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 25/19מכרז פומבי מס' 

 לרישיון שימוש, תחזוקה ותמיכה במערכות ליבה ודיגיטל 
 

 הזמנה להציע הצעות

 

 

רישיון שימוש, תחזוקה מתן ל "המועצה"( מזמינה בזאת קבלת הצעות -צה המקומית זכרון יעקב )להלן ועמה

 כמפורט במסמכי המכרז. עבור המועצהותמיכה במערכות ליבה ודיגיטל 

 
תשלום  את תנאי המכרז, המסמכים הנלווים ונוסח החוזה עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום ניתן לקבל תמורת

  - 08:30ה'  בשעות  –)התשלום לא יוחזר( במשרד מזכיר המועצה המקומית זכרון יעקב בימים א'  2500₪ של 
12:00 . 

 
ניתן לעיין במסמכי המכרז טרם רכישתם במשרד מזכיר המועצה המקומית ללא תשלום, או באתר המועצה 

 . www.zy1882.co.ilשכתובתו 
 

או ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית בכל תנאי, נתונה  תבנקאי המחאהש ההצעה לצרף להצעתו  מגי על
ידי על פי דרישת המועצה וללא כל הגבלה. הערבות תהיה בנוסח המצורף למסמכי המכרז, בשיעור של  רעון מלפי

 01.01.2020בות תהיה בתוקף לפחות עד ליום  יהיה הנערב. הער והמציע 30,000₪
 

 . הצעה שלא צורפה אליה ערבות כנדרש לא תדון כלל
 

 המשתתף יגיש את הצעתו בשתי מעטפות באופן הבא:
 :2או  1על כל אחת מהמעטפות יצוין מס' המכרז וכן יצוין מס' המעטפה 

  4' מפרק תכלול את כתב ההצעה בלבד המופיע כחלק ג – 1מעטפה מס' 
 כולל ערבות.כרז ממסמכי ה תכלול את יתר – 2מעטפה מס' 

 
לתיבת המכרזים במזכירות המועצה לא יש להכניס את ההצעות וכל מסמכי המכרז, חתומים על ידי המציע 

 בצהרים. 13:00בשעה  29.10.2019 יאוחר מיום
 

 מסירת ההצעה תהיה ידנית בלבד )לא בדואר(.
 

יקט כולו או מקצתו, מותנה פרוע הווביצ וע הפרויקט, כולו או מקצתו, נמצא בהליכי אישור,*התקציב לביצ
 שור תקציבי באמור.בקבלת אי

 
 

 ו דשאזי 

 ראש המועצה המקומית   

 זכרון יעקב                

http://www.zy1882.co.il/
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 אישור קבלת מכרז
 

 :המכרזסמכי המציע מאשר בזה, כי קיבל לידיו את מ

 ____________________________גיד: שם התא

 

 __________יך קבלת המכרז: __________תאר

 

 שם מלא של מקבל המכרז:   _____________________   

 

 פרטי איש הקשר מטעם המציע להמשך הקשר בנושא המכרז

 שם:  _________________

 

 תפקיד: _______________

 

 ___טלפון:  _________

 

 :_____________טלפון נייד 

 

 _________@________________________ייל: ____כתובת אימ

 פקס: _____________ פרסמ

 

 שם איש קשר נוסף מטעם המציע : __________________ 

 רי של איש הקשר הנוסף: ______________אמס טלפון סלול

 

 _______________ חתימה: : ___שם נציג המציע: _______   תאריך: ________  שעה
 
 

__________ ותמת:חתימה: ___________  ח    _    ________  שם המקבל: 
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 זכרון יעקבהמועצה המקומית 
 
 
 
 

  25/19מכרז פומבי מס.
 
 
 

לרישיון שימוש, תחזוקה ותמיכה במערכות ליבה 
 ודיגיטל

 
 

 מסמכי המכרז כוללים:
 

 : הוראות ותנאי המכרז1פרק 
 ותת הנדרשתים והמערכוהשירותיחום אפיון ו: 2ק פר

 החוזה, תנאים כלליים: 3פרק 
 עית המצ: הצע4פרק 

 
 
 
 
 

           
 
 

 2019ספטמבר 
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 1פרק 

 הוראות ותנאי המכרז

 

הצעות למתן רישיונות שימוש, תחזוקה להגיש (, מזמינה בזאת המועצה -)להלן  זכרון יעקבהמועצה המקומית 

מוניציפאליים שונים ל תחומי פעולה ת לתפעול ממוחשב שהמשמשו מערכות -ונית ב עירומחשודיגיטל ותמיכה 

 .פורט להלןשי כפי ועצה,במ

 

 מסמכי המכרז

 במכרז זה ארבעה חלקים, וכל אחד מהם מהווה חלק בלתי נפרד הימנו: .1

 : הוראות ותנאי המכרז. 1פרק  .1.1

 ': פרטים כלליים של המציע.נספח א
 יצות.ת ממלקומיו: רשויות מנספח ב'
 : נוסח ערבות בנקאית.נספח ג'

 ה לבחירת ההצעה הזוכה.': אמות מידח דנספ
 פורמט טופס משוב להדגמת מערכות המידע על ידי המציע. ':ה נספח

 אישור בדבר קיום ביטוח. נספח ו': 
 
 

 (SOW: אפיון ותיחום השירותים והמערכות הנדרשות )2פרק  .1.2

 .וייםוגיב , סייבראבטחת מידע נספח א': 
 מחויבות לאבטחת מידע הרתהצ ' :ב נספח

 CISOהצהרת  נספח ד :
 

  
 יים.ללכ םי, תנא: ההסכם3פרק  .1.3

 .SLAרמת שירות  נספח א':
 

 : הצעת המציע.4פרק  .1.4

 : פרוט טכנולוגיות המערכות.חלק א'
 : מידת המענה של מפרט המערכות.חלק ב'

 הצעת המחיר.  חלק ג':
 

 

 . מורותהזכויות במסמכי המכרז ש .2

 

 לצורכי מוששי תכותרותמצאות ואין לעשות בך ורק לנוחות ולהרז נועדו אבכל מסמכי המכ יםהסעיפ תרותוכ .3

 פרשנות מסמכי המכרז.
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 מצב קיים –רקע 

של מופעלות מערכות מידע פיננסיות ממוחשבות מרכזיות מבית היוצר  זכרון יעקבבמועצה המקומית  .4

 הינן:. המערכות המופעלות EPR Sysהחברה 

  אגרות והיטלים ,מיסיםה ית גבמערכ .4.1

    פיננסיתת מערכ .4.2

  מערכת רווחה  .4.3

 י נושאתשלומים אינטרנט ו .4.4

 אירכוב מסמכים  .4.5

 

 במועצה מופעלות מערכות מידע נוספות שמקורן בספקים אחרים: .5

 מ שכרמל" –מערכת שכר  .5.1

 אסיף. –ניהול כספי בתי ספר  .5.2

  .טלאוללי, על ידי קו שי,ה אנות מענבאמצעומים תשלו .5.3

 מערכות רמה-רישוי עסקים  .5.4

 מילגםשל  "מ גאמערכת אכיפה  .5.5

 םגשל מילמטרופארק  –וחניה  פיקוח  .5.6

 Cityconnect –קד ומ .5.7

 טלרום פתרונות מחשוב בע"מ -אתר אינטרנט  .5.8

 83קומפלוט  – GISהנדסה ו  .5.9

 

 מהות השירותים הנדרשים

של מערכות המשמשות דיגיטל ומחשוב עירונית ה יכתמו תחזוקהמוש, ישיונות שימכרז זה מתייחס למתן ר .6

סמכי המכרז, והכל למ 2בפרק  טותפורמשונים במועצה, החומי פעולה מוניציפאליים של ת לתפעול ממוחשב

 על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

תר ביו ן המתאיםהפתרויימים, את מטרת מכרז זה הינה לבחור מבין פתרונות המחשוב המוניציפאליים הק

חייב את . אין בכוונת המועצה לCost / Performance – עבור המועצה בהתייחס לשיקולי עלות ותועלת

או "להמציא גלגלים". יש בכוונת המועצה להתקשר עם מציע שברשותו כות חדשות מערתח פהמציע ל

 ימאלית. ופטהא   (T.C.O. – Total Cost Of Ownership) ַבעלות כוללת ְבעלותהמערכת המתאימה ביותר 

 

 עבודה , מסמכים, ותוכניותזמן הביצוע 

ם לתוכניות העבודה שצרף במכרז בהתאכה י זכעם קבלת ההודעה ה להתחיל במתן השירותים כה יהיעל הזו .7

במסמכי המכרז  3כמפורט בפרק למכרז ואושרו על ידי המועצה, ולספקם במהלך כל תקופת ההסכם, 

ם ם את השלבים המפורטים לעיל לצורך קבלת תעודת סיו)החוזה תנאים כלליים(. המציע יהיה חייב לסיי

למועצה  מהיום בו נמסר למציע כי הוא זכה במכרז. יםימ 60למסמכי המכרז, תוך  3לפרק  30כמפורט בסעיף 

לתקופה קפו של ההסכם יך תו( לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להארפציה)אורירה כות בד מוקנית זבלב

 . חודש 12לתקופה בת  פעםכל ב, נוספות חמש שניםשל 
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בכל עת, לאחר שהודיע על לו טלסיים תוקפו של ההסכם ולב, הזכות בידי המזמין למרות האמור בסעיף זה

יום לפני מועד הביטול, ולספק לא תהא כל טענה ו/דרישה ו/או תביעה כלפי  30כך בכתב לספק לפחות 

   המועצה בעניין זה.

 

המועצה. על  על המציע לצרף למסמכי המכרז תוכנית עבודה מפורטת ברמת אבני דרך ותוצרים לאישור .8

 התוכנית לכלול: 

 ך ותוצרים כולל לו"ז ומשאביםי דרת אבנרמב תטפורסבה מית התוכנ .8.1

 רים כולל לו"ז ומשאביםתוכנית התקנה מפורטת ברמת אבני דרך ותוצ .8.2

 ברמת אבני דרך ותוצרים כולל לו"ז ומשאביםתוכנית הדרכה מפורטת  .8.3

 "ז ומשאביםתוכנית הטמעה מפורטת ברמת אבני דרך ותוצרים כולל לו .8.4

 לחוזה 37עיף בסר גדכמוח קולההל ת בדבר מנקורות חיים, שם והמלצו .8.5

" בהתאם למוגדר  DRPלהל"ן "   Disaster Recovery Planning  -תוכנית התאוששות מאסון  .8.6

 למסמכי המכרז. 2רק מספר לפ 6בסעיף מספר 

היות תואמת וכנית ל. על התBCP – Business Continuity Planתוכנית רציפות עיסקית/שרותית  .8.7

 מצב אסון ות להיערכב דןה 5ק חל 1495י את התקן הישראל

 :יש לפרט אמצעים לכל סעיף בנפרד במענה המציע.  ב .8.8

לשיבוש הקוד המוצעות  ל המערכות בפני פעילות לוחמת סייברד המקור שבאבטחת קו .8.8.1

 )בתוכנה(  

 לשיבוש בסיסי הנתונים   בפני פעילות לוחמת סייבר Data Basesבהגנה על בסיסי הנתונים  .8.8.2

וכל כלי תוכנה אחר שהספק משתמש בו לצורך  BIים נתונית ליד ליכ ח,ותכלי הפי בהגנה על .8.8.3

 וכד'  ,Oracle Discoverer, קוגנוס  ,Oracle, Acssesמערכותיו כגון פיתוח, תחזוקה ותפעול 

 בתווך התקשורת  .8.8.4

 במשרדי המציע .8.8.5

 בשרתים המוצעים .8.8.6

 המועצה( שבונה שליצוע על ידי המועצה ועל חבמשרדי המועצה )המלצות לב .8.8.7

מחשבים ניידים של בעלי תפקידים במועצה, עבודה בגורמי חוץ, נות ותח הקצת ודבעמ .8.8.8

 של בעלי תפקידים וכד' Smart Phonesטאבלטים ו 

המאשרת כי הפתרון Chief Information Security Officer (CISO) ומה על ידי  הצהרה חת .8.9

המכרז. מכי למס 2ק פרל חיםכלל ובנספשות אבטחת המידע המוגדרות במכרז בהמוצע עומד בכל דרי

 CISOשרת ל ידי גורם הככפי שנופקה ע CISOלאישור יש לצרף את תעודת ההסמכה של החותם כ 

 .המצהירוקורות החיים של  ואת

 2רישום שם ממונה אבטחת מידע שהינו עובד שכיר קבוע אצל המציע בנספח ג' לפרק מספר  .8.10

 .מכי המכרזבמס

  של ממונה אבטחת מידע במציע  ,יעה במצימחת יורשידי מעל  חתום ,סמכההב הצרוף כת .8.11

, בנושאי אבטחת מידע 2לפרק נספח א' סעיף וסעיף ב כלד לי בכתב יד בדיו Vת סימון באות הלטיני .8.12

 סייבר וגיבויים

 המציע עםמטפרויקט המנהל של והמלצות תעודות הסמכה  ,קורות חיים מפורטים כולל שם .8.13
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 כי המכרז.כל מסמך אחר המוגדר במסמ .8.14

 )תנאי סף( כרזת במתפושתה יאתנ

 ד הגשת ההצעה, על דרישות הסף המפורטותרז אך ורק מציעים העונים במצטבר, במוערשאים להשתתף במכ .9

 להלן:

 .שנים לפחות טרם הגשת מועמדותו למכרז 5המציע הינו תאגיד הרשום כדין  .9.1

 ישום תאגיד.על המציע לצרף תעודת ר

 המצ"ב 1רק לפ א'ח פסבנים ים המפורטעל המציע למלא את הפרט

רשויות  5 –לפחות ל נסית מערכת גביה ומערכת פינשירותי מכרז זה רסום במועד פהמציע מספק  .9.2

 מתגוררים לפחות ןשבתחום שיפוטת ות מקומייורשושתי מתוכם לפחות מקומיות במדינת ישראל 

 .2017 שנת  נתוני הלמ"ס לסוףתאם לבהזאת ן, חת מהבכל א תושבים 20,000

  למסמכי המכרז.  1כנספח ב' לפרק בטבלה המצורפת אלו גופים  ברבדים א את הפרטמלהמציע ל לע

 ליקציות והרישיונות הנכללים בפתרון המוצע.ע מורשה להפעיל ולספק את האפציהמ .9.3

 . המוצע חברה בעלת זכויות היוצרים על הפתרוןעל המציע לצרף אישור המעיד על כך מה

: )לפני מע"מ( בכל אחת מהשנתיים האחרונות ₪ליון מי 5.0על מ נויע היל המצתי שהשנ כספיר הומחזה .9.4

 2018ו  2017.

 .אישור רו"ח המעיד על כךע לצרף על המצי

בשורה  3מספר בטור חיר עת המחלק ג' בטבלת הצ 4 רקפהעלות החודשית הכוללת של הצעת   המציע ב .9.5

וד בטווח שלא תעמעה הצ מ.ע"לפני מ ₪ 19,500ולא תפחת מ   ₪ 23,750לא תעלה על  האחרונה

 תיפסל על הסף. ,המחירים המוגדר בסעיף זה

 

 אשרנדרש המציע לצרף כאמור לעיל, חייבים להתייחס לאישיות המשפטית כל האישורים והמסמכים אשר  .10

ם שוריבל אירשאית לא לק צה תהאע. המוו/או לקבלן משנה עליו הצהיר המציע בהצעתו הצעהישה את המג

 משפטית אחרת.ים לאישיות ם אשר מתייחסמסמכיאו 

 

 

לאחר הגשת ההצעות למכרז,  לעדי, לדרוש מהמציע, בכל עת אףהבהמועצה רשאית, לפי שיקול דעתה  .11
 קשור לניסיונו ויכולתו של המציע.ות בכל המלצו הלהשלים מידע חסר או פרטים חסרים א

 

 מסמכי ההצעה: .12
פרטים ע שויות מקומיות...( ימלא המצי. לעיל, )ניסיון בחמש ר9.2ף תנאי הסף הקבוע בסעי כחתולה .12.1

 למסמכי המכרז.1בהתאם לנוסח המצורף בנספח ב' לפרק 

ף את האישור על המציע לצר  לעיל, )אפליקציות ורישיונות( 9.3להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף  .12.2

 יף זה. עהנדרש בס

 לצרף אישור רו"ח הנדרש.. לעיל, יש 9.4בסעיף  עלהוכחת תנאי הסף הקבו .12.3

. לעיל, יש לצרף תעודת רישום תאגיד ולמלא את הפרטים 9.1הסף הקבוע בסעיף תנאי  להוכחת .12.4

 .1המפורטים בנספח א' לפרק 

 מסמכי המכרז. קבלה על רכישת .12.5
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ות נעל ניהול פנקסי חשבון מוסמך או מפקיד שומה ואה חשבועדכני מר אישורלצרף  על המציע .12.6

תעודת  , וכן1976-יפת ניהול חשבונות( תשל"וכאלפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ) ,ורשומות כנדרש

 עוסק מורשה.

 תאור כללי של המציע/ פרופיל חברה. .12.7

ל שנשלחו. על במכרז בכתב, ככסט מלא של כל מסמכי המכרז, לרבות הודעות שנשלחו למשתתפים  .12.8

 המציע לחתום על מסמכי המכרז. 

ן מאת רשם החברות בדבר פרטי יד יצורף להצעה גם תדפיס נתונים מעודכדי תאגצעה על יההוגשה ה .12.9

התאגיד, מנהלי התאגיד והשעבודים הרובצים על נכסיו , וכן אישור עורך דין או רואה  הרישום של

וכי החתימות על גבי מסמכי המכרז וההצעה  החתימה בתאגיד חשבון של התאגיד באשר לזכויות

 ועניין. התאגיד לכל דבר מחייבים את

תנאי, נתונה לפירעון מיידי על פי דרישת בת המועצה, בלתי מותנית בכל ערבות בנקאית אוטונומית, לטו

והמציע  ₪ 30,000של בסכום המועצה וללא כל הגבלה. הערבות תהיה בנוסח המצורף למסמכי המכרז, 

 01.01.2020ות תהיה בתוקף עד ליום הנערב . הערביהיה 

 ורפה אליה ערבות כנדרש לא תדון כלל.שלא צ הצעה

וש הארכת תוקף הערבות לתקופה נוספת והמציע יאריך את תוקף הערבות על רשאית לדר המועצה תהא

 פי הדרישה. אי הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לחילוטה. 

כולה או חלקה, צעתו, הבו מ פירעון כל אימת שהמציע יחזורלהגיש את הערבות לתהא רשאית  עצההמו

המכרז ו/או ינהג התחייבויותיו בהתאם להצעה ו/או לאיזה ממסמכי  בכל דרך שהיא ו/או לא יקיים אחר

הפסד שלא דרך מקובלת ובתום לב, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של המועצה לפיצוי בגין כל נזק ו/או 

 עקב ההפרה כאמור. שיגרמו לה

ורים לעיל, רשאית המועצה , מטעם זה בלבד ולפי ים האמכמהמסמלא צירף המציע להצעתו איזה 

המציע או לחלופין לבקש כי יוסיף, ו/או ישלים  שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של

כן רשאית המועצה  ם המפורטים בה.איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונייתקן ו/או יבהיר ו/או 

 דעתה הבלעדי. שיקול  , לפילהתעלם מפגמים שאינם מהותיים

וש מהמציע שימציא כל מסמך רשאית המועצה ו/או מי מטעמה לדרמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל 

אחר ופרט אחר הדרוש לה לצורך בחינת ההצעה וכן לקבוע את המועד הנדרש לצורך המצאתם של אלו. 

 צה. על המוא לדון בהצעתו של מציע שלא יענה לדרישות אלו שמועצה רשאית שלה

 

 

 רכישת מסמכי המכרז .13

 המועצה. אצל מזכירבמשרדי המועצה, שתם, ם רכיטרב המכרזניתן לעיין במסמכי  .13.1

 . בכל מקרה דיויל, אשר לא יוחזרו ש"ח 2,500 למועצה ש רכישת מסמכי המכרז ישלם הרוכ תמורת  .13.2

 

 

 הגשת ההצעהאופן  .14
רז וכל המסמכים אשר על המציע למלא שה כל מסמכי המכוסמכי המכרז פיר"ההצעה" על פי מ .14.1

 פי תנאי מכרז זה. במסמכי המכרז או לצרף אליהם על
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לנכון לצרף  המציע מוצאועל המציע להגיש את הצעתו בפורמט המדויק של מסמכי המכרז. במידה 

 מסמכי לסדר של לה לאותו פרק ועמוד בהתאםם ארף מסמכיעליו לצ הצעתו,מסמכים כלשהם ל

שת פי שקיבל אותם מהרשות המקומית. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי סדר מסמכי הגהמכרז כ

 המקומית.המכרז נדרש שיהיה תואם לסדר מסמכי המכרז כפי שהמציע קיבל אותם מהרשות 

סמך שצורף להצעת המציע, אך לא א להתחשב בכל משומרת לעצמה את הזכות להמקומית  הרשות

על המציע למספר את העמודים בהצעתו במספר רץ. על המציע  דרש.נלסדר המסמכים הבהתאם 

 את המספר הסודר של העמוד בהצעתו. ()בתחתית העמוד בכל עמוד ועמודלציין 

 המשתתף יגיש את הצעתו בשתי מעטפות באופן הבא: .14.2
 :2או  1ן יצוין מס' המעטפה ן מס' המכרז וכעל כל אחת מהמעטפות יצוי

  4בלבד המופיע כחלק ג' מפרק כתב ההצעה  תכלול את – 1' מעטפה מס

 כולל ערבות.תכלול את יתר מסמכי המכרז  – 2מעטפה מס' 

את ההצעות וכל מסמכי המכרז, חתומים על ידי המציע יש להכניס לתיבת המכרזים במזכירות 

 בצהרים. 13:00בשעה  29.10.2019ר מיום  המועצה לא יאוח

 
 ולא יאוחר מהמועד הנקוב לעיל.  ואר(דא בה תהיה ידנית בלבד )למסירת ההצע

 
להשלמה אחר שהושלמו בו כל הנתונים הנדרשים ההצעה תוגש בעותק מקורי של מסמכי המכרז, ל  .14.3

המועצה אולם ת הצעתו, וללא כל הסתייגות או תיקון שהוא. כל הסתייגות של מציע עלולה לפסול א

ת. הודיעה ההצעה כמוגשת ללא הסתייגו לם מההסתייגות, ויראו אתרשאית לדון בהסתייגות או להתע

ייחשב הדבר כהפרת  ב הוא לחתום על החוזה,המועצה למשתתף כי היא מתעלמת מההסתייגות, וסר

 ת.בנקאיבות ההער לחלט התחייבויותיו של המציע עקב הזכייה והמועצה תהיה, בין היתר, רשאית

 .ההצעה תרשם בעט או תודפס .14.4

ונספחיהם ידועים המכרז, החוזה כהצהרה ואישור שכל פרטי  הותו של המציע במכרז, כמוהשתתפ .14.5

 על פי החוזה. דיעות והכישורים לבצוע העבודה ונהירים לו וכי יש לו כל הי

 לא  המכרזמפרטי  הםכל טענה בדבר טעות, או אי הבנה, בקשר לפריט כלשהו או לפרטים כלש

 לאחר הגשת הצעת המציע.תתקבל 

י, להאריך את המועד האחרון להגשת ות, לפי שיקול דעתה הבלעדכמועצה שומרת לעצמה את הזה .14.6

יום אחד  לכל המאוחר פות, בהודעה אשר תשלח לכל המשתתפים במכרז ההצעות למכרז לתקופות נוס

 לפני המועד האחרון להגשת ההצעות.

יע, על ידי המצ ר הטלפון, הפקס ופרטים נוספים שלירשם שמו, מספ ,רכישת מסמכי המכרזבמועד  .14.7

ד כי על מציע להקפיבמסמכי המכרז.  כאישור קבלת מכרזה  על גבי הטופס המסומן צמזכירות המוע

גת כפי יו אכן נרשמו כאמור, וזאת על מנת לאפשר למועצה לזמן את המציע לערוך מצשמו ופרט

 .להלן 40הנדרש בסעיף 

על   קת, והעHard Copy -מקור ב עותקים: בשניעל כל נספחיה ומצורפיה  הצעתולהגיש את על המציע  .14.8

ובנוסף קובץ/ תיקייה המכיל  ,PDFמסמכי המכרז סרוקים בקובץ  ) Disk On Keyגבי מדיה מגנטית )

עניינים. הקובץ יוגש כך שכל אחד  את כל אחד מהמסמכים שהמציע נדרש לצרף להצעתו לרבות תוכן

יכולה  םהמסמכים. הפרדת המסמכי מיתרף ולהגיש יוגש באופן נפרד ומובחן כים אשר יש לצרמהמסמ

הוגש המסמך ואת מהותו של ף כותרת מקדים המציין את מספר הסעיף בעניינו להתבצע באמצעות ד

יין את מספר הסעיף בעניינו דת של כל מסמך ומסמך ומתן שם למסמך המצהמסמך או בסריקה נפר
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 בלא שיצוין עליה כל סימן זיהויו של המסמך. ההצעה תוגש בתוך מעטפה, המסמך ואת מהותהוגש 

 נס לתיבת המכרזים במועצה.  מלבד שם המכרז ומספרו, והיא תוכ

, להפריד בין פרקי לסמן כל עמוד ועמוד במסמכי הצעתו במספר סודרהצעתו, לכרוך את על המציע  .14.9

 רי העמודים של הפרקים השונים בהצעתו.ולל הפניה למספניינים הכה בחוצצים ולצרף תוכן עההצע

כל מסמך ומסמך הנדרש לצרף מדויק )מספר העמוד בהצעה(, של  םבתוכן העניינים יש לציין מיקו

 להצעה.

לצרף להצעתו את חוברת המכרז וכל מסמך אחר אשר מוגש על ידו בהתאם לנדרש בתנאי  מציעעל ה .14.10

, קולים אשר יישלחו למשתתפים, אם ישלחוהבהרות והפרוטומכרז, לרבות כל מסמכי התשובות והה

 . יה חתום בשוליו על ידי המציעהכאשר כל עמוד בחוברת המכרז י

בצרוף אותם מסמכים שהמציע נדרש  מסמכי המכרז בלבדמובהר ומודגש בזאת כי ההצעה תכלול את  .14.11

 אחר. ים ו/או מידע אין לצרף מסמכלצרפם למסמכי המכרז. 

מכרז ובהשתתפות במכרז, ת ההצעה לין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנמ ההוצאות, מכלמובהר כי כל  .14.12

 ל המציע בלבד.עתחולנה 

 

 

 ילוי ההצעהן מופא .15

 למסמכי המכרז.  4ם בפרק הנדרשי כל הפרטיםלמלא את  מציעה על .15.1

בחלק  והמציע ירשום את התמורה המבוקשת על ידו מול כל סעיף וסעיףבכתב יד  בדיו ההרישום ייעש .15.2

 ג' בהצעת המחיר.

מן הכלל, פרט למס  א יוצאם, ללים האחריתשלומת והוצאוהכוללת את כל המסים, ה המחירהצעת  .15.3

 ערך מוסף. 

 

 

 חתימות .16

 י המכרז. ד ממסמכל עמוכך ומסמ לם על כעל המציע לחתו .16.1

 במסמכי המכרז ובתנאיו.ר מציע את הסכמתו לכל האמוהבחתימתו על ההצעה ובהגשתה, מאשר  .16.2

ד המעיד מי הם בעלי המניות או השותפים בתאגי עורך דיןצעתו אישור מטעם המציע יצרף לה .16.3

 ד. ים התאגחתום מטערשים להם המו והמנהלים בו, וכי החתומים על מסמכי המכרז

 

 

  מוקדמותיקות דב .17

ה בידו כל המידע הדרוש הינדרשת לדעתו על מנת שיהעל המציע לבצע כל בדיקה עובדתית או משפטית  .17.1

סף על הצעה והגשתה. על המציע לבסס הצעתו על בדיקות שיערוך ו/או כל מידע שייאלו לשם הכנת ה

 ן זה. בעני תריואח  לתחול כ המועצה לאועל  צעתו,ידו ואשר יכול להיות רלוונטי למתן ה

מצא את כל התנאים ו כל הבדיקות המוקדמות גיש המציע את הצעתו רואים אותה כאילו ביצע אתי .17.2

 ו ולמימושה ללא עיכובים או עלויות נוספות.מתאימים להגשת הצעת
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, ניתן כזה ן, אםתנאיהר לעבודות וכלשהו שנמסר לו מהמועצה באש כל הסתמכות של המציע על מידע .17.3

הי בענין זה, שוא לא יהא רשאי להטיל על המועצה אחריות כלהמציע בלבד והשל  וריותל אחענעשה 

 יננו מדויק, או איננו נכון ליום מתן ההצעה.  ברר כי איזה מהנתונים שנמסרו כאמור איתהיה ו

לקבל היה זכאי לא י ה הואז, ובשום מקרלויות בקשר להשתתפותו במכרכל מציע ישא בלעדית בכל הע .17.4

 ובין אם בוטל. זזכה במכרז ובין אם לאו, בין אם הסתיים המכראלה, בין אם  תיולוין ער בגזהח

 לאחר הגשת ההצעה.תידחה על הסף מפרטי המכרז,  ה בדבר טעות או אי הבנה בענין פרטטענ לכ .17.5

 תוקף ההצעה .18

ע מהמועד האחרון הקבויום  90פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצירופיה למשך בתוקפה, על כל כל הצעה תעמוד 

יום והמציע חייב  60עצה רשאית לבקש להאריך את תוקף ההצעה לתקופה נוספת של להגשת הצעות. המו

  יום בהתאם 60-לעשות כן. במקרה כזה, יוארך תוקפה של הערבות הבנקאית למכרז ב

 

 

 ערבות בנקאית .19

 תיבלוטונומית בנקאית או רבותתו עעל המציע לצרף להצע להבטחת השתתפותו של המציע במכרז, .19.1

 למסמכי המכרז.  1בנספח ג' לפרק בנוסח המפורט טובת המועצה, נית למות

 . ד הראשון למסמכי מכרז זהסכום כמוגדר בעמועל ק ישראלי, חתומה, בנהערבות תהיה של  .19.2

 יה חד צדדית ובלתי מנומקת.ט את הערבות על פי פנהמועצה תהא רשאית לחל .19.3

ית לדרוש את הארכת הערבות תהא רשאהמועצה . 01.01.2020 אריך הד לתקף עבתו הערבות תעמוד .19.4

 יום.  90לתקופה נוספת של 

רה בו הודיעה המועצה למציע כי ערבות הבנקאית בכל מקלדרוש לחלט את ה יתצה תהא רשאועמה .19.5

ש נדר ה בוהוא לא ביצע את כל המוטל עליו על פי המפורט  להלן, וכן במקר אך הצעתו זכתה במכרז

ימים מיום שנדרש לכך או באופן שתוקף  7תוך  הוא לא עשה כןבות ורהע קופתתאריך את המציע לה

 ות המקורית, לפי המוקדם. ת מחמישה ימים לפני תום תוקפה של הערבחות יוארך לא פוהערב

 

 הבהרות ושינויים .22

דוא"ל באמצעות , למועצה להפנות מהמציעים אחד כל רשאי יהיה 25.09.2019 יום עד .22.1

dannyb@zy1882.co.il , הרה בכתב. העתק השאלות ת הבושאל ביתן דני המועצה מר מזכיראל

 . המכרז ממסמכי נפרד בלתי והתשובות יופץ לכל רוכשי חוברת המכרז ויהווה חלק

 .שאלות או פניות שיגעו לאחר מועד זה בנושא המכרז ומסמכיוועצה לא תענה למה .22.2

 :וורד בלבדמסמך בהבא רף במבנה ות יש לצאת השאלות וההבהר .22.3
 

 פירוט השאלה/ההבהרה עיףסמס'  מס' עמ' שם הכתב/המסמך מס"ד

     
 

ון , יהיה מנוע לטעמשתתף שלא יעביר את הסתייגויותיו ו/או בקשותיו להבהרה בהתאם לנדרש לעיל .22.4

 .טענות בדבר אי  סבירות או אי בהירות, שגיאות או אי התאמות וכיוצא בזה

רק תשובות בכתב  ולא יהיה להם כל תוקף שהוא.פה, אין -בה שניתנו בעלאו תשופרשנות  כל הסבר, .22.5

 מועצה. תחייבנה את ה

mailto:dannyb@zy1882.co.il
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יס ת ההצעות, להכנשעות לפני המועד האחרון להגש 24 -המועצה רשאית בכל עת, ולא יאוחר מ .22.6

רז, באופן מכי המכבמסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא ו/או לשלוח לרוכשי מס

דרישות או הוראות נוספות לאלו  לעיל, מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או 22.1רט בסעיף המפו

 סמכי המכרז, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.הכלולים במ

רשאית לפנות בכל עת לרבות לאחר פתיחת ההצעות, למציעים ה תהה בזאת כי המועצמובהר ומודגש 

או מסמכים ולקבלם והמציע גם לאחר המועד באשר לנתונים  או השלמותלצורך קבלת הבהרות 

 המכרז. תהאחרון להגש

בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי  .22.7

 .ההבהרות

 

 

 , השמטות, שינוייםגויותהסתיי .23

המכרז ו/או כל ע במסמכי על ידי המצי שובכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיע .23.1

 עצה:והסתייגות לגביהם, בכל דרך ו/או צורה שהיא, רשאית המ

 לפסול את מסמכי המכרז. .23.1.1

 הן.שלא נכתבו כלל, ולהתעלם מלראות בהסתייגויות ככאלה  .23.1.2

 י בלבד.כאלה המהוות פגם טכנות כייגויבהסת לראות .23.1.3

חירי ההצעה שנות את מבתיקון כדי לה לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות ובלבד שלא יהי .23.1.4

 ו פרט מהותי בה.ו/א

 ה. יקול דעתה של ועדת המכרזים של המועצשההחלטה בין האפשרויות לעיל נתונה ל .23.2

ל, והמציע לעי 23.1.4או  23.1.3, 23.1.2בס"ק נויות אחת החלופות המ דה לנהוג לפיאם תחליט הוע

על אית אשר הוגשה בות הבנקולחלט את הער עהיסרב להסכים לכך, רשאית המועצה לפסול את ההצ

 .הידי המציע, אם הצעתו היתה אמורה להיות ההצעה הזוכ

 

 

 הצעת המחיר .24

 .סעיף בטופס הצעת המחיר לכוסעיף כל רשום מחיר על יד על המציע ל       

 

 

 תעוהצת הינבח .25

הצעה אשר ב תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול ו/או לא לקבל ו/או לא להתחשב עצההמו .25.1

 ישות המפורטת במסמכי המכרז.אמת באופן מלא לדרלא תהא תו

 ז.י המכרלמסמכ 1בנספח ד לפרק נים המפורטים בצע על פי שקלול הנתותבחירת ההצעה הזוכה ת .25.2

בהתאם , זאשר עמדו בתנאי הסף של המכרל אחד מהמציעים כ וזמנ, יוהמכרז בדיקת מסמכילאחר  .25.3

אחד  המוצע על ידו בפני נציגי המועצה. לכלן מת הפתרולרשימה אשר נערכה כאמור על מנת לערוך הדג

במהלך ההדגמה על המציע  .שעות 2.5לא יעלה על כת ההדגמה אשר ימהמציעים יקבע מועד לער

כל אחת את השימוש בה מוחשית הדגמ להדגיםיו וותרכהכוללת של מע הסהתפיאת  בקצרהלהסביר 
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לא תתאפשר ומציג  PowerPointידי ל מערכות ע. הצגת הOn Lineב  2כמוגדר בפרק  הליבהממערכות 

ר שלמות המערכות ובדבר התרשמות כמוגדר בנספח ד' יקבל בדבשהציון  PowerPointר להציג ב שיבח

ל ל מערכת ליבה, ימלא כגת בדבר ככל מצעריכת תום ב ת.ת המוזכרוקבוצושתי הב 0יקבל ערך  1לפרק 

, 1כנספח ה' לפרק המצ"ב שאלון ה את 1פרק הרלוונטים כמוגדר בנספח ד' ל אחד מהמשתתפים

על המציע להביא,  לעיל. 39 ההצעה הזוכה כפי המפורט בסעיף וצאותיו ישוכללו לצורך בחירתכאשר ת

שאר הדרוש לצורך שורת וכל ה ותק, תוכנומרהח ד,ערכות ציומת המך הדגלהתקין ולהפעיל לצור

נה ותקשורת של המועצה ואף אם וכחומרת, תשאי להסתמך על ציוד, ת המערכות. המציע אינו רהדגמ

נות, בקשות, מענות יוכל להשתמש בכשל זה לעלות טע ל דברים אלה במקרה של כשל לאיסתמך ע

 .וסיבות כל שהן באשר למכרז זה

או הצעה כשלהי, והיא רשאית לבטל את  ותרהזולה בי ההצעהבל את ת לקחייבועצה איננה מתמה .25.4

 .  השירותים כה במכרז, ובלבד שטרם החל הזוכה במתןזוהצעה  המכרז בכל עת אף לאחר שנקבעה

למסמכי  2כה במתן השירותים, יחולו תנאי ההסכם )פרק כרז לאחר שהחל הזומבמקרה של ביטול ה

 (. המכרז

לרבות המציע שהוכרז כזוכה, אם הוכרז, לפיצוי או  ע,אי אף מצייה זכלא יה יל,מור לעבוטל המכרז כא .25.5

תתפותו במכרז או כל הוצאה ו/או כל הוצאה ו/או נזק שנגרמו לו בשל הש יןצה בגשיפוי כלשהו מהמוע

 .זק אחרים בקשר עם השתתפותו במכרזנ

 הן עיניה כראותשונים ם ן מציעיו לחלקם ביים אירותלמועצה הזכות להוציא לפועל רק חלק מהש .25.6

תן השירותים בין מ פוצל. גם במקרה בו רהן בכל מועד מאוחר יותזמן ההחלטה בדבר הזוכה במכרז וב

די המציע , הצעת המחיר שניתנה על יםמציעים או שהמועצה החליטה לבצע רק חלק מהשירותי מספר

א א לוהואמור, בצע כעליו לש ותו חלקן לגבי אייוענ דבר על פי הפרק הרביעי תחייב את המציע לכל

ספר מציעים או שהוטל מ בין יהיה זכאי לפיצוי או תשלום כלשהו בגין העובדה שמתן השירותים פוצל

 עליו לספק רק חלק מהשירותים. 

כם בשיעור כלשהוא מהיקף השירותים שאספקתם ף ההסן או להגדיל את היקיהמועצה זכאית להקט .25.7

 צעתו של המציע.רי הפריטים שנקבעו בהינוי במחיללא ששלמים  וסעיפים לבטל פרקיםיע, למצ נמסרה

כולתו לעמוד בכושרו של המציע לביצוע העבודות או בי שבתחבעת הדיון בהצעות, זכאית המועצה לה .25.8

קודמים על ידי המציע עבור המועצה ו/או בעבור  דבר נובע מאספקת שירותיםהבתנאי המכרז, כפי ש

 מים.ירותים דומתן שיונו בסותק ובנילהתחשב בו וכן חריםא

או ניתוח מחירי ו/ המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות .25.9

המציע  עות, על מנת לבחון אתהצה יחידות הנראים לה גבוהים או נמוכים מדי, גם לאחר פתיחת

 והצעתו.

לעיל, ובמקרה  חים כאמורהניתוברים ואת כל ההסחים מטעמה למומ/או המציע יהיה חייב למסור למועצה ו

 פסילת ההצעה.י דלהסיק מסקנות לפי שיקול דעתה, עד כוב, רשאית המועצה של סיר

 

 

 הודעה על הזכייה וההתקשרות   .26

את הזוכה למשרדי המועצה לקחת עותק של  על הזכייה במכרז, ותזמין המועצה תודיע לזוכה בכתב   .26.1

 ועצה.  על ידי המ חתוםהוא החוזה כש
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וכה על מסמכי המכרז במסגרת ההצעה שהגיש, זה כי יראו בחתימת הזק מודגש בסר ספלמען ה .26.2

 מחייבת ללא צורך בחתימה נוספת של הזוכה על מסמכי המכרז, ויראו את החוזהו תכחתימה סופי

 על הזכייה.  כמשתכלל עם קבלת ההודעה

יצוע וערבות ב טוחיםם ביויישור על קיא הזוכה אימצ ודעה( ימים ממועד קבלת הה7תוך שבעה ) .26.3

 במסמכי המכרז. 2רק בהתאם למפורט בפ

המציא כל מסמך אחר /או לא המציא ערבות ביצוע ו/או לא ו לא המציא הזוכה אישור על ביטוחים .26.4

ההודעה על הזכייה, רשאית המועצה לבטל את פי מסמכי המכרז לאחר  אשר נדרש להמציאו על

ת למציע הבא מסור את ביצוע העבודות שנתן ולבנקאיה ותרבחלט את העע במכרז, להמצישל  הזכייה

 בתור.

תר המשתתפים, על לעיל, תודיע המועצה בדואר רשום  לי יםרק לאחר שנתמלאו כל התנאים המפורט .26.5

ערבויות הבנקאיות אשר הומצאו על ידם בקשר עם צרף להודעתה זו את התאי זכייתם במכרז, וכן 

  מכרז.תם בתתפוהש

הצעה הזוכה בהתאם לכללי הדין. המועצה תחשוף במסמכי ה אים לעייןיו זכיהכרז תפים במשתהמ .26.6

הצעה הזוכה אשר משמשים לצורך קבלת החלטה בדבר עמידה בתנאי המ  בפני המשתתפים מסמכים

 הפרטבניקוד אמות המידה למעט פרטים הנוגעים לצינעת  רז ומסמכים הנוגעיםכהסף הנדרשים במ

מוצעות וכוללות סודות וללות תאור המערכות ההצעות הכ מסמכית העברצה תמנע מסתרו. המועשיו

שוף את כל המסמכים שנדרש המציע, במסגרת מסמכי חתך צרף המציע להצעתו א עיסקיים אשר

 המכרז, למלא ולצרף להצעתו
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_____________  _____________ 
 ציעחותמת המ  עות המציחתימ
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 : נספח א'1פרק 
 

 פרטים כלליים של המציע

 מענה המציע  נושא מס"ד

  שם המציע 1

  ובתתכ 2

  םניטלפו 3

  בחברה י השליטהשמות בעל 4

  שם איש קשר להגשת המענה 5

  טלפון איש קשר להגשת המענה 6

  כתובת דוא"ל איש קשר להגשת המענה 7

  זמספר פקס לתקשורת בנושא המענה למכר 8

יש לצרף קו"ח   - קט הפרוימנהל שם  9
 מפורטים  

 

  ל המציעש טרנטהאינכתובת אתר  10

  יסודשנת  11

  ם בכיריםות מנהלימש 12

  בעלי המניות 13

  חברות אחיות 14

  חברות בנות 15

  הברהחד שנת יסו 16

  מספר שנות עבודה במגזר המוניציפאלי 17

  2018ח לשנת "מחזור פעילות עיסקית בש 18

  2017חזור פעילות עיסקית בש"ח לשנת מ 19

  הערות 20

 :יעהמצ יקריים שלמוצרי תוכנה ע 21

 טלפריש 

 

 

 

 

  סה"כ העובדים השכירים אצל המציע 22

ת מתוכם כמה עובדים העוסקים במערכו 23
 דיות למגזר המוניציפאליעויי

 

  מספר עובדים במוקד התמיכה  24

  עה בשטח תמיכה והטמ מספר אנשי 25
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 מענה המציע  נושא מס"ד

אישורים תקפים למועד מתן ההצעה  26
י תיקני עמידה בשנ לגביציע שברשות המ

 ם: שראליי יכותא

ת מאושרת תו תקן איכו מערכת .א
להבטחת איכות  – ISO 9001ת"י 

, וריצ, (, פיתוחdesignבתיכון )
ה, מתן שרות, ותחזוקה של התקנ

 תוכנה. 

תו תקן לניהול אבטחת מידע ת"י  .ב
27001 ISO  

במידה  ת אישוריםיש לצרף א
 וקיימים אצל המציע

 

 וע באופן קב המקבלים שרותת קוחומספר ל 27

 יעמצמה

 

 חות שהינם רשויות מקומיות:לקו מספר 28

 עירייה, מועצה מקומית ומועצה אזורית

 

נכון  ותהמפעילשויות מקומיות  רר פסמ 29
מערכות    2למועד הגשת ההצעה  לפחות 

של המציע  במקביל מבן יוצר הבית מ
ב'  כמוגדר בנספחהמערכות: גביה, פיננסיות, 

 אד הבבעמו
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 ב'ספח : נ1פרק 

 לקוחות המציע ןשהינת קומיוות מרשוי

 Vיש לסמן  .הרשותלצרף המלצות של   ניתן .  צעמוה ן בהן פועל  הפתרו הרשויות המקומיות כל המציע יפרט את 
 :בהם עושה הרשות שימוש בכל אחת מהמערכות תוהמערכבטור המתאים, ופרוט 

 משנה    תקופת     פוןלט שרשם איש ק שם הלקוח מס"ד

 עד שנה      ה הפעל

רכת עמ
 גביה 

מערכת 
 הנהח"ש

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

 

 .ות המציע מבין הרשויות המקומיותים להצעה לצורך רישום כל לקוחדיש לצלם עמוד זה ולהוסיף עמו

 אים:הב כלליםל התאםים בהמתא בטור Vי לסמן אשע רמצי

 תונה לפחווהרשות המקומית משתמשת במודול )מערכת משנית( ארנ במידהרכת גביה: עמ

 במידה והרשות המקומית משתמשת במודול הנהלת חשבונות לפחותת פיננסית: רכמע

   

  

 

 

 



 102 מתוך 19 ודעמ   -    2019 - זכרון יעקבית מקומ צהבור מועע  -גית מידע נולומניב טכ

_____________  _____________ 
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 : נספח ג'1פרק 

 נוסח ערבות בנקאית

 
 
 
 

 לכבוד
 ון יעקבהמועצה המקומית זכר

 
 

 יתערבות בנקא ן:הנדו
 
 

 סכוםכל  "המבקשים"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק -)להלן  ________________________ פי בקשת-על
 25/19מכרז פומבי מס' בקשר ל חדשים(, שתדרשו מאת המבקשיםשקלים שלושים אלף )"ח ש 30,000 עד לסך של

 שפורסם על ידכם. 
 

בכתב שתגיע אלינו,  מים מיום דרישתכםי 7"ל, תוך ם עד לסך הנסכום או סכומי אנו מתחייבים לשלם לכם כל
 כום תחילה מאת המבקשים.הסת מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש א

 
 

פיה בהליך -לנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם עתערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ני
פיה, תביעה משפטית נגד -לשם קבלת תשלום על הגיש תחילה,יו חייבים לפן אחר, ולא תהמשפטי, או באו

 ם.שילדרוש תחילה תשלום מאת המבק ואהמבקשים 
 
 

 נה.חרי המועד הנ"ל לא תעא. דרישה שתימסר לנו )כולל( 01.01.2020עד ליום ערבות זו תישאר בתוקפה 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
 

 
 ,רב   בכבוד

 _______בנק ___
 _______ף__סני

 כתובת _________
 טלפון __________
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_____________  _____________ 
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 : נספח ד'1פרק 

 צעה הזוכהאמות מידה לבחירת הה
 
 

 החלטת המועצה:
 הזוכה )להלן: "וועדת המכרזים"( תשקול הוועדה כל תבמסגרת שיקולי וועדת המכרזים מטעם המועצה לבחיר

 רטים להלן:הצעה לפי המשקלים המפו
 

 מהציון הסופי. 40%יהווה  –ב המחיר כימר
 

האחוזים בגין הצעתו. ניקוד  40 ואהמציע שעמד בתנאי הסף והציע את שווי ההצעה הנמוך ביותר יקבל את מל
 ל פי הנוסחה הבאה:עיתר ההצעות יחושב יחסית למחיר הנמוך ביותר 

 
 40*  המחיר הנמוך ביותר שהוצע 
 מחיר ההצעה הנבדקת 

 
 

 מהציון הסופי. 60%יהווה  –ע( )הערכת המצי מרכיב האיכות
 

ת מקצועי )להלן: "הצוות בפני צוו עצוהדגמת הפתרון המאשר הצעותיהם עמדו בתנאי הסף, יזומנו למציעים 
 יר המועצה, מנמ"ר המועצה, מנהלת מחלקת גבייהצה וסגנו, מזכעהמקצועי"( אשר בו יהיו חברים: גזבר המו

 הצוות המקצועי. את זהות  י שיקול דעתה הבלעדיהזכות לשנות לפמובהר ומודגש כי למועצה 
 

 התאם למפורט בטבלה הבאה:כל הצעה באחוז איכות ל 60הצוות המקצועי יעניק ציון של עד 
 
 

שר אי של המועצה בחוות דעת הצוות המקצוע .1
 כמפורט בנספח זהיננסיות למערכות הפ

 
40 

 
חוות דעת הצוות המקצועי של המועצה באשר  .2

 ליים כמפורט בנספח זה.פתרונות הדיגיטל

 
20 

 
 

ל )חוות הדעת באשר למערכות לעי 2-ו 1מהניקוד עבור כל אחד מהסעיפים   75%תנאי סף הינו קבלת לפחות 

בכל אחד משני סעיפים אלה לא  75%ל לא תקבהצעה שגיטל(, יר לפתרונות הדהפיננסיות וחוות הדעת באש

 מכרזים.ת הועדבפני תיבדק ולא תובא לדיון 

 
 

ה עים על סמך הדגמת הפתרון שאליה יזומנו המציעים.  הדגמת הפתרון תעשיוענק למצי 1הציון לסעיף מספר 

  סמכי המכרז.  למ 1ה' לפרק  חב המצורף כנספבפני הצוות המקצועי, אשר ידרג את הפתרון בהתאם לטופס משו

ות מרכזיות, ומערכות הדיגיטל, ת פיננסירכומע הדגמת הפתרון תיערך לגבי מערכות הליבה: מערכת הגביה,

 למסמכי המכרז. 4ו  2פורט בפרקים כמ

ע לצורך שלה והצוות והמקצועי המוצ גת החברה המדגימה, הצוות הניהולידקות להצ 15בפתח ההדגמה יוקצו כ 

ה, ינת ישראל, תחומי פעילותה, מגוון לקוחותיה, תאור הפתרון המוצע על ידה, פריסתה במדזמכרז 

טחת המידע הנכללים בפתרון וכד'. סקירה זאת יכולה להיות הטכנולוגית של הפתרון, אמצעי אב כיטקטורההאר
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על   לןהמפורט לה רעל פי הסדתיה די מצגת מבוססת כלי מצגות. לאחר מכן על החברה להדגים מערכומלווה על י

 כות:אשר למערי בצועההדגמה תיערך בפני חברי הצוות המק.  On Lineידי הדגמת התוכנה ב 

 מערכת הגביה,  .א

 יות מרכזיות, מערכות פיננס .ב

 תיק תושב וטפסים מקוונים  -מערכות דיגיטליות   .ג

זמן הדגמה  ל מערכת יוקצהלמסמכי המכרז. לכ 4ו  2רכות המשנה שלהן כמפורט בפרקים ת מעלרבו

 דקות. 40ימאלי של מקס

 

 הבאים: דיםפקיעל כל מציע לכלול בצוות המדגים מטעמו את בעלי הת

 

המציע אשר יציג את המציע, הפתרונות המוצעים במכרז זה, היקף   . מנכ"ל או מנהל בכיר אחר מטעם1

 אחר למציע. תו של המציע ברשויות מקומיות במדינת ישראל וכל פרט רלוונטיעבוד

 

רה תצוי האשר יוכל, ע"פ פניית אנשי המועצה, לספק מענה לשאלות בתחומ (CTO)וגי . מוביל טכנול2

וצע על ידו, לרבות תיאור הפתרון באשר לחוות השרתים לוגית של קונפיגורציית הפתרון המהטכנו

 תקשורת נתונים, DRP  ,BIטכנולוגי ותקשורתי,  Help Desk, אבטחת המידע, ISPלשרותי הענן, 

 ליים וכד'פתרונות דיגיט

ות המוגדרות של המערכעה הטמ. מנהל הפרויקט שינהל את פרויקט ההקמה, ההדרכה, ההסבה וה3

 במכרז

 

 תפים בצוות המקצועי ידרג את התרשמותו משלושת המערכות בטופס המשוב.כל אחד מהמשת

 ע כדלקמן:הציון הסופי של כל מציג לכל המערכות, בסעיף ההתרשמות יקב 
 
 נקודות. 13.33מקסימום  –וצת הידידותיות התרשמות בגין קב קודות בגיןכ נ"סה -

 נקודות. 13.33ם מקסימו –ין קבוצת פונקציונאליות ת בגרשמוההתת מסה"כ נקודו -

 נקודות. 13.33ום מקסימ -סה"כ נקודות מההתרשמות בגין קבוצת הכללי   -

 13.33לקמן: , אשר יקבע כדהוה באותה קבוצלכל שורה בכל אחת מהקבוצות יינתן משקל שו -

 חלקי מספר השורות בקבוצה.

 ותה שורה.יתנו על ידי כל אחד מהמשתמשים באיונים שנהצ וצעהציון הכולל לכל שורה יהיה ממ -

 

ם הצוות המקצועי הפתרונות הדיגיטליי יוענק למציעים על סמך חוות הדעת של 2הציון לסעיף מספר  .4

ידי המציע  לדרישות המועצה ולתפקודה השוטף. המוצעים על   םנות הדיגיטלייהמוצעים  והתאמת הפטרו

תרונות דיגיטליים באשר פ –דים אלה בטופס המשוב  חלק ג' התאם למדו בדעתהצוות המקצועי יחווה את 

 לנושאים הבאים:

 המועצה ואיפיונה כמוגדר במסמכי מכרז זה ק התושב   לצרכיהתאמת פתרון  תי –נקודות  5 .4.1

המובילים את  ממקצועיות אנשי המקצועועי של המועצה ות המקצות הצומהתרש – נקודות 5 .4.2

 ידם ללקוחות.  ושא ומגוון הפתרונות המסופקים עלסיונם בנני ים הפתרונות הדיגיטלי
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המציע באספקת פתרונות דיגיטלייים כגון  ןמנסיוהתרשמות הצוות המקצועי של המועצה  –נקודות  5 .4.3

 מקומיות תקוונים ברשויותיק תושב וטפסים מ

מועצה ם לצעיהתרשמות הצוות המקצועי של המועצה מפתרון הטפסים המקוונים המו – ודותנק 5 .4.4

 כרז.במ

ו מצוין. משמע 10משמעו גרוע ו  1כאשר  10עד   1ועצה ידרג נושאים אלה בציון כל חבר בצוות המקצועי של המ

 נ"ל לכל מציע.ועי לנושאים הצברי הצוות המקהציון שיקבל כל מציע יתבסס על ממוצע הציונים של ח

 

מרכיב האיכות והמרכיב הכספי ותעניק לכל מציע הוועדה המקצועית תסכם את הציונים שניתנו לכל הצעה בגין 

 ציון כולל.

ה ביותר, תדורג ראשונה ותיקבע כהצעה הזוכה. ההצעה אשר עמדה בתנאי הסף ותהא בעלת הציון הכולל הגבו

 לגרוע מזכותה של המועצה שלא לקבל כל הצעה מחמת חוסר סבירות ו/או מכל סיבה סבירה אחרת. זאת מבלי 

וכה השני.  במידה תבוטל,  תהיה המועצה רשאית להתקשר עם הזעם הזוכה הראשון במידה וההתקשרות 

וכן בוטלנה,  תהיה המועצה רשאית להתקשר עם הזוכה השלישי, וההתקשרות עם הזוכים הראשון והשני ת

 הלאה.
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 נספח ה' :1ק רפ

 ציעטופס משוב להדגמת המערכות על ידי מ
 

 יםפרטים כלל .א

 _____ :תאריך: __________________         ________שם החברה המציגה 

 _________ תפקידו                ________שם המדרג___ :____________ 

 יעוות המקצועי של המצמהפתרון ומהצ תהתרשמות כללי הערכת הצופה לפרק .ב

הערכה מקצועית בין  תכונה מס"ד הצוקב
 - 10ל גרוע  – 1

 מצוין
  חממשק משתמש נו 1 ידידותיות

  ייםם הררכטיתפרי 2 
  המשמש מובילה את -תהליכים מובנים בתוכנה  3 
  סניותהר עולותהערות אזהרה לפני פ 4 
 5 Drill Down פרוט לקבל  
  דוחות  וב צעי 6 
    

  כי עבודה מתאימים למשתמש וללקוחילתה 1 פונקציונאליות
  בקלות חותדו קתהפ 2 
  ת בי בשאילתוקבלת מידע מהיר ואפקטי 3 
  הפקת הדפסות ותלושים מתאימים וברורים לקורא 4 
  לועממסכי התפיר ר וישעידכון טבלאות במעבר מהי 5 
כגון  Microsoftלמוצרי  יםלהורדת נתונאפשרות קלה  6 

Word   וExcel  ולקובץPDF 
 

  BIכלי  – תוא עם מחולל דוחשילוב מהיר ומל 7 
מאות  בהפקת דוחות וניתוח עציות ופונקציונאליות ידידות 8 

 וניםנת
 

  מותאמי משתמשת תפריטים יכולת הגדר 9 
  וייםת השינת להצגם ונגישונתונייים בי של שינונימוד פעת 10 
    

  נהכות מהתמות כללירשהת 1 כללי
  המציגהתרשמות ממקצועיות  2 
ד כמה חשוב לו לעבוד עם נות המציע וערשמות ממוכוותה 3 

 צהועמה
 

  התרשמות מהתארגנות המציע להדגמת הפתרון 4 
  םים הנכלליושאקף הנהתרשמות מבשלות הפתרון והי 5 
  ת מיציבות הפתרוןשמוהתר 6 
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 טלייםת דיגיופתרונ .ג

 =מצויין(:10=גרוע , 1כאשר  גדר במסמכי מכרז זהה ואיפיונה כמותיק התושב   לצרכי המועצ  פתרוןאמת תה

1 2 3 4 5 6 8 7  9 10 

ם יים  ניסיונת הדיגיטלונוהפתר אנשי המקצוע המובילים את יותצועממקהתרשמות הצוות המקצועי של המועצה 
=גרוע , 1ל את המספר המתאים כאשר וגעיף ב)הק תידם ללקוחועל  יםונות המסופקוון הפתרבנושא ומג

 ויין(:=מצ10

1 2 3 4 5 6 8  8 9 10 

ון תיק תושב וטפסים המציע באספקת פתרונות דיגיטלייים כג מנסיוןהמועצה ל התרשמות הצוות המקצועי ש
 יין(:ו=מצ10=גרוע , 1מתאים כאשר המספר הגול את בעי )הקףת מיומקוויות מקוונים ברש

1 2 3 4 5 6 8  8 9 10 

ע , רו=ג1כאשר  )עצה במכרז ים המוצעים למופתרון הטפסים המקוונעי של המועצה מהתרשמות הצוות המקצו
 ין(:=מצוי10

1 2 3 4 5 6 8  8 9 10 

 

 ללית:תרשמות כהערות וה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ____________________שם החברה המציעה: _   _____________________ג:   שם המדר
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 'ספח ונ :1 פרק

 

 אישור קיום ביטוחים

 בת של החברה חשמולמועצה במערכת המ ישיון שימושן רלמת

 פגום בתקינותו.וי בסכומי הביטוח, שעלולים לאו שינ\או תוספות ו\ו ותאין לבצע בנספח מחיק

 

 ________________________ךתארי                                                        לכבוד         
 קבזכרון יעהמועצה המקומית 

 צה"(. )להלן "המוע

 במערכת ממוחשבת של החברה ה בקשר למתן שימוש למועצ קיום בטוחים הנדון: אישור
 

 החבויות הלן לבטוחט לכמפורבטוחים  ע"מ מאשרת בזאת כי ערכההחתומה מטה חב' לבטוח ב

מיכה ש תחזוקה ותון שימרישיו"( הספקלהלן ")____________ ________________ברהלח

ול ממוחשב של תחומי פעילות שות לתפעירונית, מערכות המשמעיגיטל ומחשוב במערכת ד

 מן:)להלן "שירותים"( כדלק  ניציפליים שונים של המועצהמו

 
עבור כל נזק פק על פי כל דין הס של ו החוקיתחריותוח אלבט עית:פוליסה לביטוח אחריות מקצו .א

ועית, טעות, השמטה, מהפרת חובה מקצ/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ועצה ורם למאו הוצאה שתיג/ו
גירת אבדן מסמכים ו/או אמצעי גיבוי וא יושר עובדים, עקבי ,  לרבות עקב אבתום לבוי, הזנחה ליק

גבול מטעמו  מחדלי הספק ו/או /אוי וותה למעשעבור אחריבת ת צולבוטחה באחריו המועצהמידע. 
 12פת גילוי בת יטוח כולל תקובה. ח למקרה ולתקופת הבטוחש" 0001,,000יהיה חריות שאה

ביטוח חלופי אשר מעניק כיסוי כמתחייב  פקתום תוקף הביטוח, אלא אם ערך הסים מחודש
 ף זה. מהאמור בסעי

או /ל נזק לרכוש ול פי  דין עבור כק עהספוקית של החחריותו ח אלבטו בטוח אחריות כלפי צד ג': .ב
המועצה ם, דיהספקי משנה ו/או עוב כלפי ו/או בגיןו שכלי כתוצאה מכך לרבות שי ו/אזק נפגוף ו/או נ

כפוף לתנאי חה בבוט המועצה ו יחסי עובד ומעביד.שלא נוצרו לספק עמ מיעובדיה וכלפי כל ו/או 
ק ברישיון, שובה, משמוש בנאו בעומק ו/או בגבה בגומעבודות לא יוגבל וח הבט  "אחריות צולבת".

ם שאין חובה נייים, העסקת עובדים זמלה  על רכוש קיל המוסד לבטוח לאומי, פעושבוב שיעות תב
( ₪)שני מיליון  000,2,000גבול האחריות כלפי צד ג'  יהיה  .בטוח לאומיל לדווח על שכרם למוסד

  הביטוח. תפקוה ולתלתובע ולמקר

ב תאונה ו/או מחלה קיו עקמועס פי עובדי ו/אולכ ותו של הספקלבטוח אחרי עביד:המ בותבטוח ח .ג
גבל מעבודות יובצוע השירותים. הכיסוי לא  /או עקב וך כדי ומועסקיו, ת למי מעובדיו אושנגרם 

שק  נ, שימוש בות מהומ ק לא יוכר כתאונת דרכים, פרעות,בגובה ו/או בעומק משמוש ברכב ככל שהנז
יק כלפי מי מעובדי ו/או כמעס  א חבהן כלפיה כי היעוטח במידה ויטהמועצה צוינה כמבן. שיוברי

למקרה ולתקופת ת גבול האחריו  ₪ן מיליו 20ומד על סך ול האחריות לתובע עבגועסקי הספק.  מ
 .₪מיליון  20בטוח שנתית נקבע לסך של 
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 לקמן:  כד צוין בפוליסות הנ"ל תנאים כלליים: .ד

 2016יהיו תנאי ביט  המעבידחבות צד ג' ובטוח  יח, אחריות כלפתנאי הפוליסות לבטו יט:תנאי ב .א
 להם בתנאיה. לופה שוות ערך או ח

שלוחיה השונים  שיבוב כלפי המועצה מנהליה ו/אוף/:  המבטח ויתר על זכות התחלוחלוףר תותו ב.
המועצה. הויתור רי לחצד המובא רכוש וציוות , לרבלבטוח רכושות  בפוליסה של הספק לרבו

 .בזדון לנזק כלפי אדם שגרם אמור לא יחול כ

ות הנ"ל ו/או הרעת ל הפוליסה בדואר רשום על בטוצב להודיע למוע: המבטח מתחייהודעות ג.
ד בטול או הרעה כאמור לעיל יום לפני מוע 60ו הפחתת הכיסוי הביטוחי בהם לפחות /אתנאיהם ו

  . 

כל מים לראשוניים וקוד טים לעיל הינםי הביטוחים המפורת כבזאמוצהר  :וחיםת הבטוימקד ד.
המפקיע או מקטין או "ל או סייג בפוליסות הנכל תנאי, סעיף וח שהמועצה ערכה, ולפיכך ביט

י המועצה או כלפי הי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפלשמגביל בדרך כ
י המגיע ותו במלוא השיפראשוני" המזכה או-וחביטק  הם "פביטוחי הסצה המוע מבטחיה, ולגבי

בטחי ממ תהיה לנו זכות תביעההמועצה מבלי ש ללא זכות השתתפות בביטוחיאיהם, "י תנלו עפ
ועצה הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי המן המועצה עפ"י דין כלשהו. למע

 ו/או כלפי מבטחיה.

 ע מהןחיוב אחר הנוב לעיל ובגין כלן ביטוחיו כאמור בורת עי הפרמיושא בתשלומיי בלבד הספק ה.
 ן.מה ובכל חיוב אחר הנובעב הגשת תביעות בדמי ההשתתפות העצמית עק לרבות

פוליסות מלוי תנאי מתנאי ה הפוליסות הנ"ל לא תפגענה עקב איי זכויות המועצה לשיפוי על פ ו.
תופנה לספק בגין האמור לעיל טח למבה שתהיה ו וכל טענטעמפק ומעל ידי הס בתום לב הנ"ל

  ד.בבל
     

       
ומבלי  כאמור לעיל שרכמה שלא שונו במפו וסייגיה עדרית המקו פוף לתנאי הפוליסהכ זה רשואי

 כאמור לעיל. יסות המקוריות ככל ששונווללהרע את תנאי הפ
 
 

   
 

                                     _____   ___________ךתארי __________________המבטח ואישורחתימת 
 
 

 :יסותנתוני הפול
 .....עד........... ..............בתוקףס'............וח אחריות מקצועית מה לבטפוליס .א

 קף עד.............................................בתויות כלפי צד ג' .חרפוליסה לבטוח א .ב

 ....................בתוקף עד.......................מס'.....ת המעביד חבובטוח פוליסה ל .ג
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 2פרק 
 רזהנדרשות במסגרת המכ תים , והמערכותאפיון ותיחום השירו

Scope of Work S.O.W -  

  
 עולה אחרת שעל המציע לספק על פיירות, תחזוקה, הדרכה, תמיכת משתמשים וכל פשימוש, שה רישיון .1

סגרת עלות ובמ ללא תוספת, צהעלפי בקשת המו ל גוף סמך אחרלכו יןארלעמותת זמ למועצה, זה מכרז

יודגש ) :וחשבות הבאותות המידע הממכחס למערביהינו  זה, ם במסמכי מכרז רותים המאופייניכלל הש

מערכות הגביה, -מערכות הליבה בהתייחס ל של ספק משנה  אדע שלו ולכות מימעריע להצ שרספק נדשה

 פיננסית ורווחה(

 

 ם:והיטלי אגרות מיסים, :גביה -  ליבה ערכתא. מ

 .ת ארנונהיגבי .1

 ת חשמל גביית צריכ .2

 .רווחהחיובי ית גבי .3

 כליתי.גביית חיובי פיקוח רב ת .4

 קוח חוקי עזריפ .5

 ה.  ירהיטלי שמגביית  .6

 עצה.מוגביית כל סוגי חיובים נדרשים על ידי ה .7

 אגרות והיטלים לרבות היטל שמירה ואגרת ביוב. .8

ת ם מיידי באמצעולינק לתשלו םע SMSמייל וב רוני בובי גביה אלקטשליחת תלוש חי .9

ובו באופן אוטומטי תושב ואירכפונסיבית לרית מאובטחת מונגשת רסלה סלואפליקצי

 הציות המועהנחתאם לבה

קציה כמפורט נט. )תשלום ע"פ טרנזטר,  ובאמצעות האינ IVRתשלומים במענה קולי   .10

 בעמוד האחרון למסמכי המכרז(

נטרנט צה באמצעות האיטרוני( למועקלזדמן )מסחר אכל תשלום קבוע ומוע ביצ .11

תובת למשלם לכ  ה דיגיטליתבות שליחה אוטומטית של קבלה חתומרבטח למאו

ן ביצוע התשלום. קליטת התשלום במערכות זמב ד המשלםקליל שהיהאימי

 שבות שהמועצה מפעילהוחהממ

 לם והנכסרשומת המשאוטומטי ל ענים באופןארכוב ושחזור שוברים. השוברים נט .12

 עדכון מיקוד באופן חד פעמי ובאופן תקופתי, אחת לחצי שנה. .13

 .תוהנח .14

 אוכלוסין. .15

 .שראיינוי תאריכים בכרטיסי אשרות ללרבות אפשפה ואשראית קו .16

 ים.שלט .17

 םגיד המיתאל טויבו במידה גרת ביוביוב ואמים וב .18

ק הזוכה וקליטתם באופן די הספי ץ עלאיסוף כל שוברי התשלום מכל הבנקים באר .19

   במערכת  טומטיאו
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 ידע.דע, והפצת מימצפנת בצים, ההעברת ק .20

שרד המידע של מת למאגרי י רכבים )לרבות קישוריולעיקו פה לרבות:מערכת אכי .21

גיטלית על גבי צווי עיקול ות בנק, חתימה דיונולי חשבעיקת(, וה לשתי עמדהתחבור

 .ת עיקולים וכל פעולה רלוונטית אחרתסרה

 מ.למערכת קר"בזמן אמת  יווניכממשק העברת נתונים אוטומטי דו  .22

פועלות הממוחשבות ה אמת למערכת בזמן דו כיווניי תונים אוטומטממשק העברת נ .23

 ון.בניה שומרוית לתכנון ועדה המרחבבו

פועלת העסקים  ויבזמן אמת למערכת ריש כיוונידו ונים אוטומטי רת נתהעב שקממ .24

 ידבמועצה או שתפעל בעת

 יפת גביהלאכ אג"מלמערכת  ממשק העברת נתונים אוטומטי דו כיווני בזמן אמת .25

 במועצה שתפעל בעתידת רכת אחכל מעראו הפועלת במועצה 

פעלת ח והחניה המוהפיקו רכתלמע אמת בזמןו כיווני טומטי דונים אונת עברתשק הממ .26

 .פעל במועצה בעתידכת אחרת שתעראו כל מ לגםימבית מבמועצה 

 ב קנסות.לחיו מערכת .27

"ח מלא. הפקת הדו ופן אוטומטיאבנושאי הגביה הפקת דו"ח רבעוני למשרד הפנים לכל  .28

עידכונים פעם לפעם לוהתאמתו מ שרד הפניםלפי הפורמט המדויק של מ אקסל לגליון

 .ורגולטורים אחרים ניםד הפמשר ל ידים עדרשינה

ולגופים שיופעלו בעתיד הפועלות במועצה או למערכות אחרות  יםממשקי העברת נתונ .29

 חיצוניים.

 .PCIDSSסת י מאובטחת מבוסכרטיסי אשרא הבמערכות סליקרישיונות שימוש  .30

 כזית.יננסית המרלמערכת הפרת נתונים אוטומטי העב קממש .31

ינם עובדי כר לצורך חיוב נישומים שהת השמערכלמטי וטונים אממשק העברת נתו .32

 ה.מועצ

בזמן אמת מ ואל מערכת הרווחה הפועלת או  וניכיוממשק העברת נתונים אוטומטי דו  .33

 במועצה. שתפעל

 הגבייה תמערכ הדואר אל ם אוטומטי מבנקעברת נתוניה קממש .34

פתח / מפתח/ ייתחחר שפשינוי אכל וצדורה או מודול, פר י, שדרוג,כל שיפור, שינו .35

 בור לקוחותיו בתחומים הרלוונטיים של גביה.המציע בתקופת החוזה ע

 
 :יתפיננסית מרכז  - בהליב. מערכת 

 הנהלת חשבונות. .1

 ב.ניהול תקצי .2

 ות.יוניהול ערב .3

 .ביטוחיםניהול   .4

 רשות.ות המילו ניהול .5

רכת עעות קופת מת שלא באמצלת החשבונומערכת הנהקופה ואשראית עצמאיים ב .6

 אריכים בכרטיסי אשראי.אפשרות לשינוי ת ותיה, לרבהגב

 ממוגנטים הדפסת ש'קים .7
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 שונות. .8

 לרבות מבזק בנקאי התאמת בנקים .9

ם המורשי המנהליםנות  וחתימות של זמההישות, בב הדררכש לרבות מחשוב תהליך ס .10

 יטה במחסן.קלר חות לאהחשבוני  ות סבב אישוריולרב

ספר יך תהלפקים ור סיך ספשל תהלאינטרנטי ול ממוחשב ת ניהלרבו ספקיםפורטל  .11

 צב חשבוןקת מלבדיומתן גישה לספקים  ירוכל תהליך הצעות המח יועצים

 ניהול מצאי. .12

 רגילים )תב"ר(.ם בלתי ניהול פרויקטים ותקציבי .13

  .םניהול מכרזי .14

 ים.ניהול חוז .15

 סות.ניהול הכנ .16

 .םינמום מזתזרי .17

 בולבות תקציתוכניות עבודה מש .18

 התאמת כרטיסי אשראי. .19

 ת אחרות ולגופים חיצוניים.ים למערכותונברת נממשקי הע .20

 ספים.נות חשמל, טלפון, סלולר, דלק ונוקליטת נתונים אוטומטית בדבר חשבו .21

 שאים נוספים.תשלומים ובנו שר לביצועים בפקס ובמייל באות לספקביצוע הודע .22

שדה מידע  עיפים תקציביים וכלס כר לרבותפקודת ש קובץ נתוני לש ומטיתקליטה אוט .23

 וקש.מב

 י משע"מ.תונים אוטומטעברת נק הממש .24

בזמן אמת מ ואל מערכת הרווחה הפועלת או  כיווניממשק העברת נתונים אוטומטי דו  .25

 עצה.שתפעל במו

ח תפי מפתח/ר שפיתח/ ו כל שינוי אחפרוצדורה א ,ליפור, שינוי, שדרוג, מודוש כל .26

 ננסיות.פי ערכותלוונטיים של מוחותיו בתחומים הרלק זה עבורופת החוהמציע בתק

 

 :פורמלי ובלתי פורמאלי מערכת חינוך .ד
 נטרנט.ספר במערכת ובאמצעות האירישום לגני ילדים ולבתי  .1

ונים באמצעות לחוגים ולצהר יםלרבות רישום וביצוע תשלומפורמלי חינוך פורמלי ולא  .2

  האינטרנט.

בבתי הכספי הבית סיפרי המופעל ניהול ממערכות ה נתונים אוטומטי ברתעה קממש .3

 החינוך הממוחשבת בעירייה למערכות כת שתפעל בעתיד(ו כל מער)אסיף א רהספ

 ילדים ולבתי ספר. בוץ תלמידים לגנייש .4

 ורים גרושים ואחרים.פוצל להדאר לקטין ומ .5

 .למערכות אחרותנתונים ברת עהממשקי  .6

 ות.מים בגין הסעולשתעות ומעקב הס .7

נוך של המועצה וסדות החיבמ ומדיםלמידי המועצה הן שלאחוד של כל תנתונים  יסבס .8

ומי השיפוט של ו שבאים ללמוד בתחלות השיפוט של המועצה אוהן שלומדים מחוץ לגבו

 המועצה.
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 קייטנות. שונים לרבותינטרנט לנושאים ורים באתשלומי ה .9

פתח/ יפתח מ רוצדורה או כל שינוי אחר שפיתח/פ ,ודולשדרוג, מ י,שינוור, שיפכל  .10

 חומים הרלוונטיים של חינוך.וחותיו בתלק עבור המציע בתקופת החוזה

 
 

 ות:  וחה ולרבלהנחיות משרד הרומערכת רווחה המספקת מענה מלא  .ה
 ממשק סיעוד ישיר. .1

 תערבות.מעגלי ה .2

 ניהול תיקי רווחה. .3

 ראמי" קןבתמלאה ידה מע .4

מלא  יווני כ-דו On-Lineממשק .מטי של כללי  הרפורמהוטוום אלייש מלא מענה .5

מערכות משרד וזאת לרבות הכנת צווים ושיגורם ל רד הרווחהמש ערכותאוטומטי למ

 הרווחה.

 וסד לביטוח לאומי.תונים אוטומטי מהמעברת נממשק ה .6

  וכספי. ניהול תקציבי .7

 הגביהדוח מטופלי רווחה שכולל בתוכו נתונים מ .8

הרשות  לשגביה למערכת ה ני בזמן אמתווכי-טומטי דוואונים ממשק העברת נת .9

 ים.ותי הרווחה השונזיכויים בגין שרלניהול חיובים והמקומית 

 סלולרי יל וטלפוןת הגביה לרבות כתובת מיכרלל נתונים ממעח הכודו" קתפה .10

/ מפתח/ יפתח תחפיכל שיפור, שינוי, שדרוג, מודול, פרוצדורה או כל שינוי אחר ש .11

 של רווחה. םיוונטים הרלחומיו בתר לקוחותית החוזה עבופוע בתקהמצי

 
הודעות  –תיק תושב כולל כל המודולים התפעוליים שלו ובכלל זה  -  מערכות קשר לתושב .ו

רות תשלום אינטרנטית טלים, תשלומי חינוך, קנסות ( ואפשונה, אגרות, הישלום )ארנת

  מאובטחת

 
 מערכותרמה  -  קים מערכת רישוי עס .ז

 
לשילוב באתר חכמים מונגשים  יביים מאובטחיםונסרספים, נטרנטאי יםטפסים מקוונ 30 .ח

 דו כיווני עם ומטי העברת נתונים אוטוממשק הכוללים אימות נתונים האינטרנט של המועצה 

וזאת הליך ת והשלמת התצרההול לני BPMך תהליהול ת וניהזנק וכוללים יבהות הלמערכ

ה עד דריש פיעל קוונים ים המולטפסעצה המולאתר ופיתוחים בים צוועידכון  עינוי ת שיולרבו

 שימוש בדפים, כמות מבקרים, נטישהפעמיים בשנה ולרבות הפקת דוח"ות אנליטיקה לדוגמא: 

ם אפשרות ילוכול גים שוניםצרף קבצים מסוים אפשרות לללפסים כוטה פח.גבלת נללא מ .ועוד

, בקרה המידערימת זול ניהורי לד אחת כוללת משרמו כן המערכב. כהתושלדו שיח מתועד עם 

 פרוט דוגמאות לטפסים מקוונים נדרשים:ם תהליכים. דווקי

i.  בתהליך משולב מקוון טופסBPM רשולאי ביק וניהול תהליך רוחוי עסהינו בקשה לריש 

 שים.הנדרוהאישורים  הליכי הביניים תלכ רבותן העסק לויהנפקת ריש ללכוהבקשה עד 

שבמסגרת פורטל די המועצה ומנהליה ובלעגוני ירא  פנים ורטלבנוסף גם פ האתר יכלול

תמש ניתן יהיה לפרסם מידע זה שהכניסה אליו תהה מוגבלת בסיסמא ובשם מש
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עדת דו תועצה בתכתובת מנקציות במופו עם לתקשרצב טפסים מקוונים, ם, למלעובדי

בודה כניות העערכת תוממשק למעל ידי  לקות, מעקב יעילות המחבזמן אמת תינכיוו

  ב ומעקב אחר ביצוע ביקורות.לבת התקצימשו

ii.  משולב בתהליך טופס מקווןBPM - בארנונה או בכל חיוב אחר נחה להגשת בקשה לה

 וקבצים נוספים סמכיםבצרוף מ

iii. ך ולב בתהלישמקוון ס מטופBPM –  וספיםים וקבצים נכמסוף מבצר בעליםלשינוי 

iv. האינטרנט עותבאמצ ת לגביההמחאו ותרבבלת תשלומים לן לקטופס מקוו 

v.  טופס מקוון משולב בתהליךBPM –  הל במחלקות המועצה תור לקבלת קלקביעת

 השונות

vi.  טופס מקוון משולב  תהליךBPM -יאשרא טיסבכר עקב לום בהוראתה לתשבקש 

ס הטופ, נתוני ן אמת, לאחר האימותמזראי בכרטיס האשואימות פרטי  קהלרבות בדי

לתושב בדבר במייל ומטי הודעה באופן אוטקת מונפ ,ומטי במערכתאוטפן נקלטים באו

  השלמת התהליך וקליטת הוראת הקבע במערכת. 

vii. ועצה מהעם אנשי אנשי הספק בשיתוף  ל ידימובהר ומוגדש כי הטפסים יוגדו בהדרגה ע

מועצה מפעם ות הנויים ועידכונים על פי הנחיישבהם  לה ויערוךיתחזק טפסים אוהספק 

 . לפעם

 
 

עבור כל המערכות והשרותים איחסון )גביה, פיננסיות חינוך וכד'( ונפח  "לנהות למערכשרותי ענן  .ט
 עצה!אין להסתמך על משאבי המיחשוב של המוללא מגבלה. 

 
ונית עם דו כיו בתקשורתמת אש ולרבות ח 0/404טרי עיסקי מיס מאובטחתונים תקשורת נ קו .י

 ם במועצהנתב מתאי קנתה והתפקל אסכול המועצה של ערכותם והמכלל השרתי
 

 קו גיבוי לתשתית הסימטרית בחברה תשתית מקבילה אחרת  להמשך רציפות תפקודית .יא
 
מופעלת ה תילולרה הסאפליקציבין ת מן אמני בזממשק העברת נתונים אוטומטי דו כיוו .יב

 .כות הנכללות במכרזהמער לבין ידעל בעתפושבים או שתולת
 

 
 

 מידע הממוחשבות ללא תוספת עלות:ת הוכרם של מעבאיבים ההמרכי ע יכלול בהצעתו אתציהמ .2

 התקנת המערכות  וביצוע כל ההגדרות הדרושות עד לתפעול מלא במועצה.   .א

 קומיתות הרשות המיחפי הנ עלת למשתמשים השונים מודרוהגדרת  הרשאות מ .ב

 סבה(רך בהת  )במידה וקיים צוהקיימ מהמערכתתונים נהסבת ה .ג

לרבות הדרכות בסנכרון של יבי המערכת רכ לכ מלא של עולש ותפבשימו הדרכת המשתמשים .ד

 אביזרי קצה ניידים לדוגמת טלפונים חכמים וטאבלטים.

כדי המערכת עד  ל א ברכיביה למימוש תפקודי מלה מלאהטמעה וליווי המשתמשים לעבוד .ה

 ה. רמתוגדרים במכרז זים המהשונ שים ברכיבי התוכנהל המשתממלאה ש יומנותמבקיאות ו

להלן  המועצה קבע על ידי מנהל המערכת כפי שיקבע על ידי את תוגדר ותז ומיומנות ותבקיא

 ם להגדרות:בהתא לפחותביצוע הלווי וההטמעה במשך כל זמן ההתקשרות  "המנהל".
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i. ה מידיי חודש ות עבודשע 5כ  ח למשךות של מנהל לקומיהרשות המק ר באתרקובי

ה מוגדרים  במכרז זה תית בשרותמשהמשה ל מחלקישה עם כל מנהגולל פשו הכבחוד

לרבות פגישה עם משתמשי המערכות וזאת לשם קבלת משוב בדבר פעולת המערכות, 

ר הרשות. לאח יגרצון נציהם הטיפול לשביעות יים באיתור ורישום נושאים שלא נסת

דכן ניות כמו כן יעול בפם טיפעם אנשי הספק ויקדיבדוק  ל הלקוחים מנהאאיסוף הנוש

 ימי עבודה מיום הביקור. 7תוך  ות הטיפול ומהותומדתקבדבר הים פונה את

ii.  בכל אחת מהמערכות והשירותים ביקור באתר הרשות המקומית של מומחה יישום

שלשה אחת ל תבועה של לפחו)בתדירות ק ןואחת לרבעזה לפחות  ים במכרזמוגדרה

קה מחלה ם מנהלבמהלכם ייפגש עות ופרצדה משך כחמש שעות עבודשים( לחו

ועובדיו לצורך עידכון בדבר שיפורים ושינויים במערכות שות המקומית רב תטיהרלוונ

 ל ידי נציגי המועצהעלו עהטמעה / מעקב אחר טיפול בנושאים שהו / הדרכה / הספק

ת ברשו מומלציםממוחשבים  י עבודהתהליכ  י בדברותן יעוץ וליועל פתרונן, מ ולא באו

ים בין המערכות ת נתונים אוטומטירבהעממשקי של וע יצדרה ובהמקומית, תגבור הג

 השונות.

של רישיונות שימוש בתוכנה, בבסיסי הנתונים ובכל הרכיבים הנדרשים לצורך תפעול מלא  .ו

 למערכת. תפעול ובקרה יוחות וכלערכת כולל מחוללי דהמ

רשות בלות בהעבודה המקו ותכל שערכת בטלפוני למענה למשתמשי המע  Help Deskי תשרו .ז

יעודיים כגון גביה, הנהלת חשבונות, רווחה, חינוך וכד והן בנושאי  ושאיםנבהן ומית המק

 תשתיות טכנולוגיות.  

 ות המקומית.שרדרישת ה במידת הצורך ועל פילקוח שרותי תמיכה והדרכה באתר ה .ח

 רכות.המע ותחזוקתלתפעול וגיות לתשתיות טכנו .ט

 .System & Data Base Administration ים: הנתונ וגיים לבסיסיטכנולה תחזוקשירותי  .י

על הספק לתמוך, לבצע ניתוב, בקרה וניתור של קווי התקשורת הקיימים לאתרי  המועצה  .יא

 בעתיד.ימים או אם יוגדרו אם קיובקווים נוספים 

ון תרון ופ, תיקורת כולל שרותי איבחוןתקששתיות הלתוני פטל  Help Deskותי תמיכה ורש .יב

 Local Areaומקומיות   "WAN "להלן  Wide Area Network חביותורת מרתקלות תקש

Network  להלן" LAN" . 

 ות.המערככל רכיב טכנולוגי נוסף הנדרש להפעלתן התקינה והמלאה של  .יג

לכלול את המציע  ל.." עלפשרות אבו מצויין " במסמכי המכרז בכל מקוםיובהר בזאת כי  .יד

 .חועלות ללקפת א תוסתו וללת בתכולת הצערשת הנדנאליוהפונקציו

 זה.  כות המוגדרות במכרזניים אל המערים ונתונים מספקים חיצובצק יטת לק .טו

 פקים חיצוניים.זה לסרכות המוגדרות במכרז ונתונים מהמע םת קבציברהע .טז

יים לגורמים חיצוניים ומגורמים חיצונליים של נתונים מהמערכות יטומשלוח דיג הצפנהתי שרו .יז

 אל המערכות.

תקשורת הנתונים למניעת כניסות לא מורשות כולל ל קווי התמסורת והש ףלא ורציר מונית .יח

 מידע.בטחת הפקת דוחות והעברתם למנמ"ר המועצה ומניעת זליגת נתונים לפי תקני א
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 ממשקי העברתלול ולכ    ERP - Enterprise Resources Planningל בתפיסת ועהכולל לפעל הפתרון  .3

את כל תתי המערכות הדרושות למועצה במועד  ל המערכות לכלולע ות.המערכ יןב  On-Lineנתונים ב 

ת החוזה. הספק בתקופפרסום המכרז ו/או תתי מערכות והאפיונים האחרים שיוגדרו על ידי הרגולטור 

ברת ממשקי הע לקיום תאימותשורות קוד מלהוסיף הגדיר וייע, לסל הצעתו לאפשר, יב בהגשתמתחי

הפועלות במועצה או שהמועצה  GISות הנדסה ו ות על ידו למערכעצהמורכות עהממ On Lineם נתוני

 תתקין בעתיד, ללא תוספת עלות .

 

 ולוגיה מתקדמת:על טכנעל המערכות שיספק המציע להיות מושתתות  .4

 Relational Data Base  -לאי בט יםבסיס נתונ תמבוססכת מער .א

, ממשק משתמש  Graphical User Interface  -  GUI –רפי משתמש  ג ת ממשקכת בעלמער .ב

   Internet Explorerכגון   Browserחלונאי או מבוסס גלשן רשת 

ר שפאהמ S.S.O. Single Sign On –מערכת ( משולב ב BIמחולל דוחות ידידותי למשתמש  )כלי  .ג

 וניםצי הנתישירה מקבם מהירה ונתוני וניתוחצוע, שליפת ה( , ביתמש הקצידי מש עלתיכנון )

 מנהל.ל אפשרות שימוש במחולל הדוחות לכל משתמש שיוגדר על ידי הלועוליים כהתפ

לקטרוני  ובים איכולת מהירה וידידותית למשתמש להורדת נתונים מהמערכות לגיליון חיש .ד

Microsoft Excel  

עבד מכתבים ממהנפקת רכות להמענתונים מלשילוב למשתמש דותית יידולת מהירה וכי .ה

בתיק הנכס/תיק באופן אוטומטי ושמירתם , שיוכם  Microsoft Wordים תמליל

 כרטיס התושבהמשלם/

 ם(.והדפסת כל דו"ח ברמה מפורטת או סיכומים בלבד )דו"ח למנהלילהצגת  תיכול .ו

ה בקובץ בפורמט יכולת להצגת כל דו"ח על המסך בטרם הדפסת ושליחתו בנוסף למדפסת להפק .ז

PDF ממשק  )הפעלת ילה במייחת שללוכולל יכOUTLOOK מייל חדש ת ירמתוך המערכת ויצ

 עם קובץ מצורף(

יטת המשתמש בהפקת דוחות נטואיטיבי לשלי ידידותי למשתמש ואיכלול אמצעת לרכהמעעל  .ח

להדפסה, אפשרות להדפסה חלקית מעמוד עד עמוד, ת שרות לשינוי סדר העדיפוכולל אפ

 כד'.דפסת( ודפסה )מיעד הה ינות לשיאפשרו ל הדפסה,קת וביטופשרות להפסא

במערכות התפעוליות של  ים מובניםסקיכים עשל תהלי ייחודיתיה , פיתוח ובניתכנון, הגדרה .ט

העבודה  לנהליי אםבהת - S.S.O. Single Sign -Onמשולב במערכת  BPMבי כלי עצה על גהמו

גדרת ללים הוכר האישויכי להלשילוב תכולל אפשרות  יעקב זכרוןהייחודיים למועצה מקומית 

 י וכד'(.ילי, חליפמקבורי, הגדרת סוג האישור )טדרת זמנים, בכל שלב אישור, הגשתתפים המ

כות ערמובנים במ CRMי לקוחות תכנון, הגדרה, פיתוח ובנייה של תהליכים עבודה לניהול קשר .י

ית מקומעצה ומחודיים לי העבודה היילנהלי בהתאם CRMהתפעוליות של המועצה על גבי כלי 

 ישור,כל שלב אוללים הגדרת המשתתפים בב תהליכי אישור הכת לשילול אפשרוהם כולוש

 מקבילי, חליפי וכד'(. , הגדרת סוג האישור )טורי,דרת זמניםהג

שת כולל סריקת מסמכים, תמונות, ל ישות נדרלכושיוכם  נטגראלי במערכתאירכוב מסמכים אי .יא

בפעולה  באופן ישירעת צבה מתריקהס .Microsoft Office ולל קבצים או קבצים אחרים כפקסי
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או מסורק   USB על ידי מדת העבודההמחובר לע ניחשול סורקחיצה בעכבר או מל חת על ידיא

 .נייםא צורך בשלבי בילל כפי שתגדיר המועצה ,מיתהמחובר לרשת התקשורת המקוקתי מחל

 ן, הצגתת לחשבוך יתרוותמ -וגמא, לדםירלוונטי בשורות ובנתונים Drill Downיכולת  ביצוע   .יב

 התנועות לחשבון.

ע  במערכת, כולל תעוד פרטי פרטי המיידעידכוני  צועבר ביעל המערכת לכלול תיעוד פנימי בד .יג

בוצע השינוי, הנתון לפני השינוי  נהולה, זיהוי תחנת הקצה מממבצע הפעולה, מועד ביצוע הפע

 השינוי. והנתון לאחר

עלי יר סוגי משתמשים בש ולהגדאם משתמיט מותרפת תבניילת לוכלכלול י על המערכת .יד

 אות שונות.הרש

ראות באופן יזום על ידי המערכת ללא צורך מסכים והת ות להקפצתפשרלול אעל המערכת לכ .טו

 ל ידי המשתמש.בנקיטת פעולה ע

ש כל שתוביל את המשתמעוצבים באופן אינטואיטיבי למשתמש רכת להיות ממעעל מסכי ה .טז

 פעולה. עיצומן בך בזסמממסך ל

מספריים  ניםנתול ש  On Lineמאפשר תצוגה גרפית ב לוח בקרה למנהלים ה – DashBoard .יז

מים בגביה המערכות התפעוליות של הרשות המקומית כדוגמת: כמות התשלוסיכומיים מ

 ים וכד'.יפת חובות, צריכת מת בחשבונות הבנק, תקציב מול ביצוע ושריון, אכרווהתפלגותם, ית

 מחוונים של מכונית. ב בעיצוב דומה ללוח המחש גבי מסךיע על פוה להצוגעל הת

ונטיים כגון מצב חשבון בגביה בפורמט הדומה ממסכים רלוים ישירה תונפסת נאפשרות להד .יח

ופן ברור לתושב. על התוכנית המדפיסה לאפשר באולל באור מילולי לקודים למוצג במסך כ

 טיים.ם רלוונם אחריירפרמטאו כים ירם לפי תאשתמש לאפיין חיתוכילמ

 דע.מית י לאבטחראלן הישנה בהתאם לתקני אבטחת מידע בתוכהמערכת תכלול מנגנו .יט

 העבודה השוטפת. נעילת אולא יגרמו לשיבוש/עיכוב או הפרעה בתהליך נונים המופעלים המנג

תה לאו שמת המשתא וש בזמן קצוב יחזירציאה יזומה על ידי התוכנה מהמערכת עקב אי שימי

ת למערכוטומטי של הנתונים שהוקלדו רה אשמי הפעלת מנגנון א לרבותממנו יצ/ מסך  הפעול

בכניסה מחדש המערכת  נעל כתוצאה משיקולי אבטחת המידע.יהה המערכת לטרם החליטב

 הקלדת סיסמא בלבד.ב חייתציג את שם המשתמש ות

 אושרתחתימה אלקטרונית מאובטחת מ .כ

 ייםחיצונ םיורמת לגובטחאמונתונים העברת קבצים  .כא

 

 

 ול ההגדרה,המציע יכליר ת ומחהמערכים אלה הינם דרישות חובה מען הסר ספק אפיונים כללימל

 . א תוספת מחירההתקנה, ההדרכה, התמיכה ושימוש הלקוח בפונקציות אלה לל

 

רז ת מכרגינים במסתן השירותים המאופיון, אחריות מקצה לקצה ומענה כולל למלספק פתר יעעל  המצ .5

נת תכום במיה של המערכת על כל מרכיביה: שרתת ליישומה ותקינותה אחראיחברה תהעצה. הומה לז

SAAS ,ורת תוך כדי עמידה ברמת השירות תוכנה ותקשService Level Agreement   " להלן"SLA  כפי

 .במסמכי המכרזט המפור
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ים מאופיינותים הריהש ספקתת ואוכעול המערגרת הצעתו לצורך תפהמציע יקצה, יפעיל ויתחזק במס .6

תאם אובטחים בהיע כשהם מהמצם של ( מתאימים בחוות השרתי  Serversרת המכרז שרתים ) במסג

  .  27001לתקן ישראלי לאבטחת מידע ת"י 

 
 ז תוכניתמכי המכרם אלה באתר מרוחק. על המציע לצרף למסתייבוי חם של שרציע לבצע גבאחריות המ

ות כניות המקובל" בהתאם לתו DRPלהל"ן "   Disaster Recovery Planning  -מאסון התאוששות 

 SLA  חזיר מערכת המידע לתפעול מלא בהתאם ל ת המציע להל. באחריושראים ביבארגונים פיננסי

 ם לתנאי המכרז.תאעמד בכך בה צה במידה ולאולפצות המוע

 

שר ברה תאפצה. החעוהמי של הבלעד נם רכושהכות למעט התוכנה הימובהר בזאת כי כל נתוני המער .7

 קי לרבות פרוט מבנה הנתונים אסו סאל אקא מתדוגבקבצים סטנדרטיים כה צה לקבל נתונים אללמוע

 ללא דיחוי . 

תספק לצורך ביצוע השירותים נושא מכרז זה ותנאי  ות המקומיתתשתיות שהרשהאמצעים, ציוד העזר וה .8

 לקמן: תפעולם הם כד

 
 פירוט מס"ד

 .LAN - קומיתמ רתשוקתרשת  1
  להומע Microsoft Windows 7ישיים מבוססי מערכת הפעלה ים אמחשב 2

    אקסס(כולל  לה )לאומע 2010יס אופ
 מדפסות אישיות ומחלקתיות 3
 תוניםתקשורת נ ויקו 4
 ה כנהוגהזנת נתונים תפעוליים   על ידי אנשי המועצ 5
 ורתהתקש תרשוהקצה ינות ציוד וטפת ותקתחזוקה ש 6
 אנשי קשר 7

 
 
 
 

הציוד קצה אשר מסופק על  ל פי מכרז זה מיועדים לעבודנו על ידי המציע עהפתרונות אשר יינת .א

 עצה כאמור. על ידי המו

המציע לפרט ע יש צורך בציוד קצה נוסף או אחר, על ל המציונות שבמידה ולצורך תפעול הפתר .ב

את הפתרון של  ליפעלה מנת לע הצעוש המוכצריכה לרד נוסף או אחר יוצ באופן ברור איזה

  .המציע

כאמור ייחשב כציוד אשר יסופק על ידו  מציעכל ציוד אשר לא צויין באופן מפורש על ידי ה .ג

 א כל תוספת מחיר. למועצה לל

 ותחירי ההצעה בין המציעים תהיה רשאית המועצה לקחת בחשבון אף את העלוואת מורך השלצ .ד

 ה. ק אשר יבדקו על ידוהש ירימח ל פיע ל,עילמור אכה לרכוש ל כל ציוד שעליש
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  נספח א 
 

 וגיבויים , סייבר אבטחת מידע
 בכתב יד בדיו ליד כל סעיף וסעיף( V לסמן)יש 

 
 

 ם:התאם למרכיבים הבאיאמצעי אבטחת מידע ביתקין המציע 

 

 א. חסיון המידע לרבות:

 המועצה די ל יר עשאוש םורלג ורק ךאיה נגיש בכדי שהמידע יהם שימתן הרשאות ממודרות למשתמ 

 פה תקו אישית שהתוכנה מחייבת להחליפה מידיססת סיסמא הזדהות מבו 

 מוש באמצעי אבטחת מידע כגון שיToken   וכרטיס חכם 

 ת הצפנת נתונים בתקשור 

 FireWall  חומת אש 

  

 ב. זמינות המידע

  נוהלי גיבויים ושיחזורים 

 י ונמנגנDRP - Disaster Recovery Program  

 מאובטחים כגון נט על ידי פרוטוקולים וערוצים מועברים ברשת האינטרה ניםונתת פנצהHttps  - 

Hypertext Transfer Protocol Secure   

 VPN - Virtual Private Network  

  תוכנית רציפות עיסקית/שרותיתBCP – Business Continuity Plan 

   

 המידע ואמינות ותלמג. ש

 ם כגון יננסייפות וסדל מדע שימת טחבני אקתעמידה בPCI - Security Standards Council   

 לכך דע למי שלא הוסמךלמי מניעת נגישות 

  :אבטחת כל שכבות המידע לרבותLAN, WAN,   רתים של המציע , נט, חוות השאתר האינטר 

  לכל שדה נתונים ירשםlog  ת לאוובטב ,ותשאר, בהםיה בנתונשד כל שינוי שנעתעהמשינויים אוטומטי

ינוי )תאריך ושעה( ע השלפני נתון אחרי השינוי מועד ביצו שינוי, נתוןשתמש,מהות השם המ תרבול

קבעה שאין מועצה ר. וזאת למעט אם השל התחנה ממנה בוצע השינוי וכל נתוןרלוונטי אח IPכתובת 

ל בכ לוגלהם  םרששנ שדות תור רשימשלאי מועצהגיש ללהי צורך בלוג כזה. הזוכה במכרז יהיה רשא

 רשימה זאתקבל אישור לרכת ולעמ

  
 מורשים ומוסמכים  למשרדי המציעלתי מנגנוני מניעת כניסה של גורמים ב .ד

 רוסים / רוגלות / סוסים טרויינים / הגנה בפני תוכנות זדוניות / מזיקות כגון וי .ה

 כגון: ם איהסמכות הגדרות ונהלים בתחומים ונוש .ו
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1. Access Control Systems  
2. Telecommunication and network security  
3. Security Management Practice  
4. Applications and Systems Development  
5. Cryptography  
6. Security Architecture and Models  
7. Operational Security  
8. BCP & DRP  
9. Law Investigation and Ethics  
10. Physical Security  

 בנוסף:
a)  חסומה.  רתד שד צלקו םימששתמגישת 
b) בסיס הנתוניםלשאילתות ישירות ל שת משתמשיםמוגבלת  גי . 
c) מערכת מחייבתות ההגדר:   

 תווים 8לא יפחת מ חזקות, אורך סיסמה . סיסמאות 1
 ערכת תאפשר אך ורק סיסמאות המכילות שילוב של אותיות ומספריםמה .3
 ם וי 90כל סיסמא יבת החלפת חימ המערכת. 4
 (מתוך המערכתפנימית )מניעת הונאות והנתונים לרבות מידע העל  נההגה יעמצא .5
 

 
 

 ים:יבוינוהל ג
 ( גיבוי לרבות חזרה מלאהsnapshot  לגרסאות באופן הבא לפחות ) 

 יומית  זרה מלאהגיבוי וח 
  ימים אחורה  14רסאות ל יגשמירת 

 ( רהחוא גרסאות 12ודשו בחש גיבוי חודשי )שמור חוד 
 עצה. עותק ימסר למובארגון( אורך כל חיי המערכת ל טברמצ שמור) תישנ גיבוי 

 לנתוני המערכת )גם במימד של שנים( לא תהה תוספת רות תהה אפשרות לגשת ת שיכל עוד המערכת תח
 מירת מידע" מצטברעל "ש

 שמירת הגרסאות חשובה מאוד  לצורך גילוי הונאות ובאגים  

 מפתוח( למערכת צד ג   בות)לר קל ןפאוב םניתונהצוא ייבעלות על הנתונים ו 
 

 

 

  אמצעים נוספים:

i.  גן בתקשורת אך ורק עם שרת האפליקציהבסגמנט נפרד, ייעודי, מושרת בסיס הנתונים ממוקם 

 

ii. ים והרשאותמששתמ הולילנת רכעמ 

iii. תח ל מפעבמסחרי בורה מבוסס אלגוריתם במקרה של הכרח בשימוש בתווך אלחוטי ייושם מנגנון הצפנת תע

 AES256ה צפנה
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iv. הן לנתונים והן לתצורת המערכות. ירות יומית, שבועית וחודשית. הגיבוי מתבצע ם סדירים בתדביצוע גיבויי

  שמרים באתר מרוחק פייזת.הגיבויים נ

v.  וות אנושי לניטור ובקרה הכוללת התראות זמן אמת לצ  365*24*7יטה ובקרה הפועלת ת שלמערכקיום

 . 365*24*7אה בזמינות מל

vi.  מידע. בטחתע אבארול לטיפונוהל קיום 

vii. קוחות באופן סדיר ייבר ללתקפות סמידע ומאבטחת  בדבר ארועי התראותקת הנפ 

viii.  ההרשאות. ת הדרכה תקופתית אחת לשנתיים לפחות לבעליילופע קיום 

ix.  יתמוות המקקבע על ידי הרשהזמן י. פרק פעילות-לאחר פרק זמן של אישל תחנות קצה ניתוק אוטומטי 

x. מש, תשבאים: זהות המאת הנתונים ה וכולל, רכותלמע השיהג את תעדמהי טומטאותיעוד  נוןמנגום יק

קצה ממנה בוצע ת התחנישה, , רכיב המערכת שאליו בוצע ניסיון הגהתאריך והשעה של ניסיון הגישה

או טול , בירשמאפלא מנגנון הבקרה  .נדחתהסוג הגישה, היקפה, ואם הגישה אושרה או ניסיון הגישה, 

הספק  ם.לאחראי התראות ומפיץו ויים או ביטולים בהפעלתינש רמאת קרההב גנוןמנ לתו;פעשינוי של ה

דוח של הבעיות  ועורךנון הבקרה, נוהל בדיקה שגרתי של נתוני התיעוד של מנגעל הזוכה במכרז הינו ב

ם חודשי 24למשך  מרים שנבקרה עוד של מנגנון הי התינתונ  שהתגלו וצעדים שננקטו בעקבותיהן.

לשחזר את הנתונים  ונים, ת בנתלצפו , בכל עת,שיהיה ניתן המבטיחבאופן  ,םירמשנוד עתה יוננת  ות.פחל

מגובים לאתר  אלה בכל חתך שהוא. הנתונים , להפיק דו"חות בדבר נתוניםרים למצבם המקוריהאמו

ום קי בדברר רשאות במאגהה בעליאת   עמייד  במכרזלשחזור. הזוכה  הנתונים ניתנים נפרד ומוצפנים.

 ערכות המאגר.מלה קרבהנון גנמ

xi. באירועי האבטחה ויבחן את לפחות מ"ר הרשות המקומית אחת לרבעון ם מנון עז יקיים דיהזוכה במכר

  ו של נוהל האבטחה. הצורך בעדכונ

xii.  ן באופמית וקשות המהזוכה במכרז לרעל כך , יודיע כמוגדר בתקנות במקרה של אירוע אבטחה חמור

 .בעקבות האירועל הצעדים שנקט די, וכן ידווח לרשם ען מיופאב םשלר  עיתוד מיתהמקות יידי והרשומ

xiii. גן על המידע המועתק אליהםהלמוגבל בנהלי אבטחת המידע והנוהל מחייב דים התקנים נייהשימוש ה 

 .נה מקובלותהצפנת המידע, על ידי שימוש בשיטות הצפלרבות 

xiv. יסי הנתונים וכל סוג ובסית שתתהת כורעות מלרבכות ערכל המ ן אתלעדכזה יב ביחכרז מתהזוכה במ

מערכות שהיצרן שלהן ת להימנע משימוש בבאופן שוטף על מנ ת המקומיתור הרשווכנה שמפעיל עבת

 .לתמוך בהיבטי האבטחה שלהןהפסיק 

xv.  מצעות אב, הצקה אתרירכות הענן לתונים ומעבסיסי הנ ממאגר המידעתקשורת נתונים מאובטחת

 מאושר מראש עלאו שווה ערך  Httpsכגון  הצפנה מקובלמנגנון ש במוישכדי  ךת תועוצמב  נטהאינטר

 יתידי הרשות המקומ

xvi.  נעשה בערוץ מאובטח )"חיבור מהבית" למשל(, ק בגישה מרחומאגר מידע מתקשורת נתונים מאובטחת

  יםחטמאבו ,זהותות תים אהמאמ ,המתקשרבאמצעים שמזהים את ש מוהכולל שי APNאו  VPNכגון 

הבלעדית של בעל  ון לשליטתופיזי, הנת מצעי ם אקיורת ובנוסף לכך בתיקשו זרםהמו המידע את

  .שאה, כגון כרטיס חכםההר

xvii.  חודשים על ידי גורם  12-אחת לות שלא תפחת מעל ידי גורם חיצוני בתדירעריכת ביקורת אבטחת מידע

די אש על ימר שרואערך מ שווהאו  CISO כדוגמת ת מידעאבטח את בנושכשרה מתאימה לביקורה בעל

הסיום הביקורת  התקנות.בהוראות מכרז רת עמידת הזוכה בהביקורת כוללת בק  הרשות המקומית,
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 ומזההולתקנות,  אבטחת המידע של הזוכה במכרזי האבטחה לנוהל אמצע התאמתמוגש דו"ח הכולל את 

 .יתומקהמ תהרשו רמנמ"ר למועבח ו"ק הדהעת מצבון הקישים לתאמצעים הדרו וממליץם ליקויי
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 צהרשימת השרתים במוע
 
 

 נתון סודר
 

 HPתחנה    T420ת שר
לטובת 

 םגיבויי
 ESXi 6   Win10Pro מערכת הפעלה 1
-ESXi-C   ZY שם שרת  2

BACK 
 1   2 מספר מעבדים 7
    6 מספר ליבות 8
 RAM 128   16זכרון  9

 7X600G   2X4T םדיסקי 10
0.5T 

    3.3T נטו סקדיח שט 11
    LTO5 1.5\3 נימיפ פטיי 

      

      
תום ך ריתא 14

 אחריות
9.12.19   11.3.22 

    VM 6כמות  15
שרתים  16

 וירטואליים
 

Zyfiles 
Zysql 

Zyeprts 
Zyeprsql 

Zyshefi 
ZYDC 
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 הרשת המועצ
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 ואליים במועצה:וירט שרתים

 
 

1. ZYDC –– תשר DC 
 DC .א
 DNS .ב
 סימנטק  ל אנטיוירוסהוני .ג

 
2. YFILESZ ––  והדפסות קבציםשרת 

 ניהול קבצים .א
 סותפהד שרת .ב
 DC .ג
 משני DNS .ד

 
3. ZYSQL –– שרת יישומים 

  של המועצה SQLהרצת יישומי  .א
 ייטאופיסל .ב
 קומפלוט .ג

 
4. ZYEPRSQL –  שרת יישומיםEPR 

 EPRשל   SQLהרצת יישומי  .א
 ותגזבר .ב
 גביה .ג
 רווחה .ד

 
5. TSYEPRZ –– ל נימטר תרשREP 

 EPRשל  רמינלטת שר .א
 

6. ZYSHEFI –– שרת שפ"י 
 וגיעובדי שרות פסיכולשרת טרמינל עבור  .א

 
 

 Veeamגיבויים שרת – back-yZ .א
 
 
 
 
 
 

 :זכרון יעקבמועצה מקומית עמדות קצה ב
 

 ומעלה 2010פרו, אופיס  7מחשבים, וינדוס  100 .1
 SSD קדיס ילם בעביזכרון. חלק מהמחשיגה ג I5 4המחשבים בעלי מעבד  .2
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 ח ג': נספ2ק פר
 לאבטחת מידעהצהרת מחויבות 

 
" ו/או הספק( מציעה החברה_____________________)להלן:"___________ ואני החתומה מטה הואיל:

(  שירותים, המתבססים על מידע של המועצה ולרבות מידע המתקבל מצדדים "צהמועלמועצה  )להלן: "
 שלישיים:

צה  ועל אבטחת ות של המידע של המועשלנו לשמור על הסודייבות תחיבה תמותנ רומכאע דהמי לתוקב והואיל:
 ;ב זהט בכתפורמכ, מידע זה

 
 אי לכך, אני מתחייבת בזאת כלפי המועצה  , כדלקמן:

מידע מצד  ד ג' מידע שקיבלתי לצורך מתן השירותים מהמועצה, בין מידע מהמועצה אוף צלא אמסור לא .1
 ג'.

ידע  פרטיות ותקנות אבטחת המידע" בהתאם לחוק הגנת המ טחתאב המונ"מ דקיפת לי בעצלמונה א .2
אצלי. על האחראי לאבטחת המידע להבטיח ד מועסק באופן קבוע כשכיר העובששמו _________ ו

ב יהוי המשתמש ובסיסמא, בהרשאות הגישה למידע ובהגנת משאבי מערכות המחשבז שימוש נכון
 המידע ומערכות בטחה הפיזית שללא ק ממונההספל צאונה מי כן ומכרת. שווהמידע ומערכות התק

 המידע והתקשורת.

תקשורת מאובטחת  המחוברת לאינטרנט ולרשתות חיצוניות  ועצה יוחזקו ברשתל המקבצי המידע ש .3
 מאובטח(. "ן )בנל

 .Routers, Switches בי התקשורת כגון קיימת אצלנו הגנה פיזית ובקרת גישה למחשבים, לשרתים ולרכי .4

( אישי User-IDמוש בזיהוי )של המועצה, תתאפשר רק תוך שי המחשוב המחזיקות מידעכות ערמל השהגי .5
ת תחייב החלפת ערכובסיסמאות אישיות וחסויות. הסיסמאות תהיינה ידועות רק למשתמשים והמ

 חדשים. 3סיסמא  לפחות בתדירות של אחת ל 

ק ע"י יוכל להתבצע ר רורמא. השחסיסה תשבהק תופרצו תושגיא 2ית לאחר יינעל אוטומטזיהוי משתמש  .6
 יעדרו.ו בהברה או מי שהוסמך למלא את מקוממנכ"ל הח

 שרת אינו  חשוף למשתמשים. -קוד צד .7

 .תנוהל מערכת הרשאות למורשי גישה .8

חרים. לעובדים א מנהלי הרשת פעלת מערכת ניהול הרשאות ויצירת רמות הרשאה המפרידות ביןמו .9
 .בדיינתנו למנהלי הרשת בל ורטרטיסניאדמ לש יותוכזו  תנוחשבו

 של המועצה. הגישה לספריות וקבצים אלה תתאפשר בציםמיושם מידור פנימי בשרת בגישה לספריות וק .10
 חייבים זאת.ה מרק למי שעבודתם ותפקידם בחבר

  .רסייבת רוגלות, נוזקות ולוחממותקנת תוכנת הגנה תקנית ומעודכנת תדירות כנגד וירוסים  .11

ם או לכל מטרה אחרת כשעליהם נמצאי אחרות לתיקוןרתים או מדיות מגנטיות משים סקידאו צוי לא .12
 .יש למחוק את המידע ולפרמט את הדיסק צים ונתונים של המועצה  . במקרה כזהקב

 מידע של המועצה   כך נוהל עבודה מסודר להעברת, אחסון ותחזוקת מדיה מגנטית, או אופטית עם יםיק .13
הל מאגר המידע במועצה   של נציג החברה, מנ הנוהל יוקם בשיתוף .מוקדםום תיא ללא הידר מבעולא תש

 . על אבטחת מאגרי המידע במועצה  מונהומ

המועצה   במקום שהגישה אליו תתאפשר למורשי  עם מדיה מגנטית או אופטית כנ"ל תאוחסן בתאום .14
 .גישה בלבד
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 :המידע ה תשמר אבטחתבתחנות העבוד .15

 ההתחנ סק הקשיח שליעל הד  צה ועמהשל  םיצקב ורמישי לא. 

 בכל תחנה יותקן נועל מסך עם סיסמא. 

 צעותת תהיה באמלרש הכניסה USER ID אישי. 

  צעות התחנהבאמלא ניתן יהיה להוריד קבצים של המועצה מהשרת. 

 לעאי רחאל שהגי חוץ לחוות השרתים עםגיבויים יבוצעו בצורה מסודרת וישמרו במקום סגור ונעול מ .16
  .והורדתם לשרתדרישה לקבלת גיבויים  כמו כן יש לקיים נוהל .בדבל יםיוהגיב

 . ת עם גיבויים לגופים חיצונייםהעברת קלטו ר עלחל איסו .17

עיבוד מנתוני המועצה, יאוחסנו  ח השייכים למועצה או שהם תוצרידו כל מדיה מגנטית, או אופטית, או .18
 .שוהשימ רחלא וסרויג דוסגור ונעול  וכן יושמבארון 

  ועצה.שמדה חיצונית ללא תאום עם המוציא חומר לגריסה או הלה אין .19

ת כנדרש על פי החוק, התקנות ותיקוני הגנת הפרטיות וכי היא נוקטכי היא פועלת ירה החברה מצה .20
מידע של רמו"ט אמצעי אבטחה ובקרה כמתחייב מהוראות חוק הגנת הפרטיות, תקנות אבטחת הב

-אבטחת מידע(, התשע"זהפרטיות ) תקנות הגנתום  יישערכות לת הבורלוזאת  .יהןתונותק הןתיקוני
2017. 

ה ת עובדיה על הצהרות סודיות, הכוללים, בין היתר, התחייבות לשמירבת להחתים אתחייהחברה מ .21
 וחלטת על סודיות המידע של המועצה  .מ

 .תעבכל ה צה לערוך ביקורת אבטחהחברה מתחייבת לאפשר לנציג המוע .22

י לקבל שר ללמסור לי מידע או לאפ הצהרותיי המועצה ניאותהסיס קיום התחייבויותי וב על רק יי כל עויד .23
 /משרד הרישוי.מידע ממשרד התחבורה

 לכל הפרה וללא צורך בהוכחת נזק. ₪ 80,000בסך של  עצהבגין הפרת התחייבויות אפצה את המו .24

ת שלי, לרבויבות תחיהפרת ה גיןב הלהיה תש צאההו ל כלבשלט ה בשיפוי מלא ומוחאני אשפה את המועצ .25
 "ד.שכ"ט עו

 
 ולראייה באנו על החתום

 
_______________       ________________ 

 תאריך                     שם המציע      
 

 אישור

 

 .ז.ת ____________ה "בפניי ההתייצבו ___________ מאשר כי ביום , ד"עו____________, מ "אני הח

__ שהינם מורשי החתימה של חברת _______________ . __________ז.ת________ ___ו  ____________

.בפניי על מסמך זה ע"מ ולאחר שהסברתי להם את מהות ההתחייבות חתמוב  

 _, עו"ד___________

 מ.ר. _________
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 : נספח ד'2פרק 

 
  CISOהצהרת 

 
 
 

 
מטה. בעל ____ )מת"ז( החתום  ________  (המשפח םש_ )___________ )שם פרטי( _______אני ___

הוסמכתי על ידי ____________ )לציין   Chief Information Security Officer (CISO)כה של  הכשרה והסמ

בחנתי  מצורפת בזה תעודת ההסמכה שלי וקורות החיים שלי, מצהיר בזאת כי בדקתיו  שם מוסד ההכשה(

מצאתי את הפתרונות גרת מכרז זה  ועים על ידו במסמוצרונות ההפתת או____ __ע  יצמות הרכוניסיתי את מע

ועונים דע צעים במסגרת המכרז עונים  במלואם על הגדרות המכרז בנושאי אבטחת מיונים המומנגנת והוהמערכו

 ציבוריים וממשלתיים. רגוניםעל כל כללי אבטחת המידע המקובלים במערכות מסוג זה ובא

 

 

 
_______________       ________________ 

 תאריך                     CISOם ה ש      
 

 

 

 אישור

 

 .ז.ת_______ _____ה "התייצב בפניי ה___________ מאשר כי ביום , ד"עו____________, מ "החי אנ

.החתמו בפניי על מסמך זולאחר שהסברתי לו/ה  את מהות ההתחייבות   ____________  

 ד"_, עו___________

 _________ ר..מ
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 3פרק 
 

 ים כלליים, תנאהחוזה
 
 

 ביעק זכרוןמועצה מקומית     בין:
    ____________________ 
    פקס: ________________    

 (המועצה -)להלן  
 -מצד אחד-         

 _________________     לבין:
 ___רח' ___________    
 ______פקס: _______    

 (קהספ - ן)להל        
 -מצד שני-          

 
 

במערכות דיגיטל תחזוקה ותמיכה  נות שימוש,ישיולמתן ר  25/19והמועצה פרסמה מכרז מס.  הואיל

 תחומי פעולה מוניציפאליים שונים במועצה. מוחשב שלהמשמשות לתפעול מומחשוב עירוניות 

 

ה, למועצ כרזנשוא המים ותרין השתמ צמוע לבל עלקם הצעתו למכרז, והסכיוהספק הגיש  והואיל

 ה.להסכם ז בהתאם

 

, וראש המועצה טתה מיום ______ המליצה על הצעת הספקבהחלוועדת המכרזים של המועצה  והואיל

 רותים נשוא ההסכם.מתן השי אישר למסור לידי הספק את

 

 קמן:לפיכך הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים כדל

 המבוא

 הימנו. רדנפ יבלת קלחוה והמזה  כםהמבוא להס .1

 

 הגדרות ומשמעותן

הסכם זה המשמעות המיוחסת להם בצידה השמאלי יה בלמונחים המופיעים בצד ימין של הטבלה שלהלן תה .2

 ברים משמעות אחרת.והקשר הדלה, אלא אם כן מחייב הדבר של הטב

 

 ליה .הנסמכים א, וגופים זכרון יעקבמועצה מקומית   המועצה

 

ירותים, מתן הוראות ופיקוח צוע השעל בי ו, האחראי מטעמוממטע ימ או ,הצמועה גזבר להמנה

 עצה לספק. רותים על ידי הספק, ומשמש כאיש קשר בין המושוטף על מתן השי

 

מו על ביצוע השירותים נשוא הסכם זה ותאום בין ק האחראי מטעמנהל מטעם הספ מנהל לקוח

מפורטים הנושאים ר השא לוכ ,תורכעמה, יםותהספק בדבר כל השיר המועצה לבין

 מכרז.במסמכי ה
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המכרז, כפי שפורטו בפרק עצה, כולל כל מסמכי שפורסם על ידי המו   25/19מכרז מס.  המכרז

 למסמכי המכרז. 1

 

נהליו, קבלני המשנה שיועסקו על ידו )לאחר קבלת אישור , מועסקיו, מלרבות עובדיו הספק

 .ועממט או ומבשם איצה(, יורשיו וכל הבהמוע

 

ת הדרושים להפעלתן, יישום, הסבנתן, הגדרת הפרמטרים שימוש במערכות, התק  ותיםירשה

עות, מתן תמיכה, מתן שירותי תחזוקה ותיקון תקלות נתונים, ביצוע הדרכות והטמ

   נדרש להפעלתן התקינה והמלאה של המערכות.  ערכות, וכל הבמ

 

כל  כמפורט במסמכי המכרז, על ות,ליאפצנימו ותיולעיפ שללתפעול ממוחשב  כותמער המערכות

בהתאם  וכל שינוי או התאמה בהם, כנה, לרבות תוכנות תשתית,מרכיביהן שרתים  ותו

 לקבוע בהסכם זה. 

 

למחשבים, לרבות כוננים, מדפסות, מקלדות, יקפי הנלווה מחשבים וכל הציוד הה המחשבים

 המכרז יט במסמכפורכמ ,ותכרעמה תלעהפל רשרה, תקשורת וכל הנדעכברים, ציוד חומ

 

מיוצרות על ידי הספק, ואשר קיומן  מערכות חומרה, תקשורת או תוכנות תשתית שאינן שתיתמערכות ת

התקינה של ן ולפעילותן השוטפת הכרחיים ומהווים בסיס להתקנתותחזוקתן 

 המערכות, כמפורט במסמכי המכרז. 

 

רט ת להפעלת המערכות, כמפויורחכוה ,פקסה ייד לעת רווצתוכנות אשר אינן מי תוכנות תשתית

 ק.  במסמכי המכרז ומסמכי הספ

 

 המכרז כפי שפורסמו ונמסרו על ידי המועצה.וכל מסמכי הסכם זה,  ההסכם

 

 התחייבויות הצדדים

ה ותמיכה במערכות ידי הספק, והספק מקבל על עצמו, מתן רישיונות שימוש, תחזוקזאת למוסרת בהמועצה  .3

, ם במועצהציפאליים שוניתחומי פעולה מוניתפעול ממוחשב של למשמשות ת הכורעמ לש תבושחוממע ידמ

 ף לתנאי הסכם זה. אם ובכפווזאת בהת
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 הצהרות והתחייבויות הספק

 ם וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות המפורטים בו, וכי ישכם, כי ידועיהספק מצהיר, כי קרא את ההס .4

ה למועצה כי כל המצגים שעשלאה של המועצה, ומרצונה הות יעבשול תויועצקמב עםבצביכולתו לקיימם ול

ומדוייקים.  כמו כן מצהיר הספק כי המערכות שיעמיד כרז הינם מצגי אמת רת מסמכי והליכי המבמסג

מועצה לא יגרם כל האפשרויות הקיימות  במערכת המופעלת היום במועצה וכי ל צה מכילות אתלרשות המוע

 מערכותיו מותאמות ליישוםתחייב בזאת כי ק. הספק מצהיר ומפת של הסרכולמע רעבממ ורסחמו א זקכל נ

ים ( בהתאם להנחיות משרד הפנמעבר לרישום בשיטה המצטברת  )דו"ח ועדת ברנערד הפנים להנחיות מש

 וזה רצהה .וספת ובאופן מיידיתגלה כי יש צורך בהתאמה נוספת יבצע אותה הספק ללא תמורה נובמידה וי

 ודית שלו. הפרתה מהווה הפרה יססכם והה ריקימע הניה

 

היכולת, המשאבים, לו כל תקופת ההסכם את הידע המקצועי, הספק מצהיר ומתחייב, כי יש לו ויהיו  .5

המקצועיים, וכל הנדרש על מנת לספק את השירותים לשביעות ד, והעובדים הכישורים, המיומנות, הציו

 .םכסלהם תאונה של המועצה, ובהרצ

 

שאות היתרים, האישורים וההרקופת ההסכם כל הרישיונות, הי ברשותו ויהיו לו כל תכ ב,יחיתמ פקהס .6

 השירותים על פי ההסכם. הנדרשים לשם מתן 

 

ם על פי מסמכי ההסכם ואשר ביצועה מחייב קבלת במתן השירותיהספק מתחייב כי כל פעולה הקשורה  .7

ו ון ו/או היתר ו/אר קבלת אותו רישיחע רק לאבוצת ןיד לכ יפ לע חרא איהיתר ו/או מילוי תנרישיון ו/או 

 תנאי.מילוי אותו 

 ם והפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.מעיקרי ההסכ סעיף זה הינו

 

והמיוחדים של המועצה, וכי המערכות תואמות צרכים אלו,  רכיה הכללייםהספק מצהיר, כי הוא מודע לצ .8

לתן הרציפה תן השירותים ופעוכי ידוע לו כי מ קהיר הספמצ עוד ה.לועמי גולנוטכה וגלות ליתן להם מענומס

 ה השוטף של המועצה.חיוני ביותר לתפקודתקינה של המערכות, וה

 

הוא בעל זכויות היוצרים בהן ו/או הוא בעל פיתוחו ו/או הספק מצהיר ומאשר, כי המערכות הינן פרי  .9

חרת המונעת או הסכמית ו/או א/חוקית ועה מני כל ןיאי כו ת,כוערפיתוח, ותחזוקת המ הזכויות לשיווק,

קשרות על פי הסכם זה משום פגיעה בכל ר הספק, כי אין בהתהסכם זה. עוד מצהי לקיים הוראות מהספק

ד שלישי ויות קנין רוחני ו/או זכויות פטנט ו/או כל זכות אחרת של צמסחר ו/או זכזכות יוצרים ו/או סודות 

 כלשהוא.

 

 עצההמו ותיוביחיתהו תרוהצה

ם ביצוע השירותים על פי יכולתה בכל ענין הקשור ע לה עם הספק ולסייע כמיטבהמועצה מתחייבת לשתף פעו .10

את כל המידע והנתונים עמיד לרשותו קבוע בהסכם, לאפשר לספק לעשות שימוש במחשבי המועצה, להה

 .רישפהא םדקהבו רביס מןתון שיתבקש, בתוך זהדרושים לצורך הסבתם למערכות, וכל נ
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מי שהוסמך על ידה, וכי ידי עובדי המועצה ו/או  ש במערכות יעשה אך ורק עלהמועצה מתחייבת, כי השימו .11

 שימוש במערכות יעשה בהתאם להוראות שתקבל מהספק.ה

 

שי כלשהוא ולא לחשוף את המערכות )להבדיל מהמידע המצוי בהן( בפני צד שלי בת שלאמתחיי המועצה .12

והכל בין בתמורה כות, או לשנות את המער, לתרגם, להתאים לק, לשכפעתילה ,ןחולב שיילשד לצר לאפש

 , אלא בכפוף להסכמת הספק מראש ובכתב, ובתנאים שיקבע. תמורהובין שלא ב

 

תים תהיה רשאית לרכוש מצדדים שלישיים מערכות נוספות למתן שירו, כי המועצה למען הסר ספק יודגש .13

 מראש עם הספק. ה בתאוםתעשן תעהטמ םלאו ,םסכבהם אשר אינם כלולי

 

ם הדרושים ללא תשלום נוסף של המועצה  פק מתחייב לפעול, לסייע ולערוך ההתאמות והשינוייסה .14

המערכות שיספק לבין המערכות הקיימות בין  On Lineדי לאפשר ממשקי העברת נתונים ב במערכות בכ

 .םיייששלכוש המועצה מצדדים במועצה ולמערכות שתיר

 

 תכורעמה מתקה

רפו על ידו המכרז ובמסמכים אשר צו ת המערכות המפורטות במסמכיפק מתחייב לספק למועצה אסה .15

עובדי המועצה, בצע הדרכות למן, לבצע הסבת נתונים ולהטמיע בהן את הנתונים הנדרשים, ללהצעה, להקי

ופות, דח ותיעלב ידימי ןותרפ תןת במערכות, לרבות מלספק תמיכה, לתת שירותי תחזוקה ותיקון תקלו

 ררות מעת לעת.ן בעיות המתעווג המערכות ופתרוצוע תיקונים, שדריב

 

יפעלו  תחייב לבצע הסבות והתקנות לכלל המערכות כולל ביצוע כל הנדרש על מנת שהמערכותק מהספ .16

 ףויסא ותיון של המערכת )לרבמיטבית התואמת באופן מלא את צרכי המועצה, לרבות ביצוע אפ בצורה

ים והתאמות תוכנה, , ביצוע פיתוחת להפעלת המערכת(ת התשתיות הנדרשורת, והגדישודרהום ינותהנ

 משקים בין המערכות. אינטגרציה, יצירת מ

 

נדרשת הסבה כזאת. הספק מתחייב בזאת לפעול רכות במידה והספק מתחייב בזאת לבצע הסבת נתונים למע .17

דקק לסיוע יסטוריים מבלי להזתונים הל נכול צהעומבת ולעופהמת ים מהמערכות הקיימולבצע הורדת נתונ

עצה תסייע לספק, בכפוף לפניית הספק משאבי האנוש המו ערכת השכר וניהולחיצוני. באשר לנתוני מ

לת הנתונים הנדרשים לפעולת המערכות. למען הסר ספק, , לקבהבמועצ הפועלתלמועצה, בפניה לחברה 

.  וריים, למערכותיוכולל נתונים היסט שלמותם,ם בניותהנ תבסה ךילתהל לכינו האחראי הבלעדי הספק ה

 בגין הורדת הנתונים תישא המועצה בתשלום זה.ת תשלום פנה לקבלוהספק הנוכחי יבמידה 

 

על פי תוכניות העבודה אשר צורפו ם, ההדרכה וההטמעה, יקבע הסבת הנתוני לוח זמנים לאספקת המערכות, .18

 . צהעוהמ ידי לע ושראוו על ידי הספק להצעתו

 

(, התיעוד -פעלה )להלן כולל תיק תפעול והוראות ההמועצה מדריך למשתמש, ה הספק מתחייב להעביר לידי .19

חלקו או כולו, אך ורק לצורך  פים מהתיעוד,בשני עותקים בשפה העברית. המועצה רשאית ליצור עותקים נוס

 שימושה הפנימי.  
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 רכותמסירת המע

בין הצדדים מועד לעריכת מבחני  מנהל בכתב, ויתואםהספק ל כך על עיודי ,ותכרעהמל כ עם סיום התקנת .20

 (. המבחנים -לן דיקה למערכות )להב

 

ק, להוסיף על המבחנים יעצות עם הספהמנהל ו/או מי מטעמו, ישתתף בביצוע המבחנים, ויהיה רשאי, בהתי .21

עצה, וצרכי המת לכורעמה של יתברימ מהתאו חיוניים להבטחת השהוצעו על ידי הספק מבחנים הנראים ל

 המבחנים. ם באופן ביצוענהל להציע שינוייוכן רשאי המ

 

ואת בחנים, ירשום הספק דו"ח המפרט את רשימת הליקויים שנתגלו בהפעלת המערכות יצוע המבמהלך ב .22

 שדרהנד במערכות, ואת המוע קון, כמו גם את הערות המנהל לגבי דרישותיו לביצוע תיקוניםהטעון תי

 . ןעוציבל

 

הצדדים יתואם  כך למנהל בכתב. ביןספק את הדרוש תיקון ויודיע על שיקבע כאמור, יתקן המועד הך תו .23

, האם כל התיקונים הל לספק בכתבלעריכת מבחן נוסף לבדיקת תיקון הליקויים, ובסיומו יודיע המנ מועד

פים סונים נותיקע וצלבי ויותשירד אתט כל הדרישות, או יפרבוצעו לשביעות רצונו והמערכות עומדות ב

 עם.   והמועד לביצו

 

 לעיל. 23בסעיף בוצעו התיקונים על ידי הספק ויחול האמור דרש המנהל ביצוע תיקונים נוספים כאמור, י .24

 

יעות רצונו וכי המערכות עמדו בהצלחה במבחנים,  יבצע הספק ת הותקנו לשבהודיע המנהל כי המערכו .25

 הל.  תאום מראש עם המנבנדרש, ול הככ ,ותכרעמה תלעהפב צההדרכות לעובדי המוע

 

הספק,  ת רצונו של המנהל, תבצע המועצה, בתיאום עםבסיום ביצוע ההדרכות לעובדי המועצה לשביעו .26

ם, לבדיקת תקינות המערכות ועבודתן באופן רציף וללא ימי 90במהלך ובנוכחות נציגיו, הרצה למערכת 

  תקלות.

 

לו בהפעלת המערכות ואת רשימת הליקויים שנתגט את רמפה ח"דו קפסה םוירש, צהבמהלך ביצוע ההר .27

שותיו לביצוע תיקונים במערכות, ואת המועד הנדרש רות המנהל לגבי דרייקון, כמו גם את העהטעון ת

פעילות התקינה, ת אשר הוגדרו על ידי המנהל כתקלות קלות אשר אינן פוגעות בט תיקון תקלולביצוען, למע

הנושא  חשיבות להבנת שדות שאינן בעלותת כתיב, שגיאות בוון שגיא)כגת כרהמע לשה אלמוהה יפהרצ

לאחר יום  30 -לקבלת הסכמת המנהל, לדחות את תיקונן, עד לא יאוחר מהספק רשאי, בכפוף  המוצג(, אשר

 רצה.סיום הה

 

אם יתו יםדדצהן יבו, תבבכיודיע על כך למנהל תוך המועד שיקבע כאמור, יתקן הספק את הדרוש תיקון ו .28

בכתב, האם כל  הנוספת, יודיע המנהל לספקההרצה  רכות. לאחר ביצועלביצוע הרצה למע שמועד חד

תיו לביצוע תיקונים פרט את דרישווצעו לשביעות רצונו והמערכות עומדות בכל הדרישות, או יהתיקונים ב

 נוספים והמועד לביצועם.   
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 לעיל. 28ור בסעיף די הספק ויחול האמים על יקונהתי עוצובי, רומכאם פיקונים נוסביצוע תי דרש המנהל .29

 

כאמור כאישור לקבלת המערכות  ו לשביעות רצונו, תחשב ההודעההודיע המנהל כי המערכות הותקנ .30

 (.תעודת סיום -כאמור בהסכם זה, על ידי המועצה )להלן שהותקנו על ידי הספק 

ימים  120זה, תוך  בסעיף טם כמפורסיות דותע תלבק ךרולצל עיל השלבים המפורטים על הספק לסיים את

 סר למציע כי הוא זכה במכרז.יום בו נממה

 

 אחריות הספק למערכות

 -, ועד לתום תקופת ההסכם )להלן החל ממועד סיום התקנת המערכות באופן סופי וקבלת תעודת סיום .31

לה קלמעט ת ום,תשל תספתו כל אלל ותרכחשבונו כל תקלה במע(, מתחייב הספק לתקן על תקופת האחריות

מתקלה במחשבים שבשימוש ו רשלני במערכות ו/או כתוצאה ימוש בלתי סביר אמש צאההנובעת כתו

תוצאה משינוי במערכות שנעשה על ידי ו/או כתוצאה מכל סיבה אחרת שבשליטת המועצה ו/או כ המועצה

 בשל כוח עליון.שור הספק ו/או תקלה המועצה שלא באי

 

תוארך גם תקופת על פי הקבוע בהסכם, ו תוארך תקופת ההסכם רה בבמקכי  ,רהבויק פס סרה עןלמ .32

 ה בסעיף זה, בהתאמה.האחריות הקבוע

 

 מתן שירותי תחזוקה

 3בנספח א' לפרק ק את השירותים על פי הדרישות הקבועות לאורך כל תקופת ההסכם, מתחייב הספק לספ .33

ונית, טפת, הדרכה ותמיכה טלפשו וקהתחז תיורישק פסלו ה,יא", ולהענות לכל קרSLA"רמת שירות  -

 . 2ח א' לפרק יאוחר מהמועדים הקבועים בנספ במערכות, במהירות האפשרית, לאותיקון תקלות 

 

בפועל, וללא הגבלת מספר  ים על ידי הספק יבוצע בהתאם לצרכיםלמען הסר ספק מובהר, כי מתן השירות .34

 יאה. קר בכל ותשרדנה הדועבה ותודשיות או הגבלת שעהקריאות הח

 

 

 קנסות

ם הספק למסמכי המכרז,  ישל 3ק המפורטים בנספח א' לפר SLAה  ספק בכלליאי עמידת הבמקרים של  .35

 למועצה קנסות בהתאם לכללים המוגדרים להלן:

של המועצה מהתשלום החודשי הכולל  30%יושת קנס בגובה  -טיפול בתקלה קריטית ריגה בעבור ח .35.1

 לספק.

לל של המועצה מהתשלום החודשי הכו  20%יושת קנס בגובה  -ורה חמ להקתב לופיבט הגריח ורעב .35.2

 לספק.

מהתשלום החודשי הכולל של  30%נס של יושת ק -מרמת הביצועים  5%תר מ גה של יועבור חרי .35.3

 צה לספק.המוע

 החודשי המגיע לספק.המנהל יהיה רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי לקזז הקנס מהתשלום  .35.4

 קנס בגין חריגה.ם יושת ע אבוקל אירש יההיל הנמה .35.5
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בפיצוי מוסכם  המועצהיזכה את  ביהםאו איזה משל תוהתקנת והטמעת המערכל איחור בהשלמת כ .35.6

. הצדדים 7-, החל מיום האיחור האיחור חודשכל ל)אלף ש"ח(  ₪ 1,000 שלומוערך מראש בסכום 

כתוצאה מכל יום  עצהלמו יופהצ קזנה תייצפו כתבע תוך העריף זה נקמצהירים כי הפיצוי הקבוע בסע

 בהשלמת העבודה. איחור

 .יהווה הפרה יסודית של הסכם זהת העבודה שלמבה ימים 21 –איחור של למעלה מ  .35.9

 

בפיצוי  המועצהיזכה את הטכנולוגית של המוצרים  ביבהוהס שדרוג תוכנות התשתיתכל איחור ב .35.10

   .רוחאי דשחול ₪ 1,500 שלבסכום מוסכם ומוערך מראש 

זה  המוסכמים האמורים בהסכםהפיצויים מי ושיעורי י סכובין הצדדים כר במפורש וצהומ סכםומ .35.13

צדדים וההפרות כאמור, עקב  עירייהלהערכה שקולה וזהירה של הנזקים שיגרמו  לאחר ונקבע

 ןלמע .יםיים המוסכמבה הפיצוכנגד גו הםלאו שעלולה להיות  הםשיש ל בזאת על כל טענה יםמוותר

ה, אינם גורעים מכל זכות אחרת לה ורים בהסכם זהמוסכמים האמויים כי הפיצהר מוב ,קפס רהס

שהם  ככלה, לרבות הזכות לתבוע פיצויים בגין נזקי ,פי הסכם זה ו/או כל דיןעל  עירייהה תיזכא

 עולים על גובה הפיצוי המוסכם ששולם בפועל.

 

 מתן השירותים

פקוד נאות ותקין באופן שיאפשר למועצה ת ותערכהמ תא ליעפלה ידכ רשנדייב לעשות כל המתח הספק .36

כון רצוף של המערכות, לתקן תקלות שיתגלו בהן , לרבות לבצע עדרצוף לאורך כל תקופת ההסכםבאופן 

 כנולוגית.ולשמור על הקדמה הט

 

של  יגלוונכהטו קיתחום הניהולי, העיסהספק ימנה מטעמו מנהל לקוח, אשר הינו בעל כישורים מוכחים ב .37

על צוות עצה, לרבות פיקוח ן השירותים למוחראי מטעמו על מתהסכם, אשר יהיה אהם נשוא ותיירשה

 וביצוע התיאומים הנדרשים עם המועצה. הפרויקט

 

בהיקפים הנדרשים, וכל יתר הדרוש לביצוע נו את כל הציוד, כח האדם הספק מתחייב לספק על חשבו .38

ן מיומן ובעל ניסיוכי כח האדם יהיה  יודגש, רת.אח תשורופמע בקנם א לאתים על פי ההסכם, אהשירו

קדמו לחתימת ההסכם. הספק מתחייב להחליף כל עובד החודשים ש 24 -ברלבנטי בביצוע פרויקטים דומים 

מיד עם  , וזאתם מטעמו למועצה, לרבות האחראי מטעמו על מתן השירותים כאמור לעילאשר נותן שירותי

 .העצומהמ כךל קבלת דרישה

 

דומה יהיו ם, פגישות עבודה וכעבודות התאמה, הפיתוח, השינוייוייקט, לרבות ביצוע ע הפרויצב םומק .39

 י המועצה, אלא אם תורה המועצה אחרת. במשרד

 

 ת של המועצה במהלך מתן השירותים.שלא לצורך לפעילות השוטפ הספק מתחייב להמנע מהפרעה .40

 

מאחריותו על פי  עיף זה כדי לגרועסך אין ב, אהלנמה תושידר ואו/ת אור כל הוריב למלא אחהספק מתחי  .41

 הלן.הפרק שכותרו נזיקין לגוף ורכוש ל
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, מניעת ניזקי ידעבטחת מאבאשר לנושאי למסמכי המכרז  2פרק בהספק מתחייב למלא אחר כל  האמור  .42

  :םוגיבוי סייבר

אבטחת ר לבאש ותירוטולגרהת יובות לעמוד בכל המחוייהספק מתחייב בזה התחייבות בלתי חוזר .42.1

וכל  2017 –תשע"ז  ע()אבטחת מיד תקנות הגנת הפרטיות לכל דרישות נה מלאדע וזאת לרבות מעימ

 תקנה או הוראה אחרת.

 קי לוחמת סייבר.צעים למניעת נזהספק מתחייב בזה לנקוט בכל פעולות ואמ .42.2

 .דלבב זהות המוגדרות במכרז רשאי לעבד את המידע המאוחסן במערכהספק  .42.3

 .רכות המוגדרות במכרז זה בלבדרק למידע המאוחסן במעאך ות שגל ירשא קפהס .42.4

ך חישובים בדבר הנתונים אך אין הספק רשאי לבצע עידכון ו/או הנתונים ולערורשאי לעבד את הספק  .42.5

צה אלא אם כן המועו/או מחיקת נתונים כל שהם שהוקלדו או נקלטו למערכת על ידי משתמשי שינוי 

ת י החתימה של הרשות המקומיחתומה על ידי מורשמקומית ת השורהמ בתכבה אשרה פקהסקיבל 

 ם.ין או רואה חשבון מוסמכיומאושרת על ידי עורך ד

ר מהיום הראשון לחודש פברואר כל מתחייב בזאת לדווח בתדירות של אחת לשנה ולא יאוחקהספ .42.6

 פרטיות.ת הגנלהת נוקתה יפ ועל זהובותיו על פי מכרז עצה בדבר אופן ביצוע חשנה קלדרית, למו

מ"ר המועצה באופן ועצה, למנכ"ל המועצה ולמנתימה במלהודיע למורשי החהספק מתחייב בזה  .42.7

הספק וקבצי הנתונים של הספק  בכתב על כל ארוע אבטחת מידע או נגע סייבר שמערכותיו שלמיידי ו

 נחשפו אליו.

טלית את כל ידיה דיגי מל גבפק עסהר יבא, יעהבחודש התחלת הרבעון ל 10אחת לרבעון ולא יאוחר מ  .42.8

 גיבוים לידי המועצה.הקבצי 

לערוך ביקורת ובקרה אצל הספק  ו כל גורם אחר שתמנה המועצההספק יאפשר למנמ"ר המועצה א .42.9

ף פעולה עם ע, התגוננות הסייבר והגנת הפרטיות בכל זמן. הספק ישתבדבר מימוש אבטחת המיד

צה לבקר המוסמכים של המוע לנציגה פשרויא ל פהעבו תבות בכאלביקורת זאת, יספק מענה לש

קניו, ולקבצי הנתונים למערכות הספק, מת Pen Test בדיקות לרבות בדיקת חדירות ולבצעבמתקניו 

  של המועצה המאוחסנים אצל הספק.

 

 עדכונים ושינויים במערכות

כיבי רומים וליישות לודכנעמת אווגרס ותהספק יתקין עדכונים של המערכות ו/או יוסיף ו/או יתאים מהדור .43

 לא כל תוספת תשלום.   התקנתוזאת במהלך כל תקופת ההסכם, וזאת ל ם לקיים בשוק,המערכת בהתא

 תהא לאחר תאום עם המנהל.  העידכון

, כי אין באמור לעיל כדי לחייב את המועצה להזמין מהספק את העדכונים, ספק מובהר בזאתלמען הסר 

 תקין אותם.דעת בלעדי אם לה ליה שיקויה ועצהולמ ,תשוחדרות הדוהגרסאות והמה

 

במערכות. הספק  ע שינוייםלהגיש לספק בקשה בכתב לביצולאורך כל תקופת ההסכם, רשאית המועצה  .44

בות האם היא תואמת את התפישה הכוללת של המערכות וכן את זמינות כח האדם יבדוק את הדרישה, לר

קבלת ימים מ 15, בתוך הנימוקים להחלטתו בצירוף תב,ו בכשובתת צהועיע למודומחויבויות אחרות שלו, וי

 הבקשה. 

ע הספק את השינויים המבוקשים בהתאם רכת, יבצתפישה הכלית של המעתאמו השינויים את ה .44.1

 ים שיוסכם בין הצדדים, והמועצה לא תחויב בתשלום כל תמורה בגין ביצועם.ללוח הזמנ
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ללת של המערכות, יסכמו הצדדים הכו שהיפהת ם אתימואת אינם יםבמקרה בו השינויים המבוקש .44.2

 התמורה בגינם.  על אופן ביצוע השינויים ואת באופן נפרד 

 

ל ידי המועצה, וזאת בתיאום עם המועצה, לבצע שינויים במערכות, אף אם אלה לא נדרשו ע הספק רשאי .45

 ומבלי שהמועצה תחויב בתשלום כל תמורה בגינם. 

 

כות. יודגש, כי המועצה, לצורך הטמעת השינויים שבוצעו במערלעובדי כות הדר קספהר יעבי במידת הצורך, .46

ו השינויים חויב הספק על פי הסכם זה, למעט במקרה בו בוצעת הינו חלק מהשירותים בהם מביצוע ההדרכו

  , שאז התמורה בגין ביצוע ההדרכות תסוכם בין הצדדים.44.2בהתאם לקבוע בסעיף 

 
 

י במערכות או בחלק ע בעצמה או על ידי צד שלישי כלשהו כל שינולא תבצ רשותי הכ ת,אבזוסכם מובהר ומ .47

 לעיל.   43עו אך ורק באמצעות הספק, בהתאם לאמור בסעיף ביצוע שינויים במערכות יבוצמהן, וכי 

 

 תקופת ההסכם

יום הס דתועתקבלת ד שנים ממוע 5תקופת ההסכם הינה מהיום בו הודע לספק כי זכה במכרז ועד לתום  .48

 (.תקופת ההסכם -הלן )ל

 

(, וזאת רכתהתקופה המאו -)להלן , שנים 5לתקופה נוספת של יך את ההסכם למועצה נתונה אופציה להאר .49

 יום לפני תום תקופת ההסכם. 30 -אוחר מודעה בכתב לספק, לא יעל ידי מתן ה

 

התקופה  על הסכם זה תנאיל ולו כספת כאמור לעיל, יחם לתקופת נוהסכה כתה על הארהודיעה המועצ .50

 לעיל. 49המאורכת, למעט סעיף 

 

 קניין רוחני

 ועצה במסגרת הסכם זה,תיעוד שהועברו על ידו למקנין במערכות ובכל החומר וההספק הינו בעל זכויות ה .51

 ם. הסכה פתך כל תקווהוא מעניק למועצה זכות שימוש במערכות ובתיעוד לאור

 

מערכות, על כל מרכיביהם, לרבות העדכונים והגרסאות י הני בתוצרהרוחן הקנייהינה בעלת זכויות  המועצה .52

 לת הבלעדית של מאגר המידע. שלהם, והיא הבעלים והמנה

 

 שומים דומים או להשתמש בידע, בהוראות מחשב, ברעיונותי הספק רשאי להכין יילמען הסר ספק מובהר, כ .53

מצא לנכון, כמו גם יצירת שי זה, ככל הסכםת במסגראו בתוצרים שהוכנו לו במערכות נכלש יםאו מושג

 ט להלן. יו ולשמירה על סודיות כמפוריצירות דומות עבור אחרים, והכל בכפוף להתחייבויות

 

 , אבטחת מידע וסייברסודיות

בעל פה ובין  ע לידיו ביןיגיר אשן וסוג, חייב לשמור בסודיות מוחלטת את כל הידע והמידע מכל מיתהספק מ .54

עקיפה, השייך או הנוגע בכל צורה ואופן לפעילות המועצה, לרבות כרשות ין ישירה ובורה בצבין  בכתב,
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עבודה, מקורות  תולרבות מידע בדבר טכניקות וטכנולוגיות, שיטות, עסקית וכמעסיקת עובדים, ציבורי

ושבים ו לת/אעצה ומידע אחר הנוגע למותונים, וכל , ניםרטניות, מפמימון ותנאיהם, תנאי עבודה, שכר, תוכ

 (. המידע -ה )להלן חומבת

 ל ההסכם.סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית ש

 

ידי אחרים, בין במישרין ובין  על לא לגלות את המידע לאחרים ולא לאפשר גילויו עוד מתחייב הספק, .55

יבה ל סיומו, מכחר סלאוהן  הן בתקופת הסכם זה כם זה, וזאתהס ותראקיום הו בעקיפין, למעט לצורך

 דע אשר הפך להיות נחלת הכללשהיא, ללא הגבלה בזמן, והכל למעט מידע שיש חובה לגלותו על פי הדין, מי

 כדין. ואשר החזיק ב או מידע שנמסר לספק מצד שלישי 

 ם.הסכה שליסודית  סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה

 

או שתאושר  ימסר המידעילהם או כל גורם נוסף  שנהקבלני מ ת עםרוהתקש להתנות כלייב הספק עוד מתח .56

 –תשע"ז  )אבטחת מידע( ת הגנת הפרטיותתקנונים בכל הדרישות על פי ידע בעמידתם של האחרוגישתם למ

להם ו, ממשנה מטעהי בלנוק ואת עובדילהחתים ל חוק, תקנה או הוראה אחרת, וכן מתחייב הספק וכ 2017

 :הכוללתסודיות  הצהרת על  ,עמידגישתם ל אושרשתאו  עימסר המידי

כל דין לרבות על  ים במכרז זה והנדרשים על פיהתחייבות לשמירת כל כללי אבטחת המידע המוגדר  .56.1

 וכל חוק, תקנה או הוראה אחרת. 2017 –תשע"ז  חת מידע()אבט תקנות הגנת הפרטיותפי 

תקנות הגנת על פי  בותל דין לרפי כל זה ועורק לפי כללי מכרז ש במידע אך שתמלהת התחייבו .56.2

 ראה אחרת.וכל חוק, תקנה או הו 2017 –תשע"ז  טחת מידע()אב הפרטיות

  

כל סוד, ידע או מידע כלשהוא עקיפין, לא להעביר או לגלות לצד שלישי, במישרין או ב המועצה מתחייבת .57

 ו. יומן לאחר סם והסכפת ההעסקי הספק, הן בתקום הקשורים ברייסחמ ועיים אולרבות סודות מקצ

 

 דו"חות ותשלומים

 -, ולא יאוחר מהיגיש הספק למועצה אחת לחודשהחל מהחודש בו ניתנה לספק תעודת סיום על ידי המנהל,  .58

ח דו"ל ף.ודש החולהשירותים אשר ניתנו על ידו בפועל למועצה בח ורט בגיןלכל חודש קלנדרי, דו"ח מפ 15

 ים:יפים הבאהסע אתכלול ף הספק חשבון אשר יהאמור יצר

הצעת המחיר הסכום החודשי הקבוע שעל המועצה לשלם בגין רשיון השימוש במערכות, כמפורט ב .58.1

 "תשלום חודשי קבוע".  -במסמכי המכרז  4בחלק ג' לפרק 

 סמכי המכרז,למ 4 רקלק ג' לפת בגין הסבת המערכות, כמפורט בהצעת המחיר בחהחד פעמיהתמורה  .58.2

  הספק.די גשו על ישיו יםראשונתתווסף לחשבונות ה

 

 ים ממועד הגשתו.ימ 7המנהל יבדוק את החשבון ויאשרו לתשלום, במלואו או בחלקו, בתוך  .59

 

ם המועצה לספק את החשבון המאושר, עצה, תשלם מסוף החודש בו אושר החשבון על ידי גזבר המויו 30תוך  .60

 מס כדין.צה חשבונית מועה דיק מסר ליובלבד שהספ
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לתנאי המכרז( הינה סופית ומוחלטת ולא תעודכן  4הצעת המחיר )פרק ה ברה הנקובהתמוי את, כמובהר בז .61

דד שינוי במממועד תחילת ההסכם. במקרה של  10%ד לשעור של שינוי במדד המחירים לצרכן עבמקרים של 

ו לשיעור ההתייקרות אשלום בהתאם הת כןודההסכם יעממועד תחילת  10%המחירים לצרכן העולה על 

פת חוזה כאמור בסעיף זה, העידכון הבא יבוצע רק לאחר שהמדד עלה או ירד פעם נוסר הודכן מחיה. עזלההו

יר בהתאם למדד ה של המחחישוב שיעור העליה או הירידהעידכון האחרון.  מאז 10%בשיעור העולה על 

 שלום.ע התצועד בייחס למדד הידוע במוזכה במכרז בכי ק ספו הודע ליהיה על פי המדד הידוע ביום ב

 

תן השירותים על פי הסר ספק מודגש בזה כי התמורה כוללת את כל הכרוך ו/או הקשור ו/או הנובע ממ מעןל .62

ת, תמיכה טלפונית, ביצוע עדכונים ת האחריורבות מתן הדרכות, ביצוע תיקונים  במסגרת תקופההסכם, ל

גדר במסגרת מסמכי המוושא אחר כל נו חוץ אל ו מגורמי פנים ו וקבלת קבציםרת עבה ת דוחות,וכדומה הפק

 המכרז.

וס חיצוניים הפקת הודעות תשלום בבתי דפ למרות האמור לעיל, אין התמורה כוללת תשלומים בגין

   ומשלוחן.

 

 שנזיקין לגוף או לרכו

ין לולים להיגרם במישרו אובדן, העו/אה יעו/או פג תחייב לשאת באחריות מלאה ולפצות בגין כל נזקהספק מ .63

 ו/או אגב ביצוע השירותים, לגופו ו/או לרכושו של כל אדם, לרבות המועצה וכל כדיין, תוך עקיפב או

 הפועלים מטעמה או עבורה.

 

תביעה שתוגש נגדה בקשר לכל נזק, אובדן או שה ו/או הספק מתחייב לגרום לשחרורה של המועצה מכל דרי .64

 פי הסכם זה. ראי להם על אח פקהסקול אשר קל

 

/או תתבע לשלם לצד שלישי פיצוי כלשהוא, מתחייב הספק לשלם את ש ועצה תידרהמו בומקרה בכל  .65

 ת שנגרמוהיא תחויב בו וישולם על ידה בצירוף כל ההוצאופצות את המועצה בכל תשלום שהתשלום ו/או ל

 לה עקב הדרישה ו/או התביעה.

 

ועצה או למ אשר יגרםסד, הפק או ישא בכל אובדן, נז ק אחראי ולאהספא יהעיל, לא למרות האמור ל .66

שבים שבשימוש המועצה או לצדדים שלישיים, כתוצאה משימוש רשלני במערכות או כתוצאה מתקלה במח

וש בניגוד להדרכת הספק או התיעוד צאה משימצאה מסיבה שבשליטתה הבלעדית של המועצה או כתוכתו

אישורו של א בערכות שלם במיישינו ם או כתוצאה מהכנסתהוראות ההסכד לגוניעצה או בשנמסרו למו

 הספק.

 
 

 העדר יחסי עבודה

תו ואחריותו של הספק בלבד. תחת פיקוחו, השגחתו, ביקור מוסכם בין הצדדים, כי עובדי הספק ימצאו .67

עובדיו  ידיל ע כי ההסכםת הכרוכות והקשורות במתן השירותים על פי מסמל ההוצאוהספק בלבד, ישא בכ

הסכמת המועצה מראש ובכתב( וכל מי שבא מטעמו, לרבות לת )לאחר קבידו ל סקו עו קבלני המשנה שיועו/א

רים כנדרש על פי דין וכמקובל בתחום זה. הספק יאליות ותשלומים והפרשות אחתשלום שכרם, זכויות סוצ
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בחוק, וכי לדרישת  , מפעם לפעםקבעייש המינימוםכי לעובדים שיועסקו על ידו ישולם לפחות שכר מתחייב, 

 ו"ח בעניין.ר רא לה אשוימציה המועצ

 

קשרות ם כקבלן עצמאי, וכי אין בהתהצדדים מצהירים ומאשרים, כי הספק מבצע את התחייבויותיו שבהסכ .68

/או מי ומעביד ו/או סוכנות בין המועצה לבין הספק ו חסי עובדעל פי הסכם זה ו/או מכוחו משום יצירת י

ליחותו, וכי כל אלה אינם משתלבים בש ורו ו/אום עבליהפוע ועסקים על ידו ו/אוו/או מי מהמיו בדעומ

 בע מכך.במסגרת המועצה ועובדיה, על כל הכרוך והנו

 

ועצה, ופסק דין חלוט יקבע מו את המלעיל, יתבע הספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעהיה ולמרות האמור  .69

תחויב בו כל סכום גין ב מועצהלשפות ולפצות את ה מתחייב הספקם, דיצדדה בין הקיומם של יחסי עבו

 עה כאמור(.לשלם על פי פסק הדין )לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד הקשורות לתבי

 

 ערבות ביצוע

וטונומית בלתי מותנית וצמודה למדד, בסך בנקאית אחתימת ההסכם, יפקיד הספק בידי המועצה ערבות  עם .70

 הסכם.חייבויותיו על פי הביצוע כל התחת בטלהש"ח,  75,000

ח ג' אית לקיום התחייבויות הספק על פי מסמכי ההסכם יהיה באותו נוסח המפורט בנספבנקהערבות הוסח נ

  (.ערבות הביצוע -להלן למסמכי המכרז ) 1לפרק 

 

ב חיימת, עם כלשהויום מתום תקופת הסכם. הוארך ההסכם מט 90אחר וקף עד לערבות הביצוע תהא בת .71

רה לו המועצה. לא עשה כן הספק תהא המועצה שתופת, כפי נוס פהלתקו יך את ערבות הביצועהספק להאר

 סף שחולט כערבות ביצוע. רשאית לחלט את הערבות ולהחזיק בכ

ידיו את הכספים שחולטו כולם או חלקם, ק לקבל לה וחולטה הערבות, ובתום תקופת ההסכם זכאי הספהי

 ד.י בלבמור בערכם הנומינאלם שחולטו כאספיהכת כאי להשביהיה ז

 

 להסכם הינם מעיקרי ההסכם, והפרתם מהווה הפרה יסודית של ההסכם.  71 –ו  70יפים סע .72

 

 יםביטוח

יב הספק לערוך על ין, מתחיהספק על פי הסכם זה ומבלי לפגוע בהוראות כל דמבלי לגרוע מהתחייבויות  .73

 , לצד ג'בדיועולו, לים מהסכם זה לרבות שריים הנובעהאפם ניכל הסיכוחשבונו ביטוחים המכסים את 

 -)להלן  כםמועצה, ולרבות ביטוח למערכות ולנתונים, ואשר יהיו בתוקף במשך כל תקופת ההסול

 (. הביטוחים

 

וכי בפוליסות יכלל תנאי לפיו חברת הביטוח  הביטוח, פק מתחייב כי המועצה תהיה מוטב על פי פוליסותהס .74

ב בדואר רשום למועצה מכתהודעה ב שלחהש לאחר , או איזו מהן, אלאאת הפוליסותטל לבת ינה רשאיא

 יום לפני מועד כניסתו לתוקף של הביטול. 30לפחות 

 

מועד בו הודע יום מה 14צוע הביטוחים, ימציא הקבלן לידי המועצה תוך טחת התחייבותו של הקבלן לבילהב .75

ל שיאושר עכפי ח בנוס על ידי חברת ביטוח לעיל, חתום מורכאם ם ביטוחילו כי זכה במכרז, אישור על קיו
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הספק על ידי המעוצה  די היועץ הביטוחי של המועצה או מי מטעמה. לא אושר האישור אשר הומצא על ידיי

 ידה. יידרש עלמתחייב הספק להמציא לידי המועצה אישור כפי ש כאמור,

 

ות יסהפול בהקפדה אחר כל תנאייטין, ימלא מונת עלורשית ובהקבלן יבצע את ביטוחיו בחברת ביטוח מ .76

 ישלם את פרמיות הביטוח במועדים שהוסכמו עם המבטחים.ן והוראותיהו

 טוח אחר של המועצה וכי המבטח מוותר יף לפיו הינם קודמים לכל ביביטוחי הקבלן יכללו סע .77

 טוחי המועצה בגין נזק המכוסה בביטוחי הקבלן.שיתוף ביעל זכות 

לצמצם את היקפם, אלא אם כן או לבטלם ו/שאי ר אינו מפורש על פיו המבטחיכללו תנאי ן יבלהקביטוחי  .78

ף של הביטול ו/או ישים( יום לפני כניסתו לתוק)ש 60מסר המבטח למועצה הודעה על כך בדואר רשום 

 הצמצום כאמור.

 חתום על ידיוא שהכ '(,וספח למועצה העתק מקור של "אישור ביטוחי הספק" )נלהמציא  הקבלן מתחייב .79

)שבעה( ימים לפני מועד כניסתו לאתר  7-ולא יאוחר מזה מת הסכם חתי עד, במוהמבטח ואינו מסויג

 עבודה )לפי המוקדם(.העבודות או מועד תחילת ה

 ייב הקבלן לגרום זה, מתח התאמה בין האמור באישור לאמור בהסכם-רה של איבכל מק .80

 זה. סכםה ותמם להוראלשינוי ביטוחיו בכדי להתאי

 '(, מדי תום ופק" )נספח הס ל ביטוחיור עישמך "איחזור וימציא את מסהקבלן  .81

 תקופת ביטוח, כל עוד נמשכות העבודות. 

 או בהמצאת האישור ו/או בדיקתם ו/או בשינוים אין בעריכת ביטוחי הקבלן ו/מוסכם, כי  .82

עצה ו/או בכדי לשהי על המות כיוחרת הטלת אות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או בכדי להוובכדי להו

 פק, לפי הסכם זה או כל דין.הס ריותו שללאח וםת צמצלהוו

כפי שימצא לנכון, כל ביטוח י לערוך על פי שיקול דעתו ומבלי לגרוע מהאמור דלעיל ולהלן, הקבלן יהא רשא .83

הקבלן וך ערשיל ביטוח כל רכוש ו/או ציוד הקשור בביצוען, בתנאי שכ דות ו/אונוסף בקשר עם העבו

 ם ו/או מחדליהם שיהועצה למעת המיות אחרותו, יורחב לכסות אלאחרי

 בתנאי שבכל ביטוח של הקבלן וכל הפועלים מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת, ו

, עובדיה וכל הפועלים מטעמה )ולמעט י המועצהרכוש, ייכלל ויתור המבטח על זכותו לתחלוף כלפשייערך ל

 (.דוןבזק שגרם לנזכלפי מי 

נים, קבלני המשנה, הקשורים לביצוע העבודות קבלה, וכל המטעמם פועליטר את המועצה וכל ההקבלן פו .84

ל ידו ו/או מטעמו לאתר ושהינו זכאי לקבל זק לרכוש ו/או ציוד המובא עוכל הבאים מכוחם, מאחריות לכל נ

פות עצמית או א סעיף השתתלמלא ו,פוי בגינעל פי ביטוחי הסכם זה )או שהיה זכאי לקבל שיי בגינו שיפו

 חסר(. הפטור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.וח ה או ביטוליסהפתנאי הפרת 

ירה ומימוש של זכויות המועצה על פי ביטוחי ם המועצה ככל שיידרש לשם שמהקבלן מתחייב לשתף פעולה ע .85

 בלן.הק

 ועצה,וסוג שהוא כלפי המ ענה מכל מיןו ט/או או דרישהלן מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל תביעה ו/הקב .86

הוא היקף הביטוחים, אשר הוא נדרש לעורכם כמפורט דלעיל והכיסוי שיינתן על ידם ואו לתוכן ו/אשר ב

 דרישה ו/או טענה כנ"ל. הקבלן מאשר  מוותר על כל תביעה ו/או

בביטוחים ות האחריות בולג כי, מוסכם מלהעלות טענה כלשהי בקשר לכך. למען הסר ספק היה מנועכי הוא י

ינת דרישה מינימאלית המוטלת על הקבלן ועליו לבחון את חשיפתו בבחר, הינם אישוב מפורטהשונים, כ

 את גבולות האחריות בהתאם.לחבות ולקבוע 
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 י מהן עקב הפרת תנאי הפוליסה ושת על מקבלן מתחייב לשפות את המועצה בגין כל סכום שיה .87

 עמו.מט יםעלו/או הפועל ידי הקבלן 

 אשר יועסקו על ידו בביצוע העבודות  נה,בלני המשכל קי לכך כמתחייב בזאת לגרום הקבלן  .88

במסגרת אישור עריכת ביטוחי  הם את כל הביטוחים הנדרשים או בקשר עמן, יבצעו, יערכו ויקיימו אף

בות הרחה ם,כל התנאיכמפורט באישורים וכי ביטוחים אלו יכללו את  אחריותם,הקבלן, לרכושם ול

 רט דלעיל. מפוהקבלן, כוחי יטים בברים על תחלוף הנדרשוהוויתו

הל כל ח ולמועצה. הקבלן מתחייב לנבקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסות יודיע הקבלן על כך בכתב למבט .89

בלי הדרוש למימוש הזכויות על פי הפוליסה, וזאת מעצה בכל משא ומתן עם המבטח בשיתוף פעולה עם המו

 ל המשא ומתן בעצמה.המועצה לנה כותמזע לגרו

 

 מעיקרי ההסכם, והפרתם מהווה הפרה יסודית של ההסכם.  ינםה 90עד  73ם פיסעי .90

 

 ביטול ההסכם

 ום מראש.י 60בה שהיא על ידי מתן הודעה בכתב לספק של  רשאית לבטל את ההסכם מכל סיהמועצה  .91

 

לגרוע מהתחייבויות וזאת מבלי  איםהבם ד מהמקריהמועצה רשאית לבטל מיידית את ההסכם בכל אח .92

 זה, ואלה המקרים: סכםהוראות הפי  עלהספק 

אה קן את ההפרה לאחר שקיבל התרהספק הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי ההסכם ולא תי .92.1

 על כך מראש ובכתב תוך הזמן שנקבע בהתראה.

יעות ם, אינם לשבקצתמ אוו, כולם תריעה בפני הספק כי השירותים המבוצעים על ידהמועצה ה .92.2

אה זו צעדים נאותים לשיפור מתן השירותים לשביעות התרעם קבלת מיד ט לא נקרצונה, והספק 

 רצונה של המועצה.

 זה הפרה יסודית. ר אחת או יותר מהוראות הסכםהספק הפ .92.3

ו א נס נכסיםים או נאמן לספק, ו/או מונה לספק מפרק או כוכונס נכסהוגשה בקשה למינוי מפרק או  .92.4

רה המגיע לו על פי הסכם זה אשר לא תמובות על ה, לרפקסי הסעיקול על איזה מנכ ן ו/או הוטלנאמ

הספק להמשיך וליתן  בשל קשיים כלכליים לא יוכל יום, ו/או קיים חשש סביר כי 21בוטל תוך 

 זה.למועצה שרות כנדרש בהסכם 

 

טול ההסכם, וזאת עד למועד בילו ה יעמורה המגל ההסכם כאמור לעיל, תשלם המועצה לספק את התבוט .93

המגיע לו, ובניכוי כל סכום שהספק חייב למועצה על פי הסכם זה או כל הסכם  כל מוחלט שלור וגמילוק לס

 ל דין. ו התחייבות אחרת או על פי כא

 

 הסבת ההסכם

ב כתהמועצה בכם או כל חלק ממנו, אלא אם ניתנה לכך הסכמת ר את ההסהספק אינו רשאי להסב לאח .94

 אש.ומר

 דית של ההסכם.יסווה הפרה מהו תווהפר הינו מעיקרי ההסכם סעיף זה
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כמה האמורה פוטרת את הספק לעיל, אין ההס 80נתנה המועצה את הסכמתה בהתאם לאמור בסעיף  .95

מלאה לכל מעשה או מחדל של נותני באחריות אחריותו והתחייבויותיו לפי ההסכם, והספק ישא מ

 ם.דיהובועאי כוחם השירותים, ב
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 קשרותסיום הת
עביר לידי המועצה את כל המידע והידע שנצבר אצלו ואצל לה ייב הספקמתח כםת ההסעם סיום תקופ .96

 פק אחר מטעמה, גישה מלאה לכל הנתונים והמידע,וכן לאפשר למועצה או לכל ס עובדיו בהקשר למועצה,

נים, או המשך ך הסבת הנתוצורל ותכל המערכוהגיבוי המצויים בידי הספק, וכן גישה מלאה להתיעוד 

שוב עד לתחילת פעילותו של ספק אחר. למען הסר ספק סיום תקופת המחשירותי  ה שללאות המהפעיל

ת ביטול ות בין הספק לבין המועצה מכל סיבה שהיא, לרבולכל מקרה בו הסתיימה ההתקשרההסכם הכוונה 

 ההסכם על ידי מי מהצדדים.

 

ולל פרוט ם כהמחושבי וניםנתים, הכל הנתונים הגולמי ם כוללים אתקודה יףינים בסעהמידע והידע המצו .97

תמונות, ב, תנועות, מסמכים סרוקים, האלגוריתמים לפיהם חושבו, נתוני הגיבויים ופורמט הגיבוי, נתוני א

 ים. הנתונים כולל טבלאות המפרטות את מבנה הנתונ כל סוגיהאינדקסים, טבלאות משתמשים, הרשאות, ו

 

 ר לעיל.אמונתונים כרת העבגין הלתשלום כל תמורה ב א יהיה זכאיי לכ פקהס .98

 

ם לקבל כל סעד שהוא אשר יחסו הספק לא יהיה רשאי לפנות לערכאות או לכל רשות מוסמכת אחרת על מנת .99

ה להתקשר עם ספק אחר לצורך מתן השירותים או ם מהמועצבפני המעוצה גישה לנתונים ו/או מידע המונעי

זכותו לפנות ולקבל סעדים  על וותר בזהפק מהסעצה. בקשר עם פעילות המוהמצוי אצלו דע מיה גישה לכל

 כאמור. 

 

 כתובות הצדדים

 ם. ם זה יהיו כקבוע ברישת ההסככתובות הצדדים לצורך הסכ .100

 

חשב ככזאת שנתקבלה לידי הצד הנשגר בתוך רשום, ת כל הודעה אשר תשלח מצד אחד למשנהו בדואר .101

שוגרה בפקס או נמסרה שר הודעה א . כלארת הדורה למשלוח רשום בבי, מרגע הימסקיםעסי ( ימ5ה )חמיש

 ן. ביד תחשב כנתקבלה מיד עם שיגורה או מסירתה, לפי העניי

 

 סמכות שיפוט ייחודית

 ל עניין העולה מהסכם זה.ון בכהא  סמכות שיפוט ייחודית לדת בחיפהמשפט ה יבתל .102

 
 

 ל החתום:ולראיה באו הצדדים ע
 

 
 

______________      ____________                               __________________________ 
 הספק                                                                             זכרון יעקבמועצה מקומית     
 
 
 

 תאריך: ____________
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 : נספח א' 3רק פ

 SLAרות רמת ש
 ירותהש ותרמ .1

 :באותה הרמות 4 -ה תסווג לאחת מכל תקל .1.1

 :קריטית .1.1.1

נה, קלה המשביתה שרות קריטי ברשות כגון: קבלת קהל, תשלום שכר, הפקת תלושי ארנות

 .באופן שבו נמנע ממפעילי המערכות לספק שירותיםהפקת מאזנים תקופתיים. 

 חמורה: .1.1.2

מסגרתה ך קריטי, ובהלית רתשאינו משאחד ממודולי התוכנה  תקלה המשביתה את עבודת

 תמש במודול המושבת.להשמשי קצה ממשתד אף אחאין יכולת ל

 :רגילה .1.1.3

 עמדה ו/או פונקציה, ושקיים תקלה המונעת ממשתמש להשתמש במערכת, לרבות השבתת

 לגביה פתרון זמני המאפשר עבודה.

 :אחרת .1.1.4

 לה אחרת המדווחת על בעיה.כל תק

 נ"ל.ה  1.1יונים בסעיף ל פי הקריטרו עעממטו/או מי ת יסווגו ע"י המנהל  התקלו .1.2

לצורך טיפול בתקלות כאמור לעיל בהתאם לזמני התגובה כמפורט להלן, ויטפל  יאהיענה לקרפק יהס .1.3

 ל תקלה עד לפתרונה המלא.בכ

שעות מעבר  ן רציף ממועד תחילת הטיפול כוללפול הספק בסוג תקלה קריטית וחמורה יבוצע באופטי .1.4

 ותבלודה המקולשעות העב

 ד לתחילת הטיפול בה:וע די הרשותעל יה הקריאני התגובה מעת מתן לן פירוט זמלה .1.5

 

  חלון שירות 

 משעה עד שעה (-עד -ימים )מ

 8:00  18:00 מישיח –ראשון 

 8:00 13:00 בי חגשישי/ ער

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יאהתחילת טיפול מזמן קבלת קר

 לפי סיווג הקריאה

 אחרת רגילה חמורה קריטית

דית עם מי

 יאההקרת בלק

לכל 

וחר המא

תוך ארבע  

 שעות

ת מקבל

 הקריא

 

לכל 

חר מאוה

במהלך יום 

אחד מקבלת 

 הקריאה

לכל המאוחר 

במהלך שני 

ימי עבודה 

מקבלת 

 הקריא
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ת, תעשה אך ורק לאחר שעות השבתות המערכת לצורך תחזוקה שוטפת, שאיננה כוללת תיקון תקלו .1.6

 רשות המקומית.עבודה הרגילות ובתאום מוקדם והסכמה מראש של הה

 פתרוןידי מעקף  זמני או ר לשרות על חזילהו תת פתרוןחמורות מתחייב הספק ללתקלות קריטיות ו .1.7

 לכל היותר מפתיחת קריאת השרות. עותש 24תוך בוע ק

ל מצבת הבעיות בים אלקטרוני, אחת לחודש, עהמציע ידווח לרשות בדו"ח מבוסס גליון חישו .1.8

 חמורות.יום על מצבת התקלות הקריטיות וההפתוחות בתפעול המערכת, ואחת ל

 

 ותקלבתוטיפול  קריאת שירות .2

ות תדווח ע"י פניה טלפונית למרכז אחררגילות וות, ורת, חמבגין תקלות קריטיו קריאת שירות .2.1

( בימי שישי וערבי חג 2) ;18:00עד השעה  08:00משעה  ( בימים א' עד ה' החל1התמיכה של המציע: )

קולי, נה מעת ידי שרו ני מתן השרות תענה על. הודעה על תקלה מחוץ לזמ 13:00עד  08:00בין השעות 

 פתיחת הקריאה.חר בודה שלאם העיועשה בנות לקריאה כאמור תוההיע

יקבע לפי הצורך ובהתאם אופן מתן השרות: טלפונית, באמצעות תקשורת, ו/או באתר הרשות  .2.2

ך ו/או כמפורט בהצעת המציע. במקרה הצורת התקלה ומידת חומרתה, לפי שיקול דעת הרשות ולמהו

, נותשות להתקר הראתרות במטעם המציע יצא לש נציג תמיכה ות,רשה פורשת שללפי דרישתו המ

 ץ וכד'.לטיפול בבעיות שהתעוררו ולא הצליחו להיפתר במסגרת התמיכה הטלפונית, ייעו

לעיל, ותקלות כאמור  1.5 בתקלות קריטיות בזמני התגובה המפורטים בסעיף המציע ייענה לטיפול .2.3

 רון.ן פתמתועד ללעיל,  2.1ת בסעיף ודה המפורטוהעבת עומעבר לש מטופלות ברציפות, גם תהיינה

ורם בקריאת שירות בקשר לתקלות חמורות, רגילות ואחרות יתבצע על ידי אדם ו/או ג פולהטי .2.4

נדרשים לטיפול בה ולתחזק את מערכת הרשות ובעל ההבנה והניסיון המוסמך מטעם המציע לטפל 

 ותחזוקתה.

טעם יר מבכצועי י אדם ו/או גורם מקיתבצע על ידית יטקרר לתקלה פול בקריאת שירות בקשהטי .2.5

באתר המוסמך לטפל ולתחזק את מערכת המידע ובעל מומחיות בתחזוקתה, אשר יהיה נוכח ע, המצי

 ועד לפתרון התקלה. הרשות, ככל שיידרש לשם

לכך  פניות לקוחות המיועדתת שירות במערכת ממוחשבת לניהול המציע אחראי לתעד כל קריא .2.6

והרשות תקבל מס. זיהוי יע ת של המצנימיהפערכת לו. הדיווח ירשם במקד התמיכה שבמות צאהנמ

 לכל קריאת השרות שנפתחה.

 ת בסיום טיפול בתקלה מזמן קבלת קריאההגדרת חריגו

 סוג תקלה קלות בשנת מדידהמספר ת

 72תוך 

 שעות

 48תוך 

 שעות

 24תוך 

 תעוש

 קריטית 6 4 2

 חמורה 8 6 3

 להגיר 10 8 4

 תאחר 12 10 5
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 ביצועים .3

תגובה אופטימאלי. ביצועי המערכת ימדדו על  א שהמערכת מספקת למשתמש זמןהספק מתחייב לווד .3.1

נדרש  נה מהמערכת.מע לתקבום ועד לציה כדוגמת ביצוע תשלי מדידת זמן תגובה משיגור טרנזקיד

 5מהטרנזקציות במסגרת של  95%ת ועמידה של לפחות ניוש 3ה על יעל לאוצע שזמן תגובה ממ

 שניות.

חווית משתמש על מספר תהליכים תפעוליים  ן ולהפעיל באופן שוטף מודולבאחריות הספק להתקי .3.2

 במרווחי זמןות טינטקציות סיחווית משמש לבצע טרנזרו במשותף עם המנהל. על המודול שיוגד

טי את זמן התגובה ולהפיק דוחות מפורטים ומרוכזים טומבאופן אותעד ל מודולקבועים מראש. על ה

עביר דוח תקופתי סטטיסטי ניהולי כל טי תקופתי. באחריות הספק להשוטפים ודוח חריגים סטטיס

 הל.רבעון למנ

 

 שביעות רצון לקוחות .4

ד רם צגוידי  חות. הסקר יבוצע עלות רצון לקוביעלשי סקר כלל ת הספק לבצע אחת לשנהבאחריו .4.1

 ונימיות על ידי המשתמשים, המנהלים ולקוחות הקצה במדגם מייצג.באנשלישי 

 חודשים בטרם ביצועו.  3קר יר לאישור המנהל את נוסח הסעל הספק להעב .4.2

 .Base Lineהראשון יוגדר  על פי תוצאות הסקר .4.3

 שנהל נהמש Base Lineמתחייב לשיפור ה הספק  .4.4
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 קנסות  .5

 כם וסצוי מפי חריגה הנושא ס"דמ

בדבר  SLA-ראות המהוה חריג  .1
 ביצועים

חריגה מזמן תגובה ממוצע שלא 
דה של שניות ועמי 3יעלה על 

ת מהטרנזקציו 95%לפחות 
 שניות. 5במסגרת של 

 גהלכל חרי ₪ 1,000

  יגה בזמן תגובה חר  .2
כל טרנזקציה שתמדד בחריגה  

ר דבב SLA-ה מהוראות
 ועיםביצ

לכל טרנזקציה שזמן  ₪ 50 
 5 עלה עלשלה  ההתגוב

 יותשנ

זמינות של מערכת הרישום -אי  .3
-לכל שעת אי ₪ 1,000 הלמשך יותר משע האינטרנטית למוסדות החינוך

 תזמינו

זמינות של מערכת התשלומים -אי  .4
-לכל שעת אי ₪ 1,000 למשך יותר משעה ב האינטרנטיים יק התושאו ת

 מינותז

5.  
 באספקה שלה או איחור ספקא-אי

 רכתמעו/או  יתוחפ ו/או כל מודול
 ו/או כל שו"ש אחר

, לכל לכל מקרה ₪ 1,000  לכל חודש עיכוב או אי אספקה
 ש עיכובחוד

וע ממשק העברת ביצ-עיכוב או אי   .6
 לכל חודש ₪ 500  ביצוע-או אי לכל חודש עיכוב נתונים 

7.  
פונקציונאליות  אספקתאי 

 המועצהות ערכבמת יתה קיימשהי
 קיימותה

 שחודלכל  ₪ 2,000 הקאספ-לכל חודש אי

אי הפעלת כל טופס מקוון או   .8
 ש"ח לכל טופס או 1,000 פעלהלכל חודש אי ה המועצההמאושר ע"י  BPMתהליך 

 תהליך

 המתנה למענה טלפוני   .9
מענה טלפוני קת המתנה לכל ד

ראשוני במרכז התמיכה, מעבר 
 דקות 6-ל

 קהלכל ד ₪ 50 

10.  
י הצפנת קבצים או העברת או א אי

או לגורמי ו/ ירייהי עגורמל יםתוננ
 חוץ ע"פ פניית העירייה

שעות  24לכל יום עיכוב מעבר ל 
 קבלןרייה בכתב למפניית העי

פניה במוקד או מפתיחת 
 ןקבלהתמיכה והשירות של ה

לכל יום עיכוב  ₪ 1,000
 בהעברה

11.  
אי אספקה מלאה של פונקציה 

לן למפרט הקבי ידומנה על שס
  "מענה מלאחד כ"יוהמ

 תלכולשאיננה  קציהונפלכל 
לכל חודש אי , מענה מלא

קבלת מענה מלא אספקה עד ל
 .על פי הגדרות המפרט

ודש עיכוב לכל ח ₪ 500
 מענה מלאבאספקת 
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 4פרק 
 הצעת המציע

 
 רוט טכנולוגיות המערכותחלק א': פ

 
 

. Vו באות כותיערקות מאת מידת המענה שמספב יד ובדיו בכתה ורשורה וש על הספק לסמן  בטבלאות בכל

נדרש. למען הסר ספק על טרת מפרט זה לספק מידע בדבר מידת התאמת הפתרון של הספק לאפיון הטכנולוגי המ

א מותקנת אצל לקוחות אחרים, אף אם לא הוגדרו להתקין את המערכת המלאה אצל המועצה, כפי שהי הספק

ה להתקנה מצומצמת של עילכל לשמש א יול במפרטדרת פונקציונאליות ה. חוסר בהגט זפרבמונקציות וא הפלמ

צע, לתכנת ולהפעיל תו מתחייב המציע להגדיר, לבהמערכת או לדרישות תשלום נוספות מצד המציע. בהגשת הצע

אפיוני נם היה יונים אלדה ואינם, קיימים למערכות אחרות. יובהר ויודגש כי אפממשקים והעברת נתונים, במי

שיש בידו מענה חלקי מתחייב הספק להשלים מתן פתרון מלא או דו מענה ן ביאיימן שמום ובמידה והספק סמיני

 תקנת המערכת.יום מה 90למענה תוך 

 

 גיותתשתיות טכנול .1

 
מענה  תכונה מס"ד

 מלא
מענה 
 חלקי

אין 
 המענ

    Relational Data Baseמערכת מבוססת בסיס נתונים טבלאי  1

  -  Graphical User Interface –רפי שק משתמש  גממ 2
GUI משק משתמש חלונאי או מבוסס גלשן רשת מ

Browser   כגוןInternet Explorer   

   

משולב  IBתי למשתמש מבוסס כלי מחולל דוחות אחיד ידידו 3

המאפשר תכנון )על ידי  S.S.O. Single Sign On –במערכת 

תוח נתונים ל שליפת וניע שצוביהגדרה ו משתמש הקצה(,

פעוליים כולל אפשרות הת הנתונים קבצימ ישירהמהירה ו

 שימוש במחולל הדוחות לכל מתשמש שיוגדר על ידי המנהל.

   

ת למשתמש להורדת נתונים יכולת מהירה וידידותי 4
 Microsoft Excelובים אלקטרוני  מהמערכות לגיליון חיש

   

נים מהמערכות לשילוב נתו תמשמשל ידידותיתיכולת מהירה ו 5
 Microsoft Word ליםעבד תמלים ממבית מכתלהנפק

   

 יכולת להצגת והדפסת כל דו"ח ברמה מפורטת או סיכומים 6
 בלבד )דו"ח למנהלים(.

   

ליחתו יכולת להצגת כל דו"ח על המסך בטרם הדפסת וש 7
 ך)ללא צור PDFבנוסף למדפסת להפקה בקובץ בפורמט 

 צד ג'(נה וכת בהתקנת

   

ל ישירה שלה צעות הפעבאמ ילח במילת שליחת כל דויכו 

OUTLOOK שמותקן בעמדת המשתמש 

   

תמש לשליטה בהפקת דוחות ינטואיטיבי למשכלי ידידותי וא 8

ל אפשרות לשינוי סדר העדיפות להדפסה, אפשרות כול
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וביטול להדפסה חלקית מעמוד עד עמוד, אפשרות להפסקת 

 )מדפסת( וכד'. דפסהינוי יעד ההלש ותשרדפסה, אפה

כולל   -  S.S.O. Single Sign -Onבמערכת נה מוב BPM מוצר 9

,  פיתוח, בניית, די משתמש הקצה ייחודית על יהגדרה 

רה של הספק לתהליכים עסקיים יחודיים למועצה. תפעול ובק

תאם על המוצר להיות משולב במערכות התפעוליות, בה

כולל  גדרהמית מקו דיים למועצהיחוהיה יי העבודלנהל

שתמש הקצה של תהליכי אישור י מוב על ידלשילת אפשרו

מנים, אישור, הגדרת זהכוללים הגדרת המשתתפים בכל שלב 

רי, מקבילי, חליפי וכד'(.  על המוצר הגדרת סוג האישור )טו

של תהליכי התקדמות,  On Lineגה גרפית  ב לאפשר הצ

 טיעסקי הרלוונך הליתהרות של הורים ובקאיש

   

ושיוכם לכל ישות  רכתראלי במעינטגא סמכיםאירכוב מ 10

או קבצים נדרשת, כולל סריקת מסמכים, תמונות, פקסים 

 . Microsoft Officeכולל קבצי  אחרים

   

 -ם רלוונטיים, לדוגמאבשורות ובנתוני Drill Downביצוע   11

 ן.ות לחשבוגת התנועמתוך יתרות לחשבון, הצ

   

, כולל רכתידע  במעי המרטפ וניבדבר ביצוע עדכימי תיעוד פנ 12

יוד הוי ציתיעוד פרטי מבצע הפעולה, מועד ביצוע הפעולה, ז

שביצע הפעולה  בוצע השינוי, זיהוי המשתמש הקצה ממנו 

פני וערך אחרי ביצוע השינוי. ומהות השינוי שבוצע כולל ערך ל

ות לשליפת פשרואת ים במערכת השינוישמירת היסטוריי

רכת באופן המעי מנהלי ל ידע נוייםהיסטוריית השי יעודת

 ידידותי .

   

והגדרת סוגי  יכולת לבניית תפריט מותאם משתמש 13

 שתמשים בעלי הרשאות שונות.מ

   

י המערכת ללא הקפצת מסכים והתראות באופן יזום על יד 14

 מש.צורך בנקיטת פעולה על ידי המשת

   

חת ליוש טי, אירכוב אוטומדפסתת,  הצגת, הליפלשת אפשרו 15

ה בפורמט התלוש השנתי/ תקופתי לתושב מתוך נוניובי הארח

שתמש הקצה מתוך מהיר ומידי למ מסכי המערכת באופן

 עוליתהמערכת התיפ

   

ואיטיבי כך שמובילים מסכי המערכת מעוצבים באופן אינט 16

 פעולה. מן ביצועאת המשתמש ממסך למסך בז

   

ר המאפש - הליםמנקרה ללוח ב – DashBoard -קיום כלי   17

של נתונים מספריים סיכומיים   On Lineצוגה גרפית ב ת

 הרשות המקומית כדוגמת: כמותהתפעוליות של  מהמערכות
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בנק, התשלומים בגביה והתפלגותם, יתרות בחשבונות ה

 ם וכד'.צריכת מיתקציב מול ביצוע ושריון, אכיפת חובות, 

ון מצב חשב כגוןם ונטייירה ממסכים רלום ישהדפסת נתוני 18

בגביה בפורמט הדומה למוצג במסך כולל באור מילולי 

ר על התוכניות המדפיסות לאפש פן ברור לתושב.לקודים באו

רים אחרים למשתמש לאפיין חיתוכים לפי תאריכים או פרמט

 .רלוונטיים בטרם הדפסה

   

תאם לתקן ה בהמידע בתוכנ טחתאבי ת מנגנונרכת כוללהמע 19

נים המופעלים אינם גורמים גנוידע. המנחת מבטלי לאהישרא

טפת. ליך העבודה השולשיבוש ו/או עיכוב ו/או הפרעה בתה

על ידי התוכנה מהמערכת עקב אי נעילה או יציאה יזומה 

ב מחזירה את המשתמש לאותה פעולה / שימוש בזמן קצו

ל טי ששמירה אוטומון גנמנת הפעלת יצא לרבומסך ממנו 

המערכת להינעל  יטהבטרם החלרכת מעלדו להנתונים שהוק

ערכת כתוצאה משיקולי אבטחת המידע. בכניסה מחדש המ

 סמא בלבד.שם המשתמש ומחייבת הקלדת סימציגה את 

   

 דה לאחר הזדהות באפליקציה טפסים מקוונים מונגשים להור 20

טי התושב, פר שלי ב אוטומטולל שילוכובאתר האינטרנט 

כל קובץ אחר, או ת תמונה הוספ, נטייםן הפרטים הרלווידכוע

במערכת שיגור הטופס, קבלת אישור אוטומטי בדבר קליטתו 

משך הטיפול בפניה, אחורי של מערכות הדיגיטל, ההמשרד ה

הטיפול בפניה ובדבר סיום דיווח לתושב בדבר התקדמות 

הטיפול בו את ל נההמ BPMך זניק תהלהטופס מ הטיפול בה.

 ה.מועצב

   

    ות בכמות ללא מגבלהשונמערכות הים למשר משתחיבו 21
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 תאור טכנולוגיות .2
 
 

, ספק המשנה והטכנולוגיה י הספק הראשיציע ולפרט בכל מערכת את פרטעל המציע למלא את טור מענה המ
על ידי הספק  וגיה המוצעתנולטכה נה לתאורעל ידו. למען הסר ספק היכן שמצויינת המילה לקוח הכווהמוצעת 

מבית היוצר של ספק משנה יש לצרף אישור מקורי  של מערכת המוצעת קרהלקוח. במצד הב הקצה בתחנת
 ירייה.שאי להציע את מערכותיו ולספקם לעהספק הראשי ררז זה המאשר כי ספק המשנה שוספציפי למכ

 
 

 (ת המתאיםמענה המציע ) הקף בעיגול א פרטים מערכת מס.
 
 
 
1. 

 
 
 

 גביהמערכת 

  בסיס נתונים 
  ת פעלה בשרכת הערמ

 Web  /Client Server חנת הקצה טכנולוגית בת

 
 
 
2. 

 
 
 

מערכת 
 פיננסית

  בסיס נתונים 
  פעלה בשרת מערכת ה

 Web  /Client Server הקצה טכנולוגיה בתחנת 

 
 מציעה הענמ פרטים כתמער מס.

 
 
 
3.  

 
 
 

 מערכת רווחה
 

   וניםנתבסיס 
  הפעלה בשרת  רכתמע

 Web  /Client Server טכנולוגיה ביחידת הקצה
  ימים לקוחות קי

  שם הספק )משנה(

 
 

 מענה המציע פרטים מערכת מס.
 
 
 
4 . 

 
 
 

טפסים 
מקוונים 

משולבים 
BPM 

 

  בסיס נתונים 
  רת בש להפעמערכת ה

 Web  /Client Server ולוגיה ביחידת הקצהטכנ
  לקוחות קיימים 

  שם הספק )משנה(
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 חלק ב':  מפרט מערכות
 

. מטרת Vכותיו באות תב יד את מידת המענה שמספקות מערורה ושורה בכל הספק לסמן  בטבלאות בכל שע

 התקיןק להספ עלספק  די המציע. למען הסרהמוצעת על יכת ערהמליות של מפרט זה לספק מידע על הפונקציונא

גדרו מלא הפונקציות ל המועצה, כפי שהיא מותקנת אצל לקוחות אחרים, אף אם לא הוהמערכת המלאה אצ את

לשמש עילה להתקנה מצומצמת של המערכת או רת פונקציונאליות במפרט לא יוכל ה. חוסר בהגדבמפרט ז

 ציע. המ צדמ ם נוספותלדרישות תשלו

 
ק זה להגדיר את כל רכיבי המערכות אלא ליכים המוגדר בפרהתהשות ודרירט המפוונת ר ויודגש כי אין בכיובה

 המוצעים. חידה ככל הניתן של הפתרונותלשמש אמצעי לבחינה א

 

לקי ה חענמ שיש בידואפיוני מינימום ובמידה והספק סימן שאין לו מענה או  ובהר ויודגש כי אפיונים אלה הינםי

 .ום מהתקנת המערכתי 90תוך נה למע לארון מהספק להשלים מתן פתמתחייב 

 

ה די הלימה מלאותאמות במלואן לפעולה תוך כהספק מצהיר בזאת כי כל מערכות הליבה המוצעות על ידו  מ

 ום בשיטה המצטברת )ישום דו"ח ועדת ברנע(.להנחיות משרד הפנים למעבר לריש

 
 ות ודוחותאגר יםמיס –ה הגבי -ה מערכת ליב .1

 
 גביה כללי .א

 
ענה מ נהכות ס"דמ

 אמל
ה מענ

 חלקי
אין 

 מענה
    ותאינטגרטיבית עם שיתוף מידע מלא בין המערכות השונ מערכת 1
ניה, פיקוח, חינוך...( ת העצמיות )ארנונה, חניהול מערך ההכנסו 2

 מערכת אחתב
   

ל ובות שמערך הח כלת ת אהכולליכולת ביצוע עסקת תשלומים אחת  3
 התושב 

   

 וצרות החיובת יכול המערד לכחיביה אמנגנון ג 4
 

   

 חיובים גמיש המאפשר לתמוך בכל החיובים של הרשות מנגנון 5
 המקומית

   

א ערכות התפעוליות  לדוגמשל טבלאות משותפות למניהול מרכזי  6
 ישובים, רחובות, וכד'

   

של המערכת  On Lineן  ט בעידכורננטבאיטחות ביצוע פעולות מאוב 7
  ע תשלוםביצו ת כגוןהתפעולי

   

מול המערכות  On Lineורטל אינטרנטי  ב ביצוע תשלום באמצעות פ 8
פן חלקי עבור חלק הן על כל גובה החוב והן באו התפעוליות

 ב.רותים או עבור חלק מהחומהש

   

ן בזמן אמת באופן עודכמ IVR או ב  כל תשלום שיבוצע באינטרנט  א8
 תרכת התפעוליבמע אוטומטי

   

יובים הן פרטניים והן רוחביים דותי למשתמש של חהיר, וידיוע מצבי 9
חר צעד ילה את המשתמש צעד אבתהליך מובנה כאשר התוכנה מוב

 ל בקרות ביצוע החיוב הכולל

   

ידידותי  ספה וביטול פרמטרים מטבלאות המערכת באופןעידכון, הו 10
ה לת הפעושמעובדבר מ On Lineרות ואזה התמש תוך כדי בקרמשל

 כת.  תוני המערלנ

   

ה אוטומטית של הנתונים הנדרשים בדוחות הרבעוניים למשרד הפק 11
, יצוא הקובץ ל ידי משרד הפניםשנדרש ע ם בפורמט המדויק כפיהפני
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ענה מ נהכות ס"דמ
 אמל

ה מענ
 חלקי

אין 
 מענה

 את משרד הפניםבפורמט התואם 
משלם  מספרי תשלום נוסף הסבתא יע יבצע ללהמצ -נירמול קבצים  12

עה ית במידה ולא בוצשות המקומי הרצ"ז בקבמת –למספר מוביל 
 יום מפניה בכתב 60הסבה כזאת בתאום עם הרשות המקומית תוך 

 ללא תוספת תשלום.

   

 אפשרות להזמנת תור דרך האינטרנט 13
 

   

 
 

  
 נהנואר .ב

 
מענה  תכונה מס"ד

 מלא
מענה 
 חלקי

אין 
 מענה

 כד'.י וונודשי / רבעחודשי / דו ח –ביצוע חישוב ארנונה  1
 

   

 מצב  החשבון .ל הנחות( בהחישוב המפורט )כולישום ר  2
 

   

ם / אוטומטיים לפי קריטריונים / ידניי –ני חיוב ביצוע תיקו 3
 רטרואקטיביים.

   

פי כרטיסי משלם / נכס כרטיסי התושבים לרישום כל הנתונים ב 4
 בהתאם לאוכלוסיה שאליה הנתון משתייך.

   

שנעשו  היסטוריית השינוייםים / יינול השדר של כומסשום ברור ורי 5
 טיסים.בכר

   

 באופן אוטומטיקמת מבנה ונכסים ה 6
 

   

אפשרות מחיקת נכסים או משלמים שגויים, ע"י מורשים, במידה  7
כן, אפשרות לאיחוד כרטיסים -מותנועות כספיות. כ ולא קבלו

 שנפתחו בטעות בנפרד לכרטיס משלם אחד

   

 (ריק )נכספטורים ב טיפול 8
 

   

 ם.או במקומות נוספיהחשבון עצמו ו/ערות במצב רישום חופשי של ה 9
 

   

צאת דוחות בקרה ברמת הנכס והשינויים שחלו בו, ולפי סוגי הו 10
 ם ועוד יכיפעולה, טווח תאר

   

גמישות בהעברות בין סעיפים / חשבונות / משלמים ברמת השורה   11
 ות.ת זכתנועוב ת חובה וגםגם בתנועו

   

 ותזורים / גיול חובם / סוגים /  אים של גדליבחתכ –וחות ארנונה ד 12
 

   

 וחות המשלבים בין נתוני השומה לנתוני הכסף בכל חתך אפשרי.ד 13
 

   

 ין רשותיתים עם מע' אוכלוסנתונ שילוב 14
 

   

ע יצום בעת בחיווי דו סטרי בין מערכת ארנונה למערכת רישוי עסקי 15
 כתל מערכרלוונטי בכון עד

   

 On-Line/ תקופתי ב  לוש מיסים שנתיפקת העתק תאפשרות ה 16
כת בזמן קבלת קהל כולל אפשרות להפקת מגנוט במדפסת מהמער

 יל לתושבתו במימיוחדת, אירכובו ושליח

   

תושב. אם לא קיימת כתובת מייל ושליחתו במייל להפקת שובר חיוב  17
ת שובר החיוב מותנת בקבלת אישור הפק. טנומיגלמדפסת הדפסה 

 מועצהבה ממנהלת הגביבכתב 

   

ק יתקשר פוס )הספהדבבית  ושנתיים יוב תקופתייםחוברי הפקת ש 18
ויציג לפניית  Costמחיר ב את המועצהויחייב  – הדפוס עם בית

ואר "ל או בדבדוא ם( ומשלוחוניות בית הדפוסהמועצה את חשב
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מענה  תכונה מס"ד
 מלא

מענה 
 חלקי

אין 
 מענה

יית המועצה פנבד והצגה לבל Cost )חיוב המועצה לפי מחירישראל 
כרטיס לעותק השובר של מטי אוטוצרוף  .הקבלה מהדואראת 

שוברי התשלום מותנת סת דפה. מובהר ומודגש כי (PDFמשלם )
 ן ע"י המועצה.בהזמנה חתומה כדי

    נכסיםה על הטמעת תוצרים של סקר ומטית ובקראוט יכולת הטמעה 19
 

 נוךחי .ג
 

מענה  תכונה מס"ד
 מלא

מענה 
 חלקי

אין 
 מענה

ינוך חהמידים במערכת אחידה הפועלת במח' מערך התלניהול   1
 הגביה. קתובמחל

   

כת ינטרנט וממערמהארות מידים ישית קבצי רישום תלקליט  2
 המנב"ס.     

   

    קלנדארית  ו"שנת חינוך".ומענה בין שנה מתן התייחסות  3
    שרד החינוך. שליפת נתוני הרישום למאפשרות ל 4
ת וכבנים הנדרשים למשרד החינוך, למערתונים במאפשרות לייצא נ 5

 ( מנב"ס ומערכות אחרות) בתי הספר
   

    י הספר קבצי נתונים. מבתשרד החינוך וממ וניםלקבלת נת אפשרות 6
אחר גביית ל משלב הרישום וכלה במעקב תלמידי חוץ הח ניהול 7

 רות השונות. האג
   

    עות ממשק רית באמציטת נתוני תלמידים מהמערכת הבית ספקל 8
לל בין היתר: הסעות התלמידים. כו נינסי של נתוניניהול ארגוני ופ 9

ות, ניהול קבלני הסעות, הסעוצם למסלולי שיבים ותור תלמידאי
 ה הציבורית.ריפים והחזרי נסיעה בתחבורולים, ניהול תעניהול מסל

   

 קשה וכלהין מוסדות חינוך החל משלב קליטת הבטיפול בהעברות ב 10
 בקבלת החלטה ושיבוץ במערכת.

   

ק ממוחשב ע"י התושב בממש דות החינוך באינטרנטוסרישום למ 11
 החינוך.כת למער

   

    הצגת השיבוץ לתושב באינטרנט. 12
    רוניים ב"ס, חוגים עיכות: קידום נוער, טיפול בקממשקים למער 13
    ו משפחה.צב חשבון ויתרות עבור תלמיד בדיד אהצגת מ 14
    העירוניתה מערכת הגבי תגביית שכר הלימוד באמצעו 15
    וניתעירסין רכת אוכלווב נתונים עם מעשיל 16
נוך ואל ונים ממשרד החיום גני ילדים אחת לשנה והעברת הנתריש 17

 משרד החינוך
   

 
 

 שלטים   .ד

מענה  תכונה מס"ד
 מלא

מענה 
 חלקי

אין 
 מענה

    יתוך התאמה מלאה לחוק העזר העירונם ברשות ניהול מערך השלטי 1
    ופתייםבביקורות / סקרים תקה תמיכ 2
    כויים/זייצירת חיוביםט, שילוקת אגרות הפ 3
    פני בדיקה, לחישוב, פסול(רישוי השלט )ל ניהול סטאטוסים לצורך 4
ורך ביצוע שאילתות גיאוגרפיות על לצ GISתממשקות למודול יכולת ה 5

 טתוני השלנ
   

    תמיכה בקליטת סקר 6
    רישוי עסקיםערכת פיקוח עירוני ומ נטגרציה עםיא 7
    תפעוליים. כיםשל שלטים במסות תמונשילוב  8
לקת שילוט על שינויים ע"י המערכת למחהתראה אוטומטית  9

 משלםנטיים בפרטי הרלוו
   

    י המשלם לנכס המחויב בארנונהקישור שלט 10
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 הנחות .ה

 
 
 

 יןאוכלוס .ו
 

מענה  תכונה מס"ד
 מלא

ענה מ
 חלקי

אין 
 מענה

המערכות עם   On Lineנתוני אוכלוסין בקשר מאגר מרכזי של  1
 התפעוליות

   

    פעוליות.תינטגראלי מהמערכות הא הפנים כחלק דקליטת נתוני משר 2

    ונים הייחודיים לכל מערכת. רד הפנים ונתמש תונישליפת  נ 3
    .הול קשרי משפחהני 4
כילה ית של תושב/ספק/עובד הממה מלאה ומיטבאפשרות לבניית רשו 5

ערכות התפעוליות ומנתוני ספים מהמאת מירב הפרטים העדכניים הנא
 ם.ינמשרד הפ

   

שילובם ( וברותשל רשם החורות שונים )למקרות לקבלת נתונים ממפשא 6
 ת התפעולית כמקור אינפורמציה נוסף.במערכ

   

    עוליות שונותין ממערכות תפשוואת והעתקת נתוני אוכלוסאפשרות לה 7
 
 

 הקופ .ז
 

מענה  תכונה מס"ד
 מלא

מענה 
 חלקי

אין 
 המענ

כולל פתרון מובנה  סהנות מס הכנקתניהול קופה ממוחשבת בהתאם ל 1
 .לא להפרדת מע"ממו

   

     one stop shop-התושב לעירייה בתחנה אחת ל החובות של כל גירתס 2

    ת התפעוליתבתקשורת למערכרות לתשלום שובר באינטרנט אפש 3

    ת לניהול תקבולים ממקורות שוניםאפשרו 4

    יטלט במהלך השנה וביצוע חיוב אוטומהקמת ש 11
    ה שלטיים לתיקוני שומע תיקונים רטרואקטיבצובי 12
    אקטיביים במקרה של הסרת שלטטרווע תיקונים רביצ 13

מענה  תכונה מס"ד
 מלא

מענה 
 חלקי

אין 
 מענה

    תוני מקבל ההנחה  )בדיקת זכאות(. קליטת ההנחות בהתאם לנ 1
    קוני הנחות רטרואקטיבייםתי 2
 י הכולליםשל השלטון המרכזנחה מול מאגרי מידע להקת הזכאות ידב 3

 הפנים  , משרד האוצר, משרד הביטחון ומשרדומיתר: ביטוח לאהי בין
   

    ירוניתשילוב עם מערכת אוכלוסין ע 4
קליטה תוני מקבל ההנחה  )בדיקת זכאות ( וקליטת ההנחות בהתאם לנ 5

יוב', כולל וכד הביטחון רשטומטית של נתוני ביטוח לאומי / מאו
 (.ועיםרמטרים קבל חריגים )ע"פ פהתראות ע

   

    ישוב ההנחות בנכסים עם נכסי משנה.בח גמישות 6
ע"פ  וכנה,ע"י הת ,הזכאות להנחותביצוע חישוב אוטומטי של  7

ותיעוד ההנחה  חישוב ההנחהרגולטוריים. תיעוד ההקריטריונים 
  שאושרה ברשומות ובקבצים המתאימים.
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מענה  תכונה מס"ד
 מלא

מענה 
 חלקי

אין 
 המענ

    התשלום עים ולכל אמצולרות לניהול תקבולים בכל סוגי התשאפש 5

    ספציפיותות ילויתקציב/פע " תקבול לסעיפית"צביע 6

    ממשק למערכת הנה"ח  7

    ס אשראיאשראי לבדיקת ולידיות כרטילחברות ה On Lineממשק  8

    טיסים מגנטייםממשק לקורא המחאות וכר 9

    יסת תשלומיםמטית לפראפשרות אוטו 10

ברה בנקאית, עהשונות: תשלומים, ה פהפעולות הקו עאפשרות לביצו 11
כאשר הנתונים נרשמים בקופה אחת  מפקידי הגביהחד כל אזרים ע"י הח

 י קבלות.צף אחד של מספרעם ר

   

צוניות )למשל מע' ממערכות יוצרות חיוב חיבים אוטומטים קליטת חיו 12
 הנדסה(

   

    מדותצהלם עבור הקרן או עבור הריביות והפשרות לשא 13

    הצמדות.ת ויביולגביה מר בין גביה מקרן םהפרדה בדוחות השנתיי 14

כולל קבלת כרטיסי אשראי, של אישור עסקאות ב  ON LINEניהול  15
 צב הכרטיס.מידע מיידי על מ

   

    בבנק / כרטיסי אשראי. ניהול הוראות הקבע 16

ת/ ורהורדה ממשכ /רי פריסת חוב בה.ק./ ה.ק. באשראירות להסדאפש 17
דש ופת עבודה מחתק ר כלורך להגדיאוטומטי ללא צ ןגביה מרוכזת באופ

 פעמי בלבד.-אלא באופן חד

   

ר / ים / בנק הדוארכות חיצוניות: ספחים מבנקליטת קבצים ממעק 18
ישראל  טרנט, עדכון חשבונות מוגבלים מבנקמוקד תשלומים / אינ

 בלמחשבון מוג םקבלת התראה מיידית במקרה של תשלוו

   

יה / ם: מקומות גבתכין החבכל מגוו מאזנים כספיים /הפקת דוחות  19
 תאריכים וכדומה.

   

 ר מה היה חובוההצמדה של תושב, הכולל הסבנועות הריבית ופירוט ת 20
ם הריביות וההצמדות במערכת, ומה סכובתאריך הערך בו חושבו 

מדה הצ"כ ריבית והסוההצמדה שחויבה. )להבדיל משורת  הריבית
 יהם(.רוט והפרדה ביניבסכום אחד ללא פ

   

    ריבית והצמדה רטרואקטיביים.רות לחישובי אפש 21

' הגביה ולת גביתם במעטומטיים ממערכת הנדסית ויכצירת חיובים אוי 22
 המרכזית.

   

    ה בדבר חשבון מוגבל.בלת התראבדיקת ולידיות חשבון בנק כולל ק 23

עמדות  5-ב יתאלקטרונבצורה שבון בנק של המועצה לחפקדת צקים ה 24
 מיםם מתאיאמצעי פקתל אסכול

   

 
 

 אכיפת גביה .ח
 

נה מע תכונה מס"ד
 מלא

מענה 
 קיחל

אין 
 מענה

    פה ומעקב אחר החייביםניהול האכי 1

אגרות, היטלים , ארנונה,  ותושאי גביית החובות ברשות לרבטיפול בנ 2
 ם.רימי חובה אחוותשל
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נה מע תכונה מס"ד
 מלא

מענה 
 קיחל

אין 
 מענה

מתוך ( כד'ת מים וצריכ נתוני חיוב )כגון: אפשרות לשחזר קבלות ולהציג 3
 מצב החשבון של הנישום.

   

לצורך   ים ולחברות האשראיכיפה  לבנקערכת הגבייה ואקשר בין מ 4
 יקול לחייביםביצוע ע

   

    מקבילביצוע הליכי אכיפה ב כןגמישות להגדרת מסלולי אכיפה שונים ו 5

חבורה, כגון: בנקים, משרד הת רמים חיצונייםגוממוחשבים ל ממשקים 6
 שפט. הנהלת בתי מ

   

    בילהזמן ובמקבהפעלת מספר אמצעי אכיפה, על ציר  כהתמי 7

    עפ"י קריטריונים  ת קובץ חייבים ממערכת מקורשליפ 8

    ביצוע אכיפה נןממשק לעדכון מערכות המקור, בגי 9

    פהכיעל שלבי הא שמירת מידע היסטורי 10

    ב ממערכת המקורעדכון אוטומטי של יתרת חו 11

    חייב/נכס/חוב במסכי מערכת המקורל ע עבלת מידק 12

    על ידי המערכת ה בהפקת מכתביםתמיכ 13

ת רדין קרן לריבית  ומתן אפשרות תשלום נפדה בנתוני החובות בהפר 14
 בגינם

   

במטרה להבדיל בין חובות  ובי גביית החות להגדרת פרמטר סיכאפשרו 15
 (יםופקיקה )מסם למחיפה לחובות המיועדיניתנים לאכ

   

נישום כת הגביה בדבר במסכי מערהופעה אוטומטית של התראה  16
 הגביהכיפה במערכת אכיפת שמתנהל מולו תהליך א

   

    יה של תשלומי חייב  בגב On Lineהופעה אוטומטית ב  17

    חוץ כגון עורכי דין ובתי משפטי ונים מגורמתקליטת נ 18

 

 

 

 פיקוח  .ט
 

נה מע תכונה מס"ד
 מלא

מענה 
 חלקי

אין 
 מענה

ון(, שמשפט )כלבים ועי רירת קנס,ברירתדוחות ב ת,קליטת התראו 1
 חר גביית חובות.חיוב הכספי ומעקב אה קליטת

   

    לבית משפט , ערעור וכו'. רהמעקב אחר סטטוס הדוח כגון: העב 2
    בקורות חוזרות.קליטת התראות והתראות לפקח בדבר תאריכי  3
    מלאה למע' אוכלוסין מרכזית הנטגרציאי 4
    קההכסף והמסל כולל מערכת קופה,גביה עירונית  ר למערכתקש 5
    שלטיםקשר למערכת  7
    ממשק למערכת בתי המשפט במידה ומופעלת 8
לו על ידי הפיקוח או נתקבלה פניה מעקב בדבר הסרת מפגעים שנתג 9

 בגינם
   

    פניות הציבורלירוני המוקד הע ממשק למערכת 10
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 נסית מרכזיתפינ  -ה יבמערכת ל .2
 

 נהלת חשבונות ה .א
 

ת יובהתאם להנחונאות מקובלים במדינת ישראל ובשלטון המקומי: ל על פי כללי חשבעוהמערכת לפ לע
 . דו"ח ועדת ברנע -ם מצטברת משרד הפנים ליישום שיטת רישו

  

מענה  נהתכו מס"ד
 מלא

 מענה
 חלקי

ין א
 מענה

    -טיפול בכרטיסי אב   - 

"ז, בנק, וים שונים )ספק, חכרטיסי אב מסוגדכון של ועהוספה  1
 , תוך תיעוד השינויים.ויים, מעבר וכד'(יכנ

   

    תניהול עיקולים והמחאות זכו 2

    קבלת ניכוי מס לספקים.ממשק ישיר למערכת שע"מ ל 3

ל אפשרות לב"ר, כונתי( ותסי תקציב רגיל )שניהול כרטי 4
 שנה  ה לפריסת סכום התקציב על פני

   

    ים קיבוציים.ונס אב ולעדכיכון פרטני של כרטאפשרות לעד 5

שאילתות ודוחות לכרטיסי אב כולל אינדקס )רשימת(  6
ם לדוגמא מ __ עד ת. הפקת כרטיסי אב לפי איפיונינוחשבו

.__ 

   

    -   ויתרות ניהול פקודות - 

 ת. טיפולאויומן, זיכוי, קיזוז ותשלום לפי הרש תבפקודו טיפול 7
 דות.  קומתוך רצף פ או בעדכון קיבוציפרטני בפקודה 

   

ידנית, ע"י קליטה מקובץ, ממערכות חיצוניות  –רת פקודות יצי 8
 ות(. מתעוד-גון גביה, שכר, לוגיסטית)כ

ת לת חשבונות )פקודאפשרות לייזום מהיר של פקודה בהנה
שכפול פקודת זיכוי(, בהתאם להרשאת  קבועה. יומן 

 תמש.משה

   

שירה או כנגד י קודת זיכויפיצירת  -ת זיכוי טיפול בפקוד 9
 ונית מרכש/חוזים.  אפשרות לשכפול פקודה.חשב

   

ת ויתרות לפי לתות ודו"חות על פקודות, תנועואימגוון ש 10
 תאריכי רישום וערך.

   

הוצאת  –ומן וזיכוי יפקודות ב מתוך הפקת הודעות חיו 11
 קיזוז. עלמכתבים ללקוחות 

   

   יות( המתעדכנות נתחודשיות וש)תרות לכרטיסי אב ניהול י 12
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 עדכון תנועות בהנה"ח .מ

בשנים קודמות ו/או בתקופות  ותאפשרות לחסימת עדכון תנוע 13
 וצעה להן נעילת דווח.שב

   

 קים וסעיפים . רן לפי פב ושריוה של יתרות, תקציניהול והצג 14

ן, מחלקות לפי מספר חשבו ומרוכז, רטהצגת דו"ח כספי  מפו
 ביצוע ואחוז ביצוע. ציב )חודשי/שנתי(תקולל  פרטי כוכד', 

   

    -    תשלומים  - 

הצגת  - -רך התשלומים/ תשלומים מעותדיםמעטיפול ב 15
ועות תשלום. אישור תנ תשלומים מעותדים לפי ספק, תאריך

דים ותטני/קיבוצי(. קיבוץ מספר תשלומים מערשלום )פלת
 ום אחדלתשל

   

ום(: )בכל צורות התשל יםם של תשלומיתמיכה בסוגים שונ 16
 מה.קדתשלום כנגד שורות זיכוי,  תשלום מיידי, החזר מס ומ

 וכנגד מקדמות ששולמו. הקטנת התשלום כנגד קיזוזים

   

 ,ום לספקעקל במקשלום לממחה או למאפשרות לת 17
ם  לכל ממחה ות לתשלותר)בהמחאה, מס"ב...(  כולל  ניהול הי

 עקל.ומ

   

'ק )במקוון או באצווה ם הבאות : הפקת צכיתשלום בדר עביצו 18
לום שטר חוב,  העברה תשלקבוצת ספקים. צ'ק רגיל/ממוגנט(, 

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

   

    פריסה. דם ואיחותשלומי פריסת 19

    יכולת הדפסת ש'קים ממוגנטים 20

י לנושא ק ייעודמים לבנשל  תשלוה מנגנון לביצוע ואכיפ 21
 מבנק ייעודי לחינוך(ך שלומי חינות גמא:)דו

   

אחר  קבטיפול בתשלום על פי חשבונית עסקה תוך כדי מע 22
 קבלת חשבונית מס

   

מערכת הגביה  תוך ל חוב בת קיזוז תשלום ברישום מופשרוא 23
טי בשתי המערכות לאחר קבלת מה ורישום אוטומהתא

 הלהרשאת מנ

   

    י ספרבתון רווחה וגייה כעירלמוסדות שלומים רישום ת 24

הודעות אוטומטיות לספקים בדוא"ל או בפקס בדבר ביצוע  25
 מצעות מס"בבאתשלום 

   

רכת חוב במער מבוצע תשלום לספק בעל כאש הקפצת התראה 26
 יל בשתי המערכותם מספר מזהה מקבהגביה בכפוף לקיו

   

ו ערכת ושקיבלומים במקים הרשמציג לספה פורטל ספקים 27
מידע עדכני מתוך המערכת התפעולית  יגה מראש להצאהרש

ים שנתיים, פרטי וילגבי נתוניו ברשות כדוגמא: יתרות, ניכ
 מעותדים ומיםחשבוניות, תשל

   

רת פקודת ספה, עדכון, יציהו -ת זיכוי /קיזוז  חשבוניוטיפול ב 28
 ת חיוב.מהודעו ומכתבים ותיומן מחשבונית. יצירת הודע

   

ת משרד הפנים לעבודה בשיטת יולמימוש הנח ה מלאמענ 29
 ישום דו"ח ועדת ברנע. –הרישום המצטברת 
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 ניהול תקציב  .ב

 

 

מענה  תכונה מס"ד
 מלא

מענה 
 חלקי

אין 
 מענה

    שנתיים.קציב רגיל( ורב טיסי תקציב שנתיים )תיהול כרנ 1

על סמך רסאות( בל של גר לא מוגספבניית הצעות תקציב )מ 2
אפשרות לחסימה של עדכון תקציב  וךקודמות, ת םי שנינתונ

פשרות א מעל למסגרת תקציב שהוגדרה למחלקה / נושא.
 יון חישובים אלקטרוני.לגיללהורדת קבצי הצעת תקציב 

   

צת סעיפים כולל מת הסעיף או קבויקת חריגה תקציבית ברבד 3
ם מראש מוגדרי פרמטריםעל  פי  מהאפשרות להתרעה / חסי

 בהרשאת מנהל. וןגדרה ועידכהנים להנית

   

 "יעדכון שינויים בתקציב והעברות תקציב בין סעיפים, עפ 4
 הרשאות תוך כדי תיעוד במערכת.

   

    ה תוך כדי בקרות. שנה הבאהעברת סעיפי התקציב ל 5

ר בוטי לאחר הרשאת מנהל לתקציב בהנה"ח עעדכון אוטומ 6
 אושרה.תקציב שהצעת ה

   

    ואה של גרסאות  תקציבשולהצגה ולה תדו"חוהפקת  7

ם ביאפשרות להורדת קבצי הצעת תקציב לגיליון חישו 8
 אלקטרוני

   

טרוני ים האלקצעת תקציב בגליון החישובון האפשרות לעידכ 9
ב מאושר בפורמט מוגדר הפיננסית כתקצי והזנתנו למערכת

 מראש

   

 What Ifגנון סציב בל נתוני התקלציות עוע סימורות לביצפשא 10
. 

   

תקציב מול ביצוע שריון ברמת  -דוחות בקרה תקציבית  11
 מחלקהה הרשות וברמת

   

הפנים  תקציב על פי הנחיות משרדפי הרישום וניהול סעי 12
 ועדת ברנע – לרישום בשיטה המצטברת
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 ניהול ערבויות, ביטוחים   .ג
 

ענה מ תכונה "דמס
 מלא

מענה 
 לקיח

אין 
 המענ

1 
 לספקים על פי סוגי הערבויות השונים.   ותיהול ערבוינ

   

2 
גון פניה לחידוש ערבות, כ הפקת  מכתבים מוגדרים מראש

 כד. ות, להערכת תוקף ערבות וערב לחילוט

   

    ות.ם  פג תוקף הערבבקרה והתראות בטר 3

    ה"ח.זים ולהנחוהעברת נתונים אוטומטית  ל 4

5 
טוחים  השונים. מקושר ביעל סוגי ה םלספקיול ביטוחים ניה

 לחוזים ולהנה"ח. בקרה והתראות כאשר פג תוקף ביטוח

   

 

 
 

 רים מזומנים  זת .ד
 

מענה  נהתכו מס"ד
 מלא

מענה 
 חלקי

אין 
 מענה

1 
ונים מהמערכת אות על בסיס הנתתזרים הכנסות מול הוצ

 התפעולית.

   

2 
 ם.ים השונונות הבנקירות בחשבשל היתי מחושב צפהצגת 

   

3 
 ית תחזית מזומנים שנתית  על בסיס תנועות היסטוריות.ניב

   

4 
 תנועות ידניות.  אפשרות להוספת

   

 

 

 
 ות הרשות לוניהול מי .ה

 

ענה מ תכונה מס"ד
 מלא

מענה 
 חלקי

אין 
 מענה

לל כומערכת , כולל אפשרות למלוות ניסוי, קליטת המלוות ב 1
 ם .    דיהמלווה ליע ל פיצול, ניהול שית והצמדהריב  ניהול

   

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

   

    ת(.ם של מלוות )תחזית חודשיריהצגת החז 3

    הפקת הודעות חיוב 4

    רת פקודה בהנה"ח ממלוות אפשרות ליצי 5

   ורות בתום גהפרשי אל טיפול במלווה כולגירת מלוות )סת סגיר 6
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ענה מ תכונה מס"ד
 מלא

מענה 
 חלקי

אין 
 מענה

 שלומים(.הת

ביצוע התאמת התשלום לפירעון בפועל בבנקים )הפרשי  7
 אגורות(

   

כוז ל תחזית תשלום מלוות, ריולשאילתות  ודוחות מלוות, כ 8
י קרן וריבית, יתרת קרן, תשלומייבויות, תחזית יומית, התח

 יעדים. ל מחזור הלוואות, פיצול

   

 

  

 שונות .ו
 

מענה  התכונ מס"ד
 לאמ

מענה 
 קיחל

אין 
 מענה

טיפול בשכר מרצים. כולל חיוב הספק במע"מ במקור, ניכויי  1
ימים באופן תאוק, תוך רישום מלא בכרטיסים המכחמס 

 אוטומטי.

   

    יתרות ממערך הגבייה הצגת 2

כוי דוחות ני, ועות, יתרות )לפי חשבון, מאזן וכד'(דוחות של תנ 4
 ס במקור. מ

   

וני ושנתי( עפ"י דרישות משה"פ בעד הפנים )ררחות למשדו 5
 ם אלקטרוני ביבפורמט משרד הפנים כולל הורדה לגליון חישו

   

    ,שנתייומי, חודשי -יתרות חו"זל חישוב ריבית 6

וף שנה דינאמיים ם חודש תחילה וסניהול שנת כספים ע 7
עד מספטמבר  לבית ספר הנה"חניהול   וןכג -לצרכים שונים  

 ט.סאוגו

   

רות לדווח מוקד תמחירי )מוקד מיון( בתנועות בהנה"ח פשא 8
 פעילות כספית לפי מוקדי מיון ל וקבלת שאילתות ודוחות

   

וחשבונות עסקה ישירות יות מס אפשרות להנפקת חשבונ 9
בונות תוך כדי רישומם כדין, הפרדת מערכת הנהלת החשמ
 .סויות המעל ידי רשות כנדרש ת דוח"מ והנפקמעה

   

רת קובץ והנפקת דו"חות למס הכנסה הכולל  פירוט סך כל ציי 10
 הכנסה בגין תשלום לספקים.  מסהניכויים שהופרשו ל

   

    יצוע ניכוי מס. בדבר ב הנפקת אישורים לספקים 11

יבה אחרות המיישם את הנחיות משרד ממשק למערכות ל 12
 רנעועדת ב – ה המצטברתבשיט ם לרישוםניהפ
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 ספקיםוים  נקהתאמות ב .ז
 

מענה  תכונה מס"ד
 מלא

מענה 
 חלקי

אין 
 מענה

רך ומטית על ידי מערכות הספק ללא צווטאקליטת דפי בנק  1
ע , ביצות הבנק של המועצהחשבונו כלפעולה מהמשתמשים לב

 ות תרבות  ידנית או אוטומטית, העברת יוחשהתאמות בנק ממ

   

בגובה ן פקודת יומ תעם יצירמפוצלים  מת סכומיםהתא 2
 ההפרש

   

    ניהול והצגה של יתרות רישום וערך לבנק, יתרה לתאריך. 3

    מות.ביצוע התאמת בנק לתקופות קוד 4

    אמים.ה של מותאמים ובלתי מותות להצגשאילתות ודוח 5

ול יצוע פיצובקליטת קובץ משב"א  -כרטיסי אשראימת התא 6
 תאמה .וה

   

 

 

 

 רכש .ח
 

מענה  הנתכו מס"ד
 מלא

ענה מ
 חלקי

אין 
 מענה

     -כללי  - 

שויות הרכש ביעדכון השריון התקציבי בעקבות הטיפול  1
 שית.טפת/חודונית(  ובקרה תקציבית שו)דרישה, הזמנה וחשב

   

    הזמנות וחשבוניות.ת, יסטוריית בדרישורישום והצגת ה 2

    ים הבאה נת הכספן תקציבי לשריוויות" ושישהעברת " 3

שאילתות להצגת רצף של דרישות/הזמנות/ חשבוניות ו דוחות 4
 שבוניות לפי הזמנות.ח חשבוניות לפי ספק, –כגון 

   

    מערכת.ונית מהסה של דרישה, הזמנה וחשבהדפ 5

    כש.מתוך תהליכי הר עדכון המלאי 6

ת עד לגובה מנווהפקת הזת ניהול מסגרת תקציב מחלקתי 7
 המאושרת.המסגרת 

   

    זמנות בהטיפול  - 

הוספה ועדכון של הזמנה ישירה, הזמנה כנגד דרישה והזמנת  8
 סטטוס ההזמנה(.)אפשרות לעדכון הזמנה בהתאם ל דהעבו

   

    צף הזמנותפרטי הזמנה בודדת, ר -ות גת הזמנהצ 9

    קיבוצי  ורהזמנה בודדת, איש -ישור הזמנות  א 10

המלאי באמצעות  וןהזמנה ועדכ שלוח כנגדתעודת מיצירת  11
יצירת תעודת כניסה. אפשרות להחלטה האם כנגד הזמנה 

 עודת משלוח או חשבונית.ת תיווצר

   

כש, כגון גורמים מורשים יפול בראפשרות להגדרת תהליך הט 12
ר ים )כולל סכום האישור המותר, וסדאשרעדכון, גורמים מל

 '.  וכדהאישור( 
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מענה  הנתכו מס"ד
 מלא

ענה מ
 חלקי

אין 
 מענה

    שבוניות יפול בחט - 

יצירת חשבונית מהזמנה ,   –בחשבונית כנגד הזמנה ל טיפו 13
חשבונית כנגד חלק משורת ת כולל אפשרות ליצירת שורו

יחה, ביטול של שור, פתהצגה, טיפול, עדכון, אי הזמנה.
 החשבונית

   

    .נהישירה או כנגד הזמ -כמותית  -יותבונטיפול בחש 14

    ריך וכד'. תאפקים, לפי סמנה, לפי לפי הז גת חשבוניותהצ 15

     טיפול בדרישות רכש - 

מפתיחתן, דרך אישורן –קות חלניהול דרישות פנימיות בין המ 16
 ק ממחסן. ו לניפולניתובן לטיפול הקניין אועד 

   

קשות להצעת מחיר וההזמנות והבקשר בין דרישות ניהול ה 17
 כנגדן

   

דרים וגיטריונים מרת, עפ"י קדת קניודרישות לוע ייתהפנ 18
)סכום דרישה,חובת ניהול ו.קניות לפריט וכד'( ולפי הרשאות 

 משתמש.

   

    רנטיבממשק אינט ניהול הצעות מחיר  - 

ו ידנית על עת מחיר מדרישה, מקטלוג אשות להציצירה של בק 19
ך מתוישירות  ת שלוח הפניה להצעובחירה של פריטים. מידי 

 פק.סמייל של הקס או להמערכת לפ

   

    קת טופס בקשה להצעת מחירנפה - 

י בעלי שנ פתיחת ההצעות על ידיערכת כולל הגשת הצעות במ 
 יםודייעיסמא הקשת שם משתמש וסתפקידים שונים לאחר 

 עיניין זה.ל

   

ספקים במערכת, כולל עדכון פרטי הצעות מחיר של העדכון  20
 עות.  ת הצוהשווא וצעפק והמחיר המהס

   

קטלוג בפרטי ההצעה ה בחירת הספק/ים הזוכה/ים ועדכון 21
 הזוכה

   

 

 

 

 מלאיקטלוג מחסנים   - יסטיקהלוג .ט
 

מענה  תכונה מס"ד
 מלא

ענה מ
 חלקי

אין 
 מענה

ספר הוי פריט עפ"י מם, כולל מחירון: זיוג פריטיהול קטלני 1
ם ריטי, ניהול פוהפריט או חלקקטלוגי, איתור פריט על פי שם 

אינוונטר עם ו בוצות, סיווג פריטים: כמותי, מתכלה אק יעפ"
 מספר טבוע. 

   

ריטים בין האתרים השונים עקב אחר תנועות הפשום ומרי 2
חזרה למחסן, העברה, הניפוק, כניסה,  -ות. ניהול מלאיברש

 בדן/בלאי.החזרה לספק, או השאלה,

   

ר נטוהאינורטי ר יתרות פחמעקב א -ונטרניהול יתרות אינו 3
 באתרים השונים  ותנועות הפריטים.  
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מענה  תכונה מס"ד
 מלא

ענה מ
 חלקי

אין 
 מענה

ם ומקסימום, מינימויהול רמות מלאי לפי נקודת הזמנה, נ
 התראות והמלצות לרכש.כולל 

    ים במחסןל מיקומניהול מחסנים, כולל ניהו 4

צורך מעקב אחר חוזה השירות אחריות ושירות לניהול פרטי  5
 פק מול הס

   

יטים בדבר, תנועות, ניפוקים,  פרללתות ושאית  דוחות קהפ 6
 . העברות

   

ספירה מלאה  -י ות מלאתמיכה ממוחשבת בביצוע ספיר 7
 לפי מיקום )ספירת פריטיםחסן, ספירה מדגמית או ספירה למ

ם וטעינת קבצים אפשרות להורדת קבצירצוי(.  במיקום
 ממערכות חיצוניות המנהלות ספירה.

 להפקת דוחות.

 פירה.בס ריטיםות פניהול יתר

 ת מסופון.עותמיכה בניהול ספירות מלאי באמצ

   

סה, בקטלוג,  פריטים בתעודת כניד מול הפקת מדבקות ברקו 8
 מלאי. ביתרות ובספירת

   

 

 

 (לתי רגילים )תברי"םקציבים בקטים ותניהול פרוי .י

 

ענה מ תכונה מס"ד
 מלא

מענה 
 חלקי

אין 
 מענה

ויקט. שיוך הפרויקט פרהשלבי דרת ויקט,  הגרספה ועדכון פהו 1
לצורך הצגת מצב כספי של קבוצת  יםלגורמי מיון/נושא

 וצאות לתב"ר לפי פרקים. הפקת. דיווח הכנסות והויקטיםפר
תי לתב"ר. דוחות בר רב שנספי מצטסיכומים שנתיים /דו"ח כ

 שרד הפניםלמ

   

    שרד הפנים. הנפקת  טופס תב"ר מתאים להגדרת מ 2

    מצד ההכנסות וההוצאות.  -ויקט פרהקצוב ן ותתכנו 3

    רויקט.יהול  חוזים והתקשרויות לביצוע הפנ 4

    (. וצאות לפרויקט )שריון וביצועמעקב אחר ה 5

"ר וביצוע לפרויקט/תב ני תקציבים/ נתוהצגה של סיכומ 6
 אות( לפי סעיפים ולפי פרקים. )הכנסות והוצ

   

    ט יקוי הפרלשלבם כספיים יהצגת נתונ 7

קט )שנתיים, לפי סעיפים(,  וישאילתות/דוחות: סיכומים לפר 8
צאות לפרויקטים, הצגת ים לפי נושאים, הקפרויקטסיכום 
בונות(, שריון וזים, חשנוי  )חתקציב, נתוני אישור/ שי שינויי
רשימת חוזים/חשבונות, חשבונות ט/מרוכז לחוזה, מפור

 זה.לחו
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    חוזיםים ויהול מכרזנ  .יא

 
מענה  תכונה מס"ד

 מלא
מענה 
 חלקי

 אין
 ענהמ

    ניהול תהליך יציאה למכרז. 1

. שריון לפי )קבלן, מתכנן, שירות וכו'(  ניהול חוזים שונים 2
ציר הזמן(.  של צפי ההוצאות על ן )עדכוןסת שריומועדים ופרי

ל סעיפי כחוזה מפורט )ול קיזוזים לחוזה.  אפשרות לדווח ניה
וצר" )ברמה של פרק/תת פרק(. ניהול מק"( או חוזהה

וח הוצאות עקב דוקרות ועדכון הצמדות. הגדלת שריון ייהת
רור של עכבונות לתי צפויות מראש(. יצירה ושחבצ"מ )ב

 ודה.טיב עב ופקדונות

   

רות לדווח סכום המסגרת ן עם מסגרת )אפשטיפול בחוזה קבל 3
כנגד י נה קבלחוז בקליטה של ום המתוכנן(.ותאריך הסי

 גרת שהוגדרה. מסמסגרת תתבצע בקרה שאין חריגה מה

   

ור שריון ויצירת רים ושוטפים : שחרת מצטבניהול חשבונו 4
 קציב.וזה ומתור חשבון. בקרת חריגה מחביצוע  באיש

   

ת למערכת הנדסית לניהול המערכת הפיננסי קישור מקוון של 5
 וזים. מכרזים וח

   

 ערכת ביטוחים וערבויות.למ החוזהרז וקישור המכ 6

 ת, ביטוחים והתחייבויות לחוזה.יובקרה על ערבו

   

    הול תקציב הפרויקטני 7

 

 

 ניהול הכנסות   .יב

 

 

 

מענה  תכונה מס"ד
 מלא

מענה 
 יחלק

אין 
 ענהמ

מקורות תקציביים:  קורות המימון,  עקב אחר ההכנסות מממ 1
יקטים רופמון הבמי קשה לסיועברות המימון בהחל מפניה למקו

ההתחייבות של מקור  ודברשות )בקשה למימון( , דרך תיע
על, ועד תיעוד קבלת ובקשה לתקבול בפו במימוןהמימון לסיוע 

 .במערכת פועל ויצירת פקודת היומןהתקבול ב

   

     ניהול מקורות מימון 2

ת ושאילתות ודוחהצגה של יתרות של הכנסות צפויות. ניהול ו 3
 פי סעיף תקציבי, מקור מימון ונושא( )ל כנסותחר הלבקרה א
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 תוכניות עבודה מקושרות תקציב  .יג
 תרת נושא בלבדאלו שורות כו –אין לסמן דבר ורות עם רקע אפור בש

מענה  התכונ מס"ד
 מלא

 מענה
 חלקי

אין 
 מענה

ה המבצעת גיל בהתאם לסעיפי התקציב והפונקציניהול התקציב הר 1
 .צהעמוב

   

נקציה פוב הבלתי רגיל בהתאם לסעיפי התקציב והציקול התניה 2
 .מועצההמבצעת ב

   

    .תת גמישות או קשיחוניהול הוצאו 3
 י כ:הגדרת הסעיף התקציב 4

מכוסה  ההוצאה צריכה להיותהוצאה(. כנסה = מתנהל כמשק סגור )ה
 .תשר בקרה חוסמידי הכנסה מתאימה ולכן המערכת תאפתמיד על 
בי ציתקציבי ינוצל למטרות אחרות, חוסר תק דףוור )עק סגאינו מש

 .יאפשר הזזות מתקציבים אחרים(
גדרת פתוח לניצול שוטף. ההקפאה מוסעיף מוקפא וחלקו חלק מה

   .דהיות העבוה בתוכנתת משימ-לרמת משימה

   

    .הסעיף או ברמת קבוצת כרטיסיםמשק סגור ברמת  הגדרת  5
    .מועצהל הש שש גמישימוהקבצה  ל יהגדרת קוד 6
    .ד סיום לתקציבועהגדרת מועד התחלה ומ 7
תוב לשורה המתאימה בדוחות קטיב או פסיב( לניהגדרת צד המאזן )א 8

 ספיים.הכ
   

ות: תקציב ת שונות לתקציב לרבל גירסאושרת לנההמערכת מאפ 9
כולל  – ודכן וכדומה , תקציב תפעולי  מאושר,  תקציב מעמקורי

ר משרד שו)הצעה, אישור הנהלה, אישור מועצה, אים יסטטוסירת שמ
 .השונות לכל אחת מהגירסאותהפנים וכו'(, תאריכים והיסטוריה 

   

לגותו על ואת התפ מתוכנן ם התקציב הרת ניהול  סכוהמערכת מאפש 10
 .נותבגירסאותיו השו פני השנה,

   

 וסאותיבגירל התקציב ות תנועות ניצהמערכת מאפשרת לנהל א 11
ם בשיריון, סכום ניצול כושונות )"מאושרת", "מעודכנת" וכו'(: סה

 .ודשי השנהבפועל בכל אחד מח

   

דה, ורות מימון, תוכניות עבוהמערכת תכלול: פרויקטים, מק 12
וי מקורות מימון, ירת תוכנית ושינכל סוג תונכית, יצ יבים לפיתקצ

 .כל יחידהלכניות עבודה משימות, הכנת תו

   

     .עיסקי מבוקרך ות בין משימות בספר התקציב לאחר תהליברעה 13
    .שימותהקפאה ושחרור של מ 14
 מהפתרוןפונקציונאליות לא פחותה דגש כי הפתרון שיסופק יכלול מו  15

 זיו מערכות.מבית היוצר של  מועצההמופעל כיום בהקיים ו
   

    תקציב רגיל 16

י ספרות במבנה ומיספור המוכתבים על יד 10פר בן מס: הכרטיסהוי זי 16.1
 משרד הפנים:

 "1" –מספר ספר התקציב  
 3וצאה", )ספרה ראשונה מציינת "הכנסה/ה  ספרות 6קוד בן  - פרק

נוספות לשימוש משרד הפנים ושתיים חיות פי הנ-לספרות נוספות ע
 (מועצהופשי של הח

 ספרות 3קוד בן  -סעיף  
 ים של זיהוי הכרטיס.ונקיו השת חלמתאר אלל הוכן מ

   

גיל  באופן אפשרת סיוווג נתוני ההוצאה  של התקציב רמ המערכת 16.2
 הבא:

ו אופיין בהסכמים שנתיים אוצאה "קשיחה" ) תקציב הוצאות המה
, פירעון מילוות, כיבי שכר קשיחיםכי טווח(  כגון: מרם ארובחוזי

ד יילקח קוומה )הוכד מיכון ירה,חשמל, שכר ד עבודות קבלניות,
 מטבלאות עזר(

כגון:  יב הוצאות אשר ניתן לשלוט בו בטווח הקצרקצה" ) תאו "גמיש
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מענה  התכונ מס"ד
 מלא

 מענה
 חלקי

אין 
 מענה

ד, פירסומים וכדומה( פרות מקצועית, ציוד מתכלה, כיבומשרדיות, ס
 לת עזר(. ח מטבוד יילק)הק

גון )יילקח סיווג נתוני ההוצאה במימד נוסף כ המערכת מאפשרת  16.3
 עזר(: טבלתמ

 כראות לשהוצ
 הוצאות לפעולות

 פירעון מילוות
 תרזרבו

   

 ף התקציבי:המערכת מאפשרת להגדיר האם הסעי 16.4
 אה(. ההוצאה צריכה להיותלהתנהל כמשק סגור )הכנסה = הוצ צריך  

אפשר בקרה ה ולכן המערכת תעל ידי הכנסה מתאימתמיד מכוסה 
 חוסמת.

, חוסר ותות אחרלמטרינוצל יבי ור )עודף תקצאו אינו משק סג 
 רים(, אחתקציבי יאפשר הזזות מתקציבים 

אה תוגדר . ההקפלניצול שוטףאו חלק מהסעיף מוקפא וחלקו פתוח 
 ן(.תוכניות העבודה )ראה להלתת משימה ב-לרמת משימה

   

    ברמת קבוצת כרטיסים, דיר משק סגור גםהמערכת מאפשרת להג 16.5
פים לשימוש גמיש של וסקבצה נדי היר  קולהגדערכת מאפשרת המ 16.6

 ,מועצהה
   

    מערכת מאפשרת להגדיר את תקופת התקציב,ה 16.7
או פסיב( לניתוב  פשרת להגדיר את צד המאזן )אקטיבהמערכת מא 16.8

 ות הכספיים,בדוח המתאימהלשורה 
   

ת: תקציב ת לנהל גירסאות שונות לתקציב לרבוהמערכת מאפשר 16.9
כולל  –ר ,  תקציב מעודכן וכדומה  ושלי  מאתפעותקציב רי, מקו
ר משרד עצה,אישות סטטוסים )הצעה, אישור הנהלה, אישור מוירשמ
 ,כל אחת מהגירסאות השונותנים וכו'(, תאריכים והיסטוריה להפ

   

ב המתוכנן  ואת התפלגותו את  סכום התקצי המערכת מאפשרת לנהל 16.10
 ,השונותתיו שנה, בגירסאועל פני ה

   

קציב בגירסאותיו התהמערכת מאפשרת לנהל את תנועות ניצול  16.11
בשיריון, סכום ניצול  דכנת" וכו'(: סכוםהשונות )"מאושרת", "מעו

 אחד מחודשי השנה, בפועל בכל

   

    שונות יף תקציבי הערותמאפשרת לנהל לכל סעערכת המ 16.12
    תקציב בלתי רגיל 17

 המוכתב על ידי משרד הפנים פוריסבנה ומ: במטיסהוי הכרזי 17.1
 "2" –התקציב  פרמספר ס

 ספרות  2קוד בן  -פרק  
 רותספ 3קוד בן  –ב"ר ת

 קוד של ספרה אחת –הכנסה/הוצאה 
 ספרות 3קוד בן  -סעיף  
 רטיס.נים של זיהוי הכהמתאר את חלקיו השול וכן מל

   

 שרדמ הגדרת ל פי( עתקציבי"ביים ")מעגל שיוך למשפחות תקצי 17.2
 הפנים: 

  .והשימושים שלה ותלכל משפחה מוגדרים המקור
ן כגון: תושבים, משרד ל פי מקורות המימונתוני ההכנסה יסווגו ע

מטבלת עזר מקורות ו ן יילקח, בנק. סוגי מקורות מימוממשלתי, מוסד
 ימון.מ

  .י שימושיםצאה יסווגו על פנתוני ההו

   

    .מועצהמיש של הש גמוים לשינוספוג ודי סיוינוהלו ק 17.3
    .ת התקציבופתנוהל תק 17.4
ולי  מאושר,  תקציב מקורי, תקציב תפע התקציב: תקציב גירסת 17.5

ב כגון: הצעה, צישור התקניהול סטטוסים בתהליך איכולל  –מעודכן 
מועצה, אישור משרד הפנים תאריכים ר הנהלה, אישור אישו

  .עוד השינוייםיבות תלר ותת השונרסאוהגיל אחת מוהיסטוריה לכ
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מענה  התכונ מס"ד
 מלא

 מענה
 חלקי

אין 
 מענה

     .ןמאזן )אקטיב או פסיב( וניתוב לשורת המאזה צד 17.6
    .השנההתקציב המתוכנן והתפלגותו על פני  סכום 17.7
ל בכל אחד סכום ניצול בפועיב: סכום בשיריון, קציצול התתנועות נ 17.8

 מחודשי השנה.
   

    ניהול הערות  17.9
    טוייקפר 18

תר מאשר שנת תקציב אחת. יוהמערכת מאפשרת פריסת פרוייקט על   18.1
ניות עבודה המוגדרות לשנת יבוצע באמצעות תוכמימוש הפרוייקט 

 ודה(.ת )ראה להלן: תוכניות עבתקציב אח

   

  שונים לרבות:מנוהלים נתונים לכל פרוייקט  18.2
 תאור מספר  הפרוייקט,שם,

   

    ם בייציים התקסעיפי הזיהו 18.3
    דהבותאריך משוער לתחילת ע 18.4
    תאריך סיום מתוכנן 18.5
ים ריכי אישור שונים כולל קישור למסמכסכומי האישור ותא 18.6

 שרד הפנים וכו(,מ )מועצה,ואסמכתאות רלוונטיים 
   

    ציב הכנסותמסגרת תק 18.7
    הוצאותמסגרת תקציב  18.8
, פעיל, מוקפא, סגור זמנית, סגור כנןתונים )מם שווסיסטט 18.9

 פית..(סו
   

    ניעל פי המבנה הארגו מועצהגורמים מבצעים ב 18.10
ה לק: גוש/חרלוונטי( המנוהל במערכת קשר אל פרטי הנכס )אם 18.11

 וכדומה
   

, התקציב נתוני הכנסה לפי סעיפי לפרוייקט: סכומים מצטברים 18.12
 לפי סעיפי התקציב ון(ריוע, שיביצ ה )ני הוצאנתו

   

    מימון ותמקור 19

ל מקורות מימון  ולרבות: נדרשים לצורך ניהומנוהלים נתונים שונים ה 19.1
 ערות(מימון )קוד, שם, תאור, הזיהוי מקור ה

   

ות עצמיות )בחלוקה על פי המבנה הכנס ר  המימון:סיווג מקו 19.2
 הגביה/השירות(  י סוגיפ ספת עלה נוובחלוק עצהמורגוני של ההא

משלה שונים )בחלוקה על פי משרדי הממשלה מ הכנסות ממשרדי
 מועצהרנות והיטלים למימון פעולות ההכנסות מק השונים(

שאינו עובר מקור מימון  ,ונם(שיטלים חלוקה לפי סוגי קרנות וה)ב
 מועצהתקציב הדרך 

   

    חוק( ייעוד )עפ" 19.3
    ת )חו"ז(חשבונות י הנהלרטיסשיוך לכ 19.4
כים, נתוני בקשת מימון )תארי הכנסות עצמיות: א אם המקור הו 19.5

 נתוני קבלת התקבול סכומים וכו'(
   

ות ישירות יתחייבוות ממקור חיצוני: פרטי האם ההכנס 19.6
בויות התחייתאריכים, סכומים, וכו' כולל פרוייקט,  -טים לפרוייק
 ימון החיצונישאה למהרתוקף  אריךת ביניים, למימון

   

    ודהעבתוכניות  20

 ם לרבות: נתונים שוני מנהלת המערכת  20.1
 ר, שם והערות(הוי תוכנית העבודה )ספרור אוטומטי, תאופרטי זי

   

רגוני כגון: על פי המבנה הא ירגונית )היררכיהא יחידה 20.2
 וך טבלת עזר(מינהל/אגף/מחלקה( )מת

   

    התקציב(ת )שנת נית התוכקופת 20.3
ות: שונות לתוכנית העבודה לרב לנהל גירסאות רתהמערכת מאפש 20.4

הצעה, כולל שמירת סטטוסים ) –מעודכן וכדומה  תכנון, מאושר,
אחת והיסטוריה לכל  , וכו'(, תאריכיםצהר מועאישור הנהלה, אישו

 הבודעם לתוכנית תונים השייכימהגירסאות השונות לרבות כל הנ

   

    ותמשימה מתוך טבלת משימ-ות ותתימשימ 20.5
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מענה  התכונ מס"ד
 מלא

 מענה
 חלקי

אין 
 מענה

סעיף  תקציבי עבודה יוגדר קשר למשימה בתוכנית ה-לכל משימה/תת 20.6
 אחד 

   

 שלה יקושרו לאותות משימוה קשורה לתב"ר, כל תתי הכאשר המשימ 20.7
 תב"ר

   

אם )לפרוייקט  ה יוגדר קשר משימה בתוכנית העבוד-לכל משימה/תת 20.8
 קיים(

   

כל תתי המשימה ישוייכו לאותו ל כאשר המשימה קשורה לתקציב רגי 20.9
 יסעיף תקציב

   

אחת. וליותר מאשר תקציבי יהיה קשור ליותר מתוכנית עבודה סעיף  20.10
 אחתמשימה 

   

קוד יחידת  משימה לכל שנת תקציב:-ן לכל משימה/תתפרטי תכנו 20.11
ידות מדידה מספר יח ,מדידה ודיקמתוך טבלת דידה. יילקח מ

ב הוצאה: כפולה של עלות היחידה מתוך צימתוכננות, סה"כ תק
היחידות )ראה סעיף מחירונים בפרק  רון רלוונטי במספרמחי

"מקורות טבלה )ראה להלן  וךון מתמקורות מימ רויות ורכש(,התקש
 וכן סכומי (מועצהקציב הכולל מקור מימון שאינו עובר דרך תמימון" 

ם  שונים כגון: שיסוגי שימו מימון: מותנה/ודאי,י מקור ופמון ואהמי
קוד אוכלוסיה  ת עזר(,ים וכו' )מתוך טבלהוצאות, תמיכות, פרוייקט

 מתוך טבלת עזר(,ח )יילקקוד מיקום/אזור  עזר(,  )יילקח מתוך טבלת
שר ק לקח מטבלת בעלי תפקידים ומשרות,אחראי משימה: יי

משימה: -ז/אבני דרך לתתלו" "(,זרלאות ע"טב )ראה להלן למטרה/יעד
המשימה: -ימה/תתעדיפות מש עוני, חודשי, תאריך יעד וכו',רבשוטף, 

 כדומהאר את המצבים הבאים: גבוהה, בינונית  ותת

   

קפאית, מצבים הבאים: מומשימה תתאר את ה-תתשימה/סטטוס מ 20.12
תופיע מה יזורית: המשמשימה היא מח-מותנית, הסתיימה )כאשר תת

-אחריה(, נגמרה: תת ותומטי לשנת העבודה הבאה או בבאופן אוטבא
 עצמה יותרהמשימה לא תחזור על 

   

נים המוגדרים לרמת משימות/תתי המשימות "יירשו" את הנתו 20.13
 רת מחדל.ריה, כבהמשימ

   

21 
 תוטבלת משימה/

   

 ים לרבות:נתונים שונ מנהלת המערכת  21.1
 טי( ומור אוטספר)הוי משימה זי

 , תאור והערותשם
 ועוד( חד פעמי, מתמשך ח מתוך טבלת קודים כגון:לקסוג המשימה )יי

ייעוץ או עבודה יך הרכש של המשימה כגון: רכש טובין או מאפיין תהל
 וכדומה

: תתי משימות רבות בנים-כי בקשר אבכעץ הירר מנוהלותת משימוה
 ימה אחתלמש
 עבודה אחתתוכנית ר תר מאשליו משימה-ה/תתן קישור משימיתכ

משימה"  תקרא בשם כולל -מה" או ל "תתשיההתייחסות להלן ל"מ
 ימה".  "מש

   

    טבלאות עזר 21.2

 כגון: 21.3
גוני על פי המבנה האר יההיררכשיוך אירגוני ): / יעדיםטבלת מטרות 

 כל היעדים יהל/אגף/מחלקה(קוד מטרה, תאורה ופרטכגון: מינה
 מילולי  ד, תאוריעזיהוי ה: רלהשגת המט

   

    מיקומים )קוד ותאור( ם/טבלת אזורי 21.4
    ותאור( י אוכלוסיות )קוד טבלת סוג 21.5
    ותאור(וד טבלת בעלי תפקידים )ק 21.6
    ר(מדידה )קוד ותאו ותיחיד טבלת 21.7
    ת שימושים תקציביים )קוד ותאור(טבל 21.8
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_____________  _____________ 
 ציעחותמת המ  עות המציחתימ

  –ורת למניב הכנסות בע"מ ת שמכל הזכויו  -Ver 7 - גרסא    -
 "מות בעניב הכנסש ממלהעתיק או להפיץ המסמך ללא קבלת אישור מראאין 

  

מענה  התכונ מס"ד
 מלא

 מענה
 חלקי

אין 
 מענה

    ותאור(ל )קוד עינדרש לל הכות שונות כטבלא 21.9
    בציניהול ספרי  תק 22

ל פי ההנחיות של ע  מוגדריםבתקציב קידוד סעיפי התקציב והפרקים  22.1
רגיל"  תיו"בל ספרי תקציב: "רגיל" 2הל משרד הפנים. המערכת תנ

 )תב"ר(

   

לי : הצעה, תפעונהלת מספר גירסאות של התקציב כגוןהמערכת מ 22.2
של  יהתנוהל היסטור ל אחת מהגירסאותומה. לככדודכן ומע ,)מאושר(

 אישורים/ דחיות/ הערות. 
 העבודה. יבנו מתוך תוכניותהגירסאות י

   

ב התקציוסמת ולא תאפשר חריגה  מהמערכת מבצעת בקרה ח 22.3
 ,א בהרשאה מיוחדתהתקופתי היחסי אל

   

 אפשרותמת סהמערכת חו ימון חיצוני,כאשר פג תוקף הרשאה למ 22.4
 .מועצהן על ידי הוממהסעיף, מעבר לתקציב הממוצאה ביצוע הל

   

ומטית את המע"מ בתקציבים מנגנון המתקן אוט המערכת מספקת 22.5
 המע"מ, בעת שינוי ב %

   

התכנון בשלבי  לתב"רים לנהל מיספור זמנית יודע המערכת 22.6
אישור חר אפנים. רק לאישור משרד ההראשוניים שלהם ועד לקבלת 

על רצף מספרי של  רתם יקבע מספר תב"ר. המערכת שומרד הפנימש
 ד הפנים.מספרי תב"ר מאושרי משר

   

קציבי המסווג ככרטיס לא ניתן לבצע פעולות "הכנסה" לכרטיס ת 22.7
 ות וכדומה.ו, החזרות סטורנלהיפך, למעט פעולו צאה","הו

   

יהם לבצע עלו "ותניםמ" םים תקציביית הגדרת סעיפהמערכת מאפשר 22.8
א תקציב בו אישור ההוצאה )הניצול הובקרה חוסמת. תקציב מותנה 

 ום ההכנסה בפועל. י( יהיה מותנה בקיהתקציב

   

הניצול המותר  וזאת אחשרת הגדרת פרמטר המגדיר המערכת מאפ 22.9
כולו או וכדומה(. הפרמטר יוגדר לתקציב  %Xאו  1/12תקציב )מה

מה ותבוצע בקרה חוסמת או למשים יפציפים סיפים תקציבילסעי
  ב הניצול התקציבי שלבהתאם ב

   

המערכת דוח הצעת  מנפיקה אש העיר ר התקציב על ידי רלאחר אישו 22.10
משרד פים, מועצת עיר, כסועדת )כמפורט בהמשך( לאישור  תקציב
 הפנים.

   

נית תוכ לקבע גירסת מאפשרתערכת לאחר קבלת כל האישורים, המ 22.11
קרת כל האישורים ב ת וכן גירסת תקציב מאושרת תוךה מאושרודעב

 הנדרשים

   

23 
 כניות עבודההכנת תו

   

ת יות עבודה המגדירה  גם אהמערכת מאפשרת הקמה ותכנון של תוכנ 23.1
מסכי עבודה יעודיים, ון יתבצע בעזרת ת התקציבית. התכנגרהמס

 .Excelנות כדוגמת גליו נוחים למתכנן
קציב הבלתי הת)בספר התקציב הרגיל או בספר  מסויים יףיב לסעתקצ

ו לפיכך אות המשימות המרכיבות בנה מסכימה של תקציבינרגיל( 
 ה.ולל של כל תוכניות העבודבנה מסיכום כנהתקציב כולו 

   

תוכניות עבודה,  מרמת המשימה   קת כלים לתכנון המערכת מספ  23.2
 בות:לר
 העבודה  שלה )ברמת  ותו תוכניצגננת יומתכ דה ארגוניתלכל יחי

יצוע בפועל שנים קודמות: נתוני תכנון לעומת נתוני במ משימות(
וייקטים מתוכם תחייבויות וכולל ההתחייבות(, נתוני הפר)ללא ה

ם, ללא הפרוייקט )הסתייבודה כולל סטטוס העניות נגזרו תוכ
 תנועה וכו'(, ועוד

  ותכהתערב ה:וף השנלס ןמדוביצוע אמספקת כלים להמערכת 
דשי הביצוע )כולל הגדרת מספר חוידנית או כאקסטרפולציה של 

 חישוב( ע  המהווים בסיס לחודשי ביצו
 יות עבודה חדשות עבור המערכת מספקת כלים לפתיחת תוכנ
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מענה  התכונ מס"ד
 מלא

 מענה
 חלקי

אין 
 מענה

לא על בסיס האמור לעיל או שעל בסיס האומדן  אהנה הבהש
 האומדן

  ההעבוד ניתכחדשות לתו הוספת משימותהמערכת מאפשרת 
  נת הצעת התקציב  הכמאפשרת ניהול מקדמים שונים ל המערכת

האומדן לסוף שנה, אחוז שינוי לעומת למשימה/תת משימה כגון: 
 ועודהצמדה למדדים שונים, 

 ניות העבודה ואתלראות את כל תוכ תןות נילבעלי הרשאות מיוחד 
 פרטי התקציב המתוכנן

 נון:התכ מכים במהלךגת נתונים תוהצ 23.3
 ך התכנון לישרת הצגת נתונים  התומכים בתהרכת מאפמעה

ים רים השונים המוגדרברמות ריכוז שונות על פי הפרמט
ההוצאה השונים, פרקים למשימות ולסעיפי התקציב )לפי סעיפי 

 ת הכרטיס(אחרים המגדירים אם רמטריופ
 ל כום המצטבר שלב משלבי התכנון ניתן לראות את הסבכל ש

תוכנית העבודה הספציפית וכן לולים בהכיביים תקצההסעיפים 
כפי שבא לידי  הסכום המצטבר של הסעיף התקציבי הרלוונטית א

 וי מתוך סך תוכניות העבודהביט

   

(: workflowכתהליך מבוקר ) הלה ינוליך תכנון תוכניות העבודתה 23.4
 :שורים כגוןלרבות אי עצהמו, אישורים וחתימות על פי נהלי השלבים
 הלההנ 

 כספים דתוע 
 מועצת העיר 

 משרד הפנים 
 וןיממקור מ 

פו של יך בנפרד, הכל לגושלבי האישורים השונים יותאמו לכל תהל
 עניין.

   

    בספר התקציב הרגיל העברות בין משימות 24

 יות בין משימות שונות. צע העברות תקציבהלך השנה ניתן לבבמ 24.1
 ת כגון: ות שונוציבסיטואות רשונים להעבהלי אישורים נ מוגדרים

 ת באותו המינהל, מוהעברת תקציב בין משי 
 הלים שונים אולם ות שונות ובין מינהעברת תקציב  בין משימ

 באותו סעיף תקציבי
 אולם ן מינהלים שונים בינות ורת תקציב  בין משימות שוהעב

 ציביים שוניםלסעיפים תק

   

     .תימותורים וחישר של אבוקמעיסקי ליך כתה מנוהלרה תהליך ההעב 24.2
עת בפעולה אחת את שני הצדדים )המשימה הנגר נתמעדכהמערכת  24.3

 .(והמשימה המקבלת
   

 גתורחלא  ציב בין סעיפים תקציבייםכי העברת תק מוודאתהמערכת  24.4
 .קבלתטר במערכת( מהתקציב המ)אשר יוגדר כפרממאחוז מסויים 

   

    יבצתק קטנה שלהגדלה או ה 25

ם במשימות )מספר היחידות ריהשנה ניתן לבצע  שינויים מבוקבמהלך  25.1
תקציב, דלה או הקטנה של ( שמשמעותן היא הגאו מחיר היחידה

ים אלה מועברים וי. שינאישורים וחתימות ממוחשב באמצעות מנגנון
 ים.ועדת כספים, מועצת עיר ומשרד הפנ אישור פורמלי שלל

   

    משימה של רקפאה ושחרוה 26

 ור משרד הפנים. ישפעולות אלה אינן דורשות את א 26.1
 המשימה.חלקית של משימה כולל הקפאה ניתן להקפיא תקציב של  
 .ניתן לשחרר את ההקפאה

אישורים הליך ממוחשב של  ת מצעותבא מבוצעותפעולות אלה 
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_____________  _____________ 
 ציעחותמת המ  עות המציחתימ

  –ורת למניב הכנסות בע"מ ת שמכל הזכויו  -Ver 7 - גרסא    -
 "מות בעניב הכנסש ממלהעתיק או להפיץ המסמך ללא קבלת אישור מראאין 

  

מענה  התכונ מס"ד
 מלא

 מענה
 חלקי

אין 
 מענה

 .וחתימות
    ניהול פרוייקטים 26.2

  ייקט:הקמת פרו 26.3
( חדש )לבעל הרשאה מתאימה וייקטיזום פרל מאפשרתכת רהמע

הליך מבוקר של כת מנוהל ולהקימו במערכת.  תהליך ההקמה 
 ורים וחתימותאיש

   

פרוייקטי ל מון שרה על הגדרת  מקורות המיבק מבצעתהמערכת  26.4
 חוקעמידה בדרישות הפיתוח ל

   

 רקפועל  ע בצלהתב יכולהייקט מסויים תוכנית עבודה של פרו 26.5
בורם )"בלתי ע מקורות המימון אשר התקבל כסף במסגרת

 ותנה"(חייבויות לכסף )"ממותנה"( או התקבלה עבורם הת

   

 :חסימת פרוייקט 26.6
בקרה   מבצעתלכן המערכת י גרעונפרוייקט לא יכול להיות  תקציב 

 ייקטת הטיפול בדרישות תשלום בגין הפרוחוסמת בע

   

 :טייקוסגירת פר 26.7
יסקיים שונים  ע סגירת פרוייקט על פי חוקים רתמאפשכת ערהמ 

 ת ממוחשבולאחר סבב אישורים וחתימו

   

בתב"ר והחזרתם  סגירת עודפים מאפשרתבתהליך זה המערכת  26.8
 תואר להלן()פעולה הפוכה למ וןהמימ ללמקורות

   

    (ניהול מקורות מימון )הכנסות 27

ובניהול ההכנסות או  ת המימוןרוול מקויהבנ תומכתרכת המע 27.1
 בות:ות כתהליך ממוחשב של אישורים וחתימות לרויההתחייב

מימון או ההתחייבות )בהתאם לאופי מקור הקמת  בקשת ה
 מימון( במערכתה

   

    ם(סטטוסים, תאריכיר בקשת המימון )אח מעקב 27.2
י יבשיוכם לתקצהתחייבויות ורישום קבלת כספים או  27.3

 הפניםד הפקת טופס  מובנה לאישור משרים כולל קטהפרויי
   

 ורושםהמימון  את בקשת סוגר  עצהמותקבול המופקד בחשבון ה 27.4
 לת החשבונותפקודות יומן מתאימות בהנה

   

    ויבויות שלא מומשהתחיתריעה בדבר מ  ערכתהמ 27.5
    יוניצה למימון חג תוקף ההרשאפ בדבר  מתריעההמערכת  27.6
ור מימון  של פרוייקט מקשינוי ייעוד כספי  מאפשרת ת המערכ 27.7

חסום )רק כאשר מקור  ת מימון לפרוייקטלצורך הוספת מקורו
 שור הגורם המממן(המימון זהה וקבלת אי

   

הדוגמאות המפורטות בטבלה ת קבועים לרבות דוחו מנפיקה כת מערה 27.8
 להלן

 

   

    ישימוש פנימדוחות ל 28

 לרבות: דוח כספי -ציב הרגיל תוני התקנ 28.1
ות/הוצאות , ספרי יתוך לפי נתונים שונים כגון: סעיפי הכנסח

 מון התקציב, פרקים,  מחלקות, זמן, מקורות מי

   

תקציב יחסי, מאושר שנתי,    נים כגון: תקציבשו וניםניתוח נת  28.2
 סטיה %  ל,ביצוע בפועבפועל ואחוז סכום בשיריון, ביצוע 

ח יהיה  מפורט ו/ או תווכדומה.   הני , ביצוע מצטברהתקציב, מ
 מרוכז

   

 :ר להכנת  הצעת התקציבודוח עזוח תקציבי נית 28.3
   או יותר מהמימדים הבאים:בחיתוך לפי אחד 

o  יווגים שונים )סעיף, פרק, וס ני כרטיס התקציבפיימא
 של הכרטיס( 

o או  ני, רבעודשחו)מחודש עד טרים של זמן לפי פרמ
 (שנתי
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מענה  התכונ מס"ד
 מלא

 מענה
 חלקי

אין 
 מענה

o ה /מדור( לקלפי  מבנה ארגוני  )אגף/מח 
o לפי סטטוס הכרטיס 
o  ריוןכגון: בפועל או שילפי סכומים 
o לפי מאפינים שונים אחרים 

 שנות כספים פר מס לביצוע סופי ש ונים כגון:נת מוצגים
י של שנה שוטפת, תקציב יחסי ות,  תקציב מקורקודמ

(, % )בכסף ובה בתקופ עלפו(, ביצוע בה )בכסף וב %לתקופ
 עודף או גרעון לתקופה, אומדני ביצוע שנה שוטפת

 רטים או מרוכזיםנתונים מפו מוצגים 
 בורע "להרגיל כנת  הצעת התקציב דוח ניתוח תקציבי ודוח עזר להכנ 28.4

מכבי אש וכדומה כולל ניתוח כגון: תזמורת,  גופים מתוקצבים
 מימון מקורות

   

סכום , , הגדלות והקטנות של כרטיסיםהעברות: יבם בתקציינודוח שי 28.5
 ,השינוי ואחוז השינוי

   

גבי  נתונים שונים  )מודפס ועל מוצגים. עבודהבקרה על תוכניות  דוח 28.6
 ( לרבות:צג המחשב

 משימת משנה ארגונית, משימה נון כגון: יחידהתכ תונינ ,
מה, שילמה"כ תקציב יף תקציבי, ס)היררכיה גמישה(, סע

 רך וכדומהד מתוכננות,  עלות יחידה, אבנייחידות  פרמס
 מדידה  חידות אריך נתון כגון: ינתוני ביצוע  מצטברים נכון לת

(, דרך )בזמן, איחור, הקדמהשבוצעו בפועל, סטטוס אבני 
 מהכדוו

  לעומת המתוכנן, אחוז מתקציב מתוכננות בפועל אחוז יחידות
 ןמתוכנ

 יםמרוכז אום נים מפורטינתו יםוצגמ 

 יפי תקציב מטרות, סעל פי: משימות, מבנה ארגוני, במיון ע
 וד אוכלוסיה בעיר וע יעדים, אזורים/שכונות,

   

היעדים גת ת השנתונים כגון: שיקלול מידלרבות ניתוח ניתוח מדדים:  28.7
 צוע הכמותי ופרוקם למשימותלמשימה ביחס לבישהוגדרו 

   

וכניות העבודה של ת את כל תללהכות: ישנתנית עבודה הפקת תוכ 28.8
נתונים ניתוח סקיות )דוח מודפס וכן קוביה רב מימדית לעיהיחידות ה

( לרמת drill downהסה"כ ויכולת ביצוע חקירת נתונים ) מרמת
 מות( לרבות:משיי ההמשימות ותת

 ציבי, תקציב מאושר, אחראי, מקורותה, יעד, סעיף תקמטר 
 מימון 

 ה נתונים כגון: ל תת משימלכימות. שי מה ופרוט תתמשימ
 לות יחידה, מספר יחידות, סה"כע יחידת מידה,

או על  מועצהבעל פי הפורמט הקיים ת מוצגת ומודפסבודה הע תוכנית
 ט.פורהמ ורמט שיוגדר בשלב האפיוןפי הפ

   

רמת רבות השוואה לשנים קודמות, ניתוח לת ספר התקציב: הצג 28.9
 ת, נתוני הוצאות, ועוד.וני הכנסונתניים, וחיצשל גורמים  הסיבסוד

יום או על פי הפורמט הקיים הודפס על פי מוצג ומתקציב ה ספר
 מט שיוגדר בשלב האפיון המפורט.הפור

   

    ציב הרגיל בתקות ניתוח הרכב הכנסות עצמי 28.10
    ומשרות לפי פרקי התקציב ניתוח שכר 28.11
 :לרגיקציב בלתי דוח הצעת ת 28.12

שונות( ,והצגת ת לפי פרוייקטים,  )בהקבצו "ררטיסי התבכ פרוט
 ם שונים.ות, תאורים והסברימרכיבי עלות, מרכיבי מקור

   

תב"רים: ת בצבומשנים קודמות המתוקמנות ניתוח שיריונים של הז 28.13
 י(, תקציבים, ספקים וכדומה קות )מבנה ארגונלפי מחל

   

    ם.יחוזיונים של  דוח שיר 28.14
    (:וןח נתוני הכנסות )מקורות מימניתו 28.15
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מענה  התכונ מס"ד
 מלא

 מענה
 חלקי

אין 
 מענה

 כגון: מון בחיתוך מימדיםניתוח גמיש של פרוייקטים ומקורות המי

  פרוייקטים 
 וכרטיס תב"ר על מאפייני 

 בותמקורות מימון או התחיי 
 (, רבעונים, שניםמד הזמן )חודשיםמי 

 סטטוסים של בקשת המימון 

 ון:נתונים כג הנ"ל ינותחו במימדים
  או יתרת התחייבות שת המימוןבקיתרות 
 בפועל / שהוזרם לתקציב בלכסף שהתק 

 תוספות נדרשות 
 שתרת תקציב שלא נדרי 

 'וכו
 כגון:ים ימדניתוח גמיש בחיתוך  מם: ניתוח פרוייקטים ותב"רי 28.16

 פרוייקטים 
 ת )גורם מבצע(יחידות ארגוניו 

 פרקי תב"ר 
 ימוןמקורות מ 

 תאריכים  
  ורים ישיך  ואלבתהסטטוסים 

 ן:גונתונים כ מנותחיםמדים הנ"ל במי
 תקציב מאושר 
 הוצאות( ביצוע בפועל )הכנסות מול  
 שיריון 

  יתרה תקציבית 
 אחוזי ביצוע 

לפרוייקט בודד, ים תונניתוח נ מאפשרתהמערכת  :הסבר ודוגמאות
ל אחד תוך של כם,  לרשימת פרוייקטים בחילקבוצת פרוייקטי

 יל.עם לים המפורטימהמימד
רות המימון לכל מקור קוניתוח נתונים  של ניצול מ  מאפשרתכת ערהמ

 אר המימדים.מימון, בחיתוך של ש
מימוני, בחיתוך  ניתוח נתונים של תב"רים בגירעון מאפשרתת המערכ

 כדומה.ם ומדישאר המי
 נית או מצטברת.ברמה פרט מוצגיםהנתונים 

   

 מוצגים: יל לתקופהרגהבלתי  ציבמים של התקקבולים ותשלוריכוז ת 28.17
תשלומים לפי , תקבולים בפרוט מקורותיהםת נתונים שונים לרבו

 כלותחו מרכיבי היתרה )עודפים, גרעונות (. הינ. עדיהם, ויתרותי
 אה לשנה קודמת.שווובהבהתייחס לתקופת הדוח 

   

יב הבלתי פי פרקי התקצריכוז תקבולים ותשלומים ל -טטיסטידוח ס 28.18
לפי: ם המכיל ניתוח הפרקים התקציבידוח מרכז : לתקופה גילר

, נתוני כנסות מול הוצאות(התקציב המאושר, נתוני שנה קודמת )ה
ת נסו( ,נתונים מצטברים )הכותהתקופה הנוכחית )הכנסות מול הוצא

 .הוצאות וכן סה"כ העודף/גרעון( הכנסות או עודף ול הוצאות, עודףמ

   

    יםיצונלגורמים חידוחות  29

"  לאישור משרד ציב  הרגילתקהצעת הלהפיק מהמערכת מסמך "ניתן  29.1
שרד הפנים וכפי שמופיע באתר ה הנדרש  על ידי מבמבנ  -הפנים 
 המשרד

   

"  י הרגילצעת התקציב הבלתה" סמךניתן להפיק מהמערכת מ 29.2
ים וכפי ידי משרד הפנבמבנה הנדרש  על   -ר משרד הפנים לאישו
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 ציעחותמת המ  עות המציחתימ

  –ורת למניב הכנסות בע"מ ת שמכל הזכויו  -Ver 7 - גרסא    -
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מענה  התכונ מס"ד
 מלא

 מענה
 חלקי

אין 
 מענה

 שרדהמבאתר  עופישמ
תב"רים למשרד הפנים גם ברמת התב"ר ח ניתן להפיק מהמערכת  דו 29.3

 .גדלת תקציבוכן דוחות עדכון/הבודד 
   

ת מתחילת ברומצטהפנים  של ריכוז הוצאות :דוח למשרד  הקצבות 29.4
 ל המשרד.על פי ההנחיות ש –השנה

   

ים רבות נתונל :מועצההות ים בפעילויהשונים התומכדוחות לגורמים  29.5
 ות המימון השונים, סכומי המימון,ורמק, תאור הפרוייקט כגון:

 , הכנסות וכו'.הוצאות

   

 הרכב הכנסות ממשרדי ממשלה:  29.6
 יםשוננתונים על פי המשרדים ה חיתוך

   

    טפסים 30

לכל שרדי ממשלה. שת מימון מגורמים חיצוניים כגון ממכתבי בק 30.1
 משלו.ט י פורמניצוגורם ח

   

בדבר מימוש תקבולים בתקציב הפיתוח  יםטופס מובנה למשרד הפנ 30.2
ך המערכת לרבות מספר הפרוייקט, תאור, ל הדפסת פרטים מתו)כול
 ומה(  וכדות רות מימון, הכנסות, הוצאמקו

   

    ם."ר חדש/שינויים בקיים, למשרד הפניבקשה לפתיחת תב 30.3
 
 
 
 קיםפורטל ספ .3
 
 

ענה מ תכונה "דסמ
 מלא

מענה 
 לקיח

אין 
 מענה

לספקים הרשומים ג המציאינטרנטי, מאובטח מונגש ל ספקים רטפו 1
מתוך המערכת ני אש להציג מידע עדכבמערכת ושקיבלו הרשאה מר

יים, שנתבי נתוניו ברשות כדוגמא: יתרות, ניכויים התפעולית לג
בונות אישורי החש מצב, ותדיםיות, תשלומים מעפרטי חשבונ

 שבון, מצב חשהגיש

   

 ור אוטומטי של פניה לקבלת הצעות מחיריגאפשר שטל מהפור 2
צרוף מסמכים, ספקים לפי סיווגים, קליטת הצעות המחיר, ל

הנקוב על ידי מנגנון אבטחה  פתיחתן רק במועדתמונות, ם וקבצי
הנפקת  מטית של ההצעות,ות, השוואה אוטופולעם סיסמאות כ

 פרטייטת כו, קלשלא זו ואלה לספקים שזכ הודעה אוטומטית
ל בהזמנה פוזוכה למעכת באופן אוטומטי, והמשך הטיה ההצעה

 רגילהכש רבתהליך ה

   

חיות משרד ועצים וקבלנים בהתאם להנר י, מיון ותחזוקת ספניהול 3
 הפנים באופן אוטומטי

   

ספק בשדות המידע ן ישיר על ידי הפרטי הספק באופ כוןעיד 4
 .כןר לעדת המקומית תאששהשרו

   

    רטל הספקים פונוסף בתוח כל פי 5

    ות במערכתגטליקליטת חשבוניות די 6

רצי לרבות סיווג ם אארצית עם ספר ספקימערכת מסחר אלקטרוני  7
 ל פי נושאיםספקים ע

   

 למערכת הפיננסיתבזמן אמת  יווניכו ממשק נתונים אוטומטי ד 8
ם כולל מחירירון הומחי קטלוגלרבות  תהמופעלת ברשות המקומי

 דמיםקו

   

   ונים אינטרנטיים מקו רישום ספקים ויועצים על ידי טפסים 9
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 "מות בעניב הכנסש ממלהעתיק או להפיץ המסמך ללא קבלת אישור מראאין 

  

ממוחשב  ניהול .ותמונות לצרוף קבצים ותמונגשים הכוללים אפשר
ים ספקוהאינטראקציות עם הכל תהליך הרישום  של  ומתועד

 רכתגבי המעוהיועצים על 
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 ציעחותמת המ  עות המציחתימ
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 ווחהר .4
 

נה מע תכונה מס"ד
 מלא

ה מענ
 חלקי

 מענה יןא

    יסוד ואינטקי בנתונ יפולט 1

    ל מסמכיםניהוניהול תיק טיפול ו 2

    בסיכון וחסרי ישע ניהול אוכלוסיית ילדים 3

    ניהול וחישוב זכאות 4

    ניהול סמך מקצועי 5

    ממשק להנה"חב וניהול תקצי 6

    עוד ניהול חוק סי 7

    בדיםניהול יומן עו 8

    רד העבודה והרווחהמשל On line -י היסוד בונדווח נת 9

שרד העבודה והרווחה )דו"ח מת"ס, ת למהפקת דו"חו 10
 (.י השמה ועודשי טפס, ריכוז חוד17ט"ז דו"ח 

   

של  מטיממשק לקובץ מרשם אוכלוסין לעדכון אוטו 11
 פרטי הפונה.

   

צעות באמפגישות לרישום ושמירה של סיכומי אפשרות  12
 ירלוונטיק הת בהקשר לתרכהמע

   

אחר השמדת עקב מערכת ארכיב לניהול התיקים ומ 13
 תיקים

   

    וחהרד הרולמש On Lineסוד ב דיווח נתוני י 14

    וצרופם לתיק הפונה סריקת מסמכים 15

    נית טיפולחלטה לקביעת תוכת הניהול ועדו 16

שובים חילגליון  חותת של דוהמרה אוטומטית וידידותי 17
 רוניאלקט

   

 חריםאפשרות סריקה וצרוף מסמכים סרוקים וא 18
 לתיקים הרלוונטיים

   

כות משרד ת למערם אוטומטית מהמערכהמרת נתוני 19
 Microsoft Wordות כגון ממוחשב סטנדרטי

   

    עדות החלטה בווטיפול  20

    ול התערבותמודול לניה  21

    מס"ר 22

    ת"סמ 23

 כיווניי, בזמן אמת דו מטם אוטותונישק העברת נממ 24
 חה של מדינת ישראלהרוולמערכות משרד 

   

    ימ"דערכת מנתונים אוטומטי למממשק העברת  25

    מוחשבתיק משפחה מ 26

    ניהול תהליכי התערבות 27

)איפיון מערכת  –י"ר ענה מלא לתקן אמהלימה מלאה ומ 28
 ( ית רווחהיחוד
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נה מע תכונה מס"ד
 מלא

ה מענ
 חלקי

 מענה יןא

במחלקות לשרותים ה לרפורממלא ימה ומענה הל 29
 אמי"רתקן  – רד הרווחהן משחברתיים על פי איפיו

   

: ן חרום לרבותים בזמספקת נתונים נדרשמהמערכת  30
כל לוסייה לפי אזור מגורים, מספר נפשות לפילוח אוכ

 , אוכלוסיות מטופלותםוגבלויות, קשישיירה, נכויות, מד

   

    חה שכולל בתוכו נתונים מהגביהי רוודוח מטופל 31

 

 
 

 שבתיק תו .5
 

 
 מענה תכונה מס"ד

 מלא
מענה 

 קיחל
אין 

 מענה
ת האינטרנט. ושב באמצעות לתשאילתות וביצוע פעולו  .1

 עולית. מהמערכת התפ  On Line -נים ב נתו
   

יה בפרוט הנכסים המשויכים לתושב לרבות גודלם, צפי   .2
 מםוגם ומיקוסיו

   

שב כפי שנרשמו במערכת הגביה לרבות י התופרוט חיוב   .3
ב והאם שולם או טרם יוובה החב, גמועד החיו הות החיוב,מ

 שולם.

   

לוח שב לרבות משצעות תיק התוות תושבים באמפני קבלת  .4
ב בדבר קבלת פנייתו דאר אלקטרוני  לתושהודעת חוזרת ב

 א"לודפס או בדוובדבר סיום הטיפול בה במסמך מ

   

ת התושב שביצע בתקופות האחרונות לרבו ומיפרוט תשל   .5
י התשלום ובעבור איזה צעום, אמהתשללום, גובה מועד התש

 סוג שרות שולם

   

ב על ידי התושמן, זדקבוע או מ ,לא או חלקיביצוע תשלום מ  .6
כרטיס אשראי בגין חיובים במערכת  בזמן אמת באמצעות

 הגביה 

   

    שבים והפניות ושבים לזיהוי התם תושור למערכת מרשקי  .7
    ית  רשות המקומנטרנט של הלינק  לאתר האי  .8
ן אמת בזמ יצוע תשלום מלא או חלקי על ידי התושבב  .9

בון הרשות ק לחשמחשבון הבנ ה ישירהבאמצעות העבר
 במערכת הגביהקומית בגין חיובים המ

   

ה עסקים כך שניתן יהילמערכת רישוי  On Lineממשק    .10
וי העסקים, ובעידכון סטטוס בדבר רישלצפות בסטטוס 

 שוי העסק.התקדמות רי

   

וכיתות א' דים תלמידים למוסדות חינוך לרבות גני יל וםריש  .11
שה טופס הבקם, מילוי בקשה לרישו ופסכולל הנפקת ט

קבלת אישור ממוחשב להגשת הבקשה, באתר האינטרנט, 
ת להתנייה רושיבוץ התלמיד ואפש הנפקת אישור בדבר

התשלום  גין הרישום לרבות קישור לביצועלום בבתש
העברה אוטומטית מחשבון ב ראי אוס אשמצעות כרטיבא

. הגשת מיתבון הבנק של הרשות המקולחש הבנק של התושב
 ת חינוך.ין מוסדולהעברה ב בקשה

   

ב שום פניות למערכת המוקד העירוני באמצעות תיק התושרי  .12
התקדמות  עקב אחרלת הפניה, מן קבוהנפקת אישור בגי

ניה ל בפשר עם המטפות יצירת קהטיפול בפניה ואפשר
 הרשות המקומית עםמט

   

יוכל  י ובניה המקומית כך שהתושברישוממשק למערכת ה  .13
לרישוי יו לוועדה המקומית ניותאחר התקדמות פלעקב 
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 ובניה.
לרבות נתונים  On The flyהצגת גרף צריכת המים   .14

 .הסטוריים
   

ום פשרות לתשלשל התושב ברשות ומתן אהצגת קנסות   .15
 שולמו שטרםהדוחות 

   

קומית בהתאם ת המהצגת מידע  בדבר  אירועים ברשו  .16
 שבשל התו לתחומי העניין

   

ת ניות של תושבי הרשופ עקב אחר קליטה, רישום ומ  .17
בדבר הטיפול בהן הפועלת בהתאם  המקומית ובקרה

  CRMסת לתפי

   

וצר משימות למטפלים הרלוונטיים הי דהכי עבותהליול ניה  .18
  ועצהבמ

   

נה בדבר אי עמידה מעקב והתראות אוטומטיות מהתוכ  .19
 ת בסיסיתבהתאם לאמנת שרו בלו"ז הקצוב למשימה

   

ם נייתו ובדבר סיוללקוח בדבר קבלת פ ך אישורמשלוח מסמ  .20
 הטיפול בה במסך מודפס או בדוא"ל

   

לגורמי הנהלה בזמן  לורם טופת שטיה של פניואסקלצ  .21
 "קופצות" ובאימיילים אדומיםת תראוברשות המקומית בה

   

עד את כל פניות וחות לתיק לקוח המתישור כל פניות הלקק  .22
הטיפול וסגירת  תהליךח, מענה הרשות המקומית והלקו

 יההפנ

   

     והפניותלמערכת מרשם תושבים לזיהוי התושבים קישור   .23
ים מטבלאות המערכת באופן טול פרמטרביוספה וה, ןעידכו  .24

בדבר  On Lineי למשתמש תוך כדי בקרה ואזהרות ידותיד
   ולה לנתוני המערכת.משמעות הפע

   

למערכות תקשורת מבוססות  On-Lineממשק   .25
IPTELEPHONY התושב הוי אוטומטי של לצורך זי

 המתקשר

   

 יתקטיבראאינטהמקומית ה למפת הרשות  On-Lineממשק   .26
– GIS - וטומטי פן ארך זיהוי אתר האירוע באולצו 

   

ועלות הממוחשבות הפרכות אינטגרטיביות מלאה למע  .27
 כל שאר המערכות וחינוך, ת: גביה, פיננסית, רשות המקומיב

   

    תומעקב אחר הפניולטיפול SLAדרת הג  .28
ב המוגדרים  גה מהזמניםהתראות אוטומטיות בדבר חרי  .29

SLA 
   

מידה בתקן אי עחריגים )בדבר ם דוחות אוטומטייפקת ה  .30
 שרות(

   

 
 

 םעסקי רישוי .6
 

 המענ תכונה ד"מס
 מלא

 מענה
 חלקי

 ןאי
 מענה

ם מעקב ישוי המאפשרייצירת חיובים בגין אגרות ר 1
 קים.וי עסנסות הרשות מרישר על הכמסוד

   

וך ים תלבעלי העסקים זמניים היתראפשרות לניהול  2
זה לכל עסק בו  ל לתהליך קבלת היתרמסלו תעקבי

 דרש.נ

   

 ולל: עסקים הכניהול ומעקב אחר פיקוח על  3
אזורים/כתובות ושיוך ורת עסק לפי ום ביקייז

)כולל  אות הביקורתקליטת תוצ ם.הביקורות למפקחי
בהתאם ביקורות חוזרות  ייזום מסמכים/תמונות(

י או טמ)אוטו כורתתאריכי התזהביקורת וללתוצאת 
 לבעל העסק. גירה/הודעות על סמכתבי התראה ידני(.

   

    נכסיםאינטגרציה עם מערך  4
    וסין של הרשותם מערך האוכלרציה עאינטג 5
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 המענ תכונה ד"מס
 מלא

 מענה
 חלקי

 ןאי
 מענה

    יםעם מערכת שלטאינטגרציה מלאה  6
    מת העסק.ים בריקה וקישור מסמכיכה בסרתמ 7
שב התו ינטרנט ע"יבאמצעות האאפשרות לצפייה  8

 הליך רישיו העסקמות תדקבהת
   

יזומות ע"י המערכת במהלך תהליך אות קבלת התר 9
 . האישור

   

ת רישוי עסקים ומערכת יות בין מערכדו סטרהתראות  10
 וונטי צוע עדכון רלארנונה  בעת בי

   

    הרישוי  תהליךל ממוחשב של כל ניהו 11
 
 
 

מיוחדים חות המקומית ודו ים סטנדרטיים לרשותמובנ ותקת דוחלהפ : אפשרותותלכל המערכ למען הסר ספק,
ברת נתונים צריכה לכלול אותם. העל במפרט אך המערכת רוט הדוחות לא נכלגמיש. פ –על פי הגדרת המשתמש 

 צים חיצוניים.ליטת נתונים מקבחרות, קא למערכות אהמערכות, יצובין 
 

עה או קבו דשית, שנתית,ללא תוספת עלות חו המציעי על יד וצעוהנתונים יבת והעברות למען הסר ספק, הדוחו
 חד פעמית.
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  – חלק ג': הצעת המחיר
 1יוגשו במעטפה מס' בלבד  102-101 עמ':לשים לביש 

 
ה למציע את , תשלם המועצבכל מסמכי המכרזהמציע על פי המפורט  וההתחייבויות שיספקתמורת השירותים 

 :הבאים הסכומים
 מס.

 דוריסי
היקף כמותי  המערכת

(1) 
שית עלות חוד (2דות קצה )מספר עמ

 בש"ח
 (3) י מע"מפנל

 - ואגרות  יסיםגבייה מ -מערכת ליבה   .1
 למסמכי המכרז  4פרק וב 2כמפורט בפרק 

נכסים  7,000 -כ
    במערכת. 

10  

  - יתפיננסית מרכז -מערכת ליבה   .2
 למסמכי  4רק ובפ 2כמפורט בפרק 

 המכרז 

  

 

 משתמשים מלאים 10
ש משתמשי רכ 35

 ת.יובקרה תקציב

 

 4ובפרק  2בפרק רווחה כמפורט  תרכמע  .3
 כרזי המלמסמכ

 20  

 4ובפרק  2כמפורט בפרק  מערכת חינוך  .4
 למסמכי המכרז 

  4 תלמידים 4500

 4ובפרק  2כמפורט בפרק תיק תושב   .5
 המכרזלמסמכי 

   

פסים מקוונים כמפורט במסמכי ט  .6
 CRM, המכרז

   

 יות קוונולוגיות לרבטכ שרותי תשתיות  .7
 זתקשורת נתונים כמפורט במסמכי המכר

   

 מערכות רמה  –ם עסקירישוי  מערכת  .8
 רבות טפסים מקווניםל

   

סה"כ עלות לכל הסעיפים כולל כל   .9
אפיונים ות, השירותים וההפתרונ

 4ומספר  2בפרקים מספר  גדריםהמו
 למסמכי המכרז

   

 

בשורה  3ר ספבטבלת הצעת המחיר בטור המסומן  האחרונה המציע בשורה    שית הכוללת של הצעתהעלות החוד

 פני מע"מ.ל ₪ 19,000א תפחת מ  ול ₪ 23,750על  להתעא לונה  רהאח

 

 הערות :

במהלך תקופת  15%ודל של עד השתנות בסדר גלים לכמותי" יכו טים בעמודה זו "היקףהמפור ( ההיקפים1)

נה התמורה תשו בהיקף השירותים, 15%ה ויהיה שינוי של מעל יר. במידתהא הורדת או תוספת מחלי שהחוזה מב

 אם.בהת

יה זכאי להורדה ות קצה" יכולה להשתנות מבלי שהמציע יהעמד בעמודה זו "מספר העמדות המפורטתכמות ( 2) 

 וספת במחיר.או ת

שעליו  רותיםכל השי ה שתשלם לו המועצה עבורתמורחודשית לפני מע"מ" יפרט המציע את ה בעמודת "עלות( 3)

 ן הסר ספק מודגשיימת לחדשה. למעכת הקרענים מהמנתומעט הסבת הז, ללספק למועצה על פי מסמכי המכר

 י המכרזלמסמכ 4ו  2 מספר  דרים בפרקיםכל האיפיונים המוגת כי התמורה המפורטת כעמודה זו כוללת א בזה

 Hostingלה הנ"ל במפורש לרבות שרותי  נו בטבינות התשתית אף אם לא צוותוכיים כולל השירותים הטכנולוג

אר השירותים והפתרונות כל ש, ארכיבאות וBI ,BPM ,DashBoardורת, שקקווי ת פק,רתים של הסת השבחוו
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בנוסף/בנפרד על שירותים שעל  ועצה לא תשלםרז. המלמסמכי המכ 4ובפרק מספר  2מספר המוגדרים בפרק 

 י המכרז.למסמכ 2למועצה המוגדרים בפרק  לספקהספק  


