כולל מערכות תפעול בעירייה 
 ומערכות להצגת צילומים אלכסוניים.

 סוגיות מיוחדות:  5.1.6

המערכת תעבוד מול כל הפורמטים של נוהל מבא"ת ותהליכי העבודה המוגדרים בנוהל 
ובעירייה ובייחוד  וועדהנים בבהווה ובעתיד. השתלבות עם יישומים אחרים המותק

והמודול לניהול ייעודי קרקע אלפאנומריים. המערכת תדע להעביר  וועדההמערכת לניהול 
נתונים מ/אל המערכות: הפיננסית, ההכנסות ושאר המערכות בעירייה ובמוסדות של 

 העירייה. 

ורישוי המערכת תהיה מותאמת בכל עת להוראות מינהל התכנון לרבות הוראות מבא"ת 
 זמין.

תבדוק ותקלוט של לעמדה זו שמערכת הספק יספק  .AutoCAD MAPעמדה של  וועדהב

ותעלה אותם למערכת )ללא תשלום נוסף(.  וועדהשכבות ועצמים שיוצרו על ידי עובדי ה
תקלוט גושים, תכניות וכדומה ותבדוק את התוצרים האלה מול תקנים כגון,  המערכת הזו

, מבא"ת וכל תקן אחר לתוצרי ייעודי 827.1תקן מפ"י )מפרט לאומי לקובץ מפוי(, תקן 
 קרקע.

 .DWGיהיה ניתן להדפיס תוצרים מעמדה זו ולייצא תוצרים כולל ייצוא לקובץ 
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 פרוט הדרישות 5.2

 ייעודי קרקע

 המודול
 מודול-תת

 מס"ד 
 

 הדרישה

 האם הדרישה קיימת ?

 קיימת
 מתלא קיי

לפרט לו"ז 
 לפיתוח

 1  ייעודי קרקע
המערכת תציג כל נתוני ייעודי קרקע שיקלטו תכניות 

קיימות )מאושרות, מופקדות או שיש להן השפעה 
 תכנונית(.

  

 2 ייעודי קרקע

המציע יקלוט ויבצע טיוב של הנתונים הקיימים 
כך ששכבות התכניות ושכבת הקומפילציה  וועדהבעירייה/

יתאימו לייעודים האלפאנומרית. למען הסר ספק 
ההתאמה ורמת הדיוק יקבעו על ידי המנהל 

 עירייה./וועדהב

  

 3 ייעודי קרקע

המערכת תקלוט תקנונים ממקור ממוחשב בתבנית נוהל 
 .AutoCAD Mapינהל התכנון או בתבנית מבא"ת של מ

המערכת תאחסן תכניות )הוראות, תשריטים, נספחים( 
סרוקים ומסמכים אחרים. אם התכניות קלוטות 

הספק יקשר את התכניות   וועדהבמערכת לניהול ה
 לישויות במערכת הגיאוגרפית.

  

 ייעודי קרקע

4 
המערכת תשמור גרסאות קודמות של תכניות וייעודי 

מתכניות רבות קרקע ותדע לחשב ייעודי קרקע הנגזרות 
 )קומפילציה(.

  

 ייעודי קרקע
למערכת ייעודי קרקע תהיה השקה מאובטחת לאתר  5

 . וועדההאינטרנט של העירייה/
  

 ייעודי קרקע

6 
למערכת תהיה קשר למודול האלפאנומרי במערכת לניהול 

כך שיש ניתן להפיק דף מידע של זכויות ברמה של  וועדה
 נכס בודד בצמוד לתשריט של הנכס. 

  

 דוחות
1 

המערכת תספק את כל הדוחות המובנים הדרושים על ידי 
ים הגיאוגרפיים העירייה לצורך ניהול הנושאו וועדהה

 .וייעודי קרקע

  

 ממשקים

1 
אפשר התמקדות בעצם במפה ומעבר ללחיצת המערכת ת

כפתור לכרטסת הנתונים ודף המידע במודול לייעודי 
 .וועדהקרקע המופעל בעירייה/

  

 ממשקים

2 
המערכת  .וועדהשתלב עם המערכת לניהול המערכת ת

תקלוט נתונים ממערכת זו ותציגם במפה בחלונות מידע 
 ובדוחות.
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 ייעודי קרקע

 המודול
 מודול-תת

 מס"ד 
 

 הדרישה

 האם הדרישה קיימת ?

 קיימת
 מתלא קיי

לפרט לו"ז 
 לפיתוח

 ממשקים

3 

קבל נתונים מהמערכת לניהול נכסי העירייה המערכת ת
ותציגם במפה בחלונות מידע ובדוחות. המערכת תספק 

נתונים למערכת נכסי ציבור כגון, כתובות גושים וחלקות 
 וכו'. 
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  (אלפאנומרי)מידע לניהול ייעודי קרקע מערכת  6

 מבוא 6.1

 : תיאור 6.1.1

המקומית לתכנון ובניה למשתמשים  וועדהמערכת מידע אשר תציג מידע ממאגרי ה
  ולציבור בהתאם להרשאה.

 תפקיד:  6.1.2

 ולציבור בנושא ייעודי קרקע והמידע התכנוני וועדהלספק מידע לעובדי העירייה, לעובדי ה
 החל על הקרקע.

  כלים: 6.1.3

 מסכים ומנגנוני חישוב לניהול והצגת תכנים אלפאנומריים של המידע התכנוני.

  תוצרים: 6.1.4

ודעות לציבור בתבניות מובנות כולל דף מידע תכנוני, דוחות מקוונים, מפות, מידע וה
 טפסים, משוב ועוד. 

  ממשקים: 6.1.5

(, קשר למערכות וההכנסות )גביה(, קשר לאתר GISקשר מקוון למערכת הגיאוגרפית )

 .וועדההאינטרנט ההנדסי של ה

 סוגיות מיוחדות:  6.1.6

 קיא במערכות הנדסיות(.המערכת תהיה ברורה לציבור )והן לציבור אשר אינו ב

 פרוט הדרישות 6.2

 מערכת ייעודי קרקע אלפאנומריים

 המודול
 מודול-תת

 הדרישה מס"ד

 האם הדרישה קיימת ?

 קיימת
 מתלא קיי

לפרט לו"ז 
 לפיתוח

המערכת תאגור ותעבד את נתוני ייעודי קרקע )נתוני  1 ייעודי קרקע
 ומקורות אחרים. וועדהתקנונים( שיקלטו מה

 
 

המציע יבצע קליטת נתונים קיימים במודול מעקב תב"ע  2 ייעודי קרקע
 למערכת המוצעת. וועדהבמערכת הקיימת ב

  

 3 ייעודי קרקע

המערכת תהיה בעלת מסכים לקליטת נתוני ייעודי קרקע על 
 .עירייה/וועדהידי משתמשים ב

מסכים אלה יכללו מנגנונים לבקרה לוגית של קליטת 
 הנתונים.
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 מערכת ייעודי קרקע אלפאנומריים

 המודול
 מודול-תת

 הדרישה מס"ד

 האם הדרישה קיימת ?

 קיימת
 מתלא קיי

לפרט לו"ז 
 לפיתוח

 4 ייעודי קרקע
המערכת תאחסן תקנונים סרוקים ומסמכים אחרים בצמוד 

לתכנית ובכן קישורים למקורות מידע אחרים )מנהל התכנון, 
 ועוד(. , מפ"יוועדה ,רמ"י

 
 

 5 ייעודי קרקע
המערכת תקלוט גם תקנונים ממקור ממוחשב בתבנית נוהל 

 . או כל תבנית אחרת מבא"ת לתכניות
 המערכת עם נוהל מבא"ת.הספק ידאג לתאום 

 
 

 ייעודי קרקע

6 

המערכת תשמור גרסאות קודמות של תכניות ויעודי קרקע 
ותדע לחשב זכויות בקרקע הנגזרות מתכניות רבות 

 )קומפילציה(.
 יהיה ניתן להפיק דף מידע לכל נקודת זמן.

 

 

 ייעודי קרקע

7 

למערכת ייעודי קרקע תהיה השקה מאובטחת לאתר 
. למערכת היכולת להציג נתונים באתר ההנדסיהאינטרנט 
. הנתונים שיופיע באתר האינטרנט ההנדסיהאינטרנט 

 יהיו אלה שהעירייה החליטה לפרסם.ההנדסי 

 

 

 ייעודי קרקע
המערכת תפיק דף מידע על זכויות במקרקעין בהתאם  8

 .וועדהלתבנית של משרד אוצר/מנהל התכנון ו/או של ה
  

 ייעודי קרקע

9 
המערכת תכין מידע אלפאנומרי על זכויות ברמה של נכס 

בודד. המערכת תדע לשלב בדף המידע נתונים ו/או תשריטים 
 שתקבל מהמערכת הגיאוגרפית.

 
 

 ייעודי קרקע
פרצלציה -המערכת תדע כיצד להתייחס לנכסים שעברו רה 10

 ולהוציא דף מידע בהתאם למצב התכנוני החדש.
  

   המערכת תשמור טבלת "ראה" כולל טבלאות היסטוריות. 11 ייעודי קרקע
 ייעודי קרקע

המערכת תייצא נתונים בממשק למערכת הגיאוגרפית  12
 המופעלת ותקבל נתונים ממערכת זו.

  

 ייעודי קרקע

13 

המערכת תקלוט נתוני קדסטר מהמערכות הגיאוגרפיות 
כולל טבלאות "ראה" )טבלאות להמרה בין נתוני קדסטר 
ישנים וחדשים(. המערכת תשמור נתונים היסטוריים של 

 גושים, חלקות ומגרשים.

 

 

 ייעודי קרקע

14 

למערכת ייעודי קרקע אלפאנומרי ממשק למערכות 
 הגיאוגרפיות הנפוצות בשלטון.

 וועדההספק יתאים את המערכת שלו למערכת המופעלת ב
כך שנתונים של ייעודי קרקע יוכלו להיות מוצגים כשכבה 

 ( או דוח במערכת הגרפית.tooltipו/או כחלון צף )
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 ניהול תשתיות ותחזוקהמערכת ל 7

 מבוא 7.1

 תפקיד:  7.1.1

לטפל בכל סוגיות ההצגה הגרפית והגיאוגרפית של תשתיות רטובות ויבשות ומתקנים 
 בתחום העירייה.

  :תיאור 7.1.2

אגף ההנדסה, יחידות התחזוקה ושפ"ע, קבלני העובדים עם  עירייה ובפרטכלי עזר לעובדי 
 העירייה וההערכות לשעת חירום.

  כלים: 7.1.3

מסכים ומנגנונים לקליטה וניהול נתוני תשתית הקשורים לתכנון וניהול העירייה, כלי 
 תצוגה גרפי של הנתונים בנייר, במסכים ובאינטרנט.

  תוצרים: 7.1.4

יות, מתקנים ואביזרים אחרים. מידע גרפי ואלפאנומרי על עצמים פיזיים. מפות תשת
 מידע והודעות לציבור )גם באינטרנט(, דוחות תפעול ודוחות ניהול להנהלה הבכירה ועוד. 

  ממשקים: 7.1.5

מערכות ניהול שעוני מים, מערכות בקרת רשת, מערכות לניהול פרויקטים, מערכות תכנון 
מערכות אחרות הפועלות בעירייה לרבות המערכת הפיננסית,  והדמיה של רשתות תשתית,

ווניים למכשירים ניידים )מחשבי לוח, טלפון יכ-ההכנסות מוקד פניות ועוד. ממשקים דו
 '(.דחכם וכ

 סוגיות מיוחדות:  7.1.6

עמדה במערכת באגף הנדסה. ה AutoCAD MAPעמדה של תקין את המערכת על הספק י

מים שיוצרו על ידי עובדי האגף ותעלה אותם למערכת תבדוק ותקלוט של שכבות ועצזו 
ותבדוק את התוצרים לרבות  AsMade )ללא תשלום נוסף(. המערכת הזו תקלוט תכניות

, תבנית מבא"ת 827.1סמלים מול תקנים כגון, תקן מפ"י )מפרט לאומי לקובץ מפוי(, תקן 
 פוי ולתשתיות.יוכל תקן אחר למ

 DWGיהיה ניתן להדפיס תוצרים מעמדה זו ולייצא תוצרים כולל ייצוא לקובץ 
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 פרוט הדרישות 7.2

 ניהול תשתיות

 המודול
 מודול-תת

 מס"ד 
 

 הדרישה

 האם הדרישה קיימת ?

 קיימת
 מתלא קיי

לפרט לו"ז 
 לפיתוח

 1 תשתיות 
המערכת ההנדסית תכלול את כל הרכיבים, תכונות, 

מחשבונים, מנגנוני עיבוד, כלי מיפוי ותוצרים פונקציונאליות, 
 המקובלים במערכות הפועלות בשלטון המקומי.

  

 2 תשתיות
 ותמערכתהיה אינטגרציה מלאה בין כל המודולים והנתונים ב

 .יתההנדס
  

 3 תשתיות
המערכת תקלוט את כל נתונים הקיימים ובייחוד נתוני תכנית אב 

 למים וביוב ,קווים ומתקנים. 
  

 4 תשתיות 
המערכת תקלוט כל שכבה או קבוצת עצמים או עצם הקשור 

לתשתיות )תת"לים, מתאגיד המים, חברת חשמל, חברות 
 תקשורת ועוד(.

 
 

 5 תשתיות
המערכת תאפשר בניה של שכבות לכל סוג של תשתית ותאפשר 

יהן. המערכת תטפל בתשתיות כרשת של עצמים עקב אחרניהול ומ
 עצמים וקווים.עצמיים או רשת 

 
 

 6 תשתיות
המערכת תכלול בדיקות לוגיות וטופולוגיות של השכבה בהתאם 

לחוקיות השכבה. למשל, עם שוחה חייבת להיות קשורה לקו 
 המערכת תחייב זאת וכו'.

 
 

 נתוני פרויקטים ונתוניתקציב,  נתוניניהול המסמכים, השקה ל 7 תשתיות
 כל אלה יקושרו לעצמים במערכת. .תביעות במערכת הפיננסית

  

 8 תשתיות
ה מסכי מידע והעצמים במפהמערכת תאפשר הצמדה לישויות 

וטפסים לבדיקה או טיפול בעצם )למשל, טופס לבדיקה תקופתית 
 של מתקן או הוראות כיצד לטפל(.

 
 

   .המתואמים לניהול תשתיות דוחות ניהול מובנים ומחולל דוחות 9 תשתיות

למערכת בהצעת המציע תהיה השקה לכלי בקרה תקציבית וכלי  10 תשתיות
 בקרה על פרויקטים.

  

ממשקים ויישומים למכשירים ניידים )מחשב לוח, טלפון חכם  11 תשתיות
 '(.דוכ

  

 12 תשתיות
למערכת יישומים להורדת נתונים לצוותי תחזוקה על גבי 

 למערכת.מכשירים ניידים ולקלוט ממכשירים אלה עדכונים 
 ליישום זה מנגנון בקרה לעדכון מהשטח.

 
 

' ולקשור את אלה לכל דהמערכת תדע לשמור מסמכים, תמונות וכ 13 תשתיות
 סוגי העצמים הקיימים במערכת. 

  

 14 תשתיות
למערכת יישומים להורדת נתונים לצוותי תחזוקה על גבי 

 מכשירים ניידים ולקלוט ממכשירים אלה עדכונים למערכת.
 ליישום זה מנגנון בקרה לעדכון מהשטח.

 
 

' ולקשור את אלה לכל דהמערכת תדע לשמור מסמכים, תמונות וכ 15 תשתיות
 סוגי העצמים הקיימים במערכת. 
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 ניהול תשתיות

 המודול
 מודול-תת

 מס"ד 
 

 הדרישה

 האם הדרישה קיימת ?

 קיימת
 מתלא קיי

לפרט לו"ז 
 לפיתוח

 16 תשתיות

טפל בכל סוגי התשתיות עם עצמים השונים, המערכת תדע ל
והמקראים המתאימים לכל נושא )תקשורת, חשמל,  יםהסמל

  ניקוז, מתקנים וכו'(.
 הסמלים ומקרא לכל שכבה יתואמו עם העירייה.

 

 

 17 תשתיות

המערכת תאפשר מעבר מתנוחה לחתך באמצעות סימון מקום 
(. המערכת תציג בחלון את inversionהחתך במצב של תנוחה )

עומק התשתיות מתחת לפני הקרקע ומיקומן אחת ביחס לשניה 
 ה וכד'(.תאורוכן תשתיות עליות )כבלי חשמל , 

 

 

 18 תשתיות

יישום לתאום חפירה המאתר את כל התשתיות בשכבות העוברות 
.בהעדר נתונים מדויקים על עומק בנקודה, חתך או מתחם )פוליגון(

המערכת תבצע הערכת מיקום ועומק ותוציא התראה על ומיקום 
 תשתיות סמוכות.

היישום יהיה בעל טבלאות המכילות גורמים מאשרים, סטטוס 
הבקשה לחפירה ועוד. היישום יהיה בעל מנגנון להפצת הבקשה 
)בדואל( לגורמים הנוגעים בדבר לו"ז לקבלת תשובה. המערכת 

בזמן. תהיה אפשרות  תשלח תזכורות לגורמי אישור שלא הגיבו
 לתייק את התשובה צמוד לבקשה.

 

 

המערכת תקבל שכבות ונתונים מתאגיד המים ותציג אותם יחד  19 תשתיות 
 עם שאר שכבות התשתיות.

  

 1 תחזוקה 
המערכת תאפשר בניה של שכבות לכל הישויות הפיזיות בעירייה 

וכו'( ה, גנים, מתקנים, ריהוט רחוב וראת)תשתיות, דרכים,  
 .הישויות אלהעקב אחר ותאפשר ניהול ומ

  

 2 תחזוקה

המערכת תאפשר הצמדת תאריך לביצוע תחזוקה לישויות פיזיות 
 כגון מגופים, קווים, דרכים, תאורה, מתקני משחק וכו'. 

המערכת תיצור שכבת התראות לעצמים שפג תאריך התחזוקה 
 שלהם.

 

 

 3 תחזוקה
טפסים הפיזיות מסכי מידע והמערכת תאפשר הצמדה לישויות 

תקופתית של  קהידבה או טיפול בעצם )למשל, טופס ללבדיק
 .ן או הוראות כיצד לטפל(מתק

 
 

 4 תחזוקה
המערכת תציג קריאות שרות, תיקונים, טיפולים כולל מידע על 

רועי תחזוקה. יהיה ניתן לבצע חתכים ולהציג רק את הנתונים יא
 בחתך.

 
 

תכלול יישום נייד )למכשירים ניידים( שיאפשר לעובדי המערכת  5 תחזוקה
 שטח להזין נתונים למערכת.

  

המערכת תספק מנגנון להפקת דוחות בחתכים שונים של סוגי  6 תחזוקה
 טיפולים לפי מאפייני תשתית ועוד.

  

 

  



  9/2019ס' מ פומבימכרז   עירית נתיבות
 אספקת ותחזוקת מערכות מידע לניהול הוועדה המקומית לתכנון ובניה ל

 
 

 קראתי הבנתי ______________________  

 
 חתימה וחותמת                                                                                                                                                                                        

-   88  - 

 

 

 ועדת תחבורה/ועדת תנועהמערכת לניהול  8

 מבוא 8.1

 תפקיד:  8.1.1

 תמרורים וסימון כבישים. לנהל את התהליכים הקשורים להצבת

 אור: ית 8.1.2

כלי לניהול התכנון, לרישום פרוטוקולים ומעקב אחר החלטות בנושא תמרור וסימון. 
 .וועדהתמיכה בתהליכים אישור של החלטות ה

 כלים:  8.1.3

מסכים לקליטת מידע תכנוני אלפאנומרי כולל פרוטוקולים ומסמכים, מעקב ותחזוקה 
 תמרורים וסימון. 

 תוצרים:  8.1.4

 מסמכים, דוחות ניהול ועוד. מפות, 

 ממשקים:  8.1.5

( ולמערכות ניהול התחזוקה ומוקד GISכיווניים למערכות הגרפית/גיאוגרפית )-קשרים דו

 עירוני.
 

 פרוט הדרישות 8.2

 ועדת תחבורה

 המודול
 מודול-תת

 הדרישה מס"ד 

 האם הדרישה קיימת ?

 קיימת
 מתלא קיי

לפרט לו"ז 
 לפיתוח

ועדת 
 1 תחבורה

המודול ינהל ישיבות ועדת התחבורה/תנועה/רשות 
ויעקוב אחר  וועדההתמרור, יוציא פרוטוקולים של ה

 .וועדהאחרי החלטות ה

  

ועדת 
 2 תחבורה

המודול ינהל את בשלבי תכנון, המלצה, אישור של 
 .וועדהתמרורים והסדרי תנועה ופרוטוקולים של ה

 במערכת.יהיה ניתן להצמיד מסמכים וצילומים לישויות 
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 ועדת תחבורה

 המודול
 מודול-תת

 הדרישה מס"ד 

 האם הדרישה קיימת ?

 קיימת
 מתלא קיי

לפרט לו"ז 
 לפיתוח

ועדת 
 3 תחבורה

המודול יעקוב אחר בקשות ותהליך האישור במשרד 
 התחבורה, המשטרה וכו'.

כמו כן, המודול ינהל את המסמכים הקשורים לתהליכי 
 הבקשה והאישור.

המודול יכלול את השלבים הצעות לסדר יום )טרום 
 ( כולל שכבה של הצעות )סקיצה(.וועדה

שאושרו ייקלט בשכבת  לאחר אישור או דחייה הצעות
 התמרורים ושכבת ההצעות תועלם אך ישמר בהיסטריה.

 לאחר אישור התמרור המערכת תוציא הוראת ביצוע. 
לאחר ביצוע המערכת תקלוט את דיווח הביצוע מהשטח 

 האלפאנומרית. והמערכת ותעדכן את השכבה 

  

ועדת 
 3 תחבורה

החלק האלפאנומרי של המערכת תפעל ללא המערכת 
הגרפית. למשל, יהיה ניתן לעבוד על אישורים 

 .ופרוטוקולים ללא פתיחת המערכת הגרפית/גיאוגרפית
יהיה ניתן לפתוח מספר חלונות כגון חלון מפה וחלונות 

 של נתונים אלפאנומריים במקביל.

  

ועדת 
 תחבורה

4 

המודול ינהל ויעקוב אחר אחרי הצבת תמרורים, סימון 
אחרים ויטפל בתהליך תחזוקת כבישים והסדרי תנועה 

 התמרורים, סימון הכבישים וכו'.
 המערכת תדע לייצג מספר תמרורים על עמוד אחד.

המערכת תדע לייצג סמנים על כבישים, סמנים תלויים 
 מעל דרכים וכו'.

  

ועדת 
המערכת תקלוט את המידע הקיים ו/או מידע מסקר  5 תחבורה

 רחובות.תמרורים והסדרי תחבורה והצבת שלטי 
  

ועדת 
 תחבורה

6 

ציג הלמערכת ממשק למערכת הגרפית כך שיהיה ניתן ל
את המידע בשכבה התחבורה. המערכת תציג בסימן או 

 צבע נפרד תמרורים או סימונים שטרם אושרו. 
 הסימנים והצבעים יותאמו בהתאם לדרישת העירייה.

 הממשק יאפשר הזנה ועדכון מידי של המערכת הגרפית.

  

 ועדת
 תחבורה

7 

המערכת תאפשר יצירת חתכים ודוחות על כל נתון 
 במערכת.

דוחות הניהול יסייעו למעקב אחר תהליכי האישור, 
 הצבה ותחזוקה של תמרורים, סימון כבישים וכו'.

  

ועדת 
 תחבורה

8 

חיפשו ואיתר עצמים במפה יתנהל לפי מספר מאפיינים: 
ועוד. החיפוש סוגי תמרור, מיקום, צומת, קואורדינטות 

בנתונים האלפאנומריים יתנהל לפי פרוטוקולים, 
 תמרורים, אישורים, מיקום ומלל חופשי.
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 ועדת תחבורה

 המודול
 מודול-תת

 הדרישה מס"ד 

 האם הדרישה קיימת ?

 קיימת
 מתלא קיי

לפרט לו"ז 
 לפיתוח

ועדת 
 תחבורה

9 

בשכבת התחבורה הצבעה על עצם )סימון, תמרור וכו'( 
תחזיר בחלונית צפה את הנתונים: מספר פרוטוקול, 

 אור העצם, סטטוס וכו'.ית
בחלון צדדי יהיה פירוט של  שאר המאפיינים של העצם 

 מספר ישן וחדש. תיאורכולל שם, 

  

ועדת 
 תחבורה

10 

למשתמשים יהיה גישה לעדכן טבלאות וכותרות 
 .במערכת

המשתמש יוכל לקבוע כיצד יוצג התמרור על המפה כסמל 
 או כמספר.

  

ועדת 
 תחבורה

11 

 תמרורים וסימונים:למודול יישומון למעקב אחרי ביצוע 
 המערכת תפיק דו"ח למחשב ולמכשירים ניידים.

היישומון יאפשר עדכון מהשטח כולל הוספת הערות 
 ותמונות.

 המערכת תציג אישורי ביצוע כולל תמונות.
המערכת תאפשר מספר שלבי עבודה/אישור: פקודת 

 עבודה, אישור על ידי המבצע ואישור מהנדס התנועה.
היה סטטוס ויהיה אפשר להציג לכל הוראת ביצוע י

 הוראות לפי סטטוס.
המערכת תנהל זמן תקן לביצוע ותתריע בדואל על חריגות 

 למבצע ולמהנדס.
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 דיתופקות תרציפ /שעת חירום  9

 מבוא 9.1

 תפקיד:   9.1.1

 להציג נתונים מכל סוג על גבי מפה ולבצע ניתוחים מרחבים על נתונים אלה.

 אור: ית  9.1.2

 למערכות שו"ב לשעת חירום. מערכת גרפית המותאמת

 כלים:   9.1.3

ים, תיחום שטחים, אירועמפת רקע ליצוג נתונים מרחביים המאפשרת, הצבה והצגת 

ניתוח נתונים סביב נקודה או בתוך פוליגונים, שיבוץ משאבים/עצמים במרחב, חישוב 
מסלולים, ניהול גרסאות של מידע, מנגנוני חיתוך והצלבת מידע במרחב. מסכי עבודה 

 קליטה, עדכון והצגת נתונים בכל סוגי המחשוב כולל טלפונים חכמים.ל

 תוצרים:   9.1.4

מפות ושרטוטים מקוונים ומודפסים, כרטסות עצמים, דוחות, ניתוחים מרחביים. 
 התוצרים יוצגו בכל אמצעי המחשוב כולל טלפונים חכמים.

 סוגיות מיוחדות:   9.1.5

פק יקלוט עבור העירייה מידע השתלבות עם יישומים אחרים המותקנים בעירייה. הס
, שכבות בנט"ל, בנט"ר, גיאוגרפי בסיסי כגון, מפות בסיס, אזורים סטטיסטים, רובעים

 .מהודוכ מעג"ל

המערכת תהיה בעלת מנגנון הרשאות שתאפשר הסתרת נתונים רגישים כגון, פרטים 
 מזהים של מטופלי רווחה.

 תקשורת.המערכת תתפקד גם על שרת ו/או תחנת עצמאית ללא 

תקן  למערכות מידע המערכת תעמוד בכל התקנים והדרישות של פיקוד העורף )
 ( והאגף לחירום וביטחון  במשרד הפנים )תכנית רציפות תפקודית(.גיאוגרפיות ברשויות

 פרוט הדרישות 9.2

 שעת חירום

 המודול
 מודול-תת

 מס"ד 
 

 הדרישה

 האם הדרישה קיימת ?

 קיימת
 מתלא קיי

לפרט לו"ז 
 לפיתוח

   ים על גבי מפה.אירועהמערכת תקלוט ותציג נתוני  1  שעת חירום

אפשר תיחום אזור )פוליגון או רדיוס(  ושליפת המערכת ת 2 שעת חירום
 נתונים על פי הכתובות / זיהוי גיאוגרפי. 
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 שעת חירום

 המודול
 מודול-תת

 מס"ד 
 

 הדרישה

 האם הדרישה קיימת ?

 קיימת
 מתלא קיי

לפרט לו"ז 
 לפיתוח

בתחום הנבחר  הכמו כן, המערכת תכין רשימת אוכלוסיי
 .SMSלמשלוח הודעות 

 3 שעת חירום
 ותהמערכת תכלול שגרות לקליטת נתונים של אוכלוסי

ממערכת הליבה  , חינוך ומקורות נוספיםרווחה
 שהמשתמשים יוכל להפעיל באופן עצמאי. 

  

 4 ירום

( על מפה של drill downהמערכת תאפשר חקירת נתונים )
עצם על מפה. למשל, סמל בכתובת או מבנה המציין 

עם לחיצת עכבר בו מיקום של אדם המצריך סיוע יפתח 
יצוין מיקומו במבנה )דירה( וסוגי המוגבלות הדורשים 

 סיוע )עיוור ותשוש(.

  

המערכת תספק לציבור מידע על מפגעים, הערכות לשעת  5 שעת חירום
 חירום ומידע גיאוגרפי אחר.

  

 6 שעת חירום

תהיה אפשרות להצגת סיכומים ומידע להנהלה הבכירה 
( מסכים ברורים כד'ועדת מל"ח ו )מטה החירום בעירייה ,

 '(.דוכ dashboardsותמציתיים )
כמו כן, יהיו דוחות קבועים המסכמים כמות מבנים 

והיחידות לפי חתכים של קומות, גיל מבנה )שנת מבנה( 
 ועוד. 

  

המערכת תנהל שכבת מיגון ומקלטים כולל עצמים  7 שעת חירום
 בקבוצה/שכבה ומאפייניהם.

  

 8 שעת חירום
לאתרים כגון,  ההמערכת תכלול יישום לשיוך אוכלוסיי

למרכזי פנוי ו/או למקלטים  הלשיוך קבוצת אוכלוסיי
 '.דוכ

  

ללא מקלט ותצביע על פערים  ההמערכת תאתר אוכלוסיי 9 שעת חירום
 ו/או תציע מענה.

  

המערכת תפיק מפות אזור ותכניות עבודה לצוותי חירום  10 שעת חירום
 שונים על בסיס מפה ו/או אורתופוטו.בקנה מידה 

  

 11 שעת חירום
באופן  ערכת מוקד / שו"בהמערכת תקלוט נתונים ממ

ולהציג נתונים בחתכים שונים כגון, התפלגות מקוון 
 פי רובעים ושכונות.לקריאות 

  

 GPSמערכות ניידות כולל נתוני המערכת תקלוט נתונים מ 12 שעת חירום
 .כדי לעדכן באופן מקוון איכון של צוותים ורכבים בשטח

  

המערכת תהיה בעלת ממשקים למערכות התפעוליות  13 שעת חירום
 .(ד'בעירייה )מוקד, רווחה וכ

  

 14 שעת חירום

המערכת תאגד נתונים של הבניינים ממערכות שונות 
בעירייה. נתוני הבניין יכללו כמות הדירות/יחידות, מספר 

הקומות, רשימת אוכלוסייה בעלית צרכים מיוחדים, 
צוברי גז, מקלטים ומרחבים מוגנים, סוג הבניין, 
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 שעת חירום

 המודול
 מודול-תת

 מס"ד 
 

 הדרישה

 האם הדרישה קיימת ?

 קיימת
 מתלא קיי

לפרט לו"ז 
 לפיתוח

המבנה, גיל, סקר סיכנים ברעידת אדמה  שימושייעוד/
 ועוד.

 15 שעת חירום

תהיה אפשרות לקבל הנתונים של בניינים במסך מרוכז 
לצורך הקרנת על מסך גדול בחמ"ל. כמו כן יהיה אפשר 

ים על הבניין ולייצא את כזורלהדפיס את הנתונים המ
הנתונים למערכות אחרות כולל במבנה לקליטה 

 במכשירים ניידים.
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 ארנונה 10

 מבוא 10.1

 תפקיד:  10.1.1

 להצגת נתוני חיוב וגביה כולל שרטוטים של הנכסים. לשמש את יחידות הארנונה והגביה

 : תיאור 10.1.2

 מערכת גרפית המותאמת לפעול עם מערכות הכנסות בשלטון המקומי.

 כלים:  10.1.3

 מפות לייצוג נתונים המתארים נכסים לחיוב ורישום בספרי הארנונה. 

 תוצרים:  10.1.4

ביים. מפות ושרטוטים מקוונים ומודפסים, כרטסות עצמים, דוחות, ניתוחים מרח
 התוצרים יוצגו בכל אמצעי המחשוב כולל טלפונים חכמים.

 ייצוג נתוני מתוך מערכת ההכנסות על גבי מפה המאפשר תחקור מרחבי של הנתונים.

 סוגיות מיוחדות:  10.1.5

השתלבות עם יישומים אחרים המותקנים בעירייה. הספק יקלוט עבור העירייה מידע 
 ם סטטיסטים, רובעים וכו'.גיאוגרפי בסיסי כגון, מפות בסיס, אזורי

 

 פרוט הדרישות 10.2

 ארנונה

 המודול
 מודול-תת

 הדרישה מס"ד 

 האם הדרישה קיימת ?

 קיימת
 מתלא קיי

לפרט לו"ז 
 לפיתוח

 1 ארנונה

 המערכת תקלוט נתוני סקר נכסים לארנונה מתוכנות
מערכות ומ CADתכנות שונות כגון, תכנות שרטוט וציור מ

GIS שונות. 
כגון,  אותם לעצמים במפה יםשרוקאלה יהיו מתוצרים 

 .מבנים או רוזטה

 

 

 2 ארנונה
המערכת תתמוך באיתור מידע מהסקר לפי המאפיינים 

של הסקר )לפי תאריך, שם מודד, כתובת, מחזיק בנכס או 
 כל נתון אחר בסקר(.

 
 

 .המערכת תתמוך בארגון הנתונים בשכבות ותתי שכבות 3 ארנונה
 במבנה תהיה אפשרות להציג כל קומה בנפרד. 
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 ארנונה

 המודול
 מודול-תת

 הדרישה מס"ד 

 האם הדרישה קיימת ?

 קיימת
 מתלא קיי

לפרט לו"ז 
 לפיתוח

 4 ארנונה

מערכת תאפשר למשתמש לסמן עצמים וליצור לעצמו 
והערות. המערכת תאפשר  תיאורישויות כולל השדות 

יצירת שכבות על ידי המשתמש כולל שרטוטים על גבי כל 
 רקע שהמשתמש יבחר כולל תצ"א.

 

 

 1:250ועד   1:50,000-מ המערכת תציג מידע בקנה מידה 5 ארנונה
 ומה שביניהם.

 
 

 ארנונה
המערכת תבליט מתאר )קונטור( של פוליגונים שונים  6

 מהסקר.
 

 

 ארנונה
המערכת תציג שטחים של פוליגונים שונים במבנה )כולל  7

 (.tooltipבחלון צף 
 

 

 ארנונה

8 
המערכת תדע לקלוט נתוני סקר ארנונה ונתונים ממאגר 

העירייה ותדע להשוות את הנתונים ולהציג הארנונה של 
 על מפה את הנכסים בהן יש שוני בנתונים.

 

 

 ארנונה

9 
המערכת תהיה בעלת ממשק למערכת ההכנסות )ארנונה 

וגביה( בעירייה ותציג נתונים ממערכת זו בחלון צף 
(popup.או חלון צדדי ) 

 

 

 ארנונה
בנתונים המערכת תכלול שאילתות לסינון והצגת השוני  10

 כגון לפי אחוז או כמות.
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 שפ"ע ודרישות שונות 11

 מבוא 11.1

 תפקיד:  11.1.1

 לשמש את כל יחידות העירייה והגופים הקשורים אליה.

 : תיאור 11.1.2

 מערכת גרפית המותאמת לפעול עם שאר המערכות בעירייה.

 כלים:  11.1.3

 מפות לייצוג נתונים המתארים עצמים ופעילות בעירייה. 

 תוצרים:  11.1.4

מקוונים ומודפסים, כרטסות עצמים, דוחות, ניתוחים מרחביים.  מפות ושרטוטים
 התוצרים יוצגו בכל אמצעי המחשוב כולל טלפונים חכמים.

 ייצוג נתוני מתוך מערכת ההכנסות על גבי מפה המאפשר תחקור מרחבי של הנתונים.

  סוגיות מיוחדות: 11.1.5

 אין

 פרוט הדרישות 11.2

 שפ"ע ואחרים

 המודול
 מודול-תת

 הדרישה מס"ד 

 האם הדרישה קיימת ?

 קיימת
 מתלא קיי

לפרט לו"ז 
 לפיתוח

 1 פיקוח

מהערכת תקבל ותייצא נתונים מ/אל מערכות פיקוח 
הנפוצים בשלטון המקומי )אוטומציה, מטרופארק, 

ר א'(. כמו כן, למערכת ממשק לשדשוהר, לולאטק וכ
המערכות בעירייה על מנת לאפשר שאילתות מורכבות 

 והצלבת נתונים ממערכות שונות. 

 

 

המערכת תהיה בעלת סמלים ומקרא לנושאי פיקוח.  2 פיקוח
 העירייה תוכל להוסיף ולערוך את רשימת הסמלים.

 
 

למערכת יישום לקליטת דיווחים בתקשורת מכשירים  3 פיקוח
 ניידים  )פקחים בשטח( כולל קואורדינטות.   

 
 

המערכת תעבוד בשילוב עם המוקדים לפניות ציבור  1 פיקוח
 המופעלת בעירייה. Computureובייחוד עם המערכת של 

 
 

 2 מוקד פניות
המערכת תמפה פניות למוקד כאשר סטטוס הפניות 

בסמל או צבע שונה. התמקדות בסמל יאחזר את מיוצגת 
 שאר הנתונים על הפניה.

 

 



  9/2019ס' מ פומבימכרז   עירית נתיבות
 אספקת ותחזוקת מערכות מידע לניהול הוועדה המקומית לתכנון ובניה ל

 
 

 קראתי הבנתי ______________________  

 
 חתימה וחותמת                                                                                                                                                                                        

-   97  - 

 

 שפ"ע ואחרים

 המודול
 מודול-תת

 הדרישה מס"ד 

 האם הדרישה קיימת ?

 קיימת
 מתלא קיי

לפרט לו"ז 
 לפיתוח

המערכת תספק מפה בחלון למערכת המוקד בהתאם  3 מוקד פניות
 לפניה הפעילה במסך.

 
 

המערכת תאפשר בניה של מסלולים לאיסוף אשפה  1  תברואה
 .ותתממשק למערכות לתכנון מסלולים

 
 

 2 תברואה
עצמים הקשורים לתברואה המערכת תנהל שכבה של 

כולל כלי אצירת אשפה מסוגים שונים. המערכת תנהל 
 כרטסות לכל סוגי העצמים.

 
 

   למערכת ממשק למערכת לניהול פנוי אשפה ומחזור. 3 תברואה

איכות 
המערכת תבדיל בין מפגעים קבועים ומפגעים המדווחים  1 הסביבה

 למוקד.
 

 

איכות 
שכבה נפרדת של מפגעים כגון,  בנוסף המערכת תנהל 2 הסביבה

 אסבסט.
  

איכות 
שכבה של מפעלים עם סמלים לסוגי מפעלים ומידת  3 הסביבה

 הסכנה או פגיעה הסביבתית.
  

איכות 
קליטה של נתונים ויצירת שכבות חדשות כגון, תסקיר  4 הסביבה

 השפעה, סקר נוף או משבצות חקלאיות.
  

פקיד 
   עצים, היתרי כריתה והעתקה. יצירת שכבות של סקרי 1 היערות

 רישוי
עסקים  רישויהמערכת תקבל נתונים מהמערכת ניהול  1 עסקים

 בעירייה ותיצור שכבה במפה.
  

למשתמשים להקים שכבות של  תאפשר המערכת 1 חינוך
 מוסדות, תלמידים וכד'. 

  

-חינוך
נט של משרד החינוך -תחבר למערכת הסעותת המערכת 2 הסעות

 .הסעות מסלוליותציג 
  

   .המערכת תציג במרחב נתונים ממערכת הרווחה 1 רווחה

   המערכת תקלוט סקר משאבי טבע. 1 סקר טבע

תחבורה 
המערכת תקלוט שכבות תחבורה ציבורית ממשרד  1 ציבורית

 התחבורה ומחברות האוטובוסים.
  

 1 קהילה
יישובים המאגדים נתונים -המערכת תאפשר שאילתות על

 .ממקורות שונים ולהציגם  במפה
 צורת ההצגה תהיה בחלון צף או חלון צדדי.
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 אבטחת מידע וכלי מערכת 12

 מבוא 12.1

 תפקיד:  12.1.1

 ת.ומערכהבטיח את התפקוד התקין של הל

 : תיאור 12.1.2

המערכת תרשום ותנהל את המשתמשים במערכות המופעלות בעירייה. המערכת תעקוב 
 אחר השימוש בבסיסי המידע במערכות. 

 כלים:  12.1.3

מנגנוני גבוי והתאוששות, מסד מידע של מורשים במערכת, מסכי כלי ניהול הרשאות, 
עבודה לניהול משתמשים, מסכי ניטור מקוונים, מנגנון מעקב אחר תהליכים, שימוש 

 במערכות, שימוש בנתונים והתראה על חריגות בפעילות המערכות והתקשורת.

 תוצרים:  12.1.4

ות ניהול ומעקב, התראות מעקב אחר הוצאת נתונים נהלים, התראות מקוונות, דוח
 משרתי העירייה או הספק. 

 סוגיות מיוחדות:  12.1.5

 כלים לצוות התמיכה המקומי לניהול המערכת.  מערכת תכלולה

 פרוט הדרישות 12.2

 אבטחת מידע וכלי מערכת

 המודול
 מודול-תת

 הדרישה מס"ד 

 האם הדרישה קיימת ?

 קיימת
 מתלא קיי

לפרט לו"ז 
 לפיתוח

     מערכת האבטחה היא כללית לכל המערכות. 1 א. כללי 

 2 כללי
אבטחת  בנושאהמערכת תכלול מסך קונסול למנהל 

הכולל פרטי המשתמשים במערכת וסטטיסטיקת  המידע
 .שימוש

  

שיפעל  על תחנותמרחוק כלול כלי להשתלטות ספק יה 3 כללי
 . בהתאם לנהלי העירייה בנושא

  

 4 כללי

ערכת תאפשר קביעת מדיניות אבטחה והרשאה המ
לגבי הפעילות  קבוצות משתמשים, משתמשים יחידיםל

מחיצות  במסכים, שכבות, שדות,  מערכות,שלהם ב
 וקבצים.

  

בקרת 
 5 שנויים

כל שנוי או עדכון ברמת שדה. ( auditing)המערכת תתעד 
ישמרו הערכים הקודמים של השדה, תאריך ושעת עדכון, 

 העדכון, כתובת המכשיר שממנו בוצע העדכון.מבצע 
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 אבטחת מידע וכלי מערכת

 המודול
 מודול-תת

 הדרישה מס"ד 

 האם הדרישה קיימת ?

 קיימת
 מתלא קיי

לפרט לו"ז 
 לפיתוח

אחר הנעשה בתחנות הקצה ותתריע על  בהמערכת תעקו
 חריגים.

בקרת 
המערכת תדווח על חריגות במגוון אמצעים: הודעה דואל,  6 שנויים

 .בהתאם לדרישות העירייה טלפון
  

בקרת 
 7 שנויים

המערכת תשמור גרסאות קודמות של נתונים לאחר 
כמו כן, המערכת תאגור את הנתונים הבאים על עדכונם. 

בצוע העדכון: זיהוי המעדכן, התחנה ממנה בוצע העדכון, 
 תאריך ושעה, ערך קודם.

  

בקרת 
 8 שנויים

תכנה. הספק ישמור את  עדכונינהל מעקב אחר המערכת ת
הגרסה הקודמת של התכנה למקרים בו יצטרך להחזיר 

 .גרסה קודמת

  

בקרת 
המערכת תאפשר יצירת דוחות והצלבת מידע על מנת  9 שנויים

 לאתר שימוש לרעה במערכת.
  

 ב. הרשאות
 10 ואבטחה

מערכת ההרשאות היא כללית לכל המודולים. המערכת 
תכלול מנגנון הרשאות מתקדם הן לאחזור והן לעדכון 

בחתכים שונים בכל רמה וחתך תתאפשר הגדרת הרשאות 
 שלמה או מסך שלם.מרמת שדה בודד ועד רשומה 

למנמ"ר, מנהל המערכת ו/או מנהלי היישומים תהיה 
 האפשרות לשנות את ההרשאות של העובדים הכפופים לו.

  

 11 הרשאות

המערכת תאפשר הפעלת אמצעי בקרת גישה מכל 
 כרטיס אישי, ביומטרי ואחרים.סיסמא, הסוגים: 

תהיה אפשרות למתן הרשאות למשתמשים שאינם עובדי 
 העירייה )כגון, יועץ חיצוני(.

    

 12 הרשאות

יהיה אפשר לקבוע מספר רמות הרשאה למשל: קבוצות 
משתמשים, משתמשים בודדים והרשאה כללית )קהל(. 
קבצת המשתמש )פרופיל( ייתן הרשאות לכל הקבוצה, 

לאחר מכן יהיה אפשר להוסיף או לגרוע הרשאות 
 למשתמש הבודד.

    

 13 הרשאות

ניתן לקבוע הרשאות לקבוצות וליחידים עד לפירוט יהיה 
של תחום, קבוצת שכבות, שכבה, שאילתא, דוח וכד'. 

ההרשאה לכל נושא יהיה במספר רמות הרשאה לצפייה, 
שנוי נתון והקמת רשומה )דהיינו, הקמת שכבה או הקמת 

 ישות חדשה במערכת.

  

המערכות  כל תקשורת נתונים או העברת נתונים מ / אל 14 הרשאות
 בהצעה תהיה מאובטחת.

  

 15 הרשאות
למשתמשים יהיה גישה לכל האפשרויות והתכניות 

במערכת כפוף להרשאות שלהם. הספק לא יחסום על דעת 
 עצמו גישה למודולים, תכנית, טבלאות או כל רכיב אחר.
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 אבטחת מידע וכלי מערכת

 המודול
 מודול-תת

 הדרישה מס"ד 

 האם הדרישה קיימת ?

 קיימת
 מתלא קיי

לפרט לו"ז 
 לפיתוח

 16 אבטחה

הספק יהיה אחראי לאפשר גבוי של המערכת בכלים של 
הגיש ה למערכת . המערכת החיצונית העירייה ולתעד את 

באחריות הספק. המערכת תכלול מנגנון גבוי לכל 
המערכות ולכל המודולים. מנגנון הגבוי יהיה מסוגל 

 לעבוד ברקע גם כאשר המשתמשים עובדים עם המערכת.

  

המערכת תעמוד בכל התקנים ואמות המידה המקובלים  17 אבטחה
 סטטוטוריים.לאבטחה לרבות ההוראות מגופים 
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 תצורת המערכות המוצעות  13

הספק  .ו/או בשרתים של הספק בהתאם לבחירת העירייה המערכות תותקנה על שרתים של עירייה
שיוצגו תכנים השל הספק. בחוות השרתים דרך האינטרנט בשרתים במתקנים  השילציבור גייתן 

יתקין על חשבונו את המערכות בשרתים של העירייה ובחוות  ספקהלציבור יקבעו על ידי העירייה. 
שרות הניתן השרתים אצלו. בנוסף המציע ייתן שרותי גבוי ושחזור בתקשורת מרחוק. לגבי ה

חוות השרתים של הספק, כל העלויות, רכישת הציוד, רישיונות, התקנה וכל עלות אחרת תחול מ
  על הספק.

בכל העלויות  אה לאבטחת המערכות בהצעתו.  הספק יישהמציע יהיה אחראי להפעלה, לתחזוק
  '.דהכרוכות במתן השרות כולל רישיונות מצד שלישי, התקנה, הסבת הנתונים, וכ

מערכת ההפעלה בשרתים אם המערכת תותקן על גבי שרתים של העירייה העירייה תדאג לרישיון 
 כו'(ו ESRI ,MapGuide) הגיאוגרפיתהמערכת הפעלה של ורישיונות ה

תהיה גישה בלתי מוגבלת לאתר (. site licenseיהיה בלתי מוגבל )שיונות יר/רשאותה מספר
  ההנדסי והמידע גיאוגרפי המוצג באתר.

 
בתחנות נוספת תותקן  לבדיקה, קליטה וניהול ייעודי קרקע. מערכתהספק יתקין בתחנה אחת את 

 המערכת הגיאוגרפית נה אתעדכתשתיות. המערכות אלו תניהול מערכת לבדיקה, קליטה ו
 . DWGותייצאנה נתונים בתבנית 

למען הסר ספק מערכות בדיקה אלו תהיינה חלק מההתקשרות הכוללת ולא תשולם עבורן שתלום 
  .AutoCADות שיונינוסף. העירייה תהיה אחראית לרכישת ר

בשעת חירום.  הירייה על שרת או על תחנת עבודה את המערכות שישרתו את העירייהספק יתקין בע
 המערכות בשרת/תחנת תיתנה את כל האפשרויות והתפקודים של המערכת באתר הספק.

המערכות לבדיקה, קליטה וניהול ייעודי קרקע ותשתיות יאפשרו למשתמשים לקלוט ולהעלות 
שכבות ותוצרים אחרים למערכת הגיאוגרפית ללא התערבות של הספק. קליטה של שכבות 

ה כלול בעלות החודשית של המערכת והספק לא יהיה רשאי לכל תמורה ותוצרים מעוגנים יהי
 נוספת עבור פעולות אלו.

המציע יצרף תרשימים של מבנה המערכות בהצעה. בתרשים יצוין פירוט ומיקום השרתים, סוג 
, מסדי נתונים. המציע יגיש תרשים אחד לכל  עירייהה, ציוד סף במבנים של הירייהתקשורת לע

 קבוצת מערכות בטבלה למטה.

בתרשימים המצורפים או בתרשימים נוספים, המציע יתאר את הקשרים והממשקים בין 
, אחר(, CSV ,XMLהממשק יכלול את סוג הממשק )אצווה, מקוון(, מבנה ) תיאורהמערכות. 

 ( המקיימות את הקשר.middleware) ותנתוכו
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 טופס תצורת המערכות
 

 המציע ימלא טופס )למטה( עבור כל מערכת בהצעתו.
אם ישנן מערכות הפועלות על אותה תצורה ניתן למלא טופס אחד עבור אותן מערכות ולציין 

 לאיזה מערכות הטופס מתייחס.
 

 שם המערכת)ות(: ____________________________________________
 

שם המערכת  נושא 
 פירוט והיצרן

   שרת)י( היישום* 1.0
 מיקום השרתאת המשתתף יפרט    

   מערכת הפעלה בשרת)ים( 2.0
   בסיס הנתונים 3.0
   חבילת התכנה/מחולל היישום 4.0
   מערכת הפעלה בקצה )בצד הלקוח( 5.0
   תצורת חומרה נדרשת בקצה 6.0

 זיכרון,  תקליט קשיח,   דרישות אחרות  מעבד תתצורה מינימאלי 

   כלי הצגת הנתונים למשתמש 7.0
   מחולל הדוחות המובנה ביישום 8.0
   דרישות מיוחדות 9.0

 רשאי לפרט על דף נוסף את תצורת המערכת בהצעתו.ציע יפרט את ארכיטקטורת המערכת * המ
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 נספח: מצב קיים

 
 
 

 מידע כללי
 כמות נושא

 490 גושים
 290 תב"עות

 
 
 

 עירייהבמערכות 
 שם הספק פירוט המערכת

מעקב תב"ע, ניהול תשתיות, היטלי   וועדהניהול 
השבחה, רישוי ופיקוח, אגרות והיטלים, 

מעקב וניהול פיקוח בניה, ניהול ארכיב 
התוכנית, פיקוח על הבניה, סריקות, ניהול 

 מידע תכנוני, אתר אינטרנט הנדסי

 קומפלוט  חברת

 טקומפלוחברת   עירייהניהול נכסי 

 חברת קומפלוט כולל ייעודי קרקע גרפי ואלפאנומרי GISגיאוגרפית 

 חברת מטרופולינט פיננסית, הכנסות מערכות ליבה
 חברת קומפלוט  תמרורים

 חברת אקספונט  ניהול פרויקטים
 CRMCחברת  ניהול פניות הציבור מערכת מוקד

   
 תאגיד אזורי מי אשקלון תשתיות רטובותשכבות  מים וביוב
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 ג' מסמך
 

 ריהצעת המח
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   9/2019 מכרזהצעת המחיר 
 
 

 הוראות למילוי הצעת המחיר
הצעת המחיר. אין לרשום טופס כמפורט ב)שורה(  רותישמחיר עבור כל בהצעתו את ההמציע ימלא 

" או "  " 0בעלות של מערכת אחרת. אין לרשום סכום ""כלול" או לכלול את עלות מערכת מסוימת 
 בניגוד לאמור לעיל(. -)ריק(  או "כלול" )

 טופס הצעה לא שלמה עלול לגרום לפסילת ההצעה.
 

תחזוקה ואספקה לצורך  הקמה, הסבת נתוניםבהצעת המציע כוללת את כל העלויות הקשורות  -
 .עירייהוניהול נכסי  וועדהשל מערכות מידע לניהול ה

)שורה( בטופס הצעת המחיר. הסכום  רותישעל המציע לרשום בהצעתו את המחיר המוצע בגין כל  -
שינקוב המציע בהצעתו לא יחרוג ממחיר המקסימום ו/או מחיר המינימום הקבועים עבור כל 

 )שורה(. רותיש

 .או חלק מההצעהו/ הצעה/ותה רשאית שלא לקבל כל עירייהמודגש בזאת כי ה -

 .לא כוללים מע"מבטבלת הצעת המחיר  המחירים -
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 הצעת המחיר 
 

 חלק א'
 וניהול נכסים ומערכות נלוות וועדההמערכת לניהול 

 

  וועדהלניהול המערכות  .1
 

 מערכת מס'
 חודשימחיר 
 כולללא מוצע 

  מע"מ

 מינימוםמחיר 
  ללא מע"מ

 מקסימוםמחיר 
  ללא מע"מ

1 

המקומית הכולל מעקב  וועדהמערכת לניהול ה
אחר תכניות )תב"ע(, ניהול הרישוי והפיקוח על 
הבניה, חישוב אגרות והיטלים מקומיים / היטלי 

  פיתוח והיטלי השבחה

2,200 2,600 

 1,100 800  אתר הנדסי )כולל הקמה( 2

 
 

 ת ות אופציונאליומערכ .2
 

 מערכת מס'
 חודשימחיר 
 כולללא מוצע 

  מע"מ

 מחיר מינימום
 י ללא מע"משחוד

 מחיר מקסימום
 ללא מע"מ חודשי

 1,100 800  מערכת לניהול נכסי העירייה 1

 800 550  )אלפאנומרי( תמרוריםמערכת לניהול  2

 1,100 800  יישום לפיקוח על הבניה למכשירים ניידים 3

 700 500  מודול לניהול ישיבות 4

 1,100 800  מערכת לניהול נתוני ייעודי קרקע אלפאנומריים 5

 
 

 מודול קליטת מסמכים סרוקים –מערכת אופציונאלית  .3
 

 מערכת מס'
 מוצע מחיר

 פעמי-חד
  מע"מכולל לא 

 מחיר מינימום
 ללא מע"מ

 מחיר מקסימום
 ללא מע"מ

למערכת באצווה מודול קליטת מסמכים סרוקים  1
0005,  פעמי-תשלום חד – וועדהניהול   6,000 

 

 נכסיםספר ו וועדהעדכון נתוני  –אופציונאלי  רותיש .4
 

 מערכת מס'
 מוצע מחיר

 שעהל
 מע"מ כולללא 

 מחיר מינימום
 ללא מע"מ לשעה

 מחיר מקסימום
 ללא מע"מ לשעה

 220 190   וועדהנתוני עובד מקצועי לעדכון  1

 220 190   עירייהשל ה ספר הנכסים לעדכוןמקצועי עובד  2
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לצורך  הזרות ישלא תתחשב ב עירייהה .אופציה בהצעה והינ וועדה עדכון נתונירותי יש

 קביעת הציון לנושא מחיר.
ים תכנוניים וניעדכון נתונים בהתאם לשמעת לעת לתהיה רשאית לבקש מהספק  עירייהה

 נויים בקדסטר.יאו ש
 

העירייה רשאית לדרוש מהספק לבנות טפסים דיגיטליים אינטרנטיים שישולבו באתר 
 ירייה. ההנדסי או באתר הע

 העירייה תשלם עבור כל טפס בהתאם למחירים הבאים: 
 לטופס ללא מע"מ.₪  200לפי פס רגיל וט
 לטופס ללא מע"מ.₪  600לפי פס מקוון וט
 לטפס ללא מע"מ.₪  1,200לפי  פס מקוון הכולל חישוביםוט
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 חלק ב'
 המערכת הגיאוגרפית ומערכות נלוות

 
 

 לניהול מידע גיאוגרפימערכות  .1
 

 מערכת מס'
 חודשימחיר 
לל כולא מוצע 

  מע"מ

 מינימוםמחיר 
  לל מע"מכולא 

 מקסימוםמחיר 
  לל מע"מכולא 

1 
מערכת גיאוגרפית הכוללת ניהול ייעודי קרקע 

(GISוקומפילציה ),  ,כוללת לניהול תשתיות
  שפ"ע, אוכלוסייה על פי דרישות המפרט 

1,700 2,000 

 700 600  ועדת תחבורה מודול לניהול תמרורים ו 2

 700 600   מודול לניהול נתוני ארנונה 3

4 
ערכה לקליטה עצמית של תב"עות, תשתיות 

רישיון  ללא)גיאוגרפיים על פי הצורך ונתונים 
AutoCAD  אוArcGIS)  

800 1,000 

יישומון לקליטת נתונים מהשטח )בנושאים  5
  גיאוגרפיים כולל תשתיות(

450 550 

 
 
 

לאחר שהמערכת מכילה את כל הנתונים  - תכניות בניין עיר* )אופציונלי(קליטת  .2
 שיש בידי העירייה בעת תחילת העבודה/הסבות

 

 תוכניתקליטת  מס'
 ליחידהמחיר 
לל כולא מוצע 

 מע"מ 

 מינימוםמחיר 
 לל מע"מ כולא 

 מקסימוםמחיר 
 לל מע"מ כולא 

 350 250  נקודתית  תוכנית 1

 750 550  מגרשים 5–2 2

 1,200 900  מגרשים 10–6 3

4 
 2,000 1,500  מגרשים 25–11

5 
 3,200 2,300  מגרשים 50–26

6 
 3,800 2,800  מגרשים 100–51

7 
 4,000 2,900  מגרשים 150–101

8 
 4,500 3,300  מגרשים 151-יותר מ

9 
 1,400 1,000  )נושא( וועדההכלל 

 
תבקש מהזכיין לבצע רק את הקליטה הגרפית של התוכניות )ולא את  וועדהאם ה  *

 .60%לעיל יופחתו ב 2הקליטה האלפאנומרית( המחירים המופיעים בטבלה 
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 קליטת תשריטי חלוקה )אופציונלי( .3
 

 ליחידהמחיר  קליטת תשריטי חלוקה מס'
 לל מע"מכולא 

 מינימוםמחיר 
 לל מע"מ כולא 

 מקסימוםמחיר 
 לל מע"מ כולא 

 500 350  מגרשים 5–2 1

 800 550  מגרשים 10–6 2

 1,200 900  מגרשים 25–11 3

4 
 1,900 1,400  מגרשים 50–26

5 
 2,400 1,700  מגרשים 100–51

6 
 2,600 2,000  מגרשים 150–101

7 
 2,800 2,300  מגרשים 151-יותר מ

סריקת תשריט בנוי ותשריטי תכנון אחרים  8
  )קו כחול( תוכניתגבול ה וקליטת קו

300 450 

 
 

לאחר שהמערכת מכילה את כל  – קליטת נתונים גיאוגרפיים )אופציונלי( .4
 הנתונים שיש בידי העירייה בעת תחילת העבודה/הסבות

 

 ליחידהמחיר  קליטת נתונים גיאוגרפיים מס'
 לל מע"מכו

 מינימוםמחיר 
  לל מע"מכו

 מקסימוםמחיר 
  לל מע"מכו

 150 120  קדסטר )שאינו במסגרת העדכון של מפ"י(הקמת  1

2 
הקמה ראשונית של שכבה ממפ"י )בנט"ל, מעג"ל 

וכו'( או ממנהל התכנון )תמ"א, תמ"מ, תת"ל 
  וכו'(

250 350 

קליטת שכבה אחרת במערכת או קליטת עדכון  3
  קדסטר ממפ"י

380 500 

4 
 4,500 2,500  קליטת אורתופוטו ו/או פוטוגרמטריה 

5 
 1,100 750  הטמעת טבלת נתונים

 
 

לאחר שהמערכת מכילה  - קליטת נתונים גיאוגרפיים ובקרת איכות )אופציונלי( .5
 את כל הנתונים שיש בידי העירייה בעת תחילת העבודה/הסבות

 

 לשעת עבודהמחיר  קליטת תוכניות מיוחדות מס'
 לל מע"מכולא 

 מינימוםמחיר 
  לל מע"מכולא 

 מקסימוםמחיר 
  לל מע"מכולא 

קליטת תוכניות בניין עיר )תב"ע( ובקרת  1
  איכות

180 220 

קליטת תכנים גיאוגרפיים, הקמת שכבות  2
  וטיוב נתונים גיאוגרפיים

160 200 

3 
 110 85  עובד / מפעיל לקליטת נתונים גיאוגרפיים

 
 
 
 

____________  __________________           __________________ 
 חתימה וחותמת שם המציע  תאריך
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 ד' מסמך
 

 יםטכני נספחים
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 זוכההרת יאופן קבלת החלטה ובח:1נספח 
 
 מחירציון עבור . א
 

 :יחושב כדלקמן עלותחישוב ציון ההצעה בקריטריון 

 .100קבל ציון יביותר  המחיר הנמוך .1

 ביחס להצעה הנמוכה לפי הנוסחה הבאה: וקבל את ציוניגבוה יותר  מחירכל  .2

CM  ההצעה הנמוכה = 

iC  ההצעה הנבחנת = 
 iC/MC x 100ציון לכל הצעה נוספת = 

הציון יחשב לכל שורה והציון  לכל שורה אחרת.במשקלה שווה  הכל שורה בטבלבטופס הצעת המחיר 
 ות.הסופי למחיר יהיה ציון הממוצע של כל השור

 

 ציון ההתאמה למפרט הטכניב. 

 :חישוב ציון התאמה למפרט יחושב כדלקמן
ב' "ב. פרוט הדרישות" בנוי בצורת טבלה, כל שורה מהווה דרישה  מסמךהמפרט הטכני  -

 נקודות.  10וערכה של כל דרישה 

המשתתף יקבל את מלוא הניקוד עבור כל סעיף דרישה אם הפריט קיים ועובד בעת הכנת  -
נקודות עבור כל חודש איחור דהיינו, פריט שיהיה זמין  2אם הרכיב בפיתוח ירדו ההצעה. 

 .0חודשים יקבל ציון  5בעוד 
 

שומרת לעצמה את הזכות לבקר באתרי הלקוחות של המשתתף על מנת לחקור  עירייהה
יכולה לדרוש מהמשתתף  עירייהאת איכויות הרכיבים השונים במערכות. לחילופין ה

כת או רכיב במערכת המוצעת. בדיקות האיכות יחקרו נושאים כמו, זמן הדגמה של מער
 עירייהתגובה של המערכת, נוחות השימוש, זמן כולל לבצוע מטלה וכל נושא אחר שיראה ל

 חשוב מבחינה איכותית.
ט( בהתאם לממצאי הבדיקה. רשאית לתקן את הציון לכל פריט )דרישה במפר עירייהה

כת תדע להפעיל חייגן מתוך שדה 'מספר טלפון' בלחיצת עכבר" המער אם בסעיף "לדוגמא, 
יתברר שאצל אחד המשתתפים הנושא הזה לא פועל בצורה משביעת רצון רשאי המזמין 

 להפחית את הציון לפי ראות עיניו.
 

 

 איכותדרישות ציון . ג

 . 100הציון עבור סעיף זה יהיה ציון מתוך 
 עירייה, מראיונות שהמהצעות המציעים עירייהשל ההציון בסעיף זה יתבסס על התרשמותה 

 . תאסוף על המציע וכל דבר הנוגע להצעתו עירייהתבצע עם המציעים ומנתונים שה
 יקבע את הציונים לפי התרשמותו מההצעות ומהראיונות עם המציעים.  עירייהצוות מקצועי של ה

לחלופין תועלה או אחר או  זהכאו הראיונות תתעוררנה שאלות לגבי נושא  ההצעותאם מתוך 
תהיה רשאית לשלוח למציעים בקשות  עירייהה ,מההצעה של מציע מסוים או אצל כל המציעים

כולל פניה  ,תראה לנכון עירייההבהרה, לחקור את אותו נושא לעומק בכל דרך שהקבלת ל
 ללקוחות המציעים. 

שומרת לעצמה את  עירייהנושאים שיבדקו במסגרת קביעת הציון מופיעים בטבלה למטה. ה
 הזכות להוסיף או לגרוע נושאים מהרשימה תוך כדי בחינת ההצעות.
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 נושאים לבחינה בחלק א' של המכרז
 

 תכונה מס"ד קבוצה
 ,תפריטים בהירים, משתמש נוח ניווט בין מסכים מסכים 1 ידידותיות

 הקפצת חלונות והתראות יזומות על ידי המערכת

והמערכת לניהול  וועדהאינטגרציה בין המערכת לניהול  2 
 והמערכת הגיאוגרפית עירייהנכסי ה

 ניהול תהליכים הנדסיים כולל תזכורת והתראות 3 פונקציונאליות

 טיפול במעקב תב"ע  4 

 כולל יישומון שוי ופיקוחיתהליכי רטיפול ב 5 

  לרבות השבחה טיפול באגרות והיטלים 6 
 עירייהברישום ומעקב אחרי נכסי הטיפול  7

ועדת תנועה/תחבורה )נתונים תמרורים, ניהול  8 
 אלפאנומריים(

  ניהול ישיבות 9 
( הכנסות)פיננסית ו עירייהבליבה ת ולמערכ ממשקים 10

 ולתאגיד המים

, לממשל זמין ומערכות (GISממשקים למערכות גיאוגרפיות ) 11 
 מנהל התכנון

 אינטרנט אתר 12 

 דוחות ניהולכולל הפקת דוחות  13 

  והיקף הנושאים הנכלליםהמערכת התרשמות מ 14 כללי

 התרשמות מניסיון המציע 15 

  16 אחר
 
 

 נושאים לבחינה בחלק ב' של המכרז
 

 תכונה מס"ד קבוצה
 ,תפריטים בהירים, משתמש נוח ניווט בין מסכים מסכים 1 ידידותיות

 הקפצת חלונות והתראות יזומות על ידי המערכת

 גיאוגרפים כלי מדידה, מקרא וכו' םכלי 2 

 ניהול תהליכים הנדסיים כולל תזכורת והתראות 3 פונקציונאליות

 ניהול ייעודי קרקע והפקת דף מידע 4 

 ניהול תשתיות 5 

  ניהול תשתיות ונושאים עירוניים 6 
 תנועה/תחבורהניהול תמרורים, ועדת  7

 יישומון הנדסי 8 

 ממשקים למבא"ת ומערכות מנהל התכנון 9 
 

( הכנסות)פיננסית ו עירייהבליבה ת ולמערכ ממשקים 10
 ולתאגיד המים

 קליטת נתונים ממערכות בעירייה והצגתם על גבי המפה 11 

אינטגרציה בין המערכת הגיאוגרפית והמערכות  12 
 , ייעודי קרקע וכו'(וועדההאלפאנומריות )ניהול ניהול 

 דוחות ניהולכולל הפקת דוחות  13 

  והיקף הנושאים הנכלליםמערכת התרשמות מה 14 כללי

 התרשמות מניסיון המציע 15 

  16 אחר
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עצמם ואת המערכות שלהם במועד שיקבע אחרי המציעים יוזמנו להציג את  –ניהול הראיונות 
דקות. לאחר  10-איון המציע יציג את עצמו ואת החברה שלו במשך כיפתיחת ההצעות. במעמד הר

מכן המציע יציג את המערכות שבהצעתו. הדגמה זו תהיה על מערכת "חיה" ולא במצגת 
powerpoint נה.ישאלו שאלות והמציע יעמכן חברי הצוות המקצועי . לאחר 

 
 
 
 
 

 משוקלל(ציון סופי ציון כללי ). ד

 .הסברים -א' פרק א'  מסמךב 9.8טבלה המופיעה בסעיף המשקולות בהציון הכללי יחושב לפי 
 כל ציון שנקבע לסעיפים בטבלה יוכפל לפי המשקל של אותו סעיף.

 
F ציון משוקלל = 

jF   =iSxiW 

iS  ציון = 

iW משקל = 
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  SLAרותיהסכם רמת ש:2נספח 

 
 .עירייהלא תעמוד בדרישות ה ,של הספק רותישהנספח זה מתייחס למקרים שרמת 

 -ב'  מסמךבבהסכם והמפורטות  איכות התוצריםובלוחות הזמנים ת הספק עמידלהבטיח את  מטרה:
 מפרט טכני.

 חלק בלתי נפרד מהחוזה עם הספק. מהווהרות זה יהסכם רמת ש
 זמן תחשב כהפרה יסודית של החוזה. רות לאורךיעמידה בתקן רמת הש-אי
 

 . להלן 1כמפורט בטבלה -"תקלה" :הגדרות
 או תהליך חיוני. העדר שרות של המערכת –"השבתה"  
 .הקנס עלפיאחר מכן ל התקלה/השבתה תיקוןהינו פרק הזמן ל – "תקן זמן לתיקון" 

 
 : הגדרות של תקלה1טבלה    

 

 קנס  תקן זמן לתיקון  / תקלה נושא 

1.  
חוסר בתהליך שהוצהר עליו כי הוא קיים וראוי 

 להפעלה מידית
 ליום₪  100 יומייםתוך 

2.  
( רגולטורמאסדר )פיגור מימוש החלטה של 

 מהמוזכרים במסמכי המכרז
בהתאם להנחיות 

 המאסדר
 ליום₪  150

3.  
 ליום₪  50 תוך יום אחד מסך קליטה או עדכון שאינו מתפקד

4.  
 ליום₪  50 תוך יום אחד מטופלתשלא  תקלה מדווחת במערכת

5.  
 ליום₪  50 תוך יומיים אי מסירת תיעוד ע"פ הנדרש

6.  
 ליום₪  100 תוך יום אחד פיגור בתוכנית ההסבה

7.  
 ליום₪  50 תוך יום אחד פיגור בתוכנית ההטמעה

8.  
 ליום₪  50 תוך יום אחד פיגור בקליטת נתונים, תכניות, שכבות במערכת

9.  
 ליום₪  50 תוך יום אחד נדרשאי יכולת להפיק דו"ח 

10.  
סיום אי העברת נתונים לעירייה כפי שמופיע בנוהל 

  ההתקשרות
 ליום₪  100 תוך יום אחד

11.  
 ליום₪  50 תוך יום אחד  הספקבות יאי עמידה בסעיף מהתחי

12.  
 ליום₪  50 תוך יום אחד אי תיקון תקלה במסך און ליין

13.  
 ליום₪  50 תוך יום אחד אי העברה ו/או קליטה של נתונים בתקשורת.

תמיכה טלפונית במשרד כולל תמיכה מרחוק דרך   .14
מרגע החיוג  שניות 90מערכת התקשורת תוך 

ה' וביום -בימים א' 17:00 - 8:00לתמיכה בין השעות 
 12:00עד  8:00-ששי  וערב חג מ

 ותשני 90מקרים ביום החורגים מזמן המתנה של  5

בו  ליום₪  50 תוך יום אחד
או  5ארעים 

 יותר מקרים

השבתה של מערכת או של תהליך חיוני כפי   .15
 למטה 2שמופיעים בטבלה 

שעה ל₪  50 תוך שעתיים
מתוך יום 

 העבודה
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 ותהליך חיונייםמערכת : 2טבלה 

 מערכת / תהליך 

1.  
 מודול מעקב תב"ע

2.  
 מודול רישוי ופיקוח

3.  
 ייצוא/ייבוא נתונים למאסדר 

4.  
 קרקעמודול ייעודי 

5.  
 מודול ניהול תשתיות

6.  
 כל נושא הקשור לשעת חירום

7.  
ה כל מערכת / מודול / תהליך שהשבתתו תגרום להפסד כספי או פגיע

 העירייהבמוניטין 
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 הדרכה והטמעה:3נספח 

 

 
ידאג לליווי והדרכת המשתמשים עד שהם יוכלו  וועדההנתונים במערכת של ההספק במסגרת הטמעת 

 באופן עצמאי. מערכות התכנהעבוד עם ל
 

כולל הדרכה וליווי י המכרז נושא, עם שאר מסמכי המכרז, את תכניתו להטמעת עירייההספק יגיש ל
בחדר  תפרונטליהדרכה העובדים. בתכנית ההטמעה וההדרכה הספק יפרט איזה סוגי הדרכה יבצע: 

: מדריכים מודפסים, , כגוןלמשתמשיםיוגשו תיעוד והדרכה ל םאמצעיהו תפרטנירכה הדהדרכה, 
 המחשה מקוונת ועוד. ,תקליטורים

 
לבצע את  יםמסוגל יםמסתיים בנקודת הזמן בה העובד יםעובדהליווי של שלב הטמעה המערכות וה

  .של הספק ללא עזרה של מדריך או עובד תמיכה ,בשגרה יהםמטלות
 

הספק מתחייב לבצע שני ימי הדרכה בשנה על חשבונו לעובדי העירייה בנושאים לאחר שלב ההטמעה 
  הרלוונטיים )ריענון, חידושים, עדכונים וכדומה.

 
 אומדן מספר המשתמשים במערכות.וקבוצות משתמשים בטבלה המפורטת להלן רשימת 

 

 מספר משתמשים נושא

 1 עירייה/  וועדהמהנדס ה

 1 למערכות המידעהאחראי 
 10 משתמשים במערכת רישוי הבניה

 7 כולל יישומון משתמשים במערכת פיקוח על הבניה
 20-30 ובאגף הנדסה  עירייהמשתמשים אחרים ב

 
 

בעלי פת חלהעירייה תדרוש שעות הדרכה נוספות )למשל, במקרה של האם בהמשך ההתקשרות 
 .עבור כל שעת הדרכהללא מע"מ ₪  200תשלם סכום של  עירייהה (תפקידים

 
למען הסר ספק, תכנית ההדרכה אינה פוטרת את הספק מהחובה לספק שירותי מוקד תמיכה 

(helpdesk.) 
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 : סיום ההתקשרות4נספח 
 
. לעניין זה עירייהל ספקהעברה חלקה בתום תקופת ההתקשרות בין הברואה חשיבות רבה  עירייהה

את המקרה בו הסתיים פרק הזמן של החוזה ולא הוארך, או הוארך  תתום תקופת ההתקשרות כולל
 מסיבה כלשהי. ספקפרק הזמן והסתיים או הופסקה עבודת ה

  :עם תום תקופת ההתקשרות

המקומית  וועדהעירייה והביחס להמידע והידע הנתונים, את כל  עירייהלהעביר לידי ה ספקעל ה .1
ימי עבודה מתום תקופת  7 -, זאת לא יאוחר מעובדיואו אצל ו/שהצטבר אצלו  לתכנון ובניה
 .ההתקשרות

טבלאות לאת כל התיעוד, אופן גזירת המידע מהמערכת נוהל המפרט  עירייההספק יעביר ל .2
 נתונים אוניברסאליות הניתנות לקריאה ולהסבה למערכות אחרות.

קבצי אב, קבצים גרפיים, לים את כל קובצי המערכת, לרבות הנתונים, במקרה זה, כול .3
אור יכולל ת וכיו"ב , טבלאות עזרלוגים, אינדקסים, משתמשים, הרשאותמסמכים, תמונות, 

נתונים אלה יועברו על מדיה מגנטית או בכל מדיה אחרת לפי דרישת  .תוכן הטבלאות והשדות
 .עירייהה

ותהליכי  וועדהבור העברת הנתונים, מידע לגבי ההספק לא יהיה רשאי לכל תשלום נוסף ע .4
 ה ו/או נוהל מסירת המערכת.  זהעבודה, הציוד אם יש כ

בה המערכות של הספק )הזוכה  םיחודש 6 עד שלתקופה ב( היא "חפיפה"תקופת המעבר )להלן:  .5
  ת של הספק החדש.והמערכבמקביל לכניסתן לשרות של  במכרז זה( ממשיכות לפעול

עד לקבלת  "חפיפה"את המערכות גם בתקופת הל יעבמכרז זה( ימשיך להפ הספק )הזוכה .6
בתקופת שעליו להפסיק את מתן שרותי מערכת המידע נשוא מכרז זה.  עירייההוראה בכתב מה

רותים נשוא מכרז זה לרבות תכניות להורדת נתונים יה"חפיפה" הספק ימשיך לספק את הש
 .כולל מבנה אקסל בקבצים אוניברסליים

הספק יהיה רשאי לקבל תמורה עבור הפעלת המערכות בהתאם למפורט  "החפיפה"קופת בת .7
 לספק. ה עירייההתקשרות בין ה סכםהל 5בסעיף 

 ,על הפסקת השרות עירייהמיום קבלת הוראה בכתב מה ,הספק ימשיך להחזיק במשך שנתיים .8
 בנספח זה.  5-ו 4כל הנתונים והמידע המפורטים בסעיפים  בוי של יג

לעמוד  ספק, חייב העירייהלמען הסר ספק יצוין כי גם במקרה בו ההתקשרות מופסקת על ידי ה .9
 .בנספח זה ותהמפורטבהתחייבויותיו 
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