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  197מתוך  2עמוד    
 

 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 
 םתוכן ענייני

 10/2022הזמנה להציע הצעות מס' 

 הזמנה להציע הצעות - א' מךמס    

 תנאים כלליים והוראות המכרז -מסמך ב' 
 פרטי המשתתף ופירוט ניסיון קודם – (1מסמך ב)
 תצהיר זכויות קניין – (2מסמך ב)
 הצהרת המשתתף ואישור רו"ח – (3מסמך ב)
 אישור ניהול חשבון  – (4מסמך ב)
 (5מסמך ב)
 (           6מסמך ב)

 לחבר מועצה או לעובד הרשות ר קירבהדעיהתצהיר בדבר  –
 ערבות מציע

תצהיר בדבר קיום הוראות חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות  – (7מסמך ב)
 2001 -מסוימים, התשס"א 

 1976 -תצהיר בדבר קיום תנאים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  – (8מסמך ב)
 עבודה נידי תצהיר בדבר קיום – (9מסמך ב)

 בדבר העסקת אנשים עם מוגבלותתצהיר  – (    10מסמך ב )
 מציעפרטי מנהל פרויקט מטעם ה – (11מסמך ב )
 הצהרת המשתתף – (12מסמך ב)

  תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים    –         (13ב) ךממס
 תצהיר התחייבות לביצוע ממשקים     –         (14מסמך ב)
 תצהיר אי תיאום;    –        ( 15מסמך ב )
 חתימה ע"י עו"ד;  ימורשיאישור  –         (16מסמך ב )
 תצהיר העדר הרשעות;     –         (17מסמך ב )

 

 טכני טרפמ –מסמך ג' 
 

 הצעת המחיר –מסמך ד' 
 

 הסכם  –מסמך ה' 
 

   
 ביצוע נוסח ערבות - נספח א' 
 נספח ביטוח - נספח ב' 
 נספח ג'

 נספח ד'     
 םתצהיר שמירה על סודיות והיעדר ניגוד ענייני -

 ערבות בדק 
   

 

http://mof.gov.il/Takam/TakamInstructions/T07040006060101.docx
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 מסמך א'
 

 הזמנה להציע הצעות
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 
    גדרות  מועצה אזורית

 
 זוקהחתספקה, התקנה ועות לאהצע הזמנה להצי

 של מערכות מידע לניהול המועצה  
 

"(, מזמינה בזאת גופים העומדים בתנאי הסף המפורטים מועצהה" )להלן:  גדרותמועצה אזורית  .1.1
להלן, להציע הצעות לאספקה, התקנה ומתן שירותי תמיכה ותחזוקה של מערכות ותוכנות ליבה 

ת"(, הכל בהתאם לתנאים ודירותים" ו/או "העבו"הש: )להלןאנוש ונוכחות , שכר משאבי 
 רטים במכרז זה.המפו

 כדלקמן:מכרז זה מחולק  .1.2

ליבה )גביה אספקת ומתן שירותי תמיכה ותחזוקה למערכות ליבה הכוללות: מערכות  .1.2.1
 .וכיוצ"ב חינוך ,רווחה , ( ולוגוסטיקה פיננסים ,רכש +

 וש ונוכחות מערכת שכר ,משאבי אנ .1.2.2
 

 
רש הזוכה במכרז לחתום, יידיו הסכם עלו, לרבות נוסח הם הנלווים אליוהמסמכיז כראת מסמכי המ .2

 8:30ה', בשעות -בימים א' 08-8592120/5בטלפון בבניין המועצה  מחלקת הגבייה משרדי ברכוש ניתן ל
רו בשום אשר לא יוחזשקלים חדשים(  אלף וחמש מאות) ₪ 500,1, תמורת תשלום בסך של 00:15עד 

ה רכישת מסמכי המכרז, כאמור, הינה חוב שהיא., מכל סיבה ביטול המכרזשל  מקרהת בבולרה, מקר
למען הסר ספק, המועצה לא מכינה עותקי נייר  ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז ולהגשת הצעה.

 .בדואר אלקטרוני PDFיקבל את המכרז כקובץ  רוכשוכל 
 

 .ון באתר המועצהיע "יע, וםשללרכישתם, ללא תניתן לעיין במסמכי המכרז קודם  .3
 

 
המכרז באמצעות הדוא"ל אינה פוטרת מהחובה לרכוש את מסמכי המכרז  מסמכית יובהר כי קבל .4

 .ולהירשם במשרדי המועצה וזאת כתנאי מקדים להגשת הצעה במסגרת המכרז
 

ד ורבקובץ ו  12:00, שעה 09/06/2022ניתן לשלוח שאלות ו/או בקשות הבהרה עד לא יאוחר מיום  .5
באחריות הפונים לוודא, כי  .shlomo@sbhsa.co.il"ל: , בדוא ן חייםה בשלמ מועצהיועץ הל ד בלב

תשובות המועצה יפורסמו באתר המועצה. באחריות  .(058-6802111) שאלותיהם הגיעו ליעדן
  בתשובות ובהודעות בקשר למכרז.המועצה המתעניינים להתעדכן באתר 

 
 .כנס מציעיםלא יתקיים  .6

 
(, באופן ים המצורפים בשני עותקים )מקור והעתקהמסמככל נספחיה ות הצעתו על יש אלהג עציהמ לע .7

שהמקור והמסמכים המצורפים וההעתק והמסמכים המצורפים, כרוכים כל אחד בנפרד, ויוכנסו 
ערכות לאספקה, התקנה ותחזוקה של מ 10/2022"מכרז פומבי למעטפה אחת סגורה, עליה יירשם: 

 ז.כתב הערבות וקבלה על רכישת המכרת מקור יש לשים אבתחילת עותק ה .עצה"המול הומידע לני
 

08-טל'  לימור רובינזון אחראית המכרזים, במועצהלתיבת המכרזים  ידניתההצעה תוגש במסירה  .8
מועצה אזורית נין המועצה הראשי, לביש להגיע . 12:00שעה  23/06/2022, לא יאוחר מיום 8549129

יביא לפסילת הנקובים  או השעהאריך ו/לאחר הת אחרת ו/או כל דרךה בעהצה משלוח. גדרות
 . עהההצ

 
 המינים כאחד. 2 -הוראות המכרז מנוסחות מטעמי נוחות בלשון זכר/נקבה, אך מתייחסות ל .9
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 תאריך: __________

 

 

 המועדים הקבועים בקשר עם המכרז יהיו כדלקמן:

 הערות מועד נושא

מכירת 
חוברת 

 מכרז 

 עצהשל המו ביהת הגמחלק .₪ 1,500עלות  30/05/2022החל מיום 

מועד 
אחרון 

להגשת 
לות שא

 הבהרה

 09/06/2022עד ליום 
  12:00בשעה 

 shlmo@sbhsa.co.il בכתב בלבד בדוא"ל: 

 השאלות והתשובות יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה

מועד 
אחרון 

להגשת 
הצעות 
 במכרז 

שעה  23/06/2022ם וי
 בדיוק  12:00

 המכרזיםבתיבת  הגשה בבניין המועצה

 

תאריך 
תוקף 

המחאה 
 בנקאית

30/09/2022  

 
 

פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, -תהא רשאית, בכל עת ועל אזוריתמובהר בזאת, כי המועצה ה
של  טרנלדחות את המועדים הנקובים בטבלה. הודעות על דחייה תתפרסמנה באתר האינט

 ים. ועל המתעניינים לעקוב אחר העדכונ תרוגד אזוריתה מועצהה
הוראות המכרז יוותרו על כנם ללא שינוי, גם אם נדחו מועדים, אלא אם כן המועצה קבעה אחרת 

 מפורשות בהודעה בכתב. 
 
 
 
 

 בברכה,           
 

 ראש המועצה יוסי קנדלשיין          
 גדרותמועצה אזורית           
 

mailto:reli@misgav.org.il
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 'ך במסמ
 

ים ם כלליתנאי  
 והוראות המכרז
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 
 המכרז כלליים והוראות תנאים -מסמך ב' 

 
 

 מהות המכרז .1
 

"(, מזמינה בזאת גופים, העומדים בתנאי הסף המפורטים המועצה)להלן: " גדרותמועצה אזורית  .1.1
 בהלהלן, להציע הצעות לאספקה, התקנה ומתן שירותי תמיכה ותחזוקה של מערכות ותוכנות לי

 רטים במכרז זה."(, הכל בהתאם לתנאים המפובודותעהו "" ו/אותיםהשיר: ")להלן

 
מיום חתימת ההסכם יחל הספק הזוכה להעניק את השירותים הנדרשים לצורך אספקה,  .1.2

 התקנה התאמת והטמעה של המערכת. 

 מובהר, כי תנאי יסודי בהסכם יהיה, כי תקופת ביצוע ההתאמות וההתקנות במערכת קיימת 
מיום חתימת  ימי עבודה  60שים לא יעלו על והתחזוקה הנדרהול ייעול הנילצרכי  תאמתההו

 ההסכם. 

,  כי ההתקנה והתאמת המועצה גזברל בסיום ההתקנות וההתאמות  על הספק לדווח
 גזברמערכות הקיימות הושלמה ונעשתה בהתאם לדרישות המכרז. רק אישור מטעם ה

וחיובים  יבו את המועצהיחי שות המכרזאם לדריו בהתעוצכי ההתקנה וההתאמה ב  המועצה
 .גזברעצה החל ממועד אישור היוגשו למו

 
מובהר, כי המועצה אינה מעניקה לזוכה הרשאה בלעדית לאספקת השירותים כולם או חלקם,  .1.3

והיא תהא רשאית, בכל עת, להתיר גם לנותני שירותים אחרים להפעיל ו/או לבצע שירותים 
א כל טענה . לספק הזוכה לא תהפי שיקול דעתה-על לים, הכולאו מקביים ו/פוסדומים ו/או נ

 בגין זאת. ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המועצה 

 

  תקופת ההתקשרות .2
 

שנים )במילים: חמש שנים(  5 -תקופת ההתקשרות למתן השירות נשוא מכרז זה הינה ל .2.1
  (."תקופת ההתקשרות" :קלנדאריים מיום חתימת החוזה )להלן

  
לעיל, ובאין מניעה חוקית ו/או מניעה אחרת ,רשאית ועדת המכרזים  2.1על אף האמור בסעיף  .2.2

)שנים  12 עד תקופות נוספות בנות (חמש) 5עד ל ,אך לא חייבת , להאריך תקופת ההתקשרות 
חודשים  כל אחת, בהתאם לשיקול דעתה המלא של המועצה, ובאופן שסך ההתקשרות  עשר(
  7עה )הודאריך רצונה להעל אם הודיעה המועצה  רק ה תתבצע שנים. הארכ 10עלה על ילא 

בתקופת/תקופות ההארכה יחולו כל תנאי חוזה זה בשינויים  ,מועד ההארכהדם לקו חודשים
 .(ביםהמחוי

 
ה, בהתאם לשיקול  דעתה המוחלט, לבטל את החוזה עם , זכותה של המועצעל אף האמור לעיל .2.3

טרך לנמק החלטתה, ובלבד שתיתן לזוכה הודעה מקודמת בכתב של הזוכה בכל עת, מבלי שתצ
ן ה, מכל מיי המועצה כלפיום. במקרה זה, לא תהא לזוכה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביע 30
ק , למעט זכותו לקבל את התמורה בגין השירות שסופעם ביטול ההתקשרות וג שהוא, בקשרוס

 על ידו עד למועד ביטול ההתקשרות. 
 

 שתתפות במכרזסף להתנאי  .3
 

 המצטבריםון להגשת הצעות במכרז בכל התנאים רשאי להשתתף במכרז זה מי שעומד במועד האחר
 שלהלן:

 :לניהולמידע  ותרכמע - פרק א׳פים בלמשתתתנאי סף 

-ל לניהול רשויות מקומיות מידע והטמעה של מערכות יישום, התקנהשירותי  העניקעצמו המציע   3.1
 . לכל רשות כאמור שקדמו לפרסום המכרז( שנים שלוש)  3במשך , מיותרשויות מקו( חמש) 5
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

ת במסגר נווסיטי ניאת פרהשלים ולמלא על המציע ללצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה, 
 .עו"ד, מאושר ע"י (1)'א מךמס

 .להפצת המערכתמטעם היצרן ספק מורשה במערכת או שהינו  המציע הינו בעל זכויות היוצרים 3.2

כמסמך רף בנוסח המצו תצהיר זכויות קנייןהמציע יצרף בתנאי זה, חת עמידה לצורך הוכ
    להוכחת עמידתו בדרישה זו. מאושר ע"י עו"ד, ,(2)'א
 

 :שכר, משאבי אנוש ונוכחות מערכות - ׳בק בפר למשתתפיםתנאי סף 

 ריםהמצטברשאי להשתתף במכרז זה מי שעומד במועד האחרון להגשת הצעות במכרז בכל התנאים 
 שלהלן:

 שכר, משאבי אנוש ונוכחות של מערכות בעל ניסיון מוכח ביישום, התקנה, והטמעההמציע עצמו  3.3
לכל רשות  שקדמו לפרסום המכרזשנים ( וששל)  3, במשך ותימקומ רשויות( חמש) 5-לעבור 

  כאמור

השלים ולמלא את פרטי ניסיונו במסגרת על המציע ללצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה, 
 ., מאושר ע"י עו"דלהלן, ו (1מסמך א')

 .להפצת המערכתמטעם היצרן ספק מורשה במערכת או שהינו  יוצריםהמציע הינו בעל זכויות ה 3.4

כמסמך בנוסח המצורף  תצהיר זכויות קנייןהמציע יצרף  ,סף זה תנאיהוכחת עמידה ברך לצו
    .(2א')

 
 :(חובה-לכל הפרקים  -כלליים )לכלל המשתתפיםתנאי סף 

 נו תאגיד רשום.המציע הינו תאגיד הרשום כדין בישראל או יחיד עוסק מורשה שאי 3.5
 

ה )מאומת ע"י מורשתעודת עוסק העתק יצרף המציע לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי זה, 
)מאומת העתק תעודת התאגדות  - "ד כ"נאמן למקור"( או במקרה בו המציע הינו תאגידעו

שותפויות בדבר פרטי מאת רשם החברות/ה עדכניפיס נתונים דתוע"י עו"ד כ"נאמן למקור"( 
 ומורשי החתימה בתאגיד.מנהלי התאגיד , התאגידרישום 

 

 מיליון ש"ח 3של לפחות   2021-ו  2020, 2019 ניםשנתי ממוצע בש ותנסהכ למציע מחזור  3.6
רה הע  2020ולא קיימת בדו"חות הכספיים המבוקרים של המציע לשנת ( ₪מיליון  שלושה)

דרתו בתקן ביקורת מס' המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך להתקיים כ"עסק חי", כהג
בנוסח המצורף  ו"חהצהרה ואישור רף צרע יהמצי. של לשכת רואי החשבון בישראל 58
 . 3מסמך א'כ

 .4מסמך א' הול חשבון ר ניאישו 3.7

 .מועצה ו/או עובד  מועצה / הנהלת  מועצה המציע נעדר זיקה לחבר  3.8

 , מאושרת ע"י עו"ד.  5כמסמך א'ציע יצרף הצהרה בנוסח המצורף מה

 . 30/09/2022 בתוקף עד ליום "חש 000,25בסך של  המחאה בנקאית להצעתו  יצרףהמציע  3.9
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות המציע נעדר הרשעה בעבירות לפי  3.10
 .7א' מסמך ל . על המציע לצרף תצהיר בהתאם2001–מסוימים, התשס"א 

והוא  1976 –התשל"ו  ציבוריים,לפי חוק עסקאות גופים מו רים תקפים על ששואייע למצ 3.11
 י חוק זה.עומד בתנאים ובהוראות הנדרשים לפ

, 1976 –המציע יצרף תצהיר בדבר קיום תנאים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו
 .8'א מךמס , בנוסחעו"ד "יע חתימה מטעם המציע ומאושר כדיןה יחתום על ידי מורש

 חוברת המכרז. את המציע רכש  3.12

 ק קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.צרף העתהמציע י

התנאים המפורטים לעיל הינם תנאי סף מצטברים ומציע שלא יעמוד בכל אחד מהם, הצעתו תהא 
דתו עמיחת . על המציע לצרף להצעתו את מלוא המסמכים הנדרשים להוכפסולה ולא תידון כלל

המכרזים להורות על השלמת  ועדת ו/או מועצהוע מסמכות הלגראין באמור כדי . דלעילבתנאים 
 שנדרשו להוכחת עמידת המציע בתנאי סף.דקלרטיביים מסמכים, לרבות מסמכים 

 

  הצעת המשתתף 4

" או המשתתף)המגיש יכונה לעיל ולהלן: " אחת בלבד על ידי ישות משפטיתוגש ההצעה ת 4.1
 ת, יהיוהבנקאי המחאהז, כולל המכרים בם הנדרשישורים והאכאשר כל המסמכי"( יעהמצ"

 במכרז בלבד. על שם המשתתף

הצעת המשתתף תוגש אך ורק על גבי הטופס להגשת הצעה המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה  4.2
הר כי יש להגיש את טופס ההצעה ם המפורטים בו. מובשלמותו בהתאם לתנאיואשר ימולא ב

 .  זהמכרלהנחיות  בהתאם ד,אח בעותקך ג'( )מסמ להסכם כנספח ה'צורף ית המהכספ

כלול את ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע כל עבודה שהיא תהמחיר הצעת  4.3
יהא זכאי לקבל כל בחוזה. המשתתף לא  השייכת באופן ישיר ו/או עקיף, בהתאם למפורט

 .שלום נוסף מעבר למחיר שיקבע בהצעתות

שיהיה בתוקף במועד . מע"מ, בשיעור החוקי ע"מנה מא תכלולחיר לות המבזה, כי הצעגש מוד 4.4
 לוונטי, יתווסף וישולם כנגד המצאת חשבונית מס כדין.הר

של תוספת  גביהם, בין אם בדרךכל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ל 4.5
ההצעה ילת א לפסלהבי ת, עלוליםך אחרכל דרמכים ובין באמצעות מכתב לוואי או בבגוף המס

 , ללא כל שינוי, תוספת או הסתייגות.מועצהן ע"י ההנוסח שהוכ ב את הצדדיםמקרה יחיי בכלו

 מכרז ובתנאיו.בחתימתו על ההצעה ובהגשתה, מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי ה 4.6

 תתף, הסכםת המשת הצעהחתימה של המשתתף לחתום על כל מסמכי המכרז, לרבו ורשיעל מ 4.7
 כל עמוד. ועד לכך וכן בשוליהמי םקובמנספחיו,  שרות,ההתק

 
לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, או צירף מסמכים שאינם ברורים, או  .5

בלעדי והמוחלט, ולפי שיקול דעתה ה רזים, מטעם זה בלבדסותרים זה את זה, רשאית ועדת המכ
היר איזה בשלים ו/או יתקן ו/או יו יכי יוסיף ו/א קש,לב - לחלופין -, או המציעלפסול את הצעתו של 

מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה. כן רשאית ועדת המכרזים להתעלם מפגמים 
הסף, הכל לפי את פסילת ההצעה על אשר אינם מצדיקים  טכניים, פגמים שאינם מהותיים ופגמים

 שיקול דעתה הבלעדי. 
 

 

   בנקאית אההמח .6
 

ימת ההסכם המצורף ובכלל זאת חתם לדרישות המכרז, יו בהתאת התחייבויותהבטח לצורך .6.1
מקורית בלתי מותנית ואוטונומית לטובת המועצה ,  המחאה בנקאיתלו, יצרף המציע להצעתו 

 ..ראשונה פירעון עם דרישה-בת
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

  
תוקפה יהא עד (  ו₪שה אלף  י)עשרים וחמ ₪ 25,000יהיה בסך  ההמחאה הבנקאית סכום  .6.2

 .30/09/2022ום יל
 

 
צאת ערבות ביצוע רפה להצעתו כנגד המשצו מחאהזוכה את ההמועצה  תחזיר למשתתף ה .6.3

החוזה קיום תנאי לשם הבטחת למסמכי המכרז, ח ב' להסכם מסמך ה' בנוסח המצורף בנספ
 והוראותיו. הערבות הנ"ל תוחזר לשאר המשתתפים לאחר חתימת ההסכם עם הזוכה.

 
 לפירעון, כולה או אית ההמחאה הבנקת להגיש את יוהמועצה  יהיו רשאועדת המכרזים ו/או  .6.4

 במקרים הבאים:למציע הזדמנות להשמיע את טענותיו, חלקה, אחרי שנתנה 
 

גשת הצעות, בכל תו לאחר חלוף המועד האחרון להשהמציע יחזור בו מהצעימת כל א .6.4.1
 דרך שהיא.

 
 כפיים. או בחוסר ניקיון רז בערמה, בתכסיסנותכל אימת שהמציע נהג במהלך המכ .6.4.2

 
עה או מידע מהותי או למועצה  מידע מטלוועדת המכרזים ו/ מסרכל אימת שהמציע  .6.4.3

 בלתי מדויק. 
 

פעל על פי ההוראות הקבועות  הוא לא מציע כזוכה במכרז,ימת שלאחר שנבחר הא כל .6.4.4
 .מוקדם ליצירת ההתקשרות עם המועצה במכרז שהן תנאי

לה עקב מעשים  רמוו/או הפסד שיג גין כל נזקהמועצה  לפיצוי בע מזכותה של לי לגרווהכל מב
 ר לעיל.כאמו

, על ידי מתן המחאה בנקאיתאת תוקף המועצה  תהיה רשאית לדרוש מן המציעים להאריך  .6.5
למציעים. במקרה זה יגישו המציעים ערבות מכרז חדשה )או יאריכו את תוקף בכתב הודעה 

 ודעת המועצה .בלת הבעה ימים ממועד קורית שמסרו( תוך שמקה המחאה בנקאית
 

ימים ממועד ההודעה  7בתוך  המחאה בנקאיתת ביצוע תחת כה במכרז יגיש ערבווז הזהוכר .6.6
 נאי המכרז.בר הזכייה, בהתאם לתבד

יום מיום  90שמסר במסגרת הצעתו תוך  המחאה בנקאית א זכתה, תוחזרמציע שהצעתו ל .6.7
תוחזר  המחאה בנקאיתוכה. הזכייה שיישלח לזהזוכה כאמור במכתב  התקשרות המועצה  עם

אר רשום לכתובת שיציין כל מציע מסירה אישית או בדואשר לא זכו במכרז ב למציעים
 עתו.בהצ

 
 שת ההצעהאופן ומועד הג .7

 
 ל נספחיה והמסמכים המצורפים בשני עותקים )מקור והעתקאת הצעתו על כ על המציע להגיש .7.1

למעטפה  ם יוכנסווהמסמכים המצורפי(, באופן שהמקור ון קיימגנטית דיסק אעל גבי מדיה 
מערכות של אספקה, התקנה ותחזוקה   10/2022"מכרז פומבי מס' רשם: אחת סגורה  עליה יי

  ."מועצהול המידע לניה
 

המועצה, עד לא יאוחר  במשרד מנהל הרכש שלנית לתיבת המכרזים במסירה יד ההצעה תוגש .7.2
ה ו/או השעחר התאריך ך אחרת ו/או לאח ההצעה בכל דרלומש. 0021:שעה  202223/06/מיום 

 . ילת ההצעהספהנקובים יגרום ל
 

פרד המהווה חלק בלתי נ בי הטופס להגשת הצעההצעת המחיר של המשתתף תוגש אך ורק על ג .7.3
ואשר ימולא בשלמותו בהתאם לתנאים המפורטים בו. מובהר כי יש להגיש את  כרז זהממ

 יות המכרז.  ם להנח, בהתאכמסמך ד'ף ההצעה הכספית המצור טופס
 

הכרוכות בביצוע כל עבודה שהיא כל מין וסוג שהוא, כלול את ההוצאות, מיר תהמח הצעת .7.4
א יהא זכאי לקבל כל . המשתתף לפורט בחוזהעקיף, בהתאם למכת באופן ישיר ו/או השיי

 תשלום נוסף מעבר למחיר שיקבע בהצעתו.
 

ד וקף במועי שיהיה בתמ, בשיעור החוקכלולנה מע"מ. מע"חיר לא תכי הצעות הממודגש בזה,  .7.5
 חשבונית מס כדין. וישולם כנגד המצאת הרלוונטי, יתווסף
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

מולאו כהלכה ונחתמו  לואה, באופן שנספחיהרז במת המכלהצעתו את חוברעל המציע לצרף  .7.6
י דו בהתאם לנדרש בתנאי-ם המוסמך מטעם המציעה, וכל מסמך אחר אשר מוגש עלבידי הגור

ופן שכל עמוד ול מפגש הבהרות, בא, פרוטוקוההבהרותל מסמכי התשובות המכרז, לרבות כ
 ידי המציע.-בשוליו עלחתום 

 
 שתפורסם באתר המועצה.עות בהודעה בכתב להגשת הצת המועד ית להאריך אהמועצה  רשא .7.7

 
 חתימות .8
 

 .על המציע לחתום על כל מסמך וכל עמוד ממסמכי המכרז .8.1
 

מכרז במסמכי הציע את הסכמתו לכל האמור ובהגשתה מאשר המ בחתימתו על ההצעה .8.2
ות, הכישורים ה כהצהרה, כי יש למציע את כל הידיעכן, הגשת ההצעה כמו-ובתנאיו. כמו

ע כל העבודות נשוא המכרז, וכי הוא מסוגל רשים לביצוהאחרות הנדות המקצועיות ווהסגול
 המכרז.ל כמפורט במסמכי הכו –ות נשוא המכרז מכל בחינה שהיא לבצע את העבוד

 
 בדיקות מוקדמות  .9
 

מנת שיהיה בידו כל -דרשת לדעתו, עלבדתית או משפטית הנע לבצע כל בדיקה עועל המצי .9.1
צעתו על בדיקות שיערוך ו/או ציע לבסס השתה. על המהכנת ההצעה והגהמידע הדרוש לו לשם 

 ן הצעה במכרז. סמכים הרלבנטיים למתכל מידע שייאסף על ידו, לרבות עיון בכל המ
 

א את כל דיקות המוקדמות ומצאילו ביצע את כל הבם אותה כהגיש המציע את הצעתו רואי .9.2
 נוספות.בים או עלויות ו ולמימושה ללא עיכוהתנאים מתאימים להגשת הצעת

 
מציע יישא בלעדית בכל העלויות בקשר להשתתפותו במכרז, ובשום מקרה הוא לא יהיה  לכ .9.3

הסתיים המכרז  , בין אםן אם לאואם זכה במכרז וביעלויות אלה, בין כאי לקבל החזר בגין ז
 אם בוטל. ובין

 
 שתז, לא תתקבל לאחר הגניין פרט מפרטי המכרכל טענה או תביעה בדבר טעות או אי הבנה בע .9.4

 .צעההה
 

 הבהרות, שינויים, הסתייגויות  .10
 

 דילי, 12:00שעה  ,09/06/2022מיום אוחר ניתן לשלוח שאלות ו/או בקשות הבהרה עד לא י .10.1
באחריות הפונים לוודא, כי  ,shlmo@sbhsa.co.il, בדוא"ל: ורד בלבדבקובץ ו  שלמה בן חיים

מו באתר המועצה . תשובות המועצה יפורס058-6802111ליעדן בטל' שאלותיהם הגיעו 
 .באתר המועצהות המציעים להתעדכן באתר. רק תשובות לשאלות שהתפרסמו בכתב ובאחרי

 

 הבא:   להיות במבנהאלות על הש .10.2
 

או  עמוד/המסמך מס"ד
ח אליו מתייחסת הנספ

 לההשא

 תשובה שאלה פרק וסעיף

     

 
 ר. ריות המציעים להתעדכן באתמו באתר המועצה ובאחתשובות המועצה יפורס .10.3

 
סמכי על המציעים להדפיס את המענה לשאלות, על כל נספחיו, לחתום על גביו ולצרפו למ .10.4

את המציע בהארכת לא יזכו קבלתן,  בלת תשובות או איי נפרד. איחור בקהמכרז כחלק בלת
 ל דבר ועניין. ן הצעתו יהיה כדין כל הצעה אחרת לכעד להגשת הצעתו ודימו

 
ו להבהרה בהתאם לנדרש לעיל, את הסתייגויותיו ו/או בקשותימכרז שלא יעביר במועד ע במצי .10.5

נאי או אי התאמות בת י בהירות, שגיאותסבירות או א  דבר אייהיה מנוע לטעון טענות ב
 בזה. ז וכיוצאהמכר
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 
למציעים בעל פה, כל מידע ו/או הבהרה ו/או שינוי אשר ימסרו הא אחראית להמועצה לא ת .10.6

 ה.פין להם תוקף מחייב כלואי
 

ונים, מבלי לפגוע באמור לעיל, המועצה רשאית בכל עת, להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיק .10.7
 לעיל, מסמך הבהרות ן המפורטרז, באופלרוכשי מסמכי המכשהוא ו/או לשלוח מכל מין וסוג 

, וזאת על פי כלולים במסמכי המכרזאו דרישות או הוראות נוספות לאלו הו/או מידע נוסף ו/
לי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר ומודגש בזאת, כי באחריותו הבלעדי. מביקול דעתה ש

מכרז ט בקשר למות באתר האינטרנות המועצה המתפרסמציע לעקוב אחר הודעהבלעדית של ה
לאי ידיעה  ל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשרמתחייב שלא לבוא בכהמציע ו/או הזוכה  זה.

 המכרז. וי בתנאי מתנאיבדבר שינ
 

ל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז, יגבר האמור כב .10.8
 ההבהרות גבר מסמךמסמכי ההבהרות, ישל סתירה באמור בההבהרות. בכל מקרה  במסמכי

 האחרון שפורסם. 
 

ז ו/או כל י המציע במסמכי המכרבכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על יד .10.9
 רך ו/או צורה שהיא, רשאית המועצה ע"פ שיקול דעתה הבלעדי:ם, בכל דלגביההסתייגות 

 המכרז. לפסול את מסמכי .10.9.1
 ו כלל, ולהתעלם מהן.נכתב ה שלאיגויות ככאללראות בהסתי .10.9.2
 ד.מהוות פגם טכני בלבהסתייגויות ככאלה הלראות ב .10.9.3
ות את מחיר קון כדי לשנובלבד שלא יהיה בתי לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות .10.9.4

 מהותי בה.צעה ו/או פרט הה
ועדת המכרזים של ההחלטה בין האפשרויות לעיל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של  .10.9.5

רב ת דלעיל, והמציע יסת המנויות החלופועדה לנהוג לפי אחעצה. אם תחליט הוהמו
 הערבות הבנקאית אשר ית המועצה לפסול את ההצעה ולחלט אתלהסכים לכך, רשא

  ה אמורה להיות ההצעה הזוכה.הצעתו הייתהמציע, אם ידי -הוגשה על
 

 תוקף ההצעה  .11

ת במכרז. ועהאחרון להגשת הצחודשים מהמועד   4 לשכל הצעה תהא בתוקף לתקופה 
לפעול בהתאם צעה  והמציע מחויב ש את הארכת תוקף ההאית לדרוהמועצה  תהא רש

 לדרישה זו. 
 עותפתיחת ההצ .12

 
 אינטרנטבאתר ה במועד עליו תודיע המועצה רדי המועצהכרז תתקיים במשפתיחת הצעות במ .12.1

 .של המועצה 
 

פתיחת הצעות  שיבתם בינוכחי כאמור לעיל, מוזמנים להיותרוכשי המכרז שהגישו הצעה,  .12.2
קיים את מעמד ת לעצמה את הזכות להאמור, המועצה שומרבמסגרת המכרז. על אף שהוגשו 

רונה המאבק בקו יאות בנושאאם להנחיות הברוועידה חזותית, בהת פתיחת המעטפות באמצעי
 ולפי שיקול דעתה. 

 
 הצעה יחידה .13

 
ון בפני נותרה הצעה יחידה לדיאו שדה, כרז הצעה יחיויתברר, כי הוגשה בממובהר בזאת, כי היה 

ן. ה או על ביטול המכרז, בכפוף לכל דיחליט על בחירת ההצעם, רשאית הוועדה להוועדת המכרזי
רשאית שלא לפתוח את המעטפה הא הוועדה המכרזים, תה יחידה בתיבת במקרה ונמצאה הצע

 ד. במקרה זה, ההצעה תושב למציע היחיולהאריך את מועד הגשת ההצעות. 
 

 
  הצעה משותפת/קבלני משנה .14

 
ידי שני מציעים -גשת עלהיינו הצעה אחת המויש הצעות במשותף, דיובהר, כי אין להג .14.1

 יותר. במשותף, או 
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

קבלני משנה עה אשר תסתמך על ביצוע באמצעות קבלן/ניתן להגיש הצמן האמור,  מבלי לגרוע  .14.2
, גביה רכש, הנח"ש, :ה הליבכות אך למעט למערמסגרת ההצעה למכרז, קבועים, אשר יוצגו ב

כאמור, יחולו ההוראות  וף קבלן/קבלני משנהה שההצעה כוללת שיתבמקר .חינוך ורווחה
 הבאות:

ם המעורבים, בהתאם לפירוט ה והסוכניספקי/קבלני המשנאר ויפרט את כל ע יתהמצי .14.2.1
 ובשינויים המחויבים.שבטופס ההצעה, 

כיב מי תו, יפרט בכל סעיף ורהצע ם אתים שיגיש המציע ואשר מתאריהמסמכ במסגרת .14.2.2
מגורם אחד, יפורט גם מה מקרה ומדובר ביותר אותו סעיף ורכיב. בפק/מבצע של הס

 אחד. חלקו של כל
משנה )ההסכם יכול להיות מותנה בזכייה לן/ קבלני הבין המציע לקביש לצרף הסכם  .14.2.3

 מכרז(.ב
ובהתאם  עצה,המו ש ובכתב שלהיה אך ורק באישור מראכל שימוש בקבלן משנה י .14.2.4

 את החלטתה. מובהר, י שתהיה חייבת לנמקהבלעדי והמוחלט, ומבללשיקול דעתה 
גם  ם הזוכה ותכלולם במסגרת ההתקשרות עכי זכות זו של המועצה תהיה תקפה ג

 ידי המועצה  לפני כן.-הפסיק עבודת קבלן משנה אשר אושר עלת המועצה לאת זכו
יבים גם על ספק מחירז, יחולו בשינויים ההמכ סמכיכל התחייבויות הזוכה בהתאם לכל מ .14.3

-וע כהואשנה ומובהר, כי לא יהא בכך כדי לגרותים שיבצע קבלן המשנה בקשר לאותם שירהמ
ידי קבלן המשנה( ולכל פעולות -בפועל על מה שיבוצע יקט )לרבותהזוכה לכל הפרוזה מאחריות 

כל מקרה דיו ו/או מי מטעמו ובי-עלרמו ה, כמו גם למחדליו או נזקים שייגועבודות קבלן המשנ
ולא תהיה לה כל אחריות כלפי קבלן  ק לקבלן המשנה שלוא צד לחוזה בין הספהמועצה לא תה

 .משנהה
 

 שמירת זכויות .15
 

תפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל ז שמורות למועצה, והמשתכל הזכויות במסמכי המכר .15.1
 רז זה. במכ הצעהמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת שימוש במס

במכרז וכה את תנאי הצעתו תף שהצעתו תיקבע כזל כל משתכאית לאכוף עהמועצה תהא ז .15.2
 בהתאם לתנאי ההסכם. 

 
 זוכה   חירת האופן ב .16

 
 

בסעיפים המפורטים בטבלה על פי סכום הציונים שיתקבלו הצעה של כל מציע יקבע ן הציו .16.1
מהציון  50%המחיר יהוו סה"כ יפי . סעסעיף נקבע משקל מתוך הציון הסופילהלן, כאשר לכל 

 . 50% –האיכות  הסופי  וסעיפי
 

משקל הסעיף מתוך  פירוט אמת מידה "דסמ
 הציון הסופי

1.  
 כספית )מחיר( עההצ

 

ר הקבוע לחודש לכלל חיהמ
רותים הנדרשים לפי המפרט השי
יש לציין מחיר חודשי כני . הט

 מע"מנדרש לא כולל 

50% 

 מדדי איכות  .2

  5% ציעניסיון המ

50% 

 

 10% 'טכני במסמך גמענה למפרט ה

 35% איכות המערכת

 100%  סה"כ  .3

16.2.  
רוש הבהרות בכתב ולדעצמה את הזכות לבקש בכל אחד משלבי המכרז המועצה שומרת ל

 שיקבע ע"י המועצה. ללוח זמנים בהרות בהתאם ע מענה להמהמצי
 

 ( %05כני בפרק ג' )ט הטהמפררותים הנדרשים לפי חודש לכלל השיהמחיר הקבוע ל .16.3
לל השירותים המערכות ולביצוע כ קבוע החודשי להפעלתת המידה היא המחיר המא .16.3.1

קופת '( לאורך תהטכני )מסמך ג מסמכי המכרז ובמפרט הנדרשים כמפורט במסגרת
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

אמה, הסבת כל העלויות של הספק לרבות, אך לא רק, פיתוח, הת רות, כוללההתקש
ה, שיפורים ושינויים דרכה, רישיונות, הטמעת, הו"חונתונים, התקנה, הפקת ד

  חרות שתהיינה גלומות במחיר החודשי.צה  וכל העלויות האבהתאם לדרישות המוע
עיבודים תקופתיים ודו"חות.  סף עבוראי לדרוש תשלום נוהמשתתף לא יהיה רש .16.3.2

 ור תלושפקת אישורים שונים או שחזלמידים למשרד החינוך או הלדוגמא, מצבת ת
כלולים . אלה ואחרים יהיו תכנית המופיעה במפרט יבוד, דו"ח, הדרכה אוכל עאו 

 .במחיר השרות
לאורך ות שיתעוררו ועצה לשיפורים במערכהמשתתף ייקח בחשבון את דרישות המ .16.3.3

מחיר המערכת ייצג את כל עלויות הספק באספקת השרות לאורך  ההסכם.תקופת 
 ת ההתקשרות.תקופ

". המחיר חיר"הצעת המ -מסמך ג' ה המופיעה בבטבלרים המשתתף ימלא את המחי .16.3.4
ה ים )ללא מע"מ( שיוצעו בטבלן הינו סכום המחירים החודשיהקובע לחישוב הציו

 .Aומסומן באות 
קסימום חודשיים )ללא בלה נקבעו מחירי מינימום ומש כי לכל מערכת/רכיב בטדגיו .16.3.5

  מע"מ(.
רה הגיש הצעה חלקית. במקתן לא ניסעיפי הצעת המחיר. ל למלא את כל מובהר כי יש .16.3.6

 .רשאית לפסול את ההצעה  צעה חלקית ועדת המכרזים תהאבו תוגש ה
נקודות, והמציעים האחרים יזכו  50מציע שהציע את ההצעה הנמוכה ביותר יזכה ל  .16.3.7

 להלן:וסחה שוד יחסי בסדר יורד אחריו, כמתואר בנלניק

 

P = ה הכספית הנבחנת.ציון המחיר להצע 

A  = ביותר.הכספית הנמוכה עה צהה 

B =  הנבחנת.ההצעה הכספית 

 

 ניקוד איכות .16.4
 (%5ניסיון המציע ) .16.4.1

(, 3.2.1, 3.1.1סעיפים לכמות הנדרשת במסגרת תנאי סף ) מעברמספר הרשויות המקומיות, 
ומיות מקת ל מערכות מידע לניהול רשויוהטמעה שותי יישום, התקנה, והמציע שיר להן סיפק

  ,2021- 2019   השניםבמהלך 

 נקודות  1    רשויות מקומיות =  6-8

 נקודות  2רשויות מקומיות   =  9-11

 נקודות.  5רשויות מקומיות ומעלה =  12

ך למסמ 2במתכונת הטבלה בסעיף רכיב זה, יש לפרט את הניסיון  לצורך הוכחת* מובהר כי 
 .(3.2.1, 1.3.1גרת תנאי סף )סעיפים , מעבר לכמות הנדרשת במס1'ב

 
 (%10טכני במסמך ג' )מפרט המענה ל .16.4.2

 ציון התאמה למפרט יחושב כדלקמן:
 וה דרישה., כאשר כל שורה מהו( בנוי בצורת טבלאותמסמך ג' למכרזהמפרט הטכני ) .16.4.2.1

 על המציע לסמן בכל שורה:  .16.4.2.2

 רישה קיימת ועובדת. אם הד 

 הקבלה. תם עד למועד תחילת בדיקון חלקי לדרישה אשר יושלתרום פאם קיי 

 תושלם עד למועד תחילת בדיקות הגשת ההצעה ו א קיימת בעתאם הדרישה ל
 הקבלה.

100 
B 

A     P 

 

    
 

0.5 
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 בגין כל סימון יינתן הניקוד המופיע להלן: .16.4.2.3

 נקודות. 3 – תאם הדרישה קיימת ועובד 

  קבלה ות דיקאשר יושלם עד למועד תחילת באם קיים פתרון חלקי לדרישה 

 נקודות. 1 

 בדיקות עד תחילת צעה ותושלם עד למוההלא קיימת בעת הגשת רישה אם הד
 נקודות. 0 –קבלה 

סעיפי  100: אם יש דוגמא לחישוב ציון איכות על פי הטבלאות במפרט הטכני .16.4.2.4
ות. הצעה ודנק 300הניקוד שניתן לקבל בפרק הזה הוא  פרטי דרישה, אזי סה"כ

 .10%ופי נקודות תקבל ציון סה מלוא צברשהמפרט הטכני שלה 
אות לכל מערכות המכרז כולל צילומי לצרף למענה דוגמהמציעים נדרשים  .16.4.2.5

 מסכים. 
ול מובהר בזאת כי המועצה  תהיה רשאית לבדוק / לאמת מול המציע ו/או מ .16.4.2.6

לתוצאות הבדיקה. לדוגמא שימסרו ולתקן ציון בהתאמה  נתוניםרשויות אחרות את ה
אכן צילום המועצה  לבדוק האם רשאית סמכים, תהיה הול מסך של נינמסר צילום מ -

 מסך זה "עובד בפועל" ברשויות בהן מותקנת המערכת של הספק.
אם לממצאי המועצה  רשאי לתקן את הציון לכל פריט )דרישה במפרט( בהת .16.4.2.7

נדרש שהמערכת תדע להפעיל הורדת נתונים  ה, אם בסעיףלדוגמ הבדיקה. כך
אוי, רשאי א זה לא פועל כרנושים ציעיתברר שאצל אחד המאופיס ו ערכות בחבילתלמ

 ה  להפחית ציון לפי ראות עיניו.המועצ
  הפרקים 2 -ל (%53איכות המערכת  ) .16.4.3

רות למצגת לצורך קבלת הבההמועצה  תזמן  כל מציע העומד בתנאי הסף   .16.4.3.1
 ות.דרשים מהמערכאיכות הצעתו והפרמטרים הנ ומרים על מנת לנקד את מכלוללח

גזבר  הינה: במכרז זה בחינת האיכותל הוועדה המקצועית מטעם המועצה  .16.4.3.2
ככל , נציג ועדת מכרזים /ה הנהלת חשבונות ,נציג/ה גבייהיגו/או מטעמו, נצ המועצה

 .דרשיוי
  90כל מציע יגיע למשרדי המועצה בתאריך שיקבע ע"י המועצה. לכל מציע יוקצו  .16.4.3.3

אשר מונתה על ידי ועדת המשנה וועדת  ניבפלהציג במסגרתן יתבקש המציע דקות, 
להציג את תמצית מציע יוכל ה 90-קות מתוך הד 10,  באופן  שבמשך כרזיםהמ

תרחישים /  4מכן יקבל כל אחד מהמציעים דף ובו חר ולאכותיו בפני הוועדה מער
הסר  דוחות / תהליכים, אותם יצטרך כל מציע להציג בהתאם לדרישות המועצה. למען

 דים לכל המציעים.רשו המציעים להציג יהיו אחיותם ידחישים אספק, התר
ו, בין היתר כמפורט פנישיוצגו בהמציעים כפי ולות מערכות תרשם מיכהוועדה ת .16.4.3.4

 לן: לה

ניווט בין מסכים, תפריטים בהירים, הקפצת חלונות  -ממשק )מסכים( משתמש נוח
להתאים  יכולת רסניות,לפני פעולות הוהתראות יזומות על ידי המערכת כולל אזהרה 

שק ק, ממיפוש כולל חקירה לעוממשתמש, איתור מידע )מנוע חאת המסכים לצורכי ה
נתונים מועברים אוטומטית ממערכות  ול,ניהו"חות כולל דו"חות ת דאינטרנט, הפק

משיקות )פיננסית/גביה, התרשמות מבשלות הפתרון והיקף הנושאים הנכללים, 
נהל מניסיון המציע והתרשמות ממ תרשמותשרות, הבות הפתרון וההתרשמות מיצי

 הפרויקט.
עצה  המוקראת המצגת, מציעים לת מענה הועדה ללמוד אכדי לאפשר לו .16.4.3.5

 'מידע מפורט אודות כל מערכת, כמפורט בטבלה ב סגרת ההצעהמעוניינת לקבל במ
מציעים יודגש, כי במסגרת המענה הנדרש בהצעה לגבי נושאים אלה, מתבקשים ה

 ת המוצעת באשר למימוש יעדיוסף והיתרון היחסי של המערכערך המגש על הלשים ד
 המועצה.    

נוספות,  בי דרישותוש כל הדגמה והבהרה לגלדרדה תהא רשאית כי הוועיודגש,  .16.4.3.6
 בהתאם למענה המציעים לסעיף "מענה למפרט הטכני". 

עיים מטעמם על המציעים להיערך מראש ולהגיע למצגת עם גורמים מקצו .16.4.3.7
ה בדבר ות ע"י המציע. לא תשמע טעניסיון להפעלת המערכות המוצעבעלי נקיאים והב

  הבקיא בתוכנות. יע המצגורם רלבנטי מטעם  של נים עקב היעדרותג נתואי יכולת להצי
 

ככלל, בכפוף לזכויות המועצה  על פי דין ועל פי מסמכי המכרז ובכפוף לדיני המכרזים, ההצעה   .16.5
 מחיר( תומלץ כזוכה במכרז.-ת)איכו ה ביותרון הסופי הגבובעלת הצי
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 

שתתף ממזמין המ א המלצה שלילית עלתה כי ככל שבידי המועצה על אף האמור לעיל, מובהר .16.6
ר או ככל שלמועצה  יש ניסיון קודם רע עם המשתתף, תוכל המועצה  לזמנו חאשירותים 

 לשימוע בפני ועדת המכרזים ולהמליץ על פסילת הצעתו.

ו אית שלא לדון בהצעת משתתף אלעיל, תהא ועדת המכרזים רשהאמור כלליות מבלי לפגוע ב .16.7
ובלת בהליכי המק בדרךתום לב ו/או שלא  וסרלחשוש שפעל בח ד סבירלפסלה אם יש לה יסו

מכרז, או שכוונתו הייתה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי 
על הנחות  נה מוטעית של נושא המכרז אועל הב מבוססת ים, או שהצעתותכסיסים בלתי הוגנ

 ינם סבירים.צעה אאם המחירים שצוינו בהבלתי נכונות או 

קול דעתה, לדון עם המשתתפים בפרטי רשאית, על פי שי)או מי מטעמה(  מכרזיםת הועד .16.8
ה המלא גם הצעתם, לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונ

ר, לרבות הצעתו במסגרת שיקוליה כאמות על מנת לבחון את המשתתף וההצעו ר פתיחתלאח
 במכרז וכו'.יה זכיים וכו', לפצל את הכוימע"מ ודו"חות ניחות, מאזנים, דו"

ועדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, ניסיונו,  .16.9
יות וגופים של המועצה  ושל רשויות מקומסיונה ואת ני סית של המציע,כישוריו, יכולתו הפיננ

 מור. לצורך כך, תהאכא סמך ניסיון קודםה על בעבר, וכן לפסול הצע אחרים עם המציע
המועצה  לבקש ולקבל מהמצעים כל אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים  איתרש

 מתחייבים לשתף פעולה עם המועצה  כנדרש.
 ין הצעות שוויון ב .17

 
ז ימות את כל תנאי המכרהצעות )או יותר( המקי 2ות, דהיינו יש מוחלט בין ההצע שוויוןה של קרבמ

פי ניקוד האיכות של -עות עלהדירוג של ההצ י אז ייקבע סדרזהה, כ קללמשו והן קיבלו ציון
תיערך הגרלה ההצעות. במקרה של שוויון מוחלט בין ההצעות, הן ברכיב המחיר והן ברכיב האיכות, 

 . שליטת אישהאלא אם תהיה הצדקה למתן עדיפות לעסק ב ות אותו הניקודות בעלין ההצעב

 
 ניכשיר שמינוי  .18

הסף והגיש הצעה כנדרש אשר ציונו הסופי  ד בתנאיחד העוממליץ על זוכה אם תועדת המכרזי .18.1
ליו תוכל הוא הגבוה ביותר. כן רשאית ועדת המכרזים להמליץ על זוכה "כשיר שני" אשר א

 אים:ודות מושא המכרז במקרים הביבת( לפנות לצורך ביצוע העבלא חי צה  )אךהמוע
 א.שהיסיבה במכרז בוטל מכל ההסכם עם הזוכה  .18.1.1
צע איזה מהעבודות מושא המכרז במועדים ע או אינו מסוגל לבהזוכה במכרז לא ביצ .18.1.2

במכרז בגין שנקבעו על ידי המועצה )הכל מבלי לגרוע מסעדי המועצה כנגד הזוכה 
 ם(.רת ההסכהפ

 

ביטוחים  ת ביצוע ואישורי קיוםל מקרה של מימוש זכות המועצה, יעמיד הכשיר השני ערבוכב .18.2
 סכם )מסמך ד'( בהתאם להצעתו.ות המפורטות בהת כלל התחייבוייקיים אה וכנדרש מהזוכ

 
 

 
 הודעה על זכייה וההתקשרות .19

 
 וכה. עם קביעת הזוכה במכרז, תודיע על כך המועצה  לז .19.1

 
סמכים מכרז כאמור, ימציא הזוכה את כל המהמועצה  על הזכייה בהודעת מימים  7בתוך  .19.2

וע ואישור נקאית לביצהערבות הב מכרז, לרבותי האם למסמכו להמציא בהתוהאישורים שעלי
 על עריכת ביטוחים וכן יחתום על ההסכם המצורף למכרז )מסמך ה'(. 

אם לא המציא אחד  ולרבותאמורה, בתוך התקופה הלא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו  .19.3
ת הצעתו, תהא רשאיבו מ נוכח זכייתו ו/או חזרהמסמכים, אשר עליו להמציא או יותר מ

הזוכה במכרז, ולחלט את הערבות אשר הוגשה ע"י המשתתף  של יתומועצה  לבטל את זכיה
ע מכל ק, ומבלי לגרובמצורף להצעתו וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ללא צורך בהוכחת נז

שאית ויות הזוכה. כן תהא רתה נוכח הפרה זו של התחייבאו סעד נוספים העומדים לזכוכות ו/ז
פק שהוכרז כשיר שני, והכל מבלי לגרוע כהסעם התקשר בנשוא המכרז ה להמועצה  במקרה ז

 פי כל דין. -פי המכרז ו/או על-מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית המועצה  על
ייתם ותחזיר להם את המשתתפים במכרז באשר לאי זכליתר  עה בכתבעצה  תיתן הודהמו .19.4

 .המחאה בנקאית
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 צה על ההסכם .  החתימה של המוע רשייוממת ף לחתית ותחילתה כפוביצוע ההתקשרו .19.5
ההסכם המצורף למסמך פנייה זה )מסמך ה'(, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה.  .19.6

את זה. פחיו, כמסמך אחד המשלים זה , על נסצורף לוואת ההסכם המיש לראות את מכרז זה 
ץ ליישב בין שני מאמ ח ההסכם, ייעשהן נוסבין נוסח מכרז זה לביבכל מקרה של סתירה 

ם. בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, יגבר נוסח חיוסהנ
, נוסח ההסכם מכרז זההכתוב בעים, וכנוסח ההסכם ויראו נוסח זה כנוסח המחייב את המצי

 ור בהסכם. ל האמה המפרט הכתוב עולה עים להסכם במלואם. ובכל מקרכולל את הנספח

 
 המכרזל טובי .20

המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לרכוש רק חלק לצמצם את היקף המועצה  רשאית  .20.1
 מהשירותים המוצעים, או לצאת למכרז חדש בכפוף לדין.

ז ו/או למי מרוכשי מסמכי , לא תהא למי מהמציעים במכרל המכרזעל ביטוליטה המועצה הח .20.2
 ה.עממטעצה  ו/או כלפי מי המו ו/או טענה כלפירישה מכרז כל תביעה ו/או דה

 
 אחריות .21

המועצה  אינה נושאת בכל אחריות להוצאה או נזקים שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו  .21.1
 תו.בלת הצעפרט בשל אי קבמסגרת ו/או בקשר למכרז זה, וב

כלשהן שהו או להחזר הוצאות במפורש, כי בכל מקרה לא יהיה המציע זכאי לפיצוי כלהר מוב .21.2
 ז על ידי המועצה .ה של ביטול המכרזה, לרבות במקר במכרזתו ובקשר עם השתתפ

 

 

 סודיות ועיון במסמכים .22
 המועצה ר לו על ידי בקבלת מסמכי המכרז המציע מתחייב לשמור על סודיות כל מידע שיימס .22.1

י ידע המחויב בגילוי לפמידע שהוא נחלת הכלל או מ ו לצורך מתן השירותים, למעטבקשר א
 .חוק

פק מתחייב להחתים את עובדיו קבלני המשנה , הסף זהויותיו על פי סעיחייבלשם מילוי הת .22.2
וחלטת על שלו או כל מי מטעמו על הצהרות סודיות, הכוללות, בין היתר, התחייבות לשמירה מ

 מועצה.דע של היות המיסוד
 וגע לשמירת סודיות.המציע מתחייב לציית לכל הוראות המועצה  בכל הנ .22.3

ם למציע לשם הכנת הצעתו שאליהמועצה  והמסמכים מו רכושמסמכי המכרז הינם  לכ
 והגשתה. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. 

 עיון בהצעה הזוכה .23
במסמכיו, עיון במסמכים  שהשתתף במכרז, המבקש לעייןלמציע  ם תאפשרוועדת מכרזי .23.1

, 1958-התשי"ח האזוריות,צו המועצות ה לישני( בתוספת ה)ט22ף אם ובכפוף לקבוע בסעיבהת
 ובכפוף לכל דין.  1988-בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח 

 )להלן: קצועייםו/או סודות ממציע הסבור, כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים  .23.2
 יעים אחרים:(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למצ"חלקים סודיים"

 .הסודייםקים עתו מהם החלפורש בהציציין במ .23.2.1
 .משמעי-שבהצעתו באופן ברור וחד קים הסודייםיסמן את החל .23.2.2
 .במידת האפשר, יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה הפרדה פיזית .23.2.3

    כולה  שמסכים למסירת ההצעה יראוהו כמי  סודיים,הצעתו כמציע שלא סימן חלקים ב     
 .לעיון מציעים אחרים 

לה סודיים גם ה לכך, שחלקים אוהסכמדעה ה הועה כסודיים מהווסימון חלקים בהצ .23.2.4
ים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון צעותיהם המציעבה

 בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים. 
ל וועדת המכרזים, בכפוף ות העיון של המציעים הינו שבדבר היקף זכל הדעת כי שיקויודגש,  .23.3

 ל דין.לכ
מציע עת המציע הגם שהים המפורטים בהצעיון בחלקרזים לאפשר ועדת המכהחליטה ו .23.4

גדירם כסודיים, תיתן על כך וועדת המכרזים התראה למציע, ותאפשר לו להשיג על כך ה
תן פרק זמן להשיג על החלטת יין, לרבות מבות הענאת נסי בפניה, בתוך פרק זמן ההולם

 הוועדה בפני ערכאות.
 המכרזים למציעה דיע על כך וועדתהמציע, תוההשגה של לדחות את  דת המכרזיםה וועהחליט .23.5

 ירת החומר לעיונו של המבקש.בטרם מס
 על ההסכם שבין הצדדים. המועצהבמכרז תכנס לתוקפה רק לאחר חתימת הזכייה  .23.6
ענות ו/או בדרישות כלפי כה לא יבוא בתביעות ו/או בטע שהוכרז כזוכי מצי הר בזה,מוב .23.7

שר יגרמו, אם יגרמו, ן אזמנית או לחלוטיכי המכרז הפסקת הלייכוב ו/או ועצה, בגין כל עהמ
 כתוצאה מהליכי משפט שיינקטו על ידי צדדים שלישיים כלשהם.
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

ם כגון אלה הפסקת הליכי ים ו/אול עיכובכל מציע ו/או זוכה מצהיר בזה כי לקח אפשרות ש .23.8
 עצה עקב כך.פי המויעה כלה ו/או תבו/או דריש כל טענה  תר על בחשבון והוא מוו

 יהה ביצועו ו/או חלק ממנו, מכל סיבה שהיא, לא תהאו נדחהיקפו שונה  או טל המכרזוב .23.9
 .ן וסוגלא יהיה זכאי לפיצוי מכל מיוהוא , ו/או טענה למציע ו/או לזוכה כל תביעה

 
 

 וספותות נהורא .24
מועצה  תן השירותים, והתם של המציעים כזוכים במכרז לא תקנה להם בלעדיות במירבח .24.1

 שירותים מהסוגים נשוא המכרז.  לשם ביצועם נוספים /קבלניספקיםעם  תקשררשאית לה
סמכות השיפוט המקומית  הייחודית בכל עניין הנוגע למכרז זה תהא נתונה לבית המשפט  .24.2

 ד.לבב מרכז ך במחוזהמוסמ
לעשות בו הצעה בלבד. אין ינו הרוחני של המועצה, אשר מפורסם לצורך הגשת הוא קנ מכרז זה .24.3

  נת הצעת המציע.כורך הו לצשאינשימוש 
הצעת המציע והמידע שבה הם רכושו של המציע. המועצה לא תעשה שימוש בהצעת המציע,  .24.4

 אלא לצורכי המכרז.
 ים הכלליים האמורים לעיל.מתו לכל התנארה להסכור והצהחתימת המציע להלן מהווה איש .24.5

 : ע(ספים  מטעם המציו מנהל הכמנכ"ל ו/איו"ר ו/או תיחתם ע"י ה זו )הצהראם המצהיר הינו תאגיד 
 

    
שם חתימה וחותמת של 

המציע/חבר במציע + 
 ציון תפקיד בתאגיד

 חתימה וחותמת עו"ד תאריך
 

 תאריך

ם בשם החתומי הריני מאשר בחתימתי כי  
 יע הינם מורשי חתימה מטעמו,מציע/חבר במצה

הנוגע יין הקשור ו/או ורשאים לחייב אותו בכל ענ
 בשםמתי כי החתומים מאשר בחתיז. הריני למכר

המציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו 
צפויים לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשו כן, 

ל בפני ע ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו
 זה. תצהיר

 יר הינו אדם פרטי ולא תאגיד: א התצהאם ממל
 

    
 דותמת עו"חתימה וח תאריך שם + חתימה

 
 תאריך

זהר על ידי חתום הותי כי השר בחתימהריני מא  
להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים 

הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, ולאחר 
 ר זה.שהזהרתיו כאמור חתם בפני על תצהי
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 
      

 10/2022מס' לת מכרז אישור קב 

הם ת תנאיו אעצמ וכי הוא מקבל עלת מסמכי המכרז, המציע מאשר בזה, כי קיבל לידיו א

 יות המפורטות בהם:יבותחיואת כל הה

שם התאגיד/החברה/עוסק מורשה )הרוכשת(: ________________________ מס' 

________________ 

כתובת התאגיד: 

__________________________________________________________________ 

 ________________________/___/____ שעה: _____בלת המכרז: __תאריך רכישת/ק

 שם מלא ומס' ת.ז. של מקבל המכרז:   _____________________   ת.ז. ____________

 תפקיד ____________________________

 ז:לעניין המכר ם המציעקשר מטעפרטי איש ה

 שם:  _________________

 תפקיד: _______________

 ______-_ן:  _________פוטל

 _____-____: _______טלפון נייד

 מייל :  __________________________@_______________ת איכתוב

 ____-מספר פקס: ___________

 הקשר הנוסף: של איש ___ טל'שם איש קשר נוסף מטעם המציע : __________

__________ 

             

            

 __________________מה: ____חתיחתי
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 10/2022 מס' מכרז
 (1מסמך ב')

 

 פרטי המשתתף ופירוט ניסיון קודם
 פרטים על המשתתף .1

 
 בקשה להשתתף במכרז והצהרה

 פות רשומה(או שות נו חברהפרטי המבצע השירותים המבקש )במקרה והמבקש אינ א.

 פרטי םש

 

 שם משפחה

 

 טלפון

 

 מען

 

 מס' עוסק מורשה

 

 ודת זהותתע מס'

 

 תפות(ינו חברה או שו)במקרה והמבקש הים המבקש פרטי המבצע השירות .ב

 __________________שם החברה / השותפות:       

 פ/ח.צ __________________________מס' ח.      

 

                                                                                                                   ות: / השותפמען החברה 

 . __________________1ה / השותפות:   לי החבר/ות מנהםש

2   __________________ .3__________________ .  

4    __________________.5___ .______________ _ 

   

 

 .__________________1        המניות:      בעלי שם/ות

2_ ._______________   __3___________ ._______ 

4_____________ .   _____5__________________ . 

 

 

 . __________________1החתימה:          מורשיישמות 

2     _________________ .3___________ .________ 

4__ .____________   ____5__________________ . 

 

     

 

 

 

 

 

 

 )במידה ויש( חותמת החברה/השותפות
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 

 :רף לבקשהובה לצאגיד חתף הינו תככל שהמשת

 .)מאומת ע"י עו"ד כ"נאמן למקור"(ף שתתתאגדות של המעודת הק תהעת .1

תדפיס נתונים עדכני של המשתתף בספרי רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של המשתתף  .2

 ודים(.רוט שעבורך בפי)אין צ

סמכי המכרז הן חתימות על גבי מאו רו"ח המאשר כי המשתתף הינו תאגיד רשום וכי ה עו"ד אישור .3

החתימה הנ"ל  מורשייהמשתתף לכל דבר וענין וכי  מחייבות אתם המשתתף וה מטעחתימ יירשמול ש

כרז זה צורכי מהוסמכו לחייב את המשתתף ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או אחר שיידרש ל

 ((.16פועל )מסמך ב')והוצאתו אל ה

 ספקי משנה .4
 המשנה.  א את פרטי ספקיך למלאים ובמידת הצורנא לסמן את הסעיף המת 

 
 נה.ולבים קבלני משבהצעתנו לא מש  .4.1

 
 בהצעתנו משולבים קבלני המשתנה הבאים:  .4.2

 
שם ספק  

 המשנה
מערכות  /תחום הפעילות 

 שיסופקו על ידו
 תהערו שרק /אנשי מפתח 

 שם:   1
 טלפון:

 

 שם:   2
 טלפון:

 

 שם:   3
 טלפון:

 

 שם:   4
 טלפון:

 

 שם:   5
 טלפון:

 

 
 

י המשנה בנוסח המצורף למסמכי שים מספקהרלוונטיים הנדרהאישורים יש לצרף את כל  .א
 המכרז. 

יש לצרף רזומה של ספק המשנה לרבות תחומי פעילות, ניסיון ורשימת לקוחות ממליצים  .ב
עילותו ולרבות הסכם על ידו או לחילופים מתחום פכות שיסופקו ות המערהם פועלב

ה בזכייה ותנור יכול להיות מהסכם  האמובהר כי הק המשנה )מת בין המציע לספהתקשרו
 במכרז(.
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

  וסעיף האיכות פירוט ניסיון קודם לצורך עמידה בתנאי סף   .5
 
 

שם איש    שם הרשות מס
הקשר 

 ותפקידו 

פרטי 
קשרות הת
ם איש ע

קשר ה
ייד )טלפון נ

 ומייל(

תיאור השירותים 
 שניתנו

 )תוכנות(

 תקופת מתן
 בשנים השירותים

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 
 

יש למלא ולפרט במסגרת מתכונת הטבלה  -הוכחת רכיב האיכות בהצעה ורך * לצ
בסעיף י הסף שדלעיל את ניסיון המציע עבור לקוחות נוספים )מעבר לקבוע בתנא

3.1.) 

 

 רי דלעיל אמת.תצהיוכן ן חתימתי ותזה שמי, להל
                                                                                                

 

  חתימה וחותמת המציע

 

 תאריך

 
 אישור עו"ד

שרדי ו"ד מ.ר. _________, אשר מבפניי, _______________, ע _____, הופיעיום ___ר, כי בהריני לאש
___________ / המוכר לי באופן ____, נושא ת.ז ____________מר/גב' __________, ברחוב ____

 אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה
 עיל וחתם עליו בפניי.ות תצהירו דלשר נכונכן, אי

 
            _________________                                            __________________________ 

      
   עו"ד    חתימת חותמת +                                                                              תאריך            
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 
ס' מכרז מ

10/2022 
 (2מסמך ב')

 
 תצהיר זכויות הקניין 

 
 

 תצהיר
 

וי וכי אהיה צפי לומר את האמת הוזהרתי,  כי על__ לאחר ש_____________ ת.ז _אני הח"מ ____
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 
ורך מכרז פומבי מספר להתקשר עם ע ע המבקשוא המציהנני נותן תצהיר זה בשם _________ שה

 ________יע ______״(. תפקידי במצהמציע)להלן: "    תרוגד  מועצה אזוריתשפרסמה  10/2022
 

 ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.צהיר/אני מ
 

 במשבצת המתאימה( X) סמן ב 
 

 האחרות הגלומות והזכויות יוצרים , זכויות ההמציע הוא בעל זכויות הקניין, זכויות הפטנטים
הצעתו  שהיא להגיששפטית כל ת מניעה מא קיימ״(, ולזכויות הקנייןן ביחד: ״בהצעתו )להל

 .ט במכרזורך המכרז כמפורהתקשר לפיה עם עול

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

 
דו כתוצאה תביעות צד ג׳ נגשפות ולפצות את עורך המכרז בגין נזקים כלשהם בשל תחייב להמציע מ

ות של עורך המכרז בעקבות הרכישה או השימוש ה או ההתקשרהן בשל ההצעכלש קנייןיות זכו מהפרת
גד ד ג׳ כנתביעה של צאו \בשירותים הכלולים בהצעתו. וזאת לאחר הודעה מראש לספק על הדרישה ו

 . המועצה
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

 
 

  מת המציעוחות חתימה

 

 תאריך

 אישור עו"ד

ה בפני במשרדי שברחוב /ת כי ביום _________ הופיע/שר"ד  מא__, עו_________אני הח"מ 
 די ת.זה על י/תה עצמו/ההגב' _______________ שזי /בעיר ____________ מר /________ בישוב 

האמת וכי יר את ה להצה/כי עליו ה/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/המוכר____________ / __
 ה בפני על התצהיר דלעיל./תעשה כן, חתם/יעשה ים בחוק באם לא ה לעונשים הקבוע/תהא צפוי/יהא

_______                                           ____________________                                         __________ 
 רך דין                                    חתימת עו"דן עוישיותמת ומספר רחו                                         תאריך             
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

מכרז מס' 
10/2022 
 (3מסמך ב')

 

 הצהרת המשתתף ואישור רו"ח

 _________________________________ תאריך:________________משתתף: ___שם ה

 כדלקמן:הרינו להצהיר 

מיליון ש"ח )לא כולל  3של לפחות  2021 -ו 2020 2019שנים  ,מוצע בי משנת ר הכנסותתף מחזוכי למשת
 בדבר יכולתהערה המעלה ספק   2020מע"מ( ולא קיימת בדו"חות הכספיים המבוקרים של המשתתף לשנת 

 אל.ואי החשבון בישרשל לשכת ר 570תקן ביקורת מס' תקיים כ"עסק חי", כהגדרתו בלהמשיך לההמציע 

 ____________________ ₪.בסך של היה    2019שנת המשתתף ב המחזור הכספי של

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

 ___________ ₪. __________ בסך של יהה 2021 משתתף בשנתהמחזור הכספי של ה

                           

 ___________שתתף: _________חתימה וחותמת המ

                   

======================================================== 
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 אישור רו"ח על מחזור כספי
 תאריך:_______________

 
 ____________לכבוד __

 
 ,                             9201.31.12,  אישור על מחזור כספי לכל אחת מהשנים שנסתיימו ביום ן: דוהנ

 2131.12.20 -ו 2020.31.12
  

 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:
 
 _. הננו משמשים כרואי החשבון שלכם/ של חברתכם משנת________ .א

 
 31.12.2021 -ו   31.12.2020,   31.12.2019יום   , ים/סקורים של חברתכם לים המבוקרפית הכסהדוחו .ב

 משרדנו. ה( על ידיבוקרו/נסקרו )בהתאמ
 

 פין:לחילו
 31.12.2021 -ו  31.12.2020,  31.12.2019הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום  , 

 חרים. בוקרו על ידי רואי חשבון א
 

, 31.12.2019, כספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליוםרה שניתנה לדוחות ה/דוח הסקיהדעת ותחו .ג
פניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת גות ו/או הת כל הסתייכולל אינה 31.12.2021 -ו 31.12.2020

 (.2מהנוסח האחיד )
 

 לחילופין:
ום  , התאמה( ליורים )במבוקרים/סקחוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים ה

זו השלכה ם אין לחריגה יד אולסח האחריגה מהנוכוללת  ח 31.12.2021 -ו  31.12.2020,   31.12.2019
 בסעיף ד' להלן. על המידע המפורט

 
 לחילופין:

חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום, 
ח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט וללת  חריגה מהנוסכ 31.12.2021 -ו  31.12.2020,   31.12.2019

 בסעיף ד' להלן. על המידע המפורטלעיל 
  

 31.12.2021 -ו 31.12.2020,  31.12.2019מבוקרים/סקורים ליום  רים ההאמו ות הכספייםתאם לדוחהב .ד
חות לפ בסך שלהינו  2021 -ו 2020,   2019מחזור ההכנסות השנתי הממוצע של חברתכם בשנים   

3,000,000 ₪. 

תכם כולמעלה ספק בדבר ירה ההע  2021ם לשנת לא קיימת בדו"חות הכספיים המבוקרים שלכ .ה
 של לשכת רואי החשבון בישראל. 570כהגדרתו בתקן ביקורת מס' עסק חי", התקיים כ"משיך ללה

 

                                                            
 בוד רב,בכ       

                                                                                                           

                                                                               ___________________________ 
                    

 י החשבוןחותמת רואחתימה ו       
 
 יצוינו התאריכים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז. .1
ן , יראו אות99ן ביקורת מספר ות בדוגמאות לתקורטות המפת תוספת הדעת הכוללוי מכתב זה חוורכלצ .2

 כחוות דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד.
 : הערות

 החשבון בישראל שכת רואי י ושל לרכש הממשלתנוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל ה– 
 . 2009אוגוסט 

 רד הרו"ח.יודפס על נייר לוגו של מש 
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 
 10/2022 מכרז מס' 

 (4)מסמך ב'
 לכבוד
 בונות ת חשהנהל

    גדרותמועצה אזורית 
 

 ג.א.נ.,
 אישור ניהול חשבון

 
 

 ________ מס' בית _שם החברה/שותפות/עסק ביצוע תשלום: רח' ________________
 

 ____________ מיקוד _________ טלפון ___________ פקסימיליה _______ישוב _
 

 _____________.________ שה/תעודת זהותסק מורמס' עו
 

 פרטי הבנק להעברת תשלומים: שם הבנק _________________.
 

 _______ן בבנק _______________________ כתובת הבנק ____________-מס' ח
 

 ___________.________ סניףמס' 
 

על  חזירם, להקאיתצעות ההעברה הבנים בחשבוננו באמהננו מתחייבים בזה, שבמידה ויופקדו בטעות כספ
 ללא שהוי.    גדרות  מועצה אזוריתות ידינו לגזבר

 
 שם מלא

 
 החתימה( לאישור מורשייחתימה וחותמת )

 
 ינה חתימת ידו של ל הימה לעי__ מאשר/ת כי החתאני עו"ד/רו"ח ________________

 
 ק.ו מחייבת את הספהספק ____________________________, וחתימת

 
 
 

                       __________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד / רו"ח       

 
 
 

 אישור הבנק
 
 

 הנ"ל. של הלקוח כפרטי חשבון הבנקהננו מאשרים את נכונות הפרטים לעיל 
 
 
 
 

  נקהב מתוחות חתימה

 

 תאריך
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 10/2022מכרז מס' 
 (5מסמך ב)       

 לכבוד 
    גדרות  יתאזור מועצה

 לעובד הרשות  או ירבה לחבר מועצהר היעדר קתצהיר בדבהנדון: 
 
 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:   גדרות  מועצה אזוריתאני הח"מ מצהיר בזאת, כי  .1

 
, הקובע  כדלקמן: 1958-ח, התשי")מועצות אזוריות( יותקומת המצו המועצולא )א(  89יף סע .1.1

עשרה  עלה ורים חלק העולד האמלאח שיש שותפו, או תאגידרובו, סוכנו או ״חבר מועצה, ק
אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה 

 ת״.בן או בת, אח או אחו רה,הו זוג,בן  -עניין זה, ״קרוב״ עם המועצה , ל
 

קומיות ת המרשויובור בם של נבחרי הציעת ניגוד ענייני)א( של ההודעה בדבר כללים למני12כלל  .1.2
 הקובע:

 
 -״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה המקומית: לעניין זה, ״חבר מועצה״ 

טה״ ראה הגדרות ״בעלי שליו )ה בשיט גיד שהוא או קרובו בעליחבר מועצה או קרובו או תא
 ״.( )ב(1) 2 -( )ב( ו1) 1ו״קרוב״ בסעיף 

 
 , הקובע כי:1958 -ח(, התשי"זוריותמועצות א)המועצות המקומיות  וצב ל89סעיף  .1.3

 
פו, ״לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בן זוגו, סוכנו או שות

עצה, למענה או בשמה, פרט לחוזה או עסק שנעשה עם המו וזהל חה בככל חלק או טובת הנא
ד בהסכם שיש לעוב ןלעניירט ופבים לתוששהמועצה מספקת  שירות מהשירותיםבדבר קבלת 

 בודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה". ע
 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  .2

 
ת ואף לא מי שאני לו סוכן בן או בת, אח או אחו רה,הו זוג,צת המועצה  אין לי: בן בין חברי מוע .2.1

 או שותף.
נו או עשרה אחוזים בהום חלק העולה על ש לאחד מהשותפו, שי סוכנו או ה, קרובו,ר מועצאין חב .2.2

 רווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.ב
 ובד ברשות.הע נו,סוכ ן זוג, שותף או מי שאניאין לי ב .2.3
רתי לעיל, או אם מס ש לי קרבה כאמורידוע לי כי המועצה  תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם י .2.4

 נכונה.ה לא הצהר
י הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת ר בזאת כאני מצהי .2.5

 ז, הנני מתחייב לדווחמכרי בכייתהגשת ההצעה ו/או לאחר זוכי ככל שישתנו הנסיבות עד מועד 
 למנהל הכללי ו/או ליועץ המשפטי בדבר כך

 זו: מלאה של הצהרתנותה המשמעוו את חתום לאחר שהבנראיה באנו על הלו
 
 

  חתימה וחותמת המציע

 

 תאריך

 אישור עו"ד

בפני במשרדי שברחוב  ה/ת כי ביום _________ הופיע/אני הח"מ ___________, עו"ד  מאשר
ה על ידי ת.ז /תה עצמו/גב' _______________ שזיהה /בעיר ____________ מר /בישוב __ ______

ה להצהיר את האמת וכי /ה כי עליו/וי שהזהרתיישי, ואחראופן את לי ב/כר/ המו_____________ _
 בפני על התצהיר דלעיל.ה /תעשה כן, חתם/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה /תהא צפוי/יהא

 
_____________________                                           _____             __                            __________ 

חתימת עו"ד            תאריך                                                  חותמת ומספר רישיון עורך דין                            
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 10/2022ס' ז ממכר
 (6מסמך ב')

 קאית נספח זה בוטל ובמקומו תצורף המחאה בנ
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 
 10/2022רז מס' כמ

 (7מסמך ב')
 
 ירתצה

 2001 -יני מין במוסדות התשס"א למניעת העסקה של עברי בדבר קיום הוראות החוק
 

לי י כי עלאחר שהוזהרת"( המצהיר_______ )להלן:  "אני הח"מ __________ נושא ת.ז. מס' ____

 :זאת בכתב כדלקמןם בחוק, מצהיר באם לא כן אהיה צפוי לעונשים הקבועילאמור את האמת ש

 

ידי ו/או אשר יועסקו על ידי בעתיד זה כל המועסקים על ל מי מטעמי  ובכלל וכאני כי  הנני מצהיר

  2001 –א שס"הת מסוימיםת ת העסקת עברייני מין במוסדומקיימים ויקיימו את כל הוראות החוק למניע

 "(ובכלל זה:החוקהלן: ")ל

 מין כלשהן. ירותבעב מועסק על ידי לא הורשענואשר  אלי ו/או כל מי כי אני ו/או בעל זיקה

 

לחוק  1קה אלי לא קיבלנו ולא נקבל לעבודה במוסד ו/או עבודה עם מוסד כהגדרתו בסעיף ובעל זיכי אני 

 יה לשנה מאסר בפועל או יותר.נידון עלבגיר וביצע בהיותו שהורשע בעבירות מין שאותה  בגיר

  –לעניין סעיף זה 

בו או בעל השליטה  גם –חבר של בני אדם  הוא שוכרידי השוכר ואם ה מי שנשלט על –"בעל זיקה" 

 חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו.

 .1968 –ך, התשכ"ח כמשמעותה בחוק ניירות ער –"שליטה" 

 

תי וכי תוכן החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימ _______, כי_וא __שמי ההיר כי הנני מצ

 אמת. –ירי תצה

 
 

_______________                 ________________ 
 חתימה וחותמת המציע         תאריך

 
 

 אישור
 

עו"ד  \__________, אני הח"מ ____1971 –של"א לפקודת הראיות )נוסח חדש(, ת 15בהתאם לסעיף 
פני ת _____ הופיע ב__ בחודש ___ שנ______(  מרחוב _________ מאשר/ת כי ביום ___מ.ר.____)

לי אישית וחתם על תצהיר זה ז. מס' _________/ המוכר ____שזיהה עצמו על ידי ת.____מר/גב' __
ישר חוק, אים הקבועים בת שאם לא כן יהא צפוי לעונשלאחר שהזהרתי אותו, כי אליו להצהיר את האמ

 כונות הצהרתו וחתם עליה בפני.את נ
 

        _________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד                                                                                
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 

 10/2022מכרז מס' 
 (8מסמך ב')

 
 9761 –"ו יבוריים, תשלאים לפי חוק עסקאות גופים צתצהיר בדבר קיום התנ

 
אהיה  יוכ לומר את האמת שהוזהרתי כי עלי_________ לאחר __אני הח"מ ____________ ת.ז. 

 , מצהיר/ה בזה כדלקמן: ועים בחוק אם לא אעשה כןצפוי/ה לעונשים הקב
 

מבקש הגוף ה "( שהואהמציע" –____ )להלן הנני נותן תצהיר זה בשם ____________________ .1
 בשם המציע. /ת לתת תצהיר זה. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך גדרות  מועצה אזוריתעם  רלהתקש

 
 -)להלן 1976 –יים, תשל"ו ת גופים ציבורשות חוק עסקאואם לדריבהת ר זההריני נותן תצהי .2

 "(.החוק"
 

תו יקה אליו )כהגדרת ההצעות, המציע ו/או בעל זהנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגש .3
ר בדים זרים )איסוירה עפ"י חוק עועב -הורשע ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה  ק( לאבחו

 -מינימום, תשמ"ז , או לפי חוק שכר1991-נ"אוהבטחת תנאים הוגנים(, תש דיןהעסקה שלא כ
לם גדרתן לעיל(, אורשעו ביותר משתי עבירות )כה(, או לחלופין, המציע ו/או בעל זיקה אליו הו1987
 הרשעה האחרונה.חרון להגשת הצעות במכרז, חלפה שנה לפחות ממועד העד האבמו

 
 עיל אמת.י דלצהירזה שמי, להלן חתימתי ותוכן ת .4
 

        

  ה וחותמת המציעימחת

 

 תאריך

 
 

 אישור עו"ד
 

 ________________, שכתובתו הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב'
ת.ז. שמספרה  וכר לי באופן אישי / אשר זיהה עצמו בפני באמצעות__ המ____________________

את הזהרתיו כי עליו להצהיר ר זה בשם המציע, ולאחר שיהתצ , והמוסמך לתת_________________
יו כונות תצהירו דלעיל וחתם עלהאמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נ

 בפני.
 
 

_______________________     ___________________________ 
 דוחותמת עו"חתימה        יךתאר  
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 
 

 
 יום דיני עבודהבדבר קתצהיר 

 
 

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

 –_________ )להלן ___________________ מספר זיהוי _זה בשם ________הנני נותן תצהיר  .1
. אני מצהיר/ה כי  גדרות  מועצה אזורית"( המבקש להגיש הצעה למכרז של המשתתףאו " "הגוף"

 ף.סמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוהנני מו

וק עסקאות ב לח2" כהגדרתם בסעיף עבירה" -" ובעל זיקהל המונחים "עותם שבתצהירי זה, משמ .2
תנאי לעסקה עם  -ם דיני עבודה "(, תחת הכותרת "קיוהחוק" -לן)לה 1976 -יים, התשל"ו ציבור גופים

 אלה וכי אני מבין/ה אותם.גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים 

בפסק  ב לחוק( המשתתף לא הורשע2עיף עד ההתקשרות )כהגדרתו בסעד למוני מצהיר בזאת כי נה .3
או  1991-זרים, התשנ"אים עבירה עפ"י חוק עובד -זה יין ות )עבירה לענביותר משתי עבירדין חלוט 

ו, לחלופין, המשתתף או בעל ( א31.10.02, שנעבר לאחר יום 1987-לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז
 עבירה לעניין זהב לחוק(, הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )2 בסעיף זיקה אליו )כהגדרתו

, שנעבר 1987 -ר מינימום, התשמ"זאו לפי חוק שכ 1991-נ"אתשם, הוק עובדים זריעבירה עפ"י ח -
הרשעה רז, חלפה שנה לפחות ממועד ה(, אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכ31.10.02לאחר יום 
 האחרונה.

 י ותוכן תצהירי דלעיל אמת.הלן חתימת, לשמיזה  .4
                                                                                                

        

  חתימה וחותמת המציע

 

 תאריך

 
 

 אישור
ר משרדי אש____, _, עו"ד מ.ר. _____ופיע בפניי, ______________הריני לאשר, כי ביום ________, ה

 הרתיו כי עליואישי, ולאחר שהזהמוכר לי באופן ברחוב ____________, מר/גב' ____________, 
אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל  י לעונשים הקבועים בחוקר את האמת וכי יהיה צפוהילהצ

 וחתם עליו בפניי.
 

___            ______________                                            __________________________ 
      

 חתימה וחותמת עו"ד                                                                                   אריךת            
 
 
 
 
 

 10/2022מכרז מס'  
 (9מסמך ב')
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 
 10/2022מכרז מס' 
 (10מסמך ב')

 

 ותוגבלעם מבדבר העסקת אנשים תצהיר 
 

_______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי _________ ת.ז. אני הח"מ ______

 דלקמן:כן, מצהיר/ה בזה כ ים הקבועים בחוק אם לא אעשהאהיה צפוי לעונש
 

קש להתקשר עם הגוף המב"( שהוא המציע" הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ )להלן:
 לתת תצהיר זה בשם המציע. כי הנני מוסמך/ת . אני מצהיר/ה   גדרות  תזורימועצה א

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  

  ות על המציע.לחלא  1998-ם מוגבלות, התשנ"חחוק שוויון זכויות לאנשים על 9הוראות סעיף 

  ים קיוא מציע והת על המחלו 1998-התשנ"חים עם מוגבלות, לחוק שוויון זכויות לאנש 9הוראות סעיף

 אותן.  

נדרש  חלות על המציע 1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9אות סעיף )במקרה שהור

 :במשבצת המתאימה( xסמן ל

 ובדים.ע 100-מעסיק פחות מיע המצ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 :ה(תאימבמשבצת המ  Xתר נדרש לסמן יו עובדים או 100ק )במקרה שהמציע מעסי

  נהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים שיזכה במכרז יפנה למ המציע מתחייב כי ככל

-"חם מוגבלות, התשננשים עזכויות לא לחוק שוויון 9סעיף  לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם

 .ןליישומ בקשר יותקבלת הנח לשם -הצורך  , ובמקרה1998

 חה והשירותים החברתיים לשם רוווה לי של משרד העבודההכל מנהלהמציע התחייב בעבר לפנות ל

, הוא פנה 1998-אנשים עם מוגבלות, התשנ"חזכויות ל לחוק שוויון 9סעיף  לפי חובותיו בחינת  יישום

ייה זו פנחייב בעבר לבצע )במקרה שהמציע הת פעל ליישומןהנחיות ליישום חובותיו  לם קיבכאמור וא

 תן התחייבות זו(.יה נשלגבונעשתה עמו התקשרות 
 

 ע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחהציהמ

 ת.ימים ממועד ההתקשרו 30והשירותים החברתיים, בתוך 

         
        

  חתימה וחותמת המציע

 

 תאריך

 ך הדיןאישור עור

בפני במשרדי  הופיע/ה כי ביום ____________ר/ת מאש ______________, עו"ד_______ אני הח"מ
_______ שזיהה/תה עצמו/ה אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' _______

יר אמת וכי ר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהכו_ /המידי ת.ז. ___________ על
 דלעיל. ם/ה בפני על התצהיר לא יעשה/תעשה כן, חת ק אםבחו ונשים הקבועים/תהיה צפוי/ה לעיהיה

 
     ____________________       ____________________         ____________________ 

 חתימה    חותמת ומספר רישיון                         תאריך

 

  

http://mof.gov.il/Takam/TakamInstructions/T07040006060101.docx
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 
 10/2022מכרז מס' 

 (11מסמך ב')
 

 יעפרטי מנהל הפרויקט מטעם המצ
 

 
, ידע מקצועי, ניסיון עסקי שלו כמנהל פרויקטים דות מנהל הפרויקטים המוצעבפרק זה יש לפרט פרטים או

 לציין ״אין״ במקום המתאים. שיציע בה ( פרט לא רלוונטי למלוי כל הפרטים הינם בגדר חומסוג זה.)מי
 
 

 פרטים כלליים
 ______________________ הפרויקט:שם מנהל 

 ________________________טל' נייד: _
 
 

 ים למנהל הפרויקט )באם יצורפו(יעסי
 

 ניסיון מקצועי השכלה שם תפקיד
    

    

    

 
 תק וניסיוןו

 
 _____________ון במחשוב: ___מספר שנות ניסי

 ______מספר שנות התמחות במערכות מידע ארגוניות: __________
 ________________: ________ אצל המציעת עבודה מספר שנו

 
 ניסיון קודם

 
הם רשימת לפחות שני גופים דומים )מתן שירותים ציבוריים( שמנהל הפרויקט מספק / סיפק ל

 מים למועצה .ודנים נשוא המכרז, בעלי מאפיישירותים דומים לשירותים 
 

ישיר של איש ון טלפ קידוקשר ותפשם איש  התאגדות /רשות  /שם חברה  מס'
 הקשר

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 
 

 תעודות והסמכות
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 
, , ניתוח מערכות, אבטחת מידעהשכלה, קורסים ותעודת רלוונטיות לתחום שירותי מחשוב )מערכות מידע

 ״ב(:מערכות פיננסיות וכיו
 
 

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

2    

3    

4    

5    

 
 מכות למסמכי המענה.סות וההתעודיש לצרף את 
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 
 10/2022מכרז מס' 

 (12מסמך ב)

 הצהרת המשתתף
 '  סמכרז מגישים בזאת הצעתנו למ ה זהירה את כל מסמכי המכרז,אנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינ

 מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן: 10/2022
 

 פרטיהם ללא יוצא מן רז עלי המכנו את כל האמור במסמכראנו והבזה, כי קהירים בהננו מצ .1
כל כי ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, וכן בחנו את הכלל, 

והשירותים וכי בהתאם לכך  יצועעל ההוצאות הכרוכות בב הגורמים האחרים המשפיעים
 ביססנו את הצעתנו. 

הם שנעשו בעל פה על ת כלשהבטחו, פרסומים, אמירות או ל מצגיםנו זו ענו בהצעתלא הסתמכ .2
ועצה  ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד. כן הננו ידי המ

נציג כל תביעות או דרישות  אז וללכל האמור במסמכי המכר צהירים בזה, כי אנו מסכימיםמ
 מור. ש על טענות כאוותרים בזאת מראאי הבנה ואנו מ המבוססות על אי ידיעה ו/או

היתרים והכישורים הדרושים לאספקת , הכשירות, הרישיונות, האנו בעלי הידע, המומחיות .3
כי מקצועית, בהתאם לכל מסמבחינת המימון והן מהבחינה ההשירותים נשוא המכרז, הן מ

 רז.כמה
על כל הדרישות  והצעתנו זו עונהאנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז  .4

כי במידה ולא  מכים הנדרשים. ידוע לנוה אנו מצרפים את כל המסייראול שבמסמכי המכרז
עתנו. עוד המכרזים עלולה לפסול את הצ נצרף מסמך ו/או אישור מן המפורטים דלעיל, ועדת

/או ולדרוש המכרזים שמורה הזכות לחקור ולפנות לצדדים שלישיים ו תדלוועידוע לנו כי 
סיוננו, מומחיותנו, להוכחת כשירותנו, ני ידרשאשר יע/ מסמך נוסף נו להציג כל מידמאית

ר מידע או מסמך פשרויות המימון, התאמתנו לאספקת השירותים וכיו"ב. אם נסרב למסוא
 ות עיניה ואף לפסול את ההצעה. ארלפי ת הוועדה להסיק מסקנות כאמור, רשאי

כל  ז בלאות והתנאים הכלולים במכרייבוילבצע את כל ההתחאנו מקבלים על עצמנו  .5
 סתייגות.  ה

צעים הטכניים, המקצועיים וכל הציוד הנדרש וכוח האדם המקצועי ת כל האמיש לנו א .6
י המכרז, כמבמס ירותים במועדים הנקוביםלבצע ולהשלים את אספקת והש והמיומן על מנת

 ואנו מתחייבים לעשות כן אם נזכה במכרז.  
ת, בין כוללים את כל ההוצאותנו, בהצע נרשמו על ידינובהצעתנו, כפי שחירים הכוללים מה .7

על פי  ת ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות באספקת השירותים נשוא תנאי המכרזמיוחדו
 וכל הוצאה אחרת, לא כולל מע"מ. ,רווחלול במפרט הטכני לרבות תנאי המכרז, עפ"י הכ

ירותים את השנבצע צה  תתקשר איתנו בהסכם, והמועדה ונזכה במכרז הננו מתחייבים כי במי .8
 שלמות.מכרז בנשוא ה

תנו גם אם כן ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו, לרבות בהסכם, מחייבת או .9
 במסמך זה. לא הוזכרה במפורש

 ים. ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחר כי הצעה זו מוגשתבזה  אנו מצהירים .10
נוקט באמצעי  ת וכי הואותיקוני הגנת הפרטיוקנות ק, התעל כנדרש על פי החוכי הוא פו הספק מצהיר .11

 ע.ותיו והנחיות רשם מאגרי מידאבטחה ובקרה כמתחייב מהוראות חוק הגנת הפרטיות, תיקוניו ותקנ

ע רת ההתקשרות, או להשתמש במידד שלישי מידע שיתקבל במסגיר לצהספק מתחייב לא להעב .12
 קשרות.ההתת שלא קשורה לביצוע ה אחרל מטרההתקשרות, לכ אליו אגב ביצוע שעובדיו יחשפו

לים מידע השייך הספק  מצהיר שיתקין תוכנת הגנה תקנית ומעודכנת נגד נוזקות על מחשבים המכי .13
 למועצה.

אחראי אבטחת המידע וסייבר  ת המידע וסייבר מטעמו. עללאבטחצהיר שיש לו  אחראי ק מהספ .14
רכות מע למידע ובהגנת משאבי הגישהשאות ובסיסמה, בהר ן בזיהוי המשתמשהבטיח שימוש נכול

ר לנציג המחשב והמידע ומערכות התקשורת המכילות מידע השייך למועצה, הספק מתחייב לאפש
 רת אבטחה בכל עת. המועצה  לערוך ביקו



 
                                                            

  מועצה   מערכות מידע לניהול השל  לאספקה, התקנה ותחזוקה 10/2022י פומבכרז מ

  197מתוך  36עמוד    
 

 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 
ודשים ח 4א תקפה במשך לתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, ותהו הינה בז תנוהצע .15

לדרוש הארכת ה  תהא רשאית לנו, כי המועצידוע  מכרז.עות בחרון להגשת הצמהמועד הא
הצעתנו זו לכשנידרש, נחשב  )שלושים( יום נוספים, וכי אם לא נאריך 30תוקף ההצעה למשך 

-לי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית המועצה  עלבכל מכמי שחזר בו מהצעתו, וה
  פי כל דין. -על פי המכרז ו/או

 
חוזרת, -משום הצעה לא ם, לראות בהצעתנו זוזכאים, אך לא חייבי תהיו ם, כיאנו מסכימי .16

דכם ייכרת הסכם ובקבלתה על י  1973 -תשל"ג לחוק החוזים )חלק כללי(, ה 3כאמור  בסעיף 
 . לבינכם  נויניב במחיי

 
כל  ידכם, נמציא את ד שנידרש לכך עלהיה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים כי במוע .17

בות הביצוע  למסמכי המכרז, לרבות ער רים שעלינו להמציא בהתאםושוהאיים  המסמכ
 והאישור על עריכת ביטוחים. 

 
והננו  זהמכרהתנאים הכלולים במסמכי הרינו נותנים הסכמתנו לכל  בעצם הגשת הצעה זו .18

ו/או לכל תנאי המכרז ל כל טענה בקשר מוותרים בזאת ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג ע
 רז לרבות דרישותיו.במכ לוליםהוראה הכ

 
 

 ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:
 

 
 עם המציע:פרטי החותם מט

 
 ת.ז _____________________ _____________ משפחה___שם פרטי _______

 
 ______________________ טלפון נייד _תפקיד במציע ________________

 
  ת: ___________________________ חתימה + חותמ_____ תאריך:

 

 
 אישור עו"ד

 
____ )להלן: ח.פ./ע.מ ____________      עו"ד של  אני הח"מ

"ה ___________________ ו בפני על הצהרה זו ה_ חתמביום _________ בזה כי "( מאשרהמשתתף"
גדות אתשים על פי מסמכי הההדרו שוריםחלטות וכל האיצל המשתתף כל ההתף, כי נתקבלו אבשם המשת

עיל מחייבת את של המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים ל
 המשתתף.

 

___       _______________                                                     _____________________                    
 עו"דחתימה וחותמת                                                                                       תאריך          
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 
 10/2022מכרז מס' 

 (13מסמך ב)                                                                                               
 

 מום כדיןובדבר שכר מיני זריםבדים קת עותצהיר בדבר העס
  1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 
 

וכי  תהאמ שהוזהרתי כי עלי להצהיר_ת.ז.______________, לאחר אני הח"מ _______________
  , כדלקמן:ן, מצהיר/ה בזאתאהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כ

  

_______________ ציע _________________ אצל המ__________________ -אני משמש כ .1
,   גדרות אזוריתאשר פרסמה מועצה   10/2022(,  שהגיש הצעה למכרז פומבי מס' המציע - )להלן

 בשמו ובעבורו., ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה המכרז( -א המכרז )להלן ת נשולביצוע העבודו

 ז.רד מהצעת המציע למכרתי נפלק בלני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחנה .2

 בתצהיר זה: .3

 גם בעל   –מי שנשלט על ידי המציע. אם המציע הוא חבר בני אדם  - "בעל זיקה"
 ו תאגיד  ע, אהמצי יד שבשליטת בעל השליטה אצלהשליטה בו או תאג 
 אחראי המציע, או מי מ הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של 
  .עבודהשכר הציע על תשלום מטעם המ 

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

כי וכל בעל זיקה ן להגשת ההצעות במכרז,  אנוהנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרו .4
 במשבצת המתאימה [: X סמןל ישלמציע ]

 

 31 -ס"ג כ"ה בחשון התש נעברו לאחר יוםר משתי עבירות שלא הורשענו בפסק דין חלוט ביות 
)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, וק עובדים זרים , לפי ח2002ובר אוקטב

 ;1987-פי חוק שכר מינימום, התשמ"זו/או ל 1991-התשנ"א

 לפי 2002באוקטובר  31 -בחשון התשס"ג ות שנעברו אחרי יום כ"ה עביר הורשענו ביותר משתי ,
ו/או לפי חוק  1991-אנ"תנאים הוגנים(, התש הבטחתדין ור העסקה שלא כבדים זרים )איסוחוק עו

במכרז,   חלפה שנה אחת ,אך במועד האחרון להגשת ההצעות  1987-שכר מינימום, התשמ"ז
 ת ממועד ההרשעה האחרונה;לפחו

 תימתי ותוכן תצהירי אמת.י זו חו שמהז .5

_________ 
 ימהחת         

 

 אישור

ה"ה ____________, _, י עו"ד ____________ה בפנופיע/שר, כי ביום ___________הי לאהרינ
ים ת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמ

 ו בפניי.ן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עלישה כה/תעשהקבועים בחוק, אם לא יע
 
 

_______________ 
 דחתימה וחותמת עו"
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 
 10/2022רז מס' כמ

 (14מסמך ב)                                                                                              
 
 

 חייבות לממשקים  ר התתצהי
 

י אהיה צפוי לומר את האמת וכ____ ת.ז _________ לאחר שהוזהרתי  , כי עלי _______ "מהח אני

 זה כדלקמן:כן, מצהיר/ה באעשה  אם לאבחוק נשים הקבועים לעו

עם המועצה במכרז  הנני נותן תצהיר זה בשם __________________ שהוא המציע המבקש להתקשר 

 ״(. המציע)להלן: "    רותדגמועצה אזורית שפרסמה  10/2022מספר 

 

 .___________________המציע _______ תת תצהיר זה בשםאני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת ל

 ות בין מספר ספקים שונים ועל כן, המציע מתחייב: רה הזכות לפצל את העבודהמציע מודע שלמועצה שמו
 

 ככל שיידרשו במסגרת ( ות""המערכת נושא מכרז זה )להלן: ם ממשקים לחיבור בין המערכולהקי
 הפתרון למכרז זה.

 

 עצה תבחר.שהמו מציע המציע מחויב לשתף פעולה עם כל על ידי המציע, הממשקים יפותחו 
 

 ות ולפצות את המועצה בגין נזקים כלשהם בשל אי רצונו/יכולתו לבצע חייב לשפהמציע מת
  קים הנדרשים על ידי המועצה.הממש

 

  ע , במידה והמצייום מקבלת הודעת זכייה 90כל היותר תוך קים ללבצע את הממשהמציע מתחייב
ית ו/או פטללא כל התחייבות מש הצעתול את היר זה, המועצה יכולה לפסולתצאם לא יפעל בהת

 הוצאות כספיות.
 

  המשתמע תראה בכך הפרת הסכם על כל  המועצה –ידוע למציע כי אם לא יעמוד בהתחייבות זו
 מכך .

 

 מת.ותוכן תצהירי דלעיל אימתי זה שמי, להלן חת
 

              ___________                           _________________        _____________ 
 ימה וחותמתחת                        שם                                                                       תאריך  

 

 אישור
שברחוב במשרדי ה בפני /ת כי ביום _________ הופיע/____, עו"ד  מאשר_____אני הח"מ __

ה על ידי ת.ז /תה עצמו/שזיההגב' _______________  /מר____ בעיר ________ /שוב ______ בי__

כי את האמת וה להצהיר /ה כי עליו/זהרתיות לי באופן אישי, ואחרי שה/______________ המוכר

 יל.התצהיר דלעה בפני על /תעשה כן, חתם/בחוק באם לא יעשה הקבועים  םונשיה לע/תהא צפוי/יהא

 

_                  __________            _________________                                         __________ 

 חתימת עו"ד                               ר רישיון עורך דין         חותמת ומספ                תאריך                
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 10/2022מכרז מס' 
 (15מסמך ב)                                                                                                     

 תצהיר אי תיאום מכרז

בעל/ת ת"ז מס' ____ ___________ -____________, ו ____________ בעל/ת ת"ז מס'אנו הח"מ, _
 פוייםשה כן נהיה צמת, וכי אם לא נעינו להצהיר את הא_______________, לאחר שהוזהרנו כי על

 הלן:צהירים בכתב כדלהקבועים בחוק, משים לעונ

 "(.המציע_______ )להלן "החתימה ב: _________________ מס' ח.פ. ____ מורשייהננו  .1
 

ומתחייבים בזה  את כל מסמכי המכרז, הרינו מצהירים זהירהחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה אל .2
 ם המציע, כדלקמן:בש

 
ידי המציע באופן עצמאי, ללא  על חלטלמכרז שבנדון הו כספיתצעה ההמחיר המופיעים בטופס הה    .א

 יע פוטנציאלי אחר.התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מצ
ת למכרז או תאגיד בפני כל גורם אשר מציע הצעוהוצג הצעה הכספית למכרז לא בטופס ה המחיר    .ב

 ז.להציע הצעות למכרלו את הפוטנציאל אשר יש 
 למכרז.חרה אחר מלהגיש הצעה ורב בניסיון להניא מתה מעלא היהמציע     .ג
ר מהצעת יש הצעה גבוהה או נמוכה יותהמציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למציע אחר להג .ד

 המציע.
 וג שהוא.ה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סבניסיון לגרום למתחרעורב המציע לא היה מ .ה

הו עם מתחרה ים כלשות הסדר או דין ודברבעקב נעשיתרז מוגשת בתום לב ולא ציע למכהצעת המ .ו

 או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.

ת ל אן / לא נכון )יש לסמן בעיגונכו –ירה בחשד לתיאום מכרז המציע לא נמצא כרגע תחת חק .ז

 ובה(. תשה

 ____________________________אם לא נכון, נא פרט:  ______________________

העסקיים, לרבות עבירות  על חוק ההגבליםרונות בעבירות ם האחהשני בארבעהמציע לא הורשע  .ח

  יש לסמן בעיגול את התשובה(.נכון / לא נכון )  –של תיאומי מכרזים 

 ____________________________________________אם לא נכון, נא פרט:  ______

 ר בפועל.ת מאסש שנומכרז יכול להגיע עד חמ תיאום ונש עללכך כי הע אנו מודעים .ט

 לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו. ו על החתוםולראיה באנ .י

      _____________           _______________   

 מת המצהיר/החתימת המצהיר/ה      חתי                                                          

 "דר עואישו

_______ הופיע בפני יום_____את ,כי ב_____, מאשר/ת בז_____אני הח"מ, עוה"ד______
                           ת.ז. מספר______________   מר/גב'_______________ המוכר  לי אישית / נושא/ת

____ ולאחר __________________________ המוכר לי אישית / נושא/ת.ז. מספרב'______/גמר -ו
יו צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם מת, וכי יהיה/יהעליהם לומר את אליו/כי ע אותם,שהזהרתיו/ הזהרתי 

"ל וחתם/ וחתמו עליה בפני. ת נכונות הצהרתו/ הצהרתם הנלא יעשה/ יעשו כן, אישר/ו א
ל תצהיר /מוסמכים לחתום ע_______ ומר/גב'_____________________ מוסמך__________גב'מר/

 בת את המציע.מחייימתם / חת מציע וחתימתוזה בשם ה

 

 עו"ד )חתימה וחותמת(             
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 10/2022מכרז מס' 
 (16מסמך ב)                                                                                                     

 ל החברה המציעהימה שהחת  מורשייפרטי אישור עורך דין בדבר 

 לכבוד

 גדרותית זורה אעצמו

 ג.א.נ.,

  עצהלאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות מידע לניהול המו 10/2022מכרז מספר  ן:  הנדו
י הגוף הפרטים הבאים לגבר את _____   מאש____, מ.ר ___________אני _________________

 המציע:
 עו"ד   )שם מלא( 

ם ברשם רשמי:שם כפי שהוא רשו . 1

"(עהמצי__________________)"____________________ 

. 

 _______________________________________ סוג התארגנות: . 2

 _______________________________________ ך ההתארגנות:תארי .3

 _______________________________________ זהה:ספר ממ . 4

יע ודרישות ף המצם הגולחתום ולהתחייב בשל המוסמכים ספרי ת.ז. שות ומשמ .5

 ותמת )אם נדרש(:מו תוספת חנוספות כ

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

____ 

__________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________ 

לטה וההח המציע במסגרת סמכויותיו של תאגיד ים המבוקשים במכרז הנדון הם.   העבודות והשירות6

 ן.ידי המורשים לכך כדי-צעה במכרז התקבלה עללהגיש ה

ת להרשאות החברה ו/או אסמכתאו תקנוןו/או פת בעלי המניות וטוקול של אסיהנני לצרף פר 

 ה וליתר האמור באישורי. תומים על ההצעה במכרז מטעם החברה וכן לתחומי הפעילות של החברהח

 בכבוד רב,    

 
____________________ ___________________________         _______________ 

 חתימה וחותמת                שיוןמס' רי       מלאשם               
 
 

_____________________________   ______________________ 
   טלפון           כתובת                       
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 10/2022מכרז מס' 
 (17מסמך ב)                                                                                                     

 

 ם המציעדר הרשעות קודמות מטער העתצהי

________ בעל/ת ת"ז מס' _______ -אנו הח"מ, _____________ בעל/ת ת"ז מס' ____________, ו
אמת, וכי אם לא נעשה כן נהיה צפויים להצהיר את הלינו ו כי ע____________, לאחר שהוזהרנ___
 דלהלן:, מצהירים בכתב כשים הקבועים בחוקלעונ

"( המציע___ )להלן "_____ מס' ח.פ. ________החתימה ב: ____________ ימורשיהננו  .3
 _____, כדלקמן:מציע במכרז _______________מצהירים ומתחייבים בזאת בשם ה

 
 

לית, לא מכרז, הח"מ לא הורשע בעבירה פלירונות שקדמו לפרסום הם האחהשני 7במהלך     .א
מתנהלת כנגדנו לא נו ית, ולמיטב ידיעתפליל עבירהיים בקשר עם נגדו הליכים פלילמתנהלים 

 חקירה בקשר עם עבירה פלילית. 
 

רות ט, עביחטא, מסוג ברירת קנס או משפה, למעט עבירה פלילית מסוג כל עביר-"עבירה פלילית" 
ק (, עבירות לפי חורישיון או הסכמה ר )להוציא עבירות שעניינן אי קבלת אישור,כוח חוקי עזמ

ו/או לפי חוק  1991-ים(, התשנ"את תנאים הוגנא כדין והבטחעסקה שלסור הם )איעובדים זרי
 .1987 –שכר מינימום, התשמ"ז 

 
רור, מתחייב אשר ידרוש ביזה,  לתצהיר מכרזים ממצא או מידע בקשר במקרה ויעלה בפני וועדת    .ב

 ידע שיידרש.לבקשתה, מלוא המ הח"מ למסור לוועדת המכרזים,
 שת ההצעה. ודכן למועד הגרות מעם החבסח רשלטופס זה יצורף נ .ג

 

 
_______________                _____________ 

 חתימת המצהיר/ה   /ה   חתימת המצהיר                                                          

 

 

 אישור עו"ד

פני פיע ב__ הות בזאת ,כי ביום__________שר/____________, מאאני הח"מ, עוה"ד____
              ______ המוכר  לי אישית / נושא/ת ת.ז. מספר______________               ____מר/גב'_____

_________________ ולאחר .ז. מספר___ושא/תית / נ_____________ המוכר לי אישמר/גב'___ -ו
ק אם הקבועים בחו לעונשיםצפוי יהיו ת, וכי יהיה/עליהם לומר את אמי אותם, כי עליו/שהזהרתיו/ הזהרת

ו עליה בפני. / יעשו כן, אישר/ו את נכונות הצהרתו/ הצהרתם הנ"ל וחתם/ וחתמלא יעשה
__ מוסמך/מוסמכים לחתום על תצהיר _____________________ ומר/גב'________מר/גב'_______

 בת את המציע.תו / חתימתם מחייזה בשם המציע וחתימ

 

 תמת(וחו חתימהו"ד )ע             
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 10/2022' מכרז מס
 (18מסמך ב)                                                                                                     

 
 
 
 
 

 18- בפח סנ
 

 טופס ריכוז מסמכים למציע
  

 אין יש תיאור

   הצעת המציע

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

   תנאי המכרז -מסמכים לפרק א' 

     הצהרת משתתף במכרז   

 למכרז  המחאת זכות                  
   

 יצוע למכרזבות בער                  
 
 

  

 זיהוי הספק וקבלני משנה                
   

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

   זיהוי בעלים      

   הצהרת ספקי משנה                   

 אחריות                     
   

 אישור ביטוחים                  
   

 הצהרת סודיות המציע                 
   

 עת עובדי המציהצהרת סודיו              
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 

 אין יש תנאי המכרז -מסמכים לפרק א'  

 אישור רואה חשבון                 
   

 קניין תצהיר זכויות                  
   

 תצהיר ניגוד עניינים                
   

 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים               
   

 החברי מועצ–קרבה  תצהיר בדבר העדר              
   

 פרטי מנהל הפרוייקט               
   

 
 

 אין יש מסמכים משלימים  

   אישור עוסק מורשה לצורך מע"מ

ומה, או מרואה חשבון המעיד שהוא מנהל פנקסי חשבונות פקיד השאישור מ
והרשימות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף על פי חוק 

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

   אישור על ניכוי מס במקור ו/או פטור מכך.

   ז.רכישת מסמכי המכרקבלה עבור 
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 מסמך ג'
 

 מפרט טכני
 
 
 כללי + אבטחת מידע 

 
מערכות מידע כולל: המערכת  –' אפרק 

ל ה ,ניהוגבייה, גזברות, חינוך, רווחיננסית, הפ
וכל מערכת יוצרת חיוב  ושירות תושבם מסמכי
  .אחרת 

אספקת ותחזוקת מערכות שכר,  –' בפרק 
 .משאבי אנוש ונוכחות 
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 

  

 

 אבטחת מידע י +כלל

 

מערכת מערכות מידע כולל: ה

יה, גזברות, הפיננסית, גבי

ישוי רחינוך, רווחה 

,ניהול מסמכים טרינריהעסקים,ו

 .וצ"בוכי ושירות תושב
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 

 מצב קיים
 
    גדרות  ה אזוריתעצמו .1

רת נט למערכת ענן של חבמשתמשי המועצה פרוסים במספר בניינים ומתחברים דרך קווי האינטר
EPR 

 
 מחשוב המועצה  .2

 על גבי מערכות של מספר חברות .וחשבת ארגונית ופועלת המועצה  פועלת באמצעות רשת ממ
 

 אחד. מספק -זכרו לעיל לרבות השירותים שנ IT המועצה  מבקשת לקבל את כלל שירותי ה
ישות דע מעת לעת על פי דרהספק שייבחר יידרש לבצע שינויים, שיפורים והתאמות במערכת המי

אורך תקופת הפעלת ל הפרויקט(, לכל ן מנה)להל מנהלת מיחשובראש על ידי ומ כתבצגו לו בשיו
ינויים ארגוניים יים כאלו ואחרים עקב שבות הארכותיה. בנוסף, ייתכן ויידרשו שינוהמערכת לר

וניים, נימיים, שינויים חיצבמועצה , דרישות מיוחדות והוספה של פונקציונאליות בהתאם לשינויים פ
ב ומראש על ידי מנהל דרישות מסודר בכתמסמך ועבר יים ועוד. במקרים אלו, ילוגכנוינויים טש

ללא ות השינוי יבוצע כחלק מדרישות רגולטוריט. במידה והשינויים הנדרשים הינם במידה והפרויק
 תמורה מצד הספק. 

 
 מערכת גביה  .3

  EPRחברת של  –מערכת הגביה הקיימת  
  

 
 ת ש וגזברומערכת הנח"  .4

 EPRחברת של  מערכות אלו -רות הקיימת וגזב הנח״שמערכת 
 

 
  ומחסניםרכש  מערכת  .5

 כת הגזברות.ק ממערכחל - EPRמערכת הרכש הפועלת כיום הינה מערכת של חברת 
 
  חינוך -ם גניםשורי .6

טרנטי די הרשות, דיווח אינ. בכוונת הרשות להרחיבה לכלל תלמיEPRחברת  -מערכת רישום גני ילדים
 ת .אינטרנטי מערכת העברותאינטרנטית , מערכת ערעורים,ם שהילד נרשהגן  על

  
 מערכת רווחה .7

של  דע וחסינות המידעחת המישים  דגש על אבטבכוונת המועצה ל .EPRבמועצה מערכת רווחה של חברת 

 .המציע מתחייב לעמוד בדרישות משרד הרווחה ,מטופלים

 סינאל  –של חברת מערכת שכר ומשאבי אנוש ונוכחות  .8

  רמהחברת  –רישוי עסקים  מערכת .9
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 
 רשותמידע הנדות הרכמע

 
 דינהלי ועובשתשמש את מ תמערכת מידע ארגונית אינטגרטיבימבקשת להקים     גדרות  וריתמועצה אז

די המועצה  ואשר תביא ליעילות ארגונית, שיפור השירות, חשיפה למידע ארגוני, שיתוף מידע בין עוב
 ידע שלם ומדויק למקבלי ההחלטות.מוהצגת   המועצה

ביצוע הפעילויות השונות בכל השלבים ותנחה את  ערכת תלווההמ -נה תהליכית הי תפישת המערכת
דה השונים, בהתאם לפרמטרים המאפיינים את מסכי העבובאמצעות  יל את המשתמשהנדרשים ותוב

 ים של המערכת.נדולים שוונים, במוערכת, תהיה למשתמשים שהמקרה. יכולת זו של המ
העשויים להשתנות וצרכי  תהליכיםפעולית רבה, מתוך ראיה של ת תהמערכת הנדרשת הינה בעלת גמישו

 רות גמישות ולשנות תהליכים בצורה נוחה.מידע בצו היה לאחזרוגמה, ניתן ימידע שונים ומשתנים, כך, לד
הליכית )נגישות לתוכניות תן ברמה השונות, ה אבטחת המידע של המערכת תתבסס על רמות אישורים

נים ובקרה יהיו מובדות מסוימים(. אחזור מידע התכנית )נגישות לרשומות ושמה כאלו ואחרות( והן בר
  ות הבאות:את הדריש יציע בפתרון במערכת. המציע

 או חלונאית או משולבת(. webתצורת הפעלת מערכת )דפדפן  .1
 מערכת מידע אינטגרטיבית. .2
 ( הקיים.workflowבות הסבר על מנוע התהליכים )רהליכית לכת מידע תמער .3
ת גישה למספר אפליקציות / מערכות יחיד )המערכת אינה דורש משתמש אחיד והפעלה ממסך שקממ .4

 פרדות(.נ
 יטיביות למשתמש.ינטואוש ואשימ קלות .5
 . Excelאו  Wordייצוא מידע )מעובד או גולמי( מכל טבלה / מסך / טופס / דוח ל  .6
צורך אבטחת מידע בשימוש ם לסליקת פרטי כרטיסי אשראי מאובטחת לעסקי - pci תקן ר עלאישו .7

 אינטרנט. רנקים אלקטרוניים, אתרירושמת, א רטי כרטיסי אשראי דרך קופהבפ
 מערכת ניהול אבטחת מידע או בתקן מקביל בינלאומי - 27001שראלי בתקן י ר עמידהשואי .8

  (iso 27001 - Information Security Management Standard.) 
פק. אחת לשנה יועבר עותק של כל ל הסישוי עסקים( יותקנו בענן של רהמערכת והנתונים )למעט מודו .9

 בצי מחשב.הנתונים לידי המועצה בק
 

 ם בי היישולש
 
 הוצאת מסמך אפיון מפורט למערכת ע״י הספק הזוכה. .1
 ות המציע. יבאחר -חרלכל המאו יום 60הסבת נתונים מהמערכות הקיימות בתוך  .2
צירת דו״חות , שליפה וילצורך צפייה בנתוני עברהתפעולית למערכת ים כולל היסטוריהעברת הנתונים  .3

 יום לכל המאוחר. 60בתוך 
 , הנה״ח, רכש ורווחה( כולל בדיקות קבלה.גביה ב,ציליבה )תק ימודול –ת הקמ .4
 הפסקת עבודה במערכות קיימות. .5
 .כולה רכתהמעמת הקל צירוף מודולים נוספים עד .6
 הקמת מודולים חוצי ארגון.  .7
 

ל הפעילויות הראשיות המוגדרות בסעיף זה וט של כלכולל פירים מפורט )גאנט( הזמנהספק יציג לוח 
 סבת נתונים ומימוש עד ״עלייה לאוויר״ של כל מודול. ה ה,ות לוחות זמנים להקמלרב

 
לעיל בסעיף זה. הנהלים יכללו  פורטיםודה המעבה הספק יציג נהלי עבודה המפרטים את כל אחד משלבי

לקבלת  בדיקה ומבחנים מנהל הפרויקט בכל שלב, כליממשקים שבין נציגי המציע ווה את תהליכי העבודה
 רכת.המע

 

 מידעממערכת ה ותגידרישות טכנולו
 דיי הספק יעשה שימוש בבסיס נתונים מהגרסה החדשה ביותר של היצרן או מגרסה קודמת הנתמכת על

 נתונים. בסיס היצרן 
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

לקוד התוכנה, בדיקת תוכנה:  ן ובדיקות קוד באמצעות כליתוכצוותי הפיתוח של המציע ייערכו בדיקות 
 למודולים ומערכות אחרות.  דעמיודה, הרשאות, ממשקי תוכן המידע, תהליכי העב

 
 מערכת תהליכית  .1

למת התהליך בצורה ודא השבכך לוו ך,המערכת אמורה ללוות את המשתמש דרך שלבי הביצוע של התהלי
 הלים שהוגדרו.והנמסודרת בהתאם לתהליכי העבודה 

 
 גמישות  .2

כים אינם סטטיים ליתהידע המוזן. כמו כן המתהליכי העבודה במועצה  מורכבים ותלויים בתוכן המק חל
 אלו.ם כיעל המערכת לאפשר גמישות בתהלי ומשתנים מעת לעת בכפוף להחלטות מדיניות ברמות שונות.

 
 אבטחת מידע והגנת הפרטיות  .3

יבטים כספיים והן בהיבטים של צנעת בה נם בעלי רגישות מסוימת, הןהי באופן טבעי הנתונים במערכת
 מידה בתקנות הגנת הפרטיותע עלנדרשת במערכת הקפדה הפרט. לפיכך, 

 
 אחזור מידע ובקרה   .4

 ן יזום. ובאופ דרישה פיל המערכת צריכה להכיל יכולות אחזור מידע ברמות שונות ע
 יכולות מעקב  .5

פעילויות; משתמשים מעורבים; מעקב לוחות  ילויות במערכת: מעקב ביצועפע ניתן יהיה לבצע מעקב אחר
י משנה; מעקב חריגות בלוחות זמנים )כמו בתהליכים שע״פ החוק יכהלוע פעילות, תהליך ותזמנים לביצ

 ים. מוגדר משאביםר אחבצע בתוך מספר ימים מוגדר(; מעקב נדרש ל
 
 אינטגרציה  .6

הינה למערכת כוללת אחת  ייחסותמספר מודולים. עם זאת, ההתת מהמערכת מוצגת במסמך זה כמורכב
ת אחת ומסתיימים בפונקציה ארגונית אחרת ניגומתחילים בפונקציה ארשבה תהליכים מסוימים 

 לאפשר אחזור מידע שחוצה מודולים.ובמודולים שונים. יש 
 
 על מספר ישויות במקביל פעולה לביצועת רואפש  .7
 

 ממשק משתמש 
  דעמערכת המי .1

הרכיבים )לחצנים, שתמש אחיד הכולל הצגת כלל בצורה אחודה בעלת ממשק מ לרבות כלל המודולים יוצגו
אזורי הצגת תוכן וכיו״ב( בצורה רציפה. המשתמש ייכנס למערכת באמצעות לחיצה על לינק יחיד  ם,דיפק
ים המורשים דולשית )שם משתמש, סיסמה( וממנה יקבל תפריט של המוהות ראה, הזדודעבשולחן העל 

 רשאה. לצפייה על פי ה
  תשאול מידע

( ולקבל את הנתונים hyperlinkים )כגון קיע מצעות לחיצות על מידהמשתמש יוכל לתשאל את המערכת בא
תביא את  רשימה ס מתוךנכי לחיצה על זיהו -ים. לדוגמא: כניסה למסך נכסים למשלם הרלוונטי

וצגו לו )דומה לפעולת ״לדפדף״ בין מסכי תצוגה שהמש המשתמש לכרטיס נכס. המערכת תאפשר למשת
 רנט(.ף בין דפי אינטדפדו

 בדע לגיליון חישות מיהפק  .2
 של נתונים טבלאיים לצורך עיבודים נוספים. Wordאו ל  Excelהמערכת תאפשר ייצוא מידע ל 

 

 העתקת מידע  .3
 לדה או השלמת מידע.הק בפונקציות העתק, גזור והדבק של נתונים מכל מסך שימוש תאפשר כתערהמ

 

 עש מידחיפו  .4
ות מידע )נכסים, ויישיים ונומריים( בתוך המערכת תאפשר למשתמש לחפש אינדקסים )טקסטואל

 ושיפים, מספרי משימות וכיו״ב( מתוך חלונית חמשלמים, מספרי זיהוי, כרטסות פרויקטים, תיק
 דר התוצאות לפי הרלוונטיותר סכאש googleשר תציג למשתמש תוצאות חיפוש בפורמט אלית אטקסטו
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 ת.אה המבוקשסמך / לתוצר ולינק למוצאה תכיל תקצישל התוצאות המוצגות. כל ת
 

 השלמה אוטומטית  .5
מספרי , ותכתוב -המערכת תשמור על אחידות בהקלדת מידע ותאפשר השלמה אוטומטית של נתונים )כגון 

במקרים של נתונים לא קיימים אלא  לדהוכיו״ב( מתוך אותה טבלת אב. המערכת לא תאפשר הקתיקים 
 נתונים.על שלמות המנת לשמור רות משתמש( על חריגים )כמו שדה הע

 

 י מידעגרמא .6
ע מאגרי המידע ירוכזו בקבצי / טבלאות אב ראשיים להם יוגדרו אינדקסים לתשאול, חיפוש וקישור מיד

״להקליד״ או ״להקים רש ם במערכת המידע. המערכת תוקם כך שהמשתמש לא יידהשוני ודוליםלמ
גון מספר )כע לישות מידנים שונים ימים מאפיירכת. במידה וקיאו ״לשכפל״ ישות קיימת במעמחדש״ 

ת א שלם השונות זו מזו( קובץ האב יכיל את הכתובות השונות ויאפשר למשתמש לטייבכתובות מגורים למ
נה כתובת משלם לארנונה שו -ש גרולם תוך אבחנה בישויות בן של ישות אב )במקרה של עם המשהמידע 

דה בין כתובת משלם פרה ה זה תהיהבמקר -חרת ר בכתובת אמכיוון שהילד גמכתובת לרישום לחינוך  
 הבן של אותו משלם; שתי הכתובות תתוחזקנה במערכת ותשויכנה למשלם(. -מוטב לכתובת 

 

 עפסת מידדה .7
זיהוי ר. הדפסת המידע תכיל שדות מקוהדפסת מידע למדפסת תהיה בצורה מעומדת ותאפשר זיהוי 

 printבטכניקת הדפסה  ושימטופס, דוח, מסך(. ש פסה ומקור המידע )זיהויהדמשתמש, מסוף, תאריך 
screen קרה ואינה מאפשרת מעקב אחר אוטנטיות של מקור המידע.פסולה מעי 

 
 

 וגרפייםום גיאני מיקתונ שילוב  .8
ויקת ולהציג כתובת מדמצא בנתוני מיקום )כתובת( להתהמערכת תכיל ממשק מובנה שיאפשר למשתמש 

ת. נתוני מיקום יוצגו הן עבור שטח השיפוט רדנפבי המסך או בחלונית )רחוב, בית( על מפה שתוצג על ג
 הן עבור אזורים אחרים בארץ.העירוני ו

 

 ם של המשתמשאירועיא״ל והדוה העברת מידע למערכת  .9
יות במערכת ורות הארגונוא״ל, קביעת הפגישות והתזכהד המערכת תיבחן באינטגרציה עם מערכות

Microsoft outlookות לאישורים ותזכורות מעל רמת עדיפות קשב ערכת להעביר משימות,. נדרש מהמ
זכורת כגון או לת למשימהר שורכת הדוא״ל תוך אפשרות הצגת מידע רלוונטי הקמסוימת שתקבע, למע

ת שתאפשר למשתמש לגשת לינק לישות הספציפית במערכות שדות תיאור, סכום לאישור וכיו״ב לרב
 במשימה.ה ישירה ולטפל בצור

 
 

 שיתוף מידע ארגוני .10
כת תאפשר בכפוף למגבלות אבטחת מידע לשתף מידע בין עמיתים לאותה מחלקה / אגף / מינהל רעמה

ותוכן  ותברכת תתעד את התכתובות לרבות תיעוד מועד, שם הכת, והמעספציפי תעידימהקשור בישות 
 יניה.מד״ לאותה ישות כחלק ממאפיהערה. התכתובת ״תוצ

 

 דרשים במכרזרשימת המודולים הנ
 

 :)אופציונלי(נייםגוארם מודולי .1
 .מודול ניהול מסמכים  .א
 .BIמודול ניהול וניתוח מידע  .ב
 .Dashboardמודול  .ג
 BPMמודול  .ד



 
                                                            

  מועצה   מערכות מידע לניהול השל  לאספקה, התקנה ותחזוקה 10/2022י פומבכרז מ

  197מתוך  50עמוד    
 

 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 :פעולייםדולים תומ .2
אינוונטר,  לוות, ניהול חוזים, ספקים,, ממודול פיננסי הכולל ניהול תב"ר, ניהול תקציב .א

 .'וכוהול ערבויות ,רכש  יהול מחסן, ניהול פרויקטים, נימקטי"ם, נ
מודול גביה הכולל מודול חיובים בסוגי חיוב שונים, אכיפה ועיקולי בנקים, ניהול פיקוח, ,  .ב

 ושב.שורי תדול אימוב פורטל לתוש
 .ערכת חינוך עירוניתומ הכולל שיבוץ ורישום תלמידים, -מודול חינוך .ג
 משרד הרווחה הדרישות ובקשות  לכלבהתאם  –ה רווח מודול .ד
 כל דרישות משרדי ממשלהוכולל  –כחות נוכולל  –ל שכר ומשאבי אנוש דומו .ה

 ונים .סים מקופטוכן  –כולל רפורמה וכולל בקרות מהשטח  -מודול רישוי עסקים .ו
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 מענה המציע למפרט הטכני

ציע מכיר את המפרט המצורף הינו מתוך הנחה שהמ

 עצה ומסוגל לספק את  הפתרוןהמערכות הקיימות במו

 ת במועצההמערכות הפועלו ימערכות ולכל תתלכל ה הקיים

לייט, טפסים -פיסכים אומערכת סריקת מסמ במועצה 

 מקוונים של חברת אוטומס

ילום מסך של מערכות כל אחת מהדרישות, לרבות צלהלן התייחסות ליש לציין בטבלה 

 .רט זהציגות מענה למפעובדות אצל לקוחות המש

 ות של המציעדרישות כלליות, החלות על כל המערכ .1

 

 דרישות כלליות  –מפרט טכני 

 שה קיימת ?הדריהאם  ההדריש הנושא מס"ד

קיימת  מתיקי

 באופן

 חלקי

לא 

 קיימת

רכות ערכת תאפשר קליטת נתונים היסטוריים מהמעמה   כללי  .1

ולל כל המידע, ות לכל שדה שיידרש, כהקיימות או קודמ

 טבלאות, תהליכים, תמונות ומסמכים.

      

לנהל  על המערכת לעבוד מול בסיס נתונים משותף או לחילופין  כללי  .2

להעברת נתונים בין יד אדם מזערי(  אוטומטיים )מגע ממשקים

 .ם בתכולת המכרזם / תתי המערכות אשר נכלליהמודולי

      

ד כל שינוי או עדכון ברמת שדה/רשומה. ישמרו ת תתעהמערכ כללי  .3

ריך ושעת עדכון, מבצע הערכים הקודמים של השדה, תא

 ון.העדכון, כתובת המכשיר שממנו בוצע העדכ

      

ניהול   .4

משתמשים 

 רשאות הו

)הזדהות חד פעמית(  SSOתפעל במסגרת ניהול של המערכת 

מערכת של משתמשים ועבודה ב שיאפשר כניסה אוטומטית

ודולים הכלולים בהצעת המציע, ללא מתן המוצעת ובכל המ

ערכת תכריח את המשתמש לשנות מה סיסמאות נפרדות.

 מועצהם עם הסיסמא אחת לפרק זמן שיקבע בתאו
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 דרישות כלליות  –מפרט טכני 

 שה קיימת ?הדריהאם  ההדריש הנושא מס"ד

קיימת  מתיקי

 באופן

 חלקי

לא 

 קיימת

ניהול   .5

תמשים שמ

 רשאותוה

ר ת מתקדם למתן, עדכון, אחזוהמערכת תכלול מנגנון הרשאו
משרה )קבוצת ברמת משתמש בודד או  והסרת הרשאות

 נים.עם אותו תפקיד( בחתכים שומשתמשים 

למשתמשים שאינם עובדי תהיה אפשרות למתן הרשאות 
אות ול הרששר ניהעצה )כגון: רו"ח מבקר(. המערכת תאפהמו

 במועצה. לתפעול עצמי

הול של כל הרשאות תספק כלים לצרכי בקרה וני המערכת
 שתמשים.מערכת למשרות/משניתנו ב

      

המערכת תכלול טבלאות מרכזיות שיהיו משותפות לכל  ות טבלא  .6
ערכת, לרבות המודולים הרוחביים המודולים והרכיבים של המ

 שבה. 

 עם אחתם תוגדר פי בנקיאו פרטלדוגמה: טבלת מדדים ו/
 זה. ל המודולים הקשורים לנושא ותהיה נגישה לכ

טי ובאחריות המציע טבלאות מסוג זה תתעדכנה באופן אוטומ
 כן. אוג לעדכון התולד

בנוסף, המערכת תכלול טבלאות ארגוניות כפי שידרשו, למשל: 
עובדי המועצה בכל המודולים/תהליכים שיעודכנו בשוטף 

 ה מטעם המועצה.שיזום ע"י משתמש מוראו טי טומאו באופן

 

      

וא רסאות התוכנה לגרסאות החדישות שהדרג את גהמציע יש גרסאות  .7

, ההתקנה ר הגרסהי לכל תשלום נוסף עבופיתח ולא יהיה זכא

 ו/או ההטמעה. 

דוח  כל עיבוד, שליפה, חתך אוהמועצה תהיה זכאית לקבל 

 ום.פת תשללא תוסשיבנה עבור לקוח אחר של הספק ל

      

דיווח לרשויות עמוד בדרישות ניהול כספי, על המערכת ל ותאגרס  .8

ת של אות, הוראות חשבונאיוזי, תקני חשבונהשלטון המרכ

ת של גופים רשויות נוספות כולל דרישומשרד הפנים ושל 

 7על , סליקת אשראי, בנקים, מיקוד במסחריים כגון, מס"ב

כו' וכל תקן או דואר ורשות הספרות ומערך הכתובות של 

שראל, כפי נושא ניהול רשות מקומית ביוראה הנוגעים לה

 ת. שיתעדכנו מעת לע

רישות או שינויים בדועצה בדבר עדכן את המעל המציע ל

 הוראות והשינויים שנדרש לבצע במערכת.

התקשרות עם ויים האלה במסגרת ההמציע יבצע את השינ

 וסף.שלום נהמועצה ולא יהיה רשאי לדרוש ת
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 דרישות כלליות  –מפרט טכני 

 שה קיימת ?הדריהאם  ההדריש הנושא מס"ד

קיימת  מתיקי

 באופן

 חלקי

לא 

 קיימת

חידוש  סם כל חודש בחוזר דוא"ל כלע מתחייב לפרצימה גרסאות  .9

 יצוע שדרוג . ופן יזום בעת בבמערכת שלו ,וכן בא

זכאית לקבל כל חידוש, תיקון ו/או תוספת תהיה  המועצה

 .למערכת המוצעת ללא תוספת תשלום

      

חווית   .10

 משתמש

תמש משק משודה במכל המודולים ורכיבי המערכת יאפשרו עב

 ר בניה דינמית של תפריטים,. המערכת תאפשwebחלונאי או 

 ד או משתמש.עדכון לשוניות, ברמת תפקי

      

חווית   .11

 משתמש

כת תאפשר ניווט קל ויעיל בכל רכיביה. עצמים במסכים ערהמ

קישור". כל תתי -מיים "היפריהיו בעלי קישורים דינא

ה תשאפנ המוצעתהמערכות והמודולים במערכת המידע 

 .שתמש אחידהמק וחווית לממש

      

חווית   .12

 משתמש

על שיפ WorkFlowורכבים המערכת תכלול ליכים מעבור תה

דה ובפרט תהליכי עיבוד ערכת. תהליכי עבול כל המודולים במע

 שתמש.אצווה יוגדרו ויתועדו בצורה מובנת למ

      

חווית   .13

 משתמש

מילון כולל  עשיריםהמערכת תכלול מערך של מסכי עזרה 

ה כנים אלה יהיה נגישים בצורעוד תהליכים. תימונחים ות

מסך, פקד,  מות )ברמת שדה,אחידה מכל יישום ובכל הר

 '(.תהליך וכד

      

חווית   .14

 משתמש

הספק יספק למשתמשים חוברות הדרכה דיגיטאליות או 

 פסות בהתאם לצורך.מוד

      

חווית   .15

 משתמש

תור יל מסכי אא ותכלוכל נושמידע בהמערכת תאפשר אחזור 

כן או תכונות. יפוש רשומות לפי שדה או תוהמאפשרים ח

שתמש ם סינון מתקדם ולכל מל מנוע חיפוש עהמערכת תכלו

וא מעוניין לראות דיר אילו מאפיינים/שדות התינתן יכולת להג

 וש.בתוצאות החיפ

      

חווית   .16

 משתמש

וכו' לשני  ח, מסךדה, דוהמערכת תתמוך בייצוא של כל נתון, ש

 קבצים לפחות: סוגי

 ,XLS באמצעות אקסל, כגוןקבצים שניתן לפתוח  - 1וג ס

CSV, XML 

, PDFסה, כגון וכן להצגה והדפם בפורמט דוח מקבצי – 2סוג 

RTF ,DOC. 
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 דרישות כלליות  –מפרט טכני 

 שה קיימת ?הדריהאם  ההדריש הנושא מס"ד

קיימת  מתיקי

 באופן

 חלקי

לא 

 קיימת

הצורך בסיוע  פעול הייצוא תיעשה על ידי המשתמש ללא

 וא(. מקצועי )מחולל מבנה ייצ

נתונים  יים הכולליםאיש י אקסלית קבצהמערכת תאפשר בני

 רה.ע"פ בחי

חווית   .17

 משתמש

לצורך עבודה חריות הספק , לספק כל רכיב דיגטלי נדרש אב

זמני תגובה טכני ,כמו כן התאם להגדרות במפרט הב -שוטפת

 .שלא יפתחו מהמופיע במפרט הטכני

   

הדפסות   .18

 ועבודות

ת ר דוחודה עבוהמערכת תכלול מנגנון לניהול תורי עבו

ת לצפות בהדפסות לפני שתמש, עם אפשרומוהדפסות, לכל 

ההדפסה פסה מתוך קובץ תן, בחירת דפים בודדים להדהדפס

 למדפסת אחרת. וניתוב הדפסה 

למשתמש תינתן יכולת לבטל הפקה של דוח/טופס/תהליך תוך 

 ו.כדי הרצת

      

ערכות נים למהמערכת תאפשר קבלת עדכונים ותייצא נתו יבוא יצוא  .19

GIS המועצה.וש מהמצויות בשי 

      

דעות מתוך היישומים והמסכים שר הפקת הוהמערכת תאפ יבוא יצוא  .20

)פקס,  ושבים  במגוון אמצעיםפקים/משלמים/לקוחות/תלס

SMS.)דוא"ל ודיוור רגיל , 

      

תספק מידע ותפעל באופן משולב עם אתר האינטרנט  רכתהמע יבוא יצוא  .21

ישור חשבונית אוכל לעקוב אחרי ספק י למשל, של הרשות.

 יתרות בכרטיסו. הגיש. תושב יוכל לראות דוחש

      

ערכות תוף נתונים עם מיינה פתוחות לשיות תההמערכ יבוא יצוא  .22

חיצוניות כמו משרדי ממשלה, רשות המסים, בנקים ומוסדות 

פיננסיים, מערכות להעברת כספים )מס"ב, חברת סליקת 

 .עודוצל ספקים אחרים רכות או'( מעהאשראי וכ

      

ך ושדה מתוך קובץ טת נתונים לכל מסהמערכת תאפשר קלי בוא יצואי  .23

 . XLS, CSV, tab delimitedטבלאי סטנדרטי, כגון במבנה 

 המשתמש יוכל להגדיר את המסך שאליו ייקלטו הנתונים

 ולשייך את השדות במסך לעמודות בקובץ.

תונים לה על הנילות שות הרגהמערכת תפעיל את הבקר

 משתמש.יו נקלטים בהזנה ידנית של יקלטו, כאילו היש
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 דרישות כלליות  –מפרט טכני 

 שה קיימת ?הדריהאם  ההדריש הנושא מס"ד

קיימת  מתיקי

 באופן

 חלקי

לא 

 קיימת

המערכת  עברת נתונים מתוך ואלכל תקשורת נתונים או ה אבטחה  .24

המוצעת תהיה מאובטחת בהתאם להנחיות רגולטיביות 

 המתפרסמות מעת לעת.

ערכת תהיה אפשרות להפיק תוצרים מוצפנים בהתאם מל

 הצפנת נתוניור בע PCIלרבות תקן ונים, ופים שלדרישות של ג

 אשראי.

      

המודולים.  תכלול מנגנון גיבוי לכל המערכות ולכל רכתהמע אבטחה  .25

ברקע גם כאשר המשתמשים ד יבוי יהיה מסוגל לעבומנגנון הג

-רכתבתה, נפילת מע, במקרה של השעובדים עם המערכת

 .ה י התקלבאחריות הספק לשחזר נתונים עד חצי שעה לפנ

      

לדרישות ביצוע חיבור מאובטח בהתאם האחריות ל,ספק העל  אבטחה  .26

בת, תחזוקה שוטפת, בלני המשנה לטוונהלי המועצה של ק

 ותמיכה טלפונית וכו'.כונים, טיפול בתקלות עד

   

כללי   .27

 ממשקים

ערכות הקיימות שקי נתונים עם מהמערכת תאפשר ממ

ה בעלות ם כלולתחזוקתבמועצה. עלות פיתוח הממשקים ו

 המערכת.

      

 BIכללי,   .28

ומחולל 

 דוחות

 BI (Business Intelligence) –מודול דע תכלול מערכת המי

נים ממסדי המידע של כלל וחות, שישאבו נתוומנגנוני הפקת ד

הדיווח תמיד יהיה  הנושאים במערכת המוצעת בצורה שקופה.

 (. (Data Miningעדכני ויאפשר חקירת נתונים 

נושא, אשר יכלול נה לכל מודול וביכלול סל דוחות מו דולהמו

השלטון המרכזי הקבועים הנדרשים לרשויות  את הדוחות

ל נתוני אב, ים )אלפונים, דוחות שודוחות ניהוליים נוספ

 ת, יתרות, מאזנים ועוד(.תנועות כספיו

שר חילול ו/או הפקת דוחות חדשים ו/או שינוי דוח ל יאפהמודו

 BIט בפרק מודול רערכת בהתאם למפומשי המ"י משתקיים ע

 ומידע למנהלים.

      

 -כללי    .29

ניהול 

וארכוב 

 מסמכים

 ים עסקייםהול תהליכל מודול לניהמערכת תכלו

עם מספר תחנות אישור ובקרה. המערכת  (BPM)מורכבים

 הליכי העבודה שבוצעו על כל שלבי התהליך.תכלול תיעוד של ת

וגיקת ת את לה לשנוש מורשהמערכת תאפשר למשתמ
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 דרישות כלליות  –מפרט טכני 

 שה קיימת ?הדריהאם  ההדריש הנושא מס"ד

קיימת  מתיקי

 באופן

 חלקי

לא 

 קיימת

רים בדרך, אישו\נות או לגרוע אחראייםיך, להוסיף, לשלהתה

 או ליצור תלות של שדהבקרות לוגיות  לשנות או להוסיף

 כלשהו בשדה אחר.

המערכת תכלול מסך ריכוז של פעולות או נושאים לטיפול לכל 

 משימות לטיפול(. -תמש )תיבת הודעות למשתמש מש

אותם  מסמכים ולקלוט קניתן יהיה לסור ישומיםבכל הי סריקות  .30

ך בהפעלה ישירה של הסורק מתוישירות לתוך המערכת 

 סורק רשת המערכת לרבות

   

 

 

 

 

 
 ישות אבטחת מידע ממחזיק מאגר מידערד

למען הסדר הטוב אנו מעלים על הכתב את דרישות הרשות לאבטחת מאגרי המידע מגורם חיצוני, 
נדרש למאגרי מידע )להלן ספק השירות(, כן גישה תשירות הכרוך במ רך מתןות לצוהמתקשר עם  הרש

 )להלן החוק(. 2017-בטחת מידע(, תשע"זובתקנות הגנת הפרטיות )א 1981-בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א
 

הגדרת איש קשר ייעודי מטעם הספק לכל נושאי אבטחת מידע, גם אם הספק אינו מחויב לכך על  .1.1

 פי דין 

  .ה מוגדרת במפורש על ידי הרשותנבמידע לכל מטרה שאיוש שימור איס .1.2

 מוגדרת על ידי הרשות חל איסור למסור, להעביר, לעבד או להשתמש במידע לכל מטרה שאינה     1.3
   צורה מפורשת ומתועדת. על ספק השירות, לבהיר את השימושים המותרים לעובדיו, על פי ב               

 .והצורך בלבד קידהתפ                
בין ים לכל אדם, בין הוא עובד של הספק וירות רשאי לתת הרשאות גישה אל הנתונפק השסאין  .1.4

ל ידי מנהל המאגר, או ללא אישור מפורש ובכתב מהרשות החתום ע של הרשות או מי מטעמה,

י תפקיד מנהל אשר יוגדר על ידי הרשות לעניין זה והממונה אבטחת המידע של הרשות, למעט

 .כתרל טכניים של המעניהו

לאחר מכן,  למסור את כל הנתונים שבחזקתו לרשות. בסיום תקופת ההתקשרות, על ספק השירות .1.5

, כולל גיבויים ומידע מודפס במידה כל הנתונים מכל מדיה אשר נמצאת בחזקתו עליו למחוק את

לדווח על כך ימו, ור הסתיוניתן טכנולוגית, אשר הגיעו לידיו במסגרת ההסכם או ההתקשרות אש

ר את המידע במערכות הספק מעבר לשנה, ת, בכפוף לדרישות הדין. במידה ונדרש לשמוולרש

  .ת המידע.ח הספק לרשות על מחיקידוו

גנה על המידע בכל המערכות, על פי תכנית ההגנה על המידע, אשר ספק השירות יבצע את תכנית ה .1.6

נית ההגנה על המידע, כחייב ליישם את תרות מתפק השיתקבע על ידי רשות ו/או בשיתוף עמה. ס
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

כנית ההגנה על המידע ה, כפי שיידרש על ידי רשות, תיבחן מחדש תבכל מקרה, אחת לתקופ

 :הסעיפים הבאים אך אינה מוגבלת להם וכנית כוללת אתותעודכן בהתאם לצורך. הת

תמש בשם מששימוש הזדהות: כל תהליכי זיהוי המשתמשים יועברו בצורה מוצפנת, תוך  .1.6.1

בע הרשות. במקרה של עזיבת סיסמאות יהיו על פי מדיניות הסיסמאות שתקהאישי בלבד. 

משתמש בעל  המשתמש.סגירת חשבון  לרשות לצורך לדווח על כך ות מחויבעובד, ספק השיר

 ( Multi Factor Authentication )אמצעי זיהוי לפחות  2מחויב ב , הרשאות ניהול

 

   .דקות 30עד  15לאחר  ,(session time out) שים ללא שימושל משתמורים שיש לסגור חיב

חנות הקצה, השרתים, אבטחה פיזית: על ספק השירות לדאוג להגבלת הגישה הפיזית לכל ת .1.6.2

הפריקה וציוד האחסנה, הנמצאים ברשותו, ולאפשר גישה אליהם רק לעובדים עמדות 

מידע  תעבור הדרכת אבטחבדים לעל העוהנדרשים לגשת לאותו הציוד לצורך עבודתם. 

מת גישה למערכת. על ספק השירות לתעד את רשי ולחתום על טופס סודיות, בטרם יקבלו

 .האת ההדרכה ואת תאריך ההדרכהעובדים אשר עברו 

במידה והרשות בחרה לנהל את המערכת מתוך חצרות הספק במודל ענן ,הספק יעביר  .1.6.3

על הרכיבים  יבת העבודה בדגששל סב מעודכןלאבטחת המידע של רשות תרשים רשת 

המידע  את תחנות הקצה, רכיבי הרשת, רכיבי אבטחת הנמצאים ברשותו. התרשים יכלול

ים יתאר את היצרנים מערכות ההפעלה ן המשמשות את המערכת. התרשומערכות האחסו

שנתית בשימוש. על כל שינויי הקשור בתרשים זה, ספק השירות יעביר עדכון לרשות ברמה 

 .י מהותיוובכל מקרה בו נעשה שינ

מנגנוני הבקרה ואופן מסמך מדיניות אבטחה המפרט את  כמו כן ספק השירות יעביר לרשות  .1.6.4

  ות תאשרה וההגנה למערכות שלו. הרשניהול הגיש

ותעביר הנחיות לביצוע תיקונים נדרשים . רק אחרי אישור הרשות יועברו 
 הנתונים לספק ספק השירות.

וב ני אבטחה קריטיים על כל מערכות המחשות לדאוג להתקנה של עדכהשירו על ספק .1.6.5

נתמכות ומעודכנות  ובאחריותו. אין להשתמש בציוד, תוכנה, או חומרה אשר אינן רשותושב

 .היצרן, אלא אם כן העביר הספק לרשות תכנית מתוחמת בזמן לשדרוג המערכות.על ידי 

הדיסק,  לדר הצפנה מלאה שת, תוגהמערכ במחשבים ניידים המהם ניתן לגשת לנתוני .1.6.6

כל גישה לנתוני המאגר המאגר על המחשב המקומי וב המשתמשים יונחו לא לשמור מידע מן

 .אמצעי זיהוי לפחות 2כוללת תידרש הזהות ה

מעבר הנתונים ברשת: כל הנתונים המועברים בין מערכות המחשוב השונות, יוצפנו טרם  .1.6.7

שרת על ידי רשות. וה רק בהצפנה המאנה יעשש בהצפהעברתם בתווך התקשורת. השימו

  .חוטיות וגם ברשתות חוטיות-אל ההצפנה תבוצע גם ברשתות

הרשאות, עבור טיפול, במקרה של פונים של עובדים בעלי ספק השירות יקצה לפחות שני טל .1.6.8

 .אירוע אבטחה בתיאום עם אבטחת המידע של רשות

לים את לרתי המערכת, הכוחוץ לששמרו מבקרה ותיעוד: המערכת תייצר לוגים אשר י .1.6.9

וצעה . הנתונים יישמרו הפעולה בוצעה ומהיכן היא ב תאריך ושעת הגישה, בידי מי בוצעה,

המוגבלת לאנשי אבטחת המידע בלבד בדגש על  עם גישה, למשך שנתיים בצורה בטוחה

הלות . הרשות תהיה רשאית לדרוש את הלוגים בכל שלב, ולבקר את התנשמירת הפרטיות

 .ת החוק ודרישות מסמך זהורות בהתאם לדרישפק השיס
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

המגיעה מחוץ לרשת הרשות, תבוצע בצורה מוצפנת  גישה אל הנתוניםגישה מרחוק: כל  .1.6.10

כל גישה מרחוק דורשת אישור מפורש של מנהל  .צעי זיהוי לפחות אמ 2הכוללת הזדהות של 

  מידע של הרשותבטחת המונה אהמאגר, או מנהל אשר יוגדר על ידי הרשות לעניין זה והמ

ים המצויים ברשותו, הכוללת תכנית ספק השירות להעביר תכנית גיבויים לנתונ לע .1.6.11

ור נתונים יבוצע רק לאחר אישור צורך. כל מקרה של שיחזשנתי לנתונים במידת ה שיחזור

 ..על הספק לבצע בקרה על הגיבוי ולדווח לרשות במקרה של תקלהמפורש ובכתב, מרשות 

דיות לצורך אלא על מערכות ייעו (Production) הייצור תודות פיתוח על מערכעב צעויבולא  .1.7

דת ממערכת הייצור. רק לאחר סיום )להלן סביבת פיתוח(. סביבת הפיתוח תהיה נפרהפיתוח 

כל עדכון של מערכת הייצור מחייב הייצור הבדיקות בסביבת הפיתוח, יהיה שינוי גרסה במערכת 

 .בטחת מידעזדוני ובדיקת הקוד לא דווידא להעדר קו ולאחר הרשות תיאום ואישור של

 ..מאובטחעל הספק לעמוד בדרישות של פיתוח , יבת קוד על ידי הספקה של כתבכל מקר .1.8

 ככלל, שימוש בנתונים ממערכת האמת לצורך פיתוח, יבוצע לאחר שינויי נתוני האמת .1.9

(Scrambling) מערכת  יאדם אמתי בנותנ נים עםת הנתוכך שלא ניתן יהיה לזהות או להצליב א

 מידע של הרשות.ור של מנהל אבטחת המכלל זה, תחייב אישהפיתוח. חריגה 

ם לגישה אליה הכוללת לכל למערכת וכן למחשבים המשמשי הספק יגדיר מדיניות סיסמאות .1.10

דורות,  10יום,  היסטוריית סיסמאות  180-תווים לסיסמה, החלפת סיסמה אחת ל 7הפחות: 

 .סיסמא ורכבותמ

 פעול המערכת.מחשב ושרת המשמש לתעל כל  נת הגנה מסחריתכהספק יתקין תו .1.11

מגע עם המידע על חובותיהם כלפי הספק ידריך אחת לשנתיים לפחות את עובדיו הבאים ב .1.12

 ערכותיה.הרשות ונתונים במ

 יידע, או חלק מהם לצד שלישי /או התשתיות ו/או המידע ו/באם הספק יעביר השירות ו .1.13

, קוחות הספקמדובר בשירות רוחבי לכלל לם מת התהליך באליום לאחר הש 30, כתבב ותהרש

 .ה מראשיבקש אישור, ובמקרה בו מדובר בשירות ייעודי לרשות

הספק אחראי לחייב להחתים את כל ספקי המשנה שלו הנוגעים לביצוע ההתקשרות   .1.14

 .לעמוד בתנאיה

 
 בכבוד רב,

 שם מלא___________
 }שם הרשות{דע חת המיממונה אבט

 _________________דואל:__
 ___טלפון:________________

 חתימה וחותמת:___________________
 

 ____:____________________אנו מאשרים את הסכמתנו
 חתימת וחותמת חברת הספק
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 
 

 דרישות אבטחת מידע מספק מחזיק מאגר מידע 

 

בעל מידע"( חלות הן על  ת)להלן: "תקנות אבטח 2017-ע"זתקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, התש .א

 תקנות:, והן על מחזיק מאגר מידע. להלן קישור ל"(הרשות)להלן " ______מאגר מידע, רשות 

  pdf-regs-cse-data-ter/Israelienurce_chttps://iapp.org/media/pdf/reso.2017 .ב

 ו יותר מהסעיפים הבאים לפי שיקול דעתו,להחמיר או להקל באחד א אחראי אבטחת המידע רשאי .ג

 ובהתאם למידע הקיים או מעובד על ידו אצל הספק.

בהתאם להוראות התקנות, מחזיק מאגר מידע נדרש לדווח לרשות, אחת לשנה לפחות, אודות אופן  .ד

ות נכם עומדים בהוראלת תגובתכם האם ההמידע. על כן, נודה לקב תבותיו לפי תקנות אבטחוחיצוע ב

 זה אופן.תקנות אבטחת המידע המפורטות במכתב זה ובאי

 דרישות תקנות אבטחת המידע הן כדלקמן: .ה

 

 הנחיות כלליות: .1

נוקט א וכי הוהפרטיות הספק מצהיר כי הוא פועל כנדרש על פי החוק, התקנות ותיקוני הגנת  .1.1

ניו ותקנותיו והנחיות רשם יקו, תקרה כמתחייב מהוראות חוק הגנת הפרטיותבבאמצעי אבטחה ו

 .מאגרי מידע

עמו, אשר יבטיח שימוש נכון בזיהוי המשתמש טחת המידע וסייבר מטהספק ימנה אחראי לאב .1.2

 תקשורתובסיסמא, בהרשאות הגישה למידע ובהגנת משאבי מערכות המחשב והמידע ומערכות ה

 שות. רות מידע השייך להמכיל

 לתקנות אבטחת המידע. 4ט בתקנה הספק יגדיר נוהל אבטחת מידע, כמפור .1.3

ימת מצאי מעודכנת של מערכות המאגר, ה מאגר המידע וכן רשמסמך מעודכן של מבנ הספק יגדיר .1.4

 לתקנות אבטחת המידע.  5הכל בהתאם למפורט בתקנה 

-ת אבטחה גבוהה, אחת למדע שחלה עליהם רגרי מירה למאהספק יבצע סקר סיכונים ומבדק חדי .1.5

 ת.חודשים לכל הפחו 24

על  ייבות לשמירה מוחלטתללות, בין היתר, התחהחתמת עובדי הספק על הצהרות סודיות הכו .1.6

סודיות המידע של הרשות, שימוש במידע רק בהתאם לאמור בהסכם ההתקשרות בין הספק 

 רות. ההתקש בהסכם לרשות ויישום אמצעי האבטחה הקבועים

גרת ההתקשרות, או שימוש במידע ביר לצד שלישי מידע שיתקבל במסספק לא להעההתחייבות  .1.7

 .חרת שלא קשורה לביצוע ההתקשרותהתקשרות, לכל מטרה אפו אליו אגב ביצוע השעובדיו יחש

 התחייבות הספק לאפשר לנציג הרשות לערוך ביקורת אבטחה בכל עת.  .1.8

 שבים המכילים מידע השייך לרשות.חות על מנגד נוזקודכנת ית ומעהתקנת תוכנת הגנה תקנ .1.9

 נאמן. קוד מקור של המערכת ברשות או אצל דא הפקדתהספק יוו .1.10

בר בדיקה נגד חשיפות ואי קיום קוד זדוני באמצעות שקוד המקור עהרשות תוודא  .1.11

 (.Vulnerability Scanסריקת חשיפות אבטחת מידע )

 ת."י דרישת הרשוכנה עפעל התוהספק יבצע הדרכה פרונטלית  .1.12

 .ססת ענן או בחצרי הספקהמערכת תהיה מותקנת על שרתי הרשות או מבו .1.13

 ,CRMליבה פנים ארגוניות, דוגמת  מערכותממשק להמאפשר  APIיש לוודא כי למערכת  .1.14

https://iapp.org/media/pdf/resource_center/Israeli-data-sec-regs-2017.pdf
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

ERP        .'וכד 

 

 תיעוד בלוג: .2

 חותמת זמן ברמת שניות .2.1

 (IP ,UIDמזהה משתמש )כגון  .2.2

 נסיונות גישה .2.3

 שתמשות מילנע .2.4

 ירת ערך קודם.המשתמשים, כולל שמ פעולות עדכון ע"י .2.5

 כניםהעלאות ת .2.6

 קובץייצור והורדת  .2.7

 גישה מרחוק .2.8

 שינויים במערך ההרשאות .2.9

 אבטחת מידע ועיאיר .2.10

 חודשים, לכל הפחות.  24שמירת הלוגים הנ"ל באופן מאובטח, למשך  .2.11

התגלו עיות ששל הב קיום נוהל בדיקה שגרתי של הלוגים למנגנון הבקרה כולל דו"ח .2.12

 נקטו בעקבותיהן.נוהצעדים ש

מידע. ככל האפשר יבוסס התיעוד על רישום אירוע אבטחת  תיעוד כל מקרה שבו התגלה .2.13

 אוטומטי.

 דיווח למנהל אבטחת המידע ברשות במקרה של אירוע אבטחת מידע. .2.14

 אבטחה פיזית וסביבתית: .3

מאגרים, במקום ת את ההמשמשוהספק ישמור את מאגרי המידע וכן את התשתיות והמערכות  .3.1

 פעילות המאגר ורגישות המידע. התואם את אופיגן, המונע חדירה וכניסה אליו ללא הרשאה וומ

יציאה מאתרים בהם מצויות מערכות המידע וכן בקרה יעוד של הכניסה וההספק יבצע בקרה ות .3.2

 ותיעוד של הכנסה והוצאת ציוד אל מערכות המאגר ומהן.

מידתו בתקנות אבטחת מידע, אחת לשנתיים עת, לעניין יצונית או חפנימי הספק יערוך ביקורת .3.3

אבטחת מידע, שאיננו תיערך ע"י גורם בעל הכשרה מתאימה לביקורת בנושא ביקורת חות. הלפ

 אחראי האבטחה על המאגרים.

 הספק ישמור את המידע במערכת כל עוד נמשך השירות. .3.4

 אמצעי הגנה.ינקוט ידים והספק יגביל/ ימנע אפשרות חיבור התקנים ני .3.5

ציבורית אחרת, ללא התקנת או לרשת יחבר את מערכות המאגר לרשת האינטרנט לא  קהספ .3.6

 יבוש.רה לא מורשית או מפני תוכנות המסוגלות לגרום נזק או שאמצעי הגנה מתאימים מפני חדי

בגישה מרחוק באמצעות רשת האינטרנט או רשת ציבורית אחרת, הספק יעשה שימוש גם  .3.7

חוק ואת שר והמאמתים את הרשאתו לביצוע הפעילות מרקתם לזהות את המתם שמטרבאמצעי

 היקפה. 

  גיבויים .4

 .באופן שיאפשר שחזור מלא בעת הצורךבסיס הנתונים יגובה לפחות פעם ביום  .4.1

 ביצוע שחזור רבעוני יזום ודיווח לרשות. .4.2

 מלא אחת לשנה.  DRניסוי .4.3

 השירות. חות, ולכל תקופתשים לפחוד 24יש לשמור גיבויים באופן מאובטח למשך  .4.4
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 ניהול כח אדם: .5

רים, שאות גישה למידע המצוי במאגר המידע רק לאחר נקיטת אמצעים סבירההספק ייתן וישנה  .5.1

 המקובלים בהליכי מיון ושיבוץ עובדים.

הספק יקיים הדרכות לבעלי הרשאות גישה למידע המצוי במאגר המידע, בטרם מתן ההרשאות או  .5.2

-א"מיעסקו בחובות לפי חוק הגנת הפרטיות, התש קיימות. ההדרכותשאות הוי ההרבטרם שינ

חובות בעלי ההרשאות לפי  )להלן: "החוק"( ותקנות אבטחת המידע ומסירת מידע אודות 1981

 החוק ולפי נוהל האבטחה של הספק.

רות הספק יקיים הדרכה תקופתית לבעלי ההרשאות למאגרי המידע של הרשות בנושא מסמך הגד .5.3

אבטחת המידע  פק והוראות אבטחת המידע לפי החוק ותקנותסוהל האבטחה של האגר, נהמ

ך לכל הפחות אחת לשנתיים ובהסמכה ובדבר החובות של בעלי ההרשאות לפיהם. ההדרכה תיער

 ך ככל האפשר למועד הסמכתו. של בעל הרשאה לתפקיד חדש, סמו

 פיתוח מאובטח: .6

 .ת המידע של הרשותחאושר ע"י מנהל אבטל שימקביו א OWASPהספק יוכיח שימוש בתקן  .6.1

 של שפות הפיתוח.אות מעודכנות ונתמכות הספק יוכיח שימוש בגרס .6.2

ישור של מנהל אבטחת מידע וסייבר של יר מסמך אפיון מערכת לאלפני כל פיתוח הספק יעב .6.3

 .הרשות

 .פיתוח המערכת בהתאם לדרישות האפיון .6.4

 אפיון.ברישות אבטחת מידע ום דא קידוויביצוע בדיקות מסירה ע"י הספק לו .6.5

 .צורמבדק חדירה למערכת לפני העברה ליי .6.6

 הגנה אפליקטיבית: .7

 .אם המערכת בענן או על גבי האינטרנט בכל דפי היישום Httpsשימוש בפרוטוקול   .7.1

חוסר ) URL-, מניעת אפשרות למניפולציה של כתובת הWEBבאם מדובר במערכת עם ממשק  .7.2

 .(יף דפי משנהסלא ניתן לשנות או להו ,ףף הדבסו UIDיכולת לשנות 

)כולל  תוך עדיפות לרשימה סגורה של ערכיםמותרים לשדות קלט,  הגדרת רשימת ערכים וטווחים .7.3

 (.CAPTCHAבאמצעות  FORMגנה על ה

 וידוא שאין בדו"חות המופקים מהמערכת חשיפה של שדות שלא נדרשים. .7.4

טבלאות בתוך ווד לות להסגיר קת העלוקטיביוש הקצה הודעות שגיאה אפליאין לחשוף למשתמ .7.5

 לבד או לתת הודעה גנרית.ב לקובץ לוג בהיישום. שגיאות כאלה יש לכתו

ץ העולה לשרת יעבור סניטציה ויישמר מערכת: יש לוודא כי קובבמקרה של העלאת קבצים ל .7.6

 .phpו/או  exeבשרת כקובץ בעל סיומת לא פוגענית כגון 

דע שבמאגר, לבין מערכות מחשוב ין למיתן לגשת מהאשר נ מערכותהפרדה, ככל הניתן, בין ה .7.7

 שות את הספק.אחרות שמשמ

 תיות תוכנה בגרסאות נתמכות בלבד. שימוש במערכות הפעלה, דפדפנים, בסיסי נתונים ותש .7.8

במידה ויש צורך בגישה למערכת מחוץ לסביבה הארגונית או ממכשיר סלולרי, יש להקפיד על  .7.9

 על המידע )זיהוי אישי, הצפנת תווך הגישה, ה מקובלות להגנהת הצפנבשיטו אמצעי הגנה ושימוש

 וקה במערכת(.ייעודי עבור ספק המבצע תחז FWבגישה מרחוק, חוק  ניטור פעולות

 בקרת גישה: .8

 בעת הקשת משתמש וסיסמה  -הגדרת אימות כפול בכניסה למערכת .8.1

 .שי מחדש של המשתמב זיהוהמחיי לאחר פרק זמן של אי פעילות,  Session Time Outהגדרת   .8.2
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 רכת תנוהל מקומית(.ת )גם אם המעדקו 30תהיה  Sessionברירת המחדל לסיום  .8.3

נעו חדירה מכוונת או מקרית התאם לרמת רגישות המידע,  שימנקיטת אמצעי אבטחה הולמים,  ב .8.4

נת , הצפIPS-ו  Firewall-הפחות  למערכת או אל קווי התקשורת בין הרשות אל הספק )לכל

TLS1.2.) 

 הזדהות והרשאות: .9

מאגרים, בהתאם להגדרות התפקיד ובמידה מתן הרשאות גישה למאגרי המידע ולמערכות ה .9.1

 בד ומידור גישה/ עדכון ברמת שדה.רשת לביצוע התפקיד בלהנד

ידים אלה רישום מעודכן של תפקידים, הרשאות הגישה שניתנו ובעלי ההרשאות הממלאים תפק .9.2

 לפחות, או עפ"י דרישת הרשות. הת תקפות אחת לשנהרשאו ל דו"חויכולת הפקה יזומה ש

 י בטבלת ההרשאות.ד לכל שינויישום תיעו .9.3

 לעדית של המורשה.בסיס אמצעי פיזי הנתון לשליטתו הבככל הניתן, אופן הזיהוי ייעשה על  .9.4

, OTP -( יכלול שם משתמש וסיסמא, וישלב מזהה נוסף Adminאופן הזיהוי של משתמש ניהול ) .9.5

 .קבועה, או שדה אחר IPכתובת 

 :שימוש במדיניות סיסמאות .9.6

 תווים. 7 –מלי אורך סיסמא מיני .9.6.1

 שימוש באותיות וספרות. -מורכבות סיסמא  .9.6.2

 .OTP-בהשתמש ניתן ל .9.6.3

 .AD-ניתן לקשר ל .9.6.4

 אכיפת החלפת סיסמא ראשונית. .9.6.5

 נסיונות גישה שגויים. 2שימוש בקאפצ'ה לאחר  .9.6.6

 .םשגויי ניסיונות גישה 5חסימת משתמש לאחר  .9.6.7

 ימים. 180הה דחסימת משתמש שלא הז .9.6.8

 .ים לפחותימ 180הסיסמאות תוחלפנה כל  .9.6.9

 הצפנת הסיסמאות בהצפנה חד כיוונית בבסיס הנתונים. .9.6.10

 יעת השלמה אוטומטית של הסיסמא.נמ .9.6.11

 הגדרת אופן טיפול בתקלות הקשורות באימות זהות. .9.7

למאגר  יסמאותינוי סיטול הרשאות לבעל הרשאה שסיים את תפקידו ובמידת האפשר שב .9.8

 ם סיום תפקידו של בעל ההרשאה.המאגר, שבעל ההרשאה עשוי היה לדעת, מיד ע ולמערכות

 

 אירועי אבטחת מידע: .10

אבטחה של הספק לעניין התמודדות עם אירועי אבטחת מידע, ות בנוהל הקביעת הורא .10.1

רים יים אחם מיידהאירוע ומידת רגישות המידע, לרבות לעניין ביטול הרשאות וצעדילפי חומרת 

אבטחת המידע על אירועי אבטחה ועל  הוראות לעניין דיווח למנמ"ר הרשות ולמנהל הנדרשים וכן

 בעקבותיהם. ת שננקטוהפעולו

 לדאוג למענה אנושי לטיפול באירועי סייבר.יש  .10.2

אודות אירוע אבטחה חמור. הספק ישמור את התיעוד  הספק ידווח גם לרשם מאגרי מידע .10.3

 דשים לכל הפחות.חו 24 , למשךבאופן מאובטח

הצורך בעדכון נוהל האבטחה שלו,  הספק יקיים דיון באירועי האבטחה ויבחן את .10.4

בינונית, אחת לשנה לפחות. במאגרים שחלה עליהם רמת  שחלה עליהם רמת אבטחהבמאגרים 
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 לפחות.  אבטחה גבוהה, אחת לרבעון

 

 דרישות במקרה של פעילות בענן: .11

ע ממשק ישיר ת למנונעל מ STORED PROCEDURESאו   WEB SERVICE-שימוש ב .11.1

 הנתונים.בין המשתמש לשרת בסיס 

 שימוש בגרסאות דפדפנים נתמכות. .11.2

 שיסופקו על ידה.שות בלבד או מכתובות ממשק ניהול בגישה מהר .11.3

 .IPSמימוש  -במקרה של ניהול בענן .11.4

ע"י יאושר או פרוטוקול אחר ש TLS 1.2מימוש הצפנה בתקשורת באמצעות פרוטוקול  .11.5

 רשות.בחת המידע הל אבטמנ

 אבטחת תשתיות: .12

 הפרדת סביבות: .12.1

 ור תופרד מסביבות אחרות.הייצ סביבת .12.1.1

 יצור תתבצע בצורה מבוקרת. העברת אפליקציה מסביבת פיתוח לי .12.1.2

 לא יעשה שימוש בנתונים אמיתיים בסביבת הפיתוח. .12.1.3

ים רתבש CRITICAL עדכוני אבטחת מידע  ביצוע עדכוני אבטחה שוטפים למערכות. .12.2

 ברמה רבעונית.

בין בסיס הנתונים של הרשות לבין  הספק יבצע הפרדה -תונים ייעודי לרשות ס ניבס .12.3

 ם. י נתונים של לקוחות אחריבסיס

 הגנת בסיס הנתונים והקשחתו עפ"י הנחיות הרשות. .12.4

 ניטור שינויים בבסיסי הנתונים והפקת דו"ח לרשות לפי דרישתה. .12.5

 המערכת. בתה שלכל הש יידוע על –זמינות מרבית  .12.6

 ע כל עוד נמשך השירות.מידהת שמיר .12.7

ובקרה על הנתונים בענן וכן אפשרות חד צדדית ת יכולת שליטה הספק יספק לרשו .12.8

 סקת השימוש בשירותי הענן תוך מחיקת המידע באופן שלא ניתן לאחזור.להפ
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 

 

 הצהרה בדבר שמירת סודיות ואבטחת מידע 

היר __________)שם "הספק"( מצ__מך/ים מטעם ___ים מוסנציג/ אנו הח״מ _________________
 :ומתחייב בזה

ן, מכ עצה ובין לאחרלא לגלות, להראות או למסור, בין במשך תקופת התקשרותי עם המו .1
לשום אדם או גוף, שום סודות מסחריים, או אחרים של המועצה ומערכות המחשוב שלה 

פרט, או שום בנשוא מכרז זה,  תקשרותסכם ההושום מידע הנוגע למועצה בכלל ולעניין ה
הן, ענייניהן, לקוחותיהן, ספקיהן, והאנשים ין ברכושן, עסקימישרין או בעקיפמידע הקשור ב

מועצה או הבאים עמהן במגע וזאת בין שהסודות והאינפורמציה ם בהגופים הקשוריאו 
יעו ין שהגעצה ובהאמורים הגיעו אלי כתוצאה מהעסקתי במועצה או במתן שירותים למו

 אופן אחר שהוא. לידיעתי בכל

למטרות ביצועה של העבודה נשוא ההסכם כאמור לעיל שלא כל שימוש במידע לא לעשות  .2
 עצה, כולל בצוע שכפולים, העתקים, וכיו"ב, שלא למטרות אלה.המויצועי על ידי שנמסרה לב

ל חוק בירה עהווה עכי ידוע לי שאי מילוי ההתחייבויות כלפי המועצה על פי הצהרה מ .3
 .1977-תשל"זההעונשין, 

לעיל, למאן דהוא, ללא אישור בכתב  2או  1ר בסעיף העברת מידע כאמוכי ידוע לי ש .4
 ים כלכליים משמעותיים ביותר.נזקל להסב למשרד מהמועצה, עלו

התחייבות זו תמשיך לחול אף לאחר תום תקופת ההסכם האמור. התחייבות זו לא תחול על  .5
 הציבור. ת נחלתבבחינ מידע שהוא

ככל שאזכה במכרז ו לפעול בהתאם לונספח למסמך זה ולחתום על האמור כ מתחייב יעוד אנ .6
מי המעניק שירות במישרין או בעקיפין מטעד ו/או כל מי אף להחתים על נספח זה כל עוב

 .למועצה

 

 ______שם החברה:______________ שם העובד:______________ מס׳ ת.ז. עובד:________

 

 :םולראיה באתי על החתו

 

 

     

 חתימת העובד והמעסיק   תפקיד                  משפחהשם פרטי ו     
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 מפרט טכני

 –רק א' פ
  רכות מידע עמ
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 

 

 

 המערכת הפיננסית. 1

 מבוא

 ת של הרשות.לנהל ולבקר את ההכנסות, ההוצאות וכל פעולה כספי -תפקיד 

יקטים(, תחזית תזרים יון, מלוות, תב"ר )פרוכספיות, תקציב, שר תהמערכת תנהל תנועו -ר תיאו

 זומנים ועוד.מ

ונים )להדמיית תרחישים פיננסיים(, רים, מחשבתנועות והפקת תוצ מסכי עבודה לניהול -כלים 

 ווח למוסדות, תשלומים, מנגנון לבקרת צריכה ועוד.הוראות ודי

סון של , דוחות ומסכים להנהלה הבכירה, אחה, דוחות, ניהול ובקרורידם לשקבצי -ים צרתו

 ומסמכים.תעודות 

ידע מהמערכת תנועות כספיות או צורכות מ לכל מערכות המידע ברשויות המחוללות -ים ממשק

 הפיננסית.

מי פק מקוידית בגין סיתקיים קשר הדוק עם מערכת ההכנסות על מנת לקבל התראה מי -סוגיות מיוחדות 

 ל חוב לרשות.בע

 הדרישותוט רפי

 

 ת  המערכת הפיננסי –מפרט טכני  

 ? האם הדרישה קיימת  הדרישה פירוט נושא מס"ד 

קיימת  קיימת
באופן 

 חלקי

לא 
 קיימת

המערכות   .1
 הנדרשות

לא - מודול תקציב מטפל בתכנון הכספי של הרשות.
 -למילוי

לא -
 -למילוי

לא -
 -למילוי

המערכות   .2
 תהנדרשו

לא - ר מפעלים במקביל.פמודול כספי המנהל מס
 -למילוי

לא -
 -למילוי

לא -
 -למילוי

הפעולות מודול הנהלת חשבונות רושם ומבקר את כל  מערכת  .3
 הכספיות של הרשות. 

לא -
 -למילוי

לא -
 -למילוי

לא -
 -למילוי

 מודול תזרים מזומנים החוזה את מאזן הפעילות הכספית מערכת  .4
 בעתיד.

 לא-
 -יילולמ

לא -
 -למילוי

לא -
 -לויילמ

שא . המציע רשאי לטפל בנומודול קליטת תשלומים )קופה( מערכת  .5
 זה במערכת ההכנסות. 

לא -
 -למילוי

 לא-
 -ילוילמ

לא -
 -למילוי

 כתמער  .6

)מסב 
 לספקים(

לא - מודול מסלקה. 
 -למילוי

לא -
 -למילוי

לא -
 -למילוי

לא - י.ת אשראספקים, התאמהתאמת בנקים, התאמת  מערכת  .7
 -למילוי

לא -
 -לויילמ

לא -
 -למילוי
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 ת  המערכת הפיננסי –מפרט טכני  

 ? האם הדרישה קיימת  הדרישה פירוט נושא מס"ד 

קיימת  קיימת
באופן 

 חלקי

לא 
 קיימת

ת כספית ופעילו המנהל תקציבים מודול פרויקטים מערכת  .8
 בפרויקטים כולל תב"רים.

לא -
 -לוילמי

לא -
 -למילוי

לא -
 -ילמילו

מערכות עזר: מלוות, ערבויות, ביטוח, מעקב צריכה,  מערכת  .9
טוח ס הכנסה, בימערכת חשמל, שע"מ, טלפונים, דיווח למ

 מטרת רווח. אתמיכות בגופים ללומי, לא

לא -
 -למילוי

לא -
 -למילוי

 לא-
 -ילוילמ

למס הכנסה, ל דוחות ומידע מנהלי. דווח כספי, דוחות מודו מערכת  .10
 שויות מקומיות.דיווח בחירות בר

לא -
 -למילוי

לא -
 -למילוי

לא -
 -למילוי

לא - מודול אחזור מסמכים. מערכת  .11
 -למילוי

א ל-
 -למילוי

לא -
 -לוילמי

דרישות   .12
 כלליות

נות, ערכת הפיננסית תכלול את כל הרכיבים, תכומה
חשבונים, מנגנוני עיבוד ותוצרים פונקציונאליות, מ

 במערכת הקיימת. שקיימים
ל את כל הנתונים ההיסטוריים והפעילים המערכת תכי

הכללת בעיבודים במערכת הקיימת. תאפשר הצגתם, 
 כספי.בדוח  המס והפקתם ודוחות לרשויות

   

נתונים עם שאר המערכת ברשות.  ממשקי תלמערכ כללי  .13
מטיים )ללא מגע יד אדם קים צריכים להיות אוטוהממש

 זערי(להפעלתם או מגע מ

   

הלת את המערך הכספי של המועצה יננסית מנהמערכת הפ כללי   .14
 וכל גופי הסמך שלה ,ללא הגבלת מפעלים.

   

ותשתף מידע עם כל ות ותפמש אותכלול טבלהמערכת ת כללי  .15
אות ועם טבל ערכות והמודולים במערכת הפיננסיתמה

וגמה, המדד יהיה זהה בכל המערכות, כות אחרות. לדבמער
או מפני שטבלה אחת שכולן ניזונות מאותה הטבלה מפני 

 מתעדכנת ולאחר מכן מעדכנת את שאר הטבלאות.

   

כל  ידע עםפות ותשתף מהמערכת תכלול טבלאות משות כללי  .16
 .במערכת הפיננסית רכות והמודוליםמעה

   

ם אחד ופעם אחת גדרו במקוונים בכלל יונתוני אב ונת כללי  .17
 בלבד.

   

אם לדרישת בהתבנייה ועדכון תקציב  תאפשר המערכת תקציב  .18
 הרשות

   

טורי כולל  –המערכת תאפשר הצגת התקציב לפני אישורו  תקציב  .19
 .כח אדם  השוואה לשנים קודמות , כולל תקני

   

 כוללתבהצגה -הצעת תקציב המערכת תאפשר הפקת דוח  תקציב  .20
של טורים על פי בחירת הרשות והפקת דוח ריכוז תקציב 

על פי טורי השוואה מהצעת התקציב  2טופס ה בנבמ
 המפורטת.

   

כללי   .21
 חשבונאות

פרסומים  –אות ממשלתיים המערכת תעמוד בתקני חשבונ
 ראלי לתקינה חשבונאיתשמיים מטעם המוסד הישר

גה צהישום וכללי ממשלתית שנועדו להנחיל כללי ר
 פים הממשלתיים.ווברורים לכלל הג אחידים

 הלת חשבונותובלים, הנחיות להנבכללי חשבונאות מק
ודווח כספי ברשויות מקומיות המתפרסמות על ידי משרד 

 הפנים.
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 ת  המערכת הפיננסי –מפרט טכני  

 ? האם הדרישה קיימת  הדרישה פירוט נושא מס"ד 

קיימת  קיימת
באופן 

 חלקי

לא 
 קיימת

 ליכל  .22
 חשבונאות

ע או קביעות אחרות המערכת תהיה מוכנה ליישום דוח ברנ
 ברת. המערכתבר לדיווח בשיטה חשבונאית מצטלמע

להחלת הוראות  עלו"ז שהממשלה תקבתעמוד בכל 
 האמורות.

   

ות הורא  .23
יהול נ

 ספרים

בהוראות ניהול ספרים: הוראות מס המערכת תעמוד 
 הכנסה, חוק מע"מ ותקנותיהם.

   

הול ינ  .24
 דווח ישויות

נים כאשר כל מפעל המערכת תאפשר הקמת מפעלים שו
 תות רשומות,ד כישות חשבונאית עצמאית )עמומתפק

הפיק דוחות כספיים סולו ליות(. ניתן יהיה חברות כלכל
כולל איחוד וח כספי מאוחד למועצה, הלה ודלמפעלים א

 מפעלים אלה בדוח כספי של המועצה.

   

ניהול מגזרי   .25
 ותפעיל

ו חלק המערכת תאפשר לנהל מגזרים תפעוליים אשר יהי
 של המועצה.מדוח כספי סולו 

   

ניהול יחידה   .26
 עסקית

עוסק מורשה,  השר לנהל מגזר עסקי שיהיתאפ תהמערכ
מע"מ תשומות ומע"מ עסקאות,  תפיק חשבוניות, תנהל

פיק דוחות למע"מ ולמס הכנסה. נתוני המגזר יהיו חלק ת
 של המועצה.מדוח כספי סולו 

רת מערכת ניתן לטפל בהוצאת חשבוניות מס במסג
 הכנסות.

   

שינויי   .27
 תקינה

שלו לכל שנוי שיידרש  תכרתאים את המעהמציע יתקין וי
ואי לשכת ר ק כגון,אה משנוי נוהל של גורם במשצכתו

אלי לתקינה בחשבונאות, בנקים חשבון, המוסד הישר
ב או כל גורם מסחריים, משרד הפנים, רשויות המס, מס"

 אחר.

   

רטיסים, ספרי כקות לוגיות על מהמערכת תבצע בדי בקרות  .28
של  רשום כפול עעל מנת למנוספקים, בנקים וכדומה 

 ות וחשבונות.עכרטיסים, תנו

להוראות  חשבונות הבנק בהתאם המערכת תבדוק תקינות
 מס"ב.

המערכת תבדוק תקינות ספרת ביקורת של מספרי ח"פ 
 ותעודות זהות.

   

שלוח, חשבוניות, המערכת לא תאפשר הזנה של תעודות מ בקרות  .29
 רתצה תציין יוות עסקה וכל תעודה אחרת שהמועחשבונ

כפול על פי אותה חשבונית  ם, כדי למנוע תשלומפעם אחת
 ח.פי אותה תעודת משלועל ם מלאי או לרשו

   

המערכת תאפשר הדפסת פרטי שורה לצורך בקרה ומעקב  בקרות  .30
 כי פקודות ומסכי התאמה(.)במס

   

י כל תשלום ותתריע של ספקים לפנצע בדיקה המערכת תב בקרות  .31
גין תשלום קודם, ונית מס בבשק לא הגיש חבמקרה שהספ

פק בתוקף, האם הסכוי מס במקור ם לספק אין פטור מניא
ב על פי חוזה או הזמנה או סכום הפטור עבר את התקצי

 עם תקציב מוגדר(. למכרז )במקרה שלא מדובר בחוזה

   

ממשק   .32
 משתמש

ננסית שיאפשר במערכת הפי פיל והרשאהיוגדרו פרו
כת ברשות ( בכל מערתיערכת הפיננסלצפייה )מתוך המ

כר(. תהיה ט כוח אדם ושרכיבים פיננסיים )למעמשיש בה 
את החלקים של אותה מערכת  שרות לצפות ולבקראפ
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 ת  המערכת הפיננסי –מפרט טכני  

 ? האם הדרישה קיימת  הדרישה פירוט נושא מס"ד 

קיימת  קיימת
באופן 

 חלקי

לא 
 קיימת

 שמייצרים בה תנועות כספיות.

מתוך מסך תקציב או מתוך ות אלה יהיה הקישור למערכ
 "ח או תזרים.כרטיס הנה

סעיף הכנסה ורת תנועה בכרטסת של יצה על שלמשל, לח
סקאות המרכיבות הע םע ך במודול הקופהתח את המספי

 נועה.את אותה שורת ת

ממשק   .33
 משתמש

 הנה"חביתאים מנגנון שיאפשר מתוך תנועות שכר המציע 
 של מערכת 66כר או בדוח לצפות בשורות פקודת הש

 השכר.

ירוט על לקבל פלמשתמש בגזברות תכונה זו תאפשר 
 ודש.רות מדי חבודות השכר העהתנועות המרכיבות פקו

   

ממשק   .34
 תמששמ

יפוש לפי מאפיינים שונים: כל מסך יכלול מנגנון סינון וח
 יכים, סכומים שונים, מספר חשבונית, חוזה וכדומה.תאר

ודות למיניהן )יומן, ל המסכים לרבות פקמנגנון זה יפעל בכ
 יכוי, קיזוז וכו'(.חיוב, ז

   

ממשק   .35
 משתמש

ם אחר יהיה אפשר עצ , דוח או כלמכל מודול, מסך
 ת מאותוסכים אחרים במערכת בלי לצאמלהסתעף ל

ך רישום פקודה יהיה או מסך. למשל, מתוך מסמודול 
 אפשר לעיין בכרטיס המציע.

   

ממשק   .36
 משתמש

ספק קיצורי דרך למסכים שכל משתמש יוכל כת תהמער
 דיר לעצמו.להג

ת מספר מסכים על ידי הקלד ק מעבר ביןהמערכת תספ
 שמו. ואמסך 

   

ממשק   .37
 משתמש

יה אפשר להתקין ל, מסך, דוח או כל עצם אחר יהמודו בכל
ר למערכת ניהול המסמכים ומערכת כפתורים לקישו

ות השייכים הדוחות. ניתן יהיה לקשר מסמכים ודוח
 לאותו מסך, כרטיס, שורה או עצם.

   

ממשק   .38
 משתמש

כוי, יזומן, חיוב, כפל פקודות מכל סוג )ישרות לשתהיה אפ
 ז וכו'(.קיזו

   

ק שממ  .39
 שתמשמ

למקשים )כגון, העתקה  תהיה אפשרות לקשור פעולות
 , בהתאמה(.Vאו  ctrl+Cלמקשי בקה והד

אחרונה באותה שיטה יהיה אפשר לבטל את הקלדה ה
(ctrl+Z.או לשחזר הקלדה ) 

   

ממשק   .40
 תמשמש

 בקה באמצעותפעולות להעתקה והדתהיה אפשרות לבצע 
 .יחת תפריט פעולותבר, עם פתכעמקש ימני ב

   

קליטת   .41
קבצים 

 חיצוניים

י מבנה קבוע או לקלוט נתונים ופקודות לפניתן יהיה 
 במבנה אקסל לרבות פקודת זיכוי.

וספות יוכל ליצור פקודות נמשתמש מורשה במועצה 
 במבנה שהוא ייקבע

  יהיה לקלוט דפי בנק תןני

ביצוע  ספקים לצורךניתן יהיה לקלוט כרטסות של 
 טסותת כרהתאמ

 לוחות סילוקין של הלוואותה לקלוט יניתן יה
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 ת  המערכת הפיננסי –מפרט טכני  

 ? האם הדרישה קיימת  הדרישה פירוט נושא מס"ד 

קיימת  קיימת
באופן 

 חלקי

לא 
 קיימת

וך קובץ חיצוני יופעלו חשוב מאוד: בתהליך הקליטה מת
 כל הבקרות שמופעלות בעת קליטת נתונים ידנית.

התאמות   .42
 בנק

תאמות בנק לאחר המערכת תכלול מסכים לעריכת ה
 דפי בנק.קליטת 

   

התאמות   .43
כרטיסי 
 אשראי

 אשראי. יול מסכים להתאמות כרטיסתכל תהמערכ

 קודות:ההתאמה תיעשה לאורך כל הנ
 הגביה, רישום הכנסה במערכת  -
 שידור לשב"א,  -
יסי רישום בכרטיס הנהלת חשבונות של חברת כרט -

 אשראי,
 בבנק.קבלת הכספים מחברת כרטיסי אשראי  -

   

רישום   .44
ת עמלו

כרטיסי 
 שראיא

ראי לקבלת חשבונית שארות כרטיסי יהיה ממשק לחב
 רישום עמלות מתוך החשבונית.ומהחברה 

   

סריקת   .45
מסמכים 
 וקישורם

תאפשר סריקת מסמכים לכל ישות במערכת המערכת 
 לרבות חשבוניות, פקודות ועוד.

   

קישורים בין   .46
 נתונים

ערכת, מין חשבוניות לחוזים בהמערכת תאפשר קישור ב
, יינו חוזההדורה במערכת תפרט כל חשבונית מהו מק

 הזמנה וכו'.

   

ייצוא   .47
 נתונים

ל מסך ה לאקסל נתונים מכהמערכת תאפשר הורד
 הת, מכול דוח או שאילתבמערכ

   

הכנסות שפועלת המערכת תקלוט ממשקים מכל מערכת  ממשקים  .48
 ותפעל במועצה.

   

קישור   .49
מס  לכספת
 הכנסה

הכנסה ומטי לכספת של מס ר באופן אוטהמערכת תקוש
ון נתוני ניכוי מס כהתאם. הקישור לעדהנתונים ב ןותעדכ

 ומטי. המערכת תדע להפיק קבציםבמקור יהיה אוט
ליצירת מאגר ומחיקתו ודוחות לעדכון. העדכון ייעשה 

אדם או בהתערבות משתמש מזערית.  אוטומטית ללא יד
לא צריך לזכור  שתוזמנת, כלומר, המשתמהפעולה תהיה מ

 ים.להפיק את הקבצ

   

ל והני  .50
 תברים 

ועצה ועד החל משלב אישור מ םהמערכת תנהל תברי
שלב כולל מספר  מערכת תתעד כלמשרד הפנים , ה לאישור

 ישיבת מליאה, סוג מליאה , תקציב נדרש ועוד

   

ול ניה  .51
 תברים 

ר "נות לכל תבהמערכת תנהל תברים ברמת הגדלות /הקט
 ר סידוריכולל מספ

   

ניהול   .52
 ערבויות

 תלל בקשות ממוחשבוערבויות כו המערכת תנהל
 להארכות/מימושים ועוד 

   

ל ניהו  .53
 טיסיםכר

רטיסי אב מסוגים שונים: כרטיסי המערכת תדע ליצור כ
ניכוי במקור,  ספקים, כרטיסים מאזניים רגילים, ללא

 ות בנק.ים, כרטיסי חשבוניכרטיסים תוצאת

   

ניהול   .54
 טיסיםכר

א איבוד ללרי כרטיסים המערכת תאפשר החלפת מספ
 ד(ס )ספק, תקציב ועויהיסטוריה של הכרטה
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 ת  המערכת הפיננסי –מפרט טכני  

 ? האם הדרישה קיימת  הדרישה פירוט נושא מס"ד 

קיימת  קיימת
באופן 

 חלקי

לא 
 קיימת

ניהול   .55
 פקיםס

בכל סיווג וברמת מע"מ המערכת תאפשר סיווג ספק 
וסק בהתאם לדרישת הרשות כגון: חברה/עמותה/יחיד, ע

עוסק  מורשה/פטור/מלכ"ר/תאום מס שירותים ונכסים,
 ם של ביטוח לאומי.ידבצו קיבעת מעבי

 דרוש קיום מסמכים, כגון לאת כתווג, המערבהתאם לסי
אה שלא הוגשה תרוהתתאפשר הזנת חשבונית מס למלכ"ר 

 ין תשלום לעוסק מורשה.חשבונית מס בג

   

ניהול   .56
ספקים בצו 

קביעת 
 מעבידים

ל ספקים שיש לנכות מהם להפריש בגינם תדע לנההמערכת 
הוראות צו הביטוח הלאומי  וסד לביטוח הלאומי לפילמ
ים מידים(. הצגת תשלווקביעת מעב ווג מבוטחים)סי

 .806/857לביטוח לאומי בדוח 

   

ניהול   .57
 ספקים 

התקשורת עם הספק על פי חוק ועל פי גובה המערכת תנהל 
 מכך ולא תאפשר חריגה –ההתקשרות 

   

ניהול   .58
 ספקים 

ת קים והקשר איתם באמצעוהמערכת תאפשר ניהול ספ
 מצד הספקים וללא עלות –פורטל אלקטרוני 

   

התאמות   .59
 כרטיסים

כמו תאמת ספקים והתאמות אשראי תאפשר ה המערכת
 התאמת בנק.

   

דווח   .60
 קיםלספ

המערכת תנהל פורטל ספקים, דיווח לספק על כל פעילות 
 ינו באמצעות כל מדיה נדרשת.במערכת בעני

   

הודעות   .61
 םלספקי

ל תוצר הודעות סלקטיביות לכהמערכת תאפשר הוספת 
 מכתב לספק. ון אישור אוכג

   

הודעות   .62
 ים קלספ

במבנה ,מלל  –קים המערכת תאפשר הפקת הודעות לספ
 אם לדרישת המועצה .ובעיצוב בהת

   

דווח   .63
 לספקים

מכים והודעות המערכת תאפשר למועצה שליחת מס
וכל   SMSמצעות ות מיילים והן באלספקים הן באמצע

 . אלקטרוני אחראמצעי 

   

לא  856דוח  .874-, ו856ודוחות קבצים  קיהמערכת תפ סדוחות למ  .64
הכנסה, כך שהפקת דוח  ש למסישתנה לאחר שסומן כמוג

 סטורי תתאם בוודאות למה שהוגש למס הכנסה.הי

   

תשלומים על דרך קיזוז חובות או  יכלול גם 856דיווח  דוחות למס  .65
 ז ממערכת הכנסות.קיזו

   

. 102ם לפנקס העתקת , לצורך102 המערכת תפיק דוחות דוחות למס  .66
לזקוף מר, תאפשר בוד על בסיס מצטבר, כלועהמערכת ת

ים קודמים. לאחר הפקת דוח מס שלא נשקף בדיווחאת ה
ך שהפקת נתון וסימונו כמוגש, הוא לא ישתנה יותר, כ 102

 שודר למס הכנסה.היסטורי יהיה זהה  בוודאות למה ש

   

בדרך של ניכוי  ור הןקמשל ניכוי ב המערכת תאפשר רישום דוחות למס  .67
בין אם שלב תשלום ושנעשה על ידי המערכת ב במקור

 מש.ידנית על ידי משת נעשה

   

כנו , כלומר, להציג את תו856המערכת תאפשר לנתח דוח  דוחות למס  .68
 הממשק ידידותי.

   

בעוניים תיים, רוחות כספיים שנהמערכת תיצור ד דוחות  .69
יסים, לכל הכרט תו, דוחות יתרוחודשיים, מאזני בוחן

ברמת  מת תב"ר,ודוחות הכנסות והוצאות בר מאזני בוחן
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 ת  המערכת הפיננסי –מפרט טכני  

 ? האם הדרישה קיימת  הדרישה פירוט נושא מס"ד 

קיימת  קיימת
באופן 

 חלקי

לא 
 קיימת

 המשתמש יגדיר.לקה, ברמת קוד מיון שמח

מסוימת המערכת תפיק דוחות יתרות חודשיים לתקופה  דוחות  .70
תאריכי \ךכי ערתארי עם מיון תאריכים גמיש, לדוגמה לפי

לפי  סוף כל חודשב לדוגמה, יתרות מזומן ובנקיםרישום. 
 ערך. תאריכי

   

מותאמים אישית על המערכת תספק מנגנון ליצירת דוחות  דוחות  .71
 מועצה.ידי משתמשי 

   

שיבחרו על המערכת תספק דוחות תקציב על פי סעיפים  דוחות   .72
הכנסות ל יוצבו עמודות "נידי המועצה כאשר בסעיפים ה

על ידי כל רמה שנבחרת הוצאות על פי מודות אל מול ע
 .הרשות

   

המערכת תנהל מלוות שמועצה קבלה ושמועצה נתנה.  מלוות  .73
כת תאפשר מלוות בריבית קבוע ומשתנה עם ובלי רעהמ
מדה. המערכת תאפשר יצירת לוחות סילוקין רגילים, הצ

ה, בועקרן ק ווה )לוח שפיצר(,רן וריבית שגון תשלום קכ
 מקובץ חיצוני. ליטת לוחות סילוקיןהלוואות בלון וק

   

ל הוני  .74
 תמיכות

המערכת תאפשר ניהול תמיכות בעמותות ובהקצאות 
ן. משמע, תספק רשימת תיוג לבדיקת עמידה של יעמקרק

המבקש תמיכה בהוראות נהלי תמיכות. ניתן יהיה  הגוף
 מבקש תמיכה.שהגיש גוף המור מסמכים לש

כן רשימות תיוג ה מטעם מועצה יוכל לעדמורש שמשתמ
 .רשימותלגרוע צמו, להוסיף ואלה בע

   

 המערכת תכלול מסכים לניהול חוזים: ניהול חוזים  .75
 פרטי חוזה -
 פרטי הספק -
 חוזה הכנסות או הוצאות -
 תקופת החוזה -
 כימות החוזה -
 קציביםהוצאות בת שריון -
 חשבוניות לחוזהשור קי -
 היקפו המאושר מתוךחוזה הניצול  -
 ת חוזהריקס -
 ר קלסרמיקום החוזה בקלסר ומספ -
 איתור חוזים לפי שנה, מספר, ספק, מלים מתיאור החוזה -
 עדת חוזים על חוזים חדשים שטרם דווחו.לוו חדוו -

   

ניהול   .76
 הוראות קבע

 אות קבע:המערכת תכלול מסכים לניהול הור
 פרטי הוראת קבע -
 פרטי הספק -
 בנק זהות -
 תקופה -
 בעהוראות קסריקת  -
 קלסר ומספר מיקום הוראת קבע בקלסר -
איתור הוראות קבע לפי שנה, מספר, ספק, מלים מתיאור  -
 את הקבע.רוה

   

המערכת תכלול מחשבונים )סימולטורים( להדמיית  מחשבונים  .77
מת הכרטיס ים יפעלו ברתרחישים פיננסיים. המחשבונ

ו פשרחשבוני החישוב יאות. מת שלמובודד ועל אוכלוסיה
ם נתוני בדו עםגם הדמית חישוב רטרואקטיבי ויע
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 ת  המערכת הפיננסי –מפרט טכני  

 ? האם הדרישה קיימת  הדרישה פירוט נושא מס"ד 

קיימת  קיימת
באופן 

 חלקי

לא 
 קיימת

 היסטוריים.

 מחשבון נוספים שיהיו: מחשבונים  .78
 תשלומים,ן ווהי -
 הצמדה וריבית כולל לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה,  -
 ס"ב.פי הוראות מבדיקת אפשרות קיום חשבון בנק ל -

   

ממשק   .79
למשרדי 
 ממשלה

) מיתר( ומשרד הרווחה ק עם משרד החינוךת ממשלמערכ
ורדת קבצים וקליטת אפשר הממשק ייבים , התקצ –

 בדיםועפקודות יומן אוטומטית וללא התערבות 

   

למערכת מנגנון התראות הן לחריגות והן להתראות יזומות  התראות  .80
ות וחים וכל יש,חוזים, ביטבנושא פגי תוקף ערבויות 

 הלקוחחירת פי ב לאחרת במערכת ע

   

ים תשלומ  .81
 פקיםלס

    רכתוך המעניתן יהיה להדפיס צקים מת
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 מערכת ההכנסות )גביה( ואכיפת הגביה  .2

 מבוא

הל את כל הכנסות המועצה מיחידים, עסקים משרדי ממשלה, בגין מסים ומתן נל -תפקיד 

 שירותים.

ל פי פרמטרים. יוב עכל ח לב וגביה. המערכת תדע לחולחיוות נהל תנועהמערכת ת -תיאור 

ול מגוון מסלולים לאכיפת כת תכל. המערתנהל מגוון תהליכי גביה במקבילערכת המ

 האוכלוסין של הרשות. הגביה. מערכת הגביה תכיל מאגר

מסכי אוכלוסין.  מסכי עבודה לניהול תנועות חיוב וגביה של חייבים. מסכי עבודה לניהול -כלים 

, מחשבונים )להדמיית תרחישי םיחרים. הפקת תוצריוב איות חולניהול נכסים וישעבודה 

 וח למוסדות, ועוד.ת ודיוהוראו חיוב(,

להנהלה הבכירה  BIוחות ומסכי ובקרה, תחזית הכנסות, ד למידע ללקוחות, דוחות ניהו -תוצרים 

 ועוד.

 וללותחערכות מידע המן מברשות. עדכורכות המידע קבלת פרמטרים לחיוב מכל מע -ממשקים 

 ירותים לאזרח באינטרנט.חוב. פורטל שגין סטאטוס הים בחיוב

 ת על אוכלוסיית הרשות יופץ למערכות אחרות.מהמערכמידע 

ו/או בתשריטי  GISתשתית לבצוע סקר נכסים )מדידות( במערכת  להמערכת תכלו

 אוטוקאד.

 שונים. תתאפשר קליטת נתונים ממקורות

ביה( תתבסס על רישום כת ההכנסות )גהפיננסית. מערכת המער וק עםדיתקיים קשר ה -ות מיוחדות גיסו

 קרה על הרישומים.ת עם בצדדי-וד

 וני בעלי נכסים.תנהמציע יבצע טיוב של   -טיוב נתונים 

 פירוט הדרישות

 מערכת ההכנסות  –מפרט טכני  

 ?  שה קיימתהאם הדרי פירוט הדרישה נושא מס"ד

קיימת  קיימת
באופן 

 חלקי

לא 
 ימתקי

המערכות   .1
  הנדרשות

לא - מודול שרותי קהל.
 -למילוי

 לא-
 -ילמילו

לא -
 -למילוי

לא - ים.נומודול ניהול ומחולל חיובים לנושאים ש מערכת  .2
 -למילוי

לא -
 -למילוי

לא -
 -למילוי

לא - מודול קליטת תשלומים )קופה(. מערכת  .3
 -למילוי

 לא-
 -ילוילמ

א ל-
 -למילוי

א ל- ה.קמודול מסל מערכת  .4
 -למילוי

לא -
 -למילוי

לא -
 -למילוי

לא - ביה.מודול אכיפת ג מערכת  .5
 -למילוי

לא -
 -למילוי

לא -
 -למילוי

לא -לא -לא - ומחזיקים  םימודול ניהול נכס מערכת  .6



 
                                                            

  מועצה   מערכות מידע לניהול השל  לאספקה, התקנה ותחזוקה 10/2022י פומבכרז מ

  197מתוך  75עמוד    
 

 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 מערכת ההכנסות  –מפרט טכני  

 ?  שה קיימתהאם הדרי פירוט הדרישה נושא מס"ד

קיימת  קיימת
באופן 

 חלקי

לא 
 ימתקי

 -למילוי -למילוי -למילוי

לא - מודול דוחות ומידע מנהלי. מערכת  .7
 -למילוי

לא -
 -למילוי

לא -
 -למילוי

לא - מסמכים. אחזור מודול מערכת  .8
 -למילוי

לא -
 -למילוי

לא -
 -למילוי

המערכת תכלול את כל הרכיבים, תכונות,  לליותדרישות כ  .9
מנגנוני עיבוד ותוצרים  ,םפונקציונאליות, מחשבוני

  שקיימים במערכת הקיימת.

 כמו כן, המערכת תכיל את כל הנתונים ההיסטוריים
 ת.מערכת הקיימוהפעילים ב

      

המערכת הפיננסית  ס נתונים משותף עםבסי ערכתמל כללי  .10
ה המחוללות יקר אלות )בעאחרות ברשומערכות 
 חיובים(.

      

ר דע בכל נושא המתואימהמערכת תאפשר אחזור  כללי  .11
בסעיפי "המערכות הנדרשות". לשם כך המערכת תכלול 

 מנוע חיפוש עם סינון מתקדם.

      

יבים אותה המרכ דוליםויישומי מערכת ההכנסות והמ ליכל  .12
 ת ושארבאופן אינטגרטיבי עם המערכת הפיננסי יעבדו

 ות המרכזיות. המערכ

      

לכל המערכות  תוהמערכת תכלול טבלאות משותפ כללי  .13
 במערכת ההכנסות.והמודולים 

      

בלבד. לא נתוני אב ונתונים בכלל יוגדרו במקום אחד  כללי  .14
 ות.יינה כפילויתה

      

ולאטורים( לחישוב ול מחשבונים )סימת תכלהמערכ כללי  .15
ות שונות וכן ברמת וכלוסיסות לאחזית הכנחיובים, ת

גם הדמיית  והכרטיס הבודד. מחשבוני החישוב יאפשר
 חישוב רטרואקטיבי על נתונים היסטוריים. 

      

ו/או ים סרוקים( המערכת תנהל מסמכים )כולל מסמכ כללי  .16
נישומים,  ות שלותנוע לכרטיסים הקשוריםקבצים 
 , אירועים ועוד.הנכסים

      

ל דוחות מתקדם גמיש וידידותי ל מחולת תכלוהמערכ כללי  .17
)כולל שדות  תולמשתמש,  תתאפשר הוספת שד

 ים(, לרבות תרשימים. ימחושבים ותוצאת
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 מערכת ההכנסות  –מפרט טכני  

 ?  שה קיימתהאם הדרי פירוט הדרישה נושא מס"ד

קיימת  קיימת
באופן 

 חלקי

לא 
 ימתקי

בצע ניתן יהיה להמערכת תכלול מחולל מכתבים, בו  כללי  .18
 שדות דינמיים.  וספתולל הכקיימים  במסמכים שינויים

מאי. ופן עצחדשים והטמעתם בא נוסף בניית מסמכיםב
 רבות אפשרות שמירת מסמך בכרטיס תושבל

   

סריקת המכתבים המובנים ישירות  תאפשר המערכת כללי   .19
לחשבונות,  ללא צורך בשמירת הדוח  או הדפסתו טרם 

 הסריקה. 

   

תאריך  כגון,ועים בנועה תהיה בעלת מאפיינים קת כל כללי  .20
שמרו וב מקורי ועוד. מאפיינים אלה ייום חיצירה, סכ

גם לאחר סגירת שנה או הורדת התנועה לקובץ  ל הזמןכ
 היסטוריה.

      

המערכת תכלול תיק תושב/נישום/לקוח שיכיל מידע  כללי  .21
של המערכת  אינטגרטיבי לגביו מתוך המודולים השונים

תברואה,  ינוך,ים, חמשונים )ארנונה,  ולפי נושאים
צג ח וחניה(. המידע יויקוכתבי אישום, פשלטים, 

 כפורטל שירותים לתושב.נטרנט באי

, יכלול את סמל הצהפורטל יעוצב על פי דרישות המוע
 טל יאפשר תשלום חובות למועצה.המועצה.  הפור

      

 מספר תחנותעבודה בעלי המערכת תתמוך בתהליכי  כללי  .22
לל אחד. כו ר ממודולם יותעורבימאישור ובקרה בהם 

 שור.נים אייכוז של פעולות בתהליך הטעומסך ר

      

 .המערכת תיצור מעקב אחר תיק שהוצא מהארכיון כללי  .23
ל  רשומת המעקב תכלול תאריך הוצאת התיק, בע

התפקיד שקיבל את התיק, שיוך ארגוני, מטרה, תאריך 
 רה.החז

      

 לומים ואכיפהת, תשחובו להמערכת תיתן שרות ניהו כללי  .24
 ת חניה, דוחואחרות כגון רישוי עסקים, חוגים רכותלמע

 ופיקוח.

      

ם, וחתימות יסהמערכת תעקוב אחר אשורים, סטאטו כללי  .25
ונים. המערכת תאפשר מעקב אחר לאורך התהליכים הש

יוב, אישור תהליכים מורכבים, כגון אישור ביטול ח
 לטאבו ועוד.

 

      

26.  
 כללי

הול משימות ך נימער לעובדק למנהל ותספכת ערמה
פניות ומעקב עד  יצירת לרבות:)אישיות ומחלקתיות( 

 הילסיום הטיפול בפניה, סריקת מסמכים לפנ
הספציפית, ניהול תזכורות, פניות אישיות או גורם 

או מחלקה אחרת, יצירת תיעוד  מטפל ספציפי אחר
ספר מציפי או לשתמש ספת הודעות למירועים, הפצא
 ם בו זמנית שתמשימ

 חות בכל שלב.   כת תאפשר יצוא דוהמער
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 מערכת ההכנסות  –מפרט טכני  

 ?  שה קיימתהאם הדרי פירוט הדרישה נושא מס"ד

קיימת  קיימת
באופן 

 חלקי

לא 
 ימתקי

27.  
 יכלל

ניהול כספי ורישום יכלול ביקורת מובנת למניעת 
 שגוי. םטעויות ורישו

   

28.  
 כללי

על המערכת לעמוד בדרישות ניהול כספי ודיווח של 
ה יות מס הכנסמשרד הפנים, תקני חשבונאות, רשו

 ומע"מ.

   

29.  
 כללי

    .צדדית-טת רישום דול שיבסס עתהמערכת ת

30.  
 כללי

 בסיס מזומן.שה על יב ייערישום הכנסה בכרטיס החי

 סירישום הכנסות למערכת הפיננסית ייעשה על בס
 מזומן.

המערכת תהיה ערוכה לעבור לשיטת רישום על בסיס 
אחרת( מצטבר )לפי המלצת דוח ברנע או כל קביעה  

 ם.בהתא תק למערכת הפיננסיי תנאי הממשושינו

   

31.  
 כללי

ים את המערכת שלו לכל שנוי קין ויתאהמציע ית
ה משנוי נוהל של גורם במשק כגון, כתוצא שיידרש

הישראלי לתקינה  דסלשכת רואי חשבון, המו
בחשבונאות, חברות כרטיסי אשראי, בנקים, משרד 

 רם אחר.ים, רשויות המס, מס"ב או כל גוהפנ

   

32.  
 כללי

ל כאשר כל מפעונים לים שעהמערכת תאפשר הקמת מפ
 שומות,שות חשבונאית עצמאית )עמותות רקד כימתפ

כלכליות(. ניתן יהיה להפיק דוחות הכנסות לכל  חברות
אלה ודוחות הכנסות מאוחדים למועצה,  דרמפעל בנפ

וח הכנסות של הכוללים איחוד מפעלים אלה בד
 המועצה.

   

33.  
 יכלל

חלק  יהיו רמגזרים תפעוליים אשפשר לנהל המערכת תא
 מדוח של המועצה.

   

34.  
 כללי

סק מורשה, היה עוסקי שיהמערכת תאפשר לנהל מגזר ע
מ "תפיק חשבוניות, מע"מ עסקאות, תפיק דוחות למע

ולמס הכנסה. נתוני המגזר יהיו חלק מדוח כספי  של 
 המועצה.

   

35.  
 כללי

 גורפים SMS המערכת תאפשר שליחת מסרוני
 תכים מכל מסך מידע במערופרטני

   

ק ואינטגרטיבי כונים באופן חלהמערכת תקבל עד כללי  .36
 .GIS-ת הממערכו

      

 ,במהלך אחד GIS-המערכת תייצא נתונים למערכת ה כללי  .37
ר להפיק תרשימים ומפות באופן מידי ללא כך שיאפש

 עיבודי ביניים.

      

מנהלים מידע ל תמכו במערכתהמערכת והמודולים י כללי  .38
 ת.יננסים במערכת הפזומנירים מזובפרט תחזית ת
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באופן 

 חלקי

לא 
 ימתקי

ים )שותפות / מחזיק ריבוי המערכת תאפשר רישום כללי  .39
 יורשים(

כון כתובת דעלכל תקופת בעלות על נכס ספציפי ו
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          למשלוח לכל מחזיק                                    

   

המערכת תתמוך במודול משלוח שוברים מזדמנים ו  כללי   .40
 תקופתיים בדואר אלקטרוני. 

   

המערכת תאפשר איתור ת"ז דינאמי, כלומר בעת הקשת  כללי   .41
מס' לקוח חלקי המערכת תציג את כל הלקוחות 

 המכילים את  המספר.  

   

המערכת תשמור היסטורית פרטי לקוח אחרון שהיה  כללי   .42
 בטיפול.

   

המערכת תאפשר קליטת קבצים מגורמי חוץ כגון מס"ב  כללי   .43
 ושב"א.

המערכת תבצע עדכון גורף פרטי חייבים בעקבות 
הנתונים שיתקבלו. לדוגמא, הארכת תוקף כרטיסי 
אשראי, החזרי הוראות קבע, ביטולי הוראות קבע 

 באשראי, 

המערכת תפיק מכתב לחייב ותתעדו בחשבון החייב 
 באופן ממוכן.

   

המערכת תאפשר קליטת קבצים חיצוניים במבנה של  כללי  .44
 אותם הקבצים. לדוגמה, קבצים מבנק הדואר. 

המערכת תפעיל את כל הבקרות שמופעלות על רישום 
 ידני של נתונים, כאילו נתוני הקובץ נקלטו ידנית.

   

המציע יערוך טיוב נתונים אשר להם תאריכים לא  כללי   .45
ף הסכמי שכירות / הנחה מעל מספר הגיוניים כגון: תוק

 מסוים של שנים.

   

המערכת תאפשר פתיחה של תיק תושב באינטרנט  כללי   .46
 ותשלומים דרכו.

   

    המערכת תאפשר ניהול ועדות הנחות ממוחשבות.  כללי  .47

    המערכת תשמור היסטוריית הנחות כולל תאריכי סיום. כללי  .48

למחלקת הגביה המערכת תאפשר הגשת בקשות  כללי   .49
באמצעות טפסים דינמיים ככל שיידרשו במחלקה ובכל 

 הנושאים, כולל טפסי הנחה, בקשות להחלפות ועוד.

   

המערכת תאפשר גבייה מרוכזת של חיובי ארנונה  כללי  .50
,רווחה , מים , ביוב ועוד באמצעות הפקת חיוב ברמה 

 של קיבוץ, מוסד ועוד.
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באופן 

 חלקי

לא 
 ימתקי

גבייה מרוכז ברמת משלם,  המערכת תאפשר הפקת דוח כללי  .51
סוג חיוב , סעיף תקציבי וסכום או בכל מבנה אחר 

 שיידרש על ימי המועצה.

   

למערכת יכולת לבצע ממשק ולקלוט נתוני אוכלוסין על  כללי  .52
ידי המשתמש ברמה רבעונית/חודשית על פי קביעת 

 המועצה

   

כיווני למערכת הרווחה במועצה  , -למערכת ממשק דו כללי  .53
מערכת תבצע חיוב ,תפיק הודעות ותארכב אותם ה

 בכרטיס החייב/הקיבוץ/המשלם .

   

המערכת תאפשר הפקת מכתבים מתוך המערכת  כללי  .54
לתושבים כולל משלוחם לתושב בכל אמצעי שהמועצה 

תבחר, לאחר שליחת המכתב לתושב המכתב יאורכב 
 באופן אוטומטי בכרטיס התושב 

   

להוסיף לכל כרטיס נכס מספר  במערכת יהיה ניתן כללי  .55
 מתגוררים בנכס וכל שדה נוסף שיידרש על ידי המועצה 

   

המערכת תאפשר למשתמש להגדיר אישורים/מכתבים  כללי  .56
במערכת בתצורה דינמית ובהתאם להחלטת המשתמש, 

המערכת תאפשר לשלוח האישורים/המכתבים 
 באמצעות המייל וכן תארכב אותם בכרטיס החייב .

   

המערכת תאפשר תצוגה קלה ונוחה של מצבי חשבון  כללי   .57
למשלם מרובה נכסים , הן בהצגת החיובים והן 

 שניות . 5בקריאתם ,כמו כן טעינת משלם תארך עד 

   

המערכת תדע לנהל במנגנון הצמדות וריבית לנהל  כללי   .58
חיובים במועצה , תוך שילוב מספר מנגנונים בתוך 

 כרטיס התושב .

   

המערכת תנהל מנגנון חישוב ריבית רבעוני/חציוני/  י כלל  .59
חודשי/יומי  ברמת חיוב לדוגמא מים וביוב רבעוני, 

חודשי/יומי בהתאם להחלטת -פיקוח חצי שנתי, ארנונה
 המועצה .

   

המערכת תאפשר חישובי רטרו והחלפת משלם ו/או  כללי  .60
 ת קופועדכוני הנחה ברמת ימים ות

   

תשלומים בהתאם לדרישת  ר עריכה של המערכת תאפש כללי  .61
 קבלות חיוב/זיכויהמועצה , כולל הפקת 

   

בתי  ימס פשר הפקת דוחות ברמת ישוב,כת תאהמער כללי  .62
 עסקים ,תלמידים וכל דרישה נוספת של המועצה אב,

   

המערכת תשלוף דוחות בקרה והתראה מתוזמנים על כל  כללי  .63
 ,כולל תאריכי סיום שדה אב במערכת 

   

       המערכת תנהל רשומות אוכלוסין של המועצה במערכת.  אוכלוסין  .64
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 חלקי

לא 
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ממבט של המערכת תנהל פרטי אוכלוסין  אוכלוסין  .65
משלם/לקוח/בעל נכס, ממבט של זכאי להנחה וממבט 

 של גורם חיוב )תלמיד במערכת החינוך(.

      

מודול ניהול אוכלוסין יהיה בעל ממשקים למערכות  אוכלוסין  .66
הול אוכלוסין של משרד הפנים: מערכת גחלת ומערכת ני
קובץ מקומי לרבות  –רשם אוכלוסין של משרד הפנים מ

 טים שאינם תושבי המועצה.איתור של פר

      

ישות אוכלוסין תהיה בעלת טבלאות לקליטת מידע  אוכלוסין  .67
עסקי על הנישום )מוסר תשלומים, רישום במאגרים 

 עסקיים ועוד(.

      

המערכת תאגור מידע עסקי על אוכלוסיית החייבים,  וסיןכלאו  .68
פרטי חשבונות בנק, רכוש ונכסים ועוד. הכול כפוף לחוק 

 גנת הפרטיות.ה

למשל, אם חייב שילם בהמחאה ואין פרטי חשבון בנק 
בכרטיס האב מידע זה ירשם אוטומטית בכרטסת 

 החייב.

שר שדות מידע עסקי יהיו רבי מופעים דהיינו, יהיה אפ
 ן בנק אחד.-לרשום יותר מח

המערכת תאגור פרטי איתור נוספים כגון מספרי טלפון, 
 דוא"ל ועוד. 

      

המערכת תאפשר איתור, שליפה וניתוח של אוכלוסיית  יןאוכלוס  .69
המועצה מול מערכת המידע  של מרשם האוכלוסין של 

 משרד הפנים.

      

משפחה:  בעל  מודול האוכלוסין תקשר בין קשרי אוכלוסין  .70
ים, ילדים, כל זאת מתוך כרטיס ואישה, אחים, הור

 המשלם או בעל הנכס. 

      

ע טיוב של נתוני בעלים בכרטיסי הנכסים המציע יבצ אוכלוסין  .71
 ויצמיד להם את מספרי הזהות והכתובות הנכונים.

      

המערכת תאפשר ביצוע אימות כתובות מול מרשם  אוכלוסין  .72
וצת לקוחות ולפרט לרבות עדכון כתובת האוכלוסין לקב

לכתובת עדכנית, כמו כן תיעוד חדשה בספרים ומשלוח 
 כי השינוי במשרד הפנים.   היסטוריית כתובות ותארי

   

       המערכת תדע לנהל קופה ו/או קופות במקביל. קופה  .73

המערכת תאפשר לקופאי הזנת סוג שטרות שהתקבלו  קופה  .74
 ן. בעת קבלת תשלום במזומ

   

המערכת תאפשר לשלם בכל אמצעי התשלום המוכרים  קופה  .75
במשק: מזומנים, שקים, כרטיסי אשראי, הוראות קבע 

אשראי, הוראות קבע בבנק, קיזוז מול יתרת החייב ב
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 בכרטיס ספק במערכת הפיננסית.

    המערכת תאפשר לשלם באפליקציה קופה  .76

ף למס' פעילויות בו המערכת תדע להנפיק קבלה למשתת קופה  .77
 סעיפי ההכנסה יתפצלו למס' סעיפים. זמנית אשר

      

צעי תשלום אחד המערכת תתמוך בתשלום העסקה באמ קופה  .78
 או יותר.

      

המערכת תתמוך בתשלום שובר באמצעות מסלקה  קופה  .79
 באמצעי תשלום אחד או יותר.

   

פרטי המערכת תתמוך באיתור עסקה על פי, תאריכים,  קופה  .80
ל מקומות בנק, מספר המחאה, מספר כרטיס אשראי בכ

 התשלום כולל אינטרנט וקופות.

      

 לה על התשלום אותו שילם. המשלם יקבל קב קופה  .81

בקבלה  יפורטו התשלומים בהתאם למועדים שבהם 
שולמו או ישלמו בעתיד)בכרטיסי אשראי והמחאות 

פיע דחויות(.  כנגד כל תשלום בכל אמצעי תשלום תו
בקבלה שורה שבה יפורטו מועד התשלום, סכום 

ספרות אחרונות של  4התשלום פרטי ההמחאה ו/או 
רה של מזומן ירשם מזומן. כרטיס האשראי. במק

במערכת ההכנסות יחולקו התקבולים כנגד כל סעיף 
 תקציבי במועדים המפורטים בפרטי התשלום.

 וכן יתרות חוב ככל ונותרו בספרי המועצה. 

      

המערכת תאפשר לאחר הפקת קבלה אפשרות להזין  קופה   .82
  טלפון נייד של התושב ,לשליחת קבלה אליו

   

ת תתמוך בהצגת  תשלומים שבוטלו לרבות המערכ קופה   .83
ביטול עסקה, ע"ג הקבלה, תוך אפשרות הפקת קבלה 

מפורטת או מסוכמת לבחירת המשתמש  ובו יופיעו 
 סיבת ביטול / החזר תשלום.

   

ממשק    .84
לחברות 

 כרטיסי אשראי

המערכת תקבל מידע מחברות כרטיסי אשראי בדבר 
עסקאות. המידע  כרטיסים שגויים, שינויי תוקף, ביטולי

חייבים בהתאם, ו/או \את כרטיסי התושבים יעדכן
 כרטיס חדש שיעודכן אוטומטי

   

שידור ביטולים   .85
 לשב"א

המערכת תאפשר לשדר לשב"א ביטולי עסקאות 
 רים בסכומים שליליים(.)שידו

   

שידור צקים   .86
 לבנק

המערכת תאפשר לשדר צקים וקליטה ממוחשבת 
 לחשבון בנק של המועצה

   

 ניהול מכירה של כרטיסי כניסה לאירועי תרבות: אירועי תרבות  .87

 קורא ברקוד לכרטיסים שנמכרו, -

 ממשק למסופונים לקריאת כרטיסים, -
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 ביטולי כרטיסים עודפים, -

 טיסים כפולים,עת כרמני -

ניהול קופה ניידת לקבלת מזומנים, התאמות למזומן  -
 בקופה ודוחות הפקדה לקופת המועצה,

 

הדוחות של המערכת ההכנסות יכללו את כל הדוחות  דוחות  .88
הקיימים במערכת הקיימת בתוספת דוחות 

 שהמשתמשים יבקשו מעת לעת.

      

כת ויאפשר בניית דוחות מחולל דוחות יהיה כלול במער דוחות  .89
די המשתמשים מכל תוכן במערכות הפיננסיות על י

לאקסל ומערכות אחרות אצל המועצה. כל דוח יועבר 
 בלחיצת כפתור כאשר הגיליון יפתח ישירות למסך.

      

המערכת תציג חובות לפי גיל החוב, כל תנועה של חוב  דוחות  .90
 לפי הגיל שלה.

      

ת אשר נדרשים על ידי את כל הדוחו המערכת תכלול דוחות  .91
משרדי ממשלה, לרבות דווח על נתוני ההכנסות הנכלל 

בהתאם להגדרות ההצגה של דוח כספי שנתי או רבעוני, 
 משרד הפנים.

המציע יעדכן את הדוחות בהתאם להוראות של משרדי 
 הממשלה.

 יצירת הדוחות תדרוש מעורבות מזערית של המשתמש.

על ידי  לפי תקופות שמוגדרותדוחות כספיים יוצגו 
משרדי הממשלה. משמע, המערכת תדע להרכיב גבייה 

חינוך )ספטמבר ויתרות של הכנסות שנגבות לפי שנות 
עד דצמבר( להכנסות ויתרות הנגבות לפי שנות דווח 

 חשבונאי )ינואר עד דצמבר(.

      

המערכת תספק דוחות על גיול חובות בהתאם לדרישות  דוחות  .92
 פנים.משרד ה

      

במערכת דוחות מובנים לבקרת נושא ההנחות כגון,  דוחות  .93
 ת.הצלבת נתונים מדוח ביטוח לאומי לדוח ההנחו

      

במערכת דוחות בחתכים שונים למנהל המחלקה לבקרת  דוחות  .94
העבודה של עובדי המחלקה. הדוחות יכללו זיהוי 

  . 'וכוהעובד, תיאור פעולה, סיכומים סטטיסטיים 

      

דוח המציג קרן וריבית בפריסה רב שנתית. הזכיין  דוחות  .95
 יתאם את תוכן ועיצוב הדוח עם המועצה. 

      

דוח יתרות יהיה גמיש ויציג את הנתונים במספר צורות:  וחותד  .96
לפי נושאים ושנים, לפי טווחים של סכומים, לפי שנים 

 וסוגי נכסים, לפי אזורים ועוד. דוח היתרות תצרף גם
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 מערכת ההכנסות  –מפרט טכני  

 ?  שה קיימתהאם הדרי פירוט הדרישה נושא מס"ד

קיימת  קיימת
באופן 

 חלקי

לא 
 ימתקי

מידע סטטיסטי ליד הנותנים. הפקת הדוחות יהיה קל 
ונהיר כך שמשתמש במחלקת הגביה יוכל להפיק את 

 ה המציע. הדוחות ללא עזר

המערכת והמודולים יתמכו במערכת מידע למנהלים  דוחות  .97
 ובפרט תחזית תזרים מזומנים במערכת הפיננסית.

   

נת של דוחות ניהוליים המערכת תאפשר הפקה מתוזמ תזמון –דוחות   .98
תראות בדואר אלקטרוני )לדוגמא, בדבר שוכרים וה

 שתמה תקופת שכירותם(.

   

ממשק לאגף   .99
 סההנד

כיווני למערכות המופעלות -למערכת יהיה ממשק דו
של המועצה. המערכת תקבל נתוני  בוועדה לתכנון ובניה

חיוב מהמערכות פיקוח על הבניה, חישוב אגרות, חישוב 
וכו'. המערכת תעדכן את המערכות המופעלות היטלים 

 באגף ההנדסה לגבי מצב החיוב.

      

ממשק   .100
למחלקה 
 משפטית

כיווני למערכות מופעלות -ה ממשק דולמערכת יהי
במחלקה המשפטית, בית משפט מקומי ומערכת ניהול 

הנכסים )בנושא שכר דירה(. המערכת תקבל נתוני חיוב 
שפטית. המערכת מהמערכות המופעלות במחלקה המ

תעדכן את המערכות המופעלות במחלקה המשפטית 
 לגבי מצב החיוב.

      

ממשק   .101
למחלקת 

רווחה, פיקוח 
עירוני, פיקוח 

חניה, רישוי 
 עסקים, שילוט

כיווני למערכות המופעלות -למערכת יהיה ממשק דו
במחלקות רווחה, פיקוח עירוני, פיקוח חניה, רישוי 

מערכת אחרת ברשות  עסקים, ניהול שילוט וכל
שיוצרים למועצה זכאות לקבלת הכנסות. מערכת 

הן ההכנסות תקבל נתוני חיוב ממערכות אלו ותשלח אלי
 עדכונים על מצבי החיוב.

      

ממשק למערכת   .102
 שכר

כיווני למערכת השכר של -למערכת יהיה ממשק דו
המועצה וכל מערכת שכר נפוצה שיכול שתבוא במקומה 

שכר של חברות אוטומציה, חילן טק, בעתיד )מערכות 
 מלם שכר, מירב ועוד(.

      

ממשק למערכת   .103
 פיננסית

נתונים לתוכנות פיננסיות  למערכת יהיה ממשק להעברת
 , פיוריטי ועוד(.SAPנפוצות )כגון חשבשבת, 

      

ממשק לאגף   .104
 חינוך

כיווני למערכות המופעלות -למערכת יהיה ממשק דו
רישום אגרת ביטוח אישית באגף החינוך, כולל 

כד'. המערכת )תלמידים(, חיובים בגין חוגים, מחשבים, ו
לות באגף החינוך. תקבל נתוני חיוב מהמערכות המופע

המערכת תעדכן את המערכות המופעלות באגף החינוך 
 לגבי מצב החיוב.

      

ממשק   .105
למערכות ניהול 

 בתי ספר

עלות כיווני למערכות המופ-למערכת יהיה ממשק דו
ול כספים בבתי בבתי ספר, תוכנות מנב"ס ותוכנות ניה

ספר נפוצות אחרות. המערכת תקבל נתוני חיוב 
ופעלות בבתי ספר. המערכת תעדכן את ממערכות המ

 המערכות המופעלות בבתי ספר לגבי מצב החיוב.
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 מערכת ההכנסות  –מפרט טכני  

 ?  שה קיימתהאם הדרי פירוט הדרישה נושא מס"ד

קיימת  קיימת
באופן 

 חלקי

לא 
 ימתקי

ממשק   .106
למערכות 
 חיצוניות

המערכת תתממשק לקובצי הנחות ותעדכן אוטומטית 
ץ ההנחות למול: ביטוח לאומי, ניצולי שואה, בקוב

 ביטחון, משרד האוצר ועוד.משרד ה

   

ערכות יוצרות חיוב במועצה, המערכת תתממשק לכל מ ממשקים   .107
המציע אחראי ליצירת הממשק בהתאם לדרישות 

 המועצה.

   

 ניהול לקוחות: אכיפה   .108
מכל –המערכת תנהל את אכיפת כל הלקוחות במערכת 

צרות החיוב לרבות נושא נכסים, שילוט, מערכות יו
 כתבי אישום ועוד.

   

קים, המערכת תנהל את אכיפת החייבים לפי מס' תי אכיפה   .109
 כלומר לכל חוב יפתח תיק. 

 

   

המערכת תאפשר ניהול לקוחות באכיפה כנגד מס'  אכיפה   .110
 נישומים במקביל:   

כלומר במקרים בהם חוב מתנהל במסלולים שונים כנגד 
 ס' נישומים )שותפים(.מ

   

המערכת תאפשר איתור לפי זיהוי פיזי, מסלקה, ת"ז,  אכיפה   .111
 חברה , מס' משלם. 

   

 הוספת חייבים לאכיפה:  כיפה א  .112
המערכת תאפשר העברת יתרות לאכיפה ללא עיבודים, 

באופן ממוכן ותוך מניעת כפילות במערכת עפ"י הגדרות 
 שיוגדרו מראש. 

   

אפשר הבאת הפרשי חובות )דלתא(,  כת תהמער אכיפה  .113
 לחייבים הנמצאים בשלבי אכיפה מתקדמים 

   

  עדכון ריבית והצמדה:  אכיפה   .114
המערכת תתמוך בעדכוני יתרות החוב כולל ריבית 

 והצמדה בכל מסלול אכיפה באופן ממוכן. 
בגין שנה סגורה ובגין יתרה גבוהה כתוצאה מריבית 

יועברו לאכיפה  -רטרווהצמדה בלבד )ללא תיקוני 
 למסלול חדש( 

   

 אימות כתובות  אכיפה   .115
המערכת תתמוך בביצוע אימות נתונים גורף לקבוצת 

חייבים, למול מרשם אוכלוסין ורשם החברות. כמו כן,  
 הפקת דרישות לתשלום לכתובות שאותרו.

   

 דרישות תשלום חוב  אכיפה   .116
קוח,  המערכת תאפשר משלוח הודעות דרישה ברמת ל

מסלול ,שלב, נכס ועוד באופן ידני וכן באמצעות בית 
וס לכתובת לקוח המעודכנת בחשבון וכן לכל כתובת דפ

 ת. מרשם האוכלוסין או רשם החברות.אחר

   

המערכת תאפשר משלוח צווי עיקול, דרישת חוב וכל  אכיפה   .117
מסמך אחר, מכל שלב במסלולי האכיפה, בדואר רשום 

 רקוד ידני או הערה.תוך אפשרות הזנת ב
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 מערכת ההכנסות  –מפרט טכני  

 ?  שה קיימתהאם הדרי פירוט הדרישה נושא מס"ד

קיימת  קיימת
באופן 

 חלקי

לא 
 ימתקי

המשלוח יתאפשר ברמת חייב, נכס, מסלול ועוד, באופן 
וד ע"ג ידני ובאמצעות בית דפוס כולל הדפסת ברק

 השובר.

המערכת תאפשר קליטת קובץ סטאטוס מסירה  אכיפה   .118
 מהדואר לניהול מעקב אחר משלוחים.

   

המערכת תשמור היסטוריית אכיפה על כל שלבי  אכיפה   .119
ה שבוצעו לחייבים ותאפשר הפקת דוחות האכיפ

פורטים בכל שלב ו/או מסלול. הדוחות מסוכמים ומ
 , תאריכים, הערות ועוד. יכללו פרטי פעולות, סכומים

באכיפת מס' שותפים / ישויות, כנגד אותו חוב, תשמר 
 היסטורית אכיפה רלוונטית כנגד כל נישום. 

 

   

ן הוצאות אכיפה  בכל המערכת תאפשר חיוב אגרות בגי אכיפה   .120
 מת לקוח.  שלב, בר

 חיוב ההוצאות יירשמו בחשבון החייב ישירות.  

   

ר ביצוע עיקולי צד ג' במדיה מגנטית המערכת תאפש אכיפה   .121
, חברות ביטוח  וכן, לחלקם, חברות אשראילבנקים ,

 לפי בחירה. 

   

המערכת תאפשר ביצוע עיקול במדיה מגנטית לחייב  אכיפה  .122
 זוג באותה פעולה. ולבני

   

המערכת תאפשר הפקת צווי מימושים לבנקים וכן  אכיפה   .123
ריקתם לחשבונות משלוח הודעות לסרבן באופן גורף וס

 , באמצעות מממשק דיגיטלי לבנקים החייבים

   

 נתוני חוב מהגביה  אכיפה   .124

החוב באכיפה יתעדכן מידי יום למול מצב חשבון 
 הלקוח 

   

ב באכיפה במערכת תעדכן אוטומטית לום חובעת תש אכיפה   .125
 התשלום, ותאפשר עדכון/ביטול הליך האכיפה 

   

 סגירת תיקים  אכיפה  .126
רכת תאפשר סגירת תיקים לרבות הסרת עיקול  המע

באופן אוטומטי ע"י הגדרת תהליך מראש )באחוזים או 
 עד סכום מסוים (. 

   

ים, רפרנטים,  המערכת תאפשר לבצע סינונים עפ"י אזור אכיפה   .127
נות פעילים / היסטוריים, עסקים / מגורים,  חשבו

 סכומים ועוד. 

   

לבעלי חובות,   SMSהודעותהמערכת תאפשר שליחת  אכיפה   .128
 פרטנית וכן באופן גורף לקבוצת חייבים. 
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 מערכת ההכנסות  –מפרט טכני  

 ?  שה קיימתהאם הדרי פירוט הדרישה נושא מס"ד

קיימת  קיימת
באופן 

 חלקי

לא 
 ימתקי

הדוחות של מערכת האכיפה יכללו את כלל הדוחות  אכיפה   .129
הקיימים במערכת הקיימת בתוספת דוחות 

 שהמשתמשים יבקשו מעת לעת. 

   

    המערכת תתמוך בהפעלת מספר אמצעי אכיפה במקביל.  אכיפה   .130

שמור ארכיבים וצווים המופקים מעת לעת המערכת ת אכיפה   .131
 ישירות לחשבון החייב. 

   

המערכת בעלת יכולת לשגר הודעות מייל והודעות פקס  אכיפה   .132
טת הרשות, בוצות חייבים בהתאם להחללק   SMSואו 

 עם אפשרות תשלום החוב.בצירוף קישור 

   

לחיצה על כפתור במערכת   hot keyבמערכת יהיה  ממשק הנדסה  .133
GIS .עם מס' נכס 

   

מסך הדמיה )סימולציה( שיאפשר \המערכת תכלול מודל הדמיה  .134
לבדוק את השפעה של פעולה כלשהי על מצב חשבון 

 חות כספיים.הלקוח, צבירת ריבית, פעולות אכיפה ודו

הפעולות שיעשו בהדמיה לא ישפיעו על הנתונים של 
 המערכת התפעולית.

   

מודול/מסך שיקושר מתוך אתר המערכת תכלול  אישורי תושב  .135
למערכת התפעולית ותפיק  מועצההאינטרנט של ה

 לתושב אישור על פי הנוסח הנדרש במס הכנסה 

   

ר סטטוס התושב, המערכת תבצע בעת הבקשה לאישו אישורי תושב  .136
 כלוסין, סטטוס מול מערכת הגבייהמול מרשם האו
פק , סטטוס מול קובץ התאגיד אשר יסו)ארנונה, חינוך(

 על ידי המועצה .

   

המערכת תנפיק אישורי תושב לתושבי המועצה , שהינם  אישור תושב  .137
 , בן בת זוג . מחזיק בנכס

   

קשר עם   .138
 התושב

כתובות דואר המערכת תאפשר למועצה להכניס 
ושבים לאחר הסכמה חתומה בטופס אלקטרוני  של הת

כתובת דיגיטלי של התושב על הרשאה לקשר במייל. 
ר ואישור ההסכמה יצורפו אוטומטית למסך הדוא

 המשלמים .

   

קשר עם   .139
 התושב 

המערכת תאפשר למחלקת הגביה לשלוח כל מסמך 
מתוך המערכת בדואר אלקטרוני לתושב , כולל משלוח 

 תלושים במייל.

   

קשר עם   .140
 התושב

על גבי השובר  –המערכת תאפשר משלוח דואר במייל 
שרות לשלם הספח /לינק למתן אפ QRCODEיטובעו 

 ישירות באתר התשלומים ביחד עם כל פרטי השובר.
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 מערכת ההכנסות  –מפרט טכני  

 ?  שה קיימתהאם הדרי פירוט הדרישה נושא מס"ד

קיימת  קיימת
באופן 

 חלקי

לא 
 ימתקי

הפקת שוברים   .141
תקופתיים 

 בבית הדפוס

המערכת תאפשר צרוף קבצי שוברים תקופתיים 
 לכרטיס משלם
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 מערכת הרכש והלוגיסטיקה

 מבוא

לטפל ברכש ואספקה של טובין ושירותים לשאר היחידות ברשות. לטפל במצאי  -תפקיד

 ינוונטר(. )א

המערכת תקלוט דרישות מהיחידות השונות, תטפל באישורן או דחייתן, תדאג להזמנת  -תיאור

רך ירשם קיימא בעל ע-הפריטים והשירותים ואספקתם ליחידות הרשות. פריט בר

 באינוונטר.

 כולל במערכת ניהול פריטי מלאי ומחסן.

תמונה מהימנה של התקציב  המערכת תעבוד בצורה הדוקה עם המערכת הפיננסית ותציג

 בכל עת.

מסכי עבודה לניהול תקציב ברמה פרטנית, קליטת דרישות, שריונם, הפקת הזמנות, ניהול  -כלים

 תחזיות )של עומס הזמנות(.מלאי ואינוונטר. כלים להפקת תוצרים, 

הבכירה  דוחות ניהול תקציב, מלאי ואינוונטר, מעקב אחר הזמנות, דוחות ומסכי להנהלה -תוצרים

 ועוד. 

המערכת תעבוד תחת מערכות תקציב והנה"ח של הרשות תדווח להן ותקבל מהן מידע.  -ממשקים

קבל דיווחים המערכת תהיה מקושרת למערך ניהול הפרויקטים ברשות. המערכת ת

 מערכות מידע שונות ברשות ובמגוון אמצעים.

נו תהליך אחד מתמשך שינוהל על פי תהליך הרכש וניהול הרכוש של הרשות הי -סוגיות מיוחדות

 יתמך בחתימות דיגיטליות.יסטאטוסים ו

 פירוט הדרישות

  הרכש והלוגיסטיקההמערכת  –מפרט טכני  

 ? מת ישה קייהאם הדר פירוט הדרישה נושא מס"ד 

קיימת  קיימת

באופן 

 חלקי

לא 

 קיימת

המערכות   .1

 הנדרשות 

המערכת הלוגיסטית תנהל את תהליך הרכש 

והאספקה משלב הדרישה דרך ההזמנה, 

 אחסון פריטים, הנפקה ועד אשור התשלום. 

לא -

 -למילוי

לא -

 -למילוי

לא -

 -למילוי

לא - מודול דרישות ביחידות הרשות. מערכת  .2

 -למילוי

לא -

 -למילוי

לא -

 -למילוי

לא - מודול מחסן ואינוונטר. מערכת  .3

 -למילוי

לא -

 -למילוי

לא -

 -למילוי

לא - ל הערכה ומעקב ספקים.מודו מערכת  .4

 -למילוי

לא -

 -למילוי

לא -

 -למילוי

לא -לא -לא - דוחות ומידע מנהלי. מערכת  .5
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

  הרכש והלוגיסטיקההמערכת  –מפרט טכני  

 ? מת ישה קייהאם הדר פירוט הדרישה נושא מס"ד 

קיימת  קיימת

באופן 

 חלקי

לא 

 קיימת

 -למילוי -למילוי -למילוי

לא - מודול אחזור מסמכים. מערכת  .6

 -וילמיל

לא -

 -למילוי

לא -

 -למילוי

דרישות   .7

 כלליות

המערכת הלוגיסטית תכלול את כל הרכיבים, 

יות, מחשבונים, מנגנוני תכונות, פונקציונאל

 עיבוד ותוצרים שקיימים במערכת הקיימת.

כמו כן, המערכת תכיל את כל הנתונים 

 ההיסטוריים והפעילים במערכת הקיימת.

      

המערכת של  המציע תקלוט את כל הנתונים  כללי  .9

ההיסטוריים במערכת הלוגיסטית )רכש, 

 (.ואינוונטרסן קטלוג, מח

      

למערכת בסיס נתונים משותף וטבלאות  כללי  .10

 משותפות למערכות הפיננסיות.

      

כל המודולים במערכת הלוגיסטית יפעלו  כללי  .11

ת, ועדת קניות, הצעות כמקשה אחת )דרישו

הרכש יהיה מחיר והזמנות(. בכל שלב בתהליך 

אפשר לראות פרטים, סטאטוסים והערות 

. למשל, בשלב קבלת הצעות משלב קודם

מחיר יהיה אפשר לראות נתונים משלב 

 הדרישה.

      

המערכת תאפשר אחזור מידע לגבי דרישות,  כללי  .12

הזמנות וספקים כולל מידע מהמערכת 

סית כגון, תקציב ויתרות. לשם כך הפיננ

המערכת תכלול מנוע חיפוש עם סינון 

 מתקדם.

      

לניהול מסמכים כולל המערכת תכלול מנגנון  כללי  .13

סריקה ושיוך קבצים שונים למדורים 

ברשומת הרכש, האספקה  םואירועי

 ואינוונטר.

      

מעקב אחר סטאטוסים והתקדמות לכל אורך  כללי  .14

 האספקה.תהליך הרכש ו

המערכת תספק מסכי מעקב מרוכזים לצורך 

 בקרת תהליכים.
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

  הרכש והלוגיסטיקההמערכת  –מפרט טכני  

 ? מת ישה קייהאם הדר פירוט הדרישה נושא מס"ד 

קיימת  קיימת

באופן 

 חלקי

לא 

 קיימת

צמים תהיה אפשרות לשנות עיצוב וכיתוב בע כללי  .15

במסכים. למשל, יהיה אפשר לשנות הכיתוב 

"אישור -" לראש המועצהעל כפתור "אישור 

 מנהל הרכש".

      

לכל ישות )דרישה, הצעת מחיר, הזמנה, ועדת  כללי  .16

היה אפשר להצמיד מסמכים כולל קניות( י

 הודעת דוא"ל.

      

המערכת תאפשר הגדרת תהליכים,  כללי  .17

על ידי המועצה סטאטוסים ותחנות אישור 

 והמציע יישם דרישות אלה במערכת.

      

המערכת תאפשר קישור כל הזמנה במערכת  כללי  .18

 לחוזי מסגרת ותנהל השריון בהתאם.

   

מודול   .19

 דרישות 

ש למשתמשים ביחידות ישות נגימודול דר

הרשות בהתאם להרשאתם. עם אופציה 

להחרגת סעיפים ספציפיים של מחלקה 

 ממחלקה אחרת. מסוימת לעובדים

      

פרטי העובד בטופס יוצגו מתוך מערכת כח  דרישות  .20

 האדם.

      

המערכת מציגה בחלון קטלוג פריטים וסוגי  דרישות  .21

 עבודות למשתמש.

שה לפריטים או גדיר דריאפשר לה יהיה

 לעבודות )כמו בהזמנות(.

כמו כן, יהיה שדות למטרת/יעד הדרישה 

 והערות.

      

היה אפשר לשייך דרישה לחוזה הסכם י דרישות  .22

מסגרת או הסכם שנתי. אם הישויות האלה 

מוגדרות במערכת הפיננסית יהיה אפשר 

 להציגם במסך הדרישה ולבצע את הקישור.

      

בעת מילוי טופס/מסך הדרישה יבדקו את  דרישות  .23

 היתרה בסעיף היחידה הדורשת.

 המערכת תתריע על חריגה מהתקציב.

      

המערכת תבצע בדיקות לוגיות וסבירות בעת  ישותדר  .24

מילוי הדרישה. למשל, דרישה מאגף הרווחה 

הכוללת בתוכה הזמנה לאספלט אינה סבירה 
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

  הרכש והלוגיסטיקההמערכת  –מפרט טכני  

 ? מת ישה קייהאם הדר פירוט הדרישה נושא מס"ד 

קיימת  קיימת

באופן 

 חלקי

לא 

 קיימת

 והמערכת תתריע.

טה דרישה ובדיקתה תהיה כפתור קלי במסך שותדרי  .25

"השלמת פרטי לוגיסטיים" וכפתור "אישור 

 פרטי תקציב". 

      

תבדיל בין שני סוגי עובדים: אלה  המערכת דרישות  .26

שמורשים למלא דרישה בלבד ואלה שמורשים 

 גם לאשר ולשגר דרישות.

      

תהיה אפשרות לבנות מסלול אישור לדרישה  דרישות  .27

 ידת הרכש.ליח געתהרם הט

לדוגמא, דרישה שמילאה גננת תעבור לרכזת 

הגנים ברשות לבדיקה ורכזת הגנים תעביר 

ה לאשור של הנהלת את הדרישה הבדוק

 האגף.

במקרה זה לא תהיה לגננת אפשרות להעביר 

 דרישה לרכש אלה רק באמצעות האגף.

      

אשור ושיגור הדרישה תבצע שריון בסעיף  דרישות  .28

 מה של יחידה.  מתאיבי התקציה

      

המערכת תתריע על דרישות שלא מומשו  דרישות  .29

 לאחר תקופה מוגדרת.

      

רכת תדע לבדוק סבירות של דרישה מול המע דרישות  .30

סעיפי הוצאה. למשל, הדרישה להזמין ציוד 

משרדי מסעיף ביול יזוהה כחריגה גם אם 

 קיימת יתרה בסעיף. המערכת תוכל להתריע

 הוצאת הדרישה.  ם אתלחסואו 

      

יהיה ניתן לשנות פריטים בדרישה על ידי עורך  דרישות  .31

 ישור המנהל.הדרישה. שנויים אלה יחייבו א

      

תהיה אפשרות להחזיר דרישה למחלקה  דרישות  .32

הדורשת  תוך כדי ביטול השלבים שהיו עד 

 כה.

      

ולל ות כהמערכת תשמור היסטוריה של דריש דרישות  .33

דרישות שנדחו. למשתמש תהיה אפשרות 

לאחזר דרישות היסטוריות כדי להעתיק מהם 

 עבר.פרטים או כדי להחיות דרישה שנדחה ב
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

  הרכש והלוגיסטיקההמערכת  –מפרט טכני  

 ? מת ישה קייהאם הדר פירוט הדרישה נושא מס"ד 

קיימת  קיימת

באופן 

 חלקי

לא 

 קיימת

המפתח הראשי של הקטלוג יהיה מק"ט של  קטלוג  .34

הרשות. הרשומה תכיל את המק"טים של 

            המציעים ודגמים כמידע נוסף.

      

פריטים ועבודות לפי מיונים לול ג יכהקטלו קטלוג  .35

שונים כולל רמות. למשתמשים תהיה 

אפשרות למיין את הקטלוג לפי שדות ולבצע 

 טים במלל חופשי. חיפוש פרי

      

בהוספת או עדכון פריט בקטלוג יכלול עדכון  קטלוג  .36

פרטי הפריט  או העבודה, דגם, סיווג, ספקים, 

 משיםרמות, שיוך לעצי מוצר ועוד. למשת

 ה אפשרות להוסיף שדות. תהי

      

הקטלוג יכלול פריטים ועבודות לפי מיונים  קטלוג  .37

יה שונים כולל רמות. למשתמשים תה

 אפשרות למיין את הקטלוג לפי שדות. 

      

תהיה אפשרות לקליטת נתוני פריטים  קטלוג  .38

 מהקטלוגים של ספקים באמצאות  קובץ.

 טה.קלי המשתתף יציע נוהל ומבנה קובץ

      

כל פריט יכיל את המאפיינים שלו כולל פרטי  קטלוג  .39

חוזה עם המציע וכללי ההתייקרות של 

 הפריט.

      

המערכת תתמוך בעדכון מחירים על פי מדדי  לוגקט  .40

 המחירים או מטבע.

      

תהיה אפשרות לשייך פריטים לסעיפי הוצאה  קטלוג  .41

 בתקציב.

      

בעצי מוצרים לפי צגו ג יופריטי הקטלו קטלוג  .42

 משפחות, לפי סיווג ורמות.

      

המשתתף יהיה אחראי לטיוב נתוני הקטלוג  קטלוג  .43

ע ניקוי הקטלוג מפריטים כאשר הוא יבצ

מיותרים והסבה למק"טים החדשים בהתאם 

 לעץ המוצרים.

      

       המערכת תתריע על פריטים לא בשימוש. קטלוג  .44

יט רגיל ופריט שיש עבורו ן פרל ביהמודול יבדי קטלוג  .45

זכיין )מכרז תקופתי( ויפיק הזמנה באופן 

 אוטומטי לזכיין.
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

  הרכש והלוגיסטיקההמערכת  –מפרט טכני  

 ? מת ישה קייהאם הדר פירוט הדרישה נושא מס"ד 

קיימת  קיימת

באופן 

 חלקי

לא 

 קיימת

בין פריט רגיל ופריט שיש עבורו  המודול יבדיל קטלוג  .46

זכיין )מכרז תקופתי( ויפיק הזמנה באופן 

 אוטומטי לזכיין.

      

הקטלוג יכלול פריטים המוחזרים לספק כגון  קטלוג  .47

 "(.-שמחירו שלילי )"ריק ונר מיכל ט

      

תהיה אפשרות לשנות מק"ט מפריט אינוונטר  קטלוג  .48

 לפריט כמותי אך לא להיפך.

      

ליחידת הרכש יהיה מודול בדיקת דרישות  מודול רכש   .49

וניתובן לאספקה ישירה, אשור לרכישה או 

 מכרז.

      

יחידה הרכש תוכל לשנות פרטים בדרישה. עם  רכש  .50

ים אלה המערכת תוציא הודעה שנוייטת קל

 לשולח הדרישה.  

      

המערכת תפיץ הודעות ותשובות ליחידות  רכש  .51

 שהגישו דרישות.

במקרה של דחייה הדרישה תוחזר ליחידה עם 

 הערות וסטאטוס דחייה.  

      

המערכת תנהל סטאטוסים בכל שלב בתהליך  רכש  .52

ות, הרכש )דרישה, שריון, מוגש לוועדת קני

קניין, אשור גזבר/ס.גזבר, הוצאת  אשור

הזמנה לספק, קבלת תעודת משלוח, אשור 

תעודת משלוח, ממתין לחשבונית, הכנת 

 ום ועוד(.תשל

      

מתוך מודול הרכש יהיה אפשר להתחבר  רכש  .53

למודול הצרכנות במערכת הפיננסית לצורך 

טיפול בספקים גדולים ובהסדר של הוראת 

 קבע.

      

יכלול ערכה להכנת הצעות מחיר. דול המו רכש  .54

במודול חלונות לשליפת תיאור פריטים 

מהקטלוג, בחירת רשימת ספקים ומכתב פניה 

 .סחורה/שרות  יעלמצ

      

המערכת תשווה הצעות מחיר ותציע לקבל  רכש  .55

 את הזול ביותר.

      

המערכת תספק כלי למנהל הרכש להכנת  רכש  .56

 הזמנה.
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

  הרכש והלוגיסטיקההמערכת  –מפרט טכני  

 ? מת ישה קייהאם הדר פירוט הדרישה נושא מס"ד 

קיימת  קיימת

באופן 

 חלקי

לא 

 קיימת

ותהיה אפשרות  רישהל הדההזמנה תתבסס ע

 לצרוף דרישה/ות להזמנה כולל פירוט.

המערכת תאפשר הפקת מספר הזמנות מתוך  רכש  .57

 .דרישה אחת

      

למנהל הרכש יהיה אפשרות לרשום הוצאות  רכש  .58

בסעיפים יחידות ברשות ללא דרישה 

 מהיחידה.

למשל, הוצאות תחזוקה למבנה יועמסו על 

ות את אכלסת המהתקציבים של היחידו

 המבנה.

      

תהיה אפשרות להקפיא ולהעלים כרטיסים  רכש  .59

 ו/או סעיפים שהם סגורים או לא פעילים.

      

הזמנה תונפק על סמך אישור ועדת קניות  רכש  .60

)מספר ישיבה וכו'( או על פי נוהל נהלי אישור 

 אחרים.

      

המערכת תפיק הזמנה על גבי נייר, בפקס,  רכש  .61

 (.EDI-דוא"ל )טופס מובנה (,PDFל )דוא"

      

המערכת תתריע על הזמנות שלא מומשו  רכש  .62

 לאחר תקופה מסוימת.

      

       רכת תדע לשלוח הזמנות לפקס ולדוא"ל.המע רכש  .63

מודול להכנה וניהול מכרזים לזכיינים  רכש  .64

תקופתיים. המודול ידע לנתב הזמנות 

 מחירוק שלפריטים של ספקים זכיינים ותבד

 החיוב בחשבונית תואם את הצעתו במכרז.

      

המודול ידע להפיק הזמנה לספק חליפי  אם  רכש  .65

הפריט כנדרש. במקרה  הזכיין לא סיפק את

זה המערכת תאפשר הזנת מחיר פריט 

 להזמנה. מחיר זה לא יעדכן את הקטלוג.

      

המערכת תדרוש את החתימות המחויבות על  רכש  .66

תימת גזבר בלבד, אישור ה: חמועצפי נהלי ה

ראש ועדת קניות וגזבר, חתימת גזבר ו

 , תוספת חתימה של חשב מלווה ועוד.המועצה
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

  הרכש והלוגיסטיקההמערכת  –מפרט טכני  

 ? מת ישה קייהאם הדר פירוט הדרישה נושא מס"ד 

קיימת  קיימת

באופן 

 חלקי

לא 

 קיימת

בכל שלב בהזמנה המערכת תאפשר ליחידת  כשר  .67

הרכש או לגזבר להחזיר ההזמנה או הדרישה 

 לכל שלב קודם בתהליך. 

המערכת תשמור היסטוריה של פעולות על 

 נות.דרישות והזמ

      

המערכת תספק כלי למנהל הרכש להכנת  רכש  .68

 הזמנה.

 ההזמנה תתבסס על הדרישה.

ומים תהיה אפשרות לציין את פריסת התשל

 בהזמנה ומקור תקציב.

המערכת תאפשר פריסת התשלום מעבר לשנה 

 הנוכחית.

      

המערכת תספק לקניין כלים לבחון הצעות  רכש  .69

 מחיר והכנת הזמנות לאישור.

      

המערכת תתמוך בתחנות אישור לשל הזמנות  רכש  .70

ומסלולי אישור שונים. למשל מסלול ועדת 

ת )המחייב קניות ומסלול ללא ועדת קניו

 תיעוד הסיבה למעבר למסלול זה(.

      

הסטאטוס "החלטת ועדת קניות" יהיה פעיל  רכש  .71

 רק אחרי אישור הגזבר.

      

ון בקרה. מנגנלול מנגנון הפקת ההזמנות תכ רכש  .72

למשל, לא יהיה אפשר להוציא הזמנה מעל 

 סכום מסוים ללא אישור ועדת הקניות.

      

למעקב אחרי מכרזים:  במערכת מנגנון רכש  .73

התקדמות בתהליך המכרז, ניהול ועדת 

מכרזים ותוקף התקשרות במכרז. למודול 

ממשק למערכת הפיננסית ולמערכת 

 המשפטית.

   

דרישות, תכין  לישיבת ועדת  מייןכת תהמער רכשועדת   .74

הקניות לפי קריטריונים את כל הדרישות 

 המחייבות אישור ועדת קניות.

   

המערכת תנהל פרוטוקול של ישיבת ועדת  רכשועדת   .75

הקניות עם מספר ישיבה, תאריך וכו' עם 

קישור לדרישות שנדונו ולהזמנות שיצאו 

 בהמשך.
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
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 ? מת ישה קייהאם הדר פירוט הדרישה נושא מס"ד 

קיימת  קיימת

באופן 

 חלקי

לא 

 קיימת

דרישות ותפיץ וס הסטאטהמערכת תעדכן את  רכשועדת   .76

 הודעה ליחידות שדרישותיהן נדונו בישיבה.

   

ם דחייה של דרישה על ידי ועדת הקניות תחסו רכשועדת   .77

 את הדרישה והמשך הטיפול )הוצאת הזמנה(.

   

תהיה אפשרות לנהל פרוטוקול במערכת ניהול  רכשועדת   .78

מסמרים כאשר המזהה של המסמך יופיע 

 בהזמנה בהמשך.

   

ול מוד  .79

חסן מ

 ואינוונטר

המערכת תנהל את מחסן הרשות: קבלה 

 והנפקת פריטים, השאלת פריטים ועוד.

   

קוד. ותאפשר -בקריאת ברהמערכת תתמוך  מחסן   .80

 הדפסת מדבקות, +ברקוד באותה מדבקה 

   

המערכת תתמוך בריבוי מחסנים. ותאפשר  מחסן  .81

ספירה של מחסנים ברמת תאריכים ובהתאם 

 ת הרשולדרישת 

   

המערכת תדע לזהות פריטים בחסר על פי  מחסן  .82

רמות מלאי מינימום ותתמוך בהזמנה 

 אוטומטית או התראה.

   

המערכת תתמוך בקליטה ובדיקת תעודות  מחסן  .83

משלוח במצבים הבאים: תעודת משלוח 

תקינה, חסר לעומת הזמנה, פער בכמויות, 

פער במחיר מעל מחיר הפריט בקטלוג, פער 

למחיר בקטלוג, שוני בסוג או תחת יר מבמח

 טיב הסחורה.

   

המערכת תדע להפיק תעודת כניסה למחסן  מחסן  .84

ר מתכלה גם כאשר של רכוש קבוע  או חומ

 הטובין סופק ישירות למחלקות.

   

המערכת תאפשר קיבוע של ספירות מלאי  מחסן  .85

 ותתעד שינוים בהתאם 

   

 מחסןהמערכת תקלוט תעודת כניסה ל מחסן  .86

בונית עם סכומים שליליים עבור החזרות, וחש

 קיזוזים וזיכויים.

   

המערכת תשמור היסטוריה של תעודות  מחסן  .87

 מלאי.
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קיימת  קיימת

באופן 

 חלקי

לא 

 קיימת

המערכת תתמוך במיפוי אתרי האינוונטר  אינוונטר  .88

אצל המועצה עד לרמה של חדר/מחסן/ארון 

וכו'. מיקום הפריט יהיה חלק מהמאפיינים 

 שלו.

   

את כל הטפסים הדרושים  תפיקרכת המע אינוונטר  .89

לניהול אינוונטר לרבות טופס להחתמת 

 עובדים המחזיקים בציוד רשות.

   

תתמוך בשינוע פריטים מאתר לאתר  המערכת אינוונטר  .90

ומאחריות יחידה או בעל תפקיד אחד לאחר. 

 תשמר היסטוריה של אינוונטר.

   

וך המערכת תכלול דוחות ניהול כולל שיער אינוונטר  .91

 לאי.רך מע

   

המערכת תדע להפיק תעודת כניסה למחסן או  אינוונטר  .92

לאתר אחר אצל המועצה מתוך 

 ק.חשבונית/תעודת משלוח ספ

   

במסך קליטת טובין יהיה מקום למלא פרטי  אינוונטר  .93

תעודת אחריות למוצרים. בהתאם למק"ט 

יהיה ניתן לחייב את קולט הציוד למלא פרטי 

 אחריות המוצר.

   

המערכת תאפשר תעודות המרה של פריטים  נטרינווא  .94

 )הפחתה ו/או הוספה (

   

ם המערכת תנהל מעקב אחרי פריטים שצריכי בלאי  .95

לצאת מהאינוונטר עבור ועדת הבלאי של 

 המועצה. 

   

המערכת תפיק פרוטוקול של המועצה עם  בלאי  .96

רישום פריטים ותפיק תעודות בלאי ודוחות 

 בלאי.

   

תכלול ממשקים קבועים במבנה  ערכתהמ םממשקי  .97
 שיוגדר מראש למערכות אחרות ברשות:

 המערכת הפיננסית )הנה"ח(,
 ם,מערכות מנב"ס למיניה

 מערכות תחזוקה,
 ( והנדסיות,GISמערכות ממ"ג )

 מערכת מוקד עירוני,
 מערכות מל"ח/פס"ח.

   

המערכת תכין נתונים לדוח הכספי של הרשות  ממשקים   .98

 ר, ציוד ומלאי.וונטאינ כגון, ערך
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קיימת  קיימת

באופן 

 חלקי

לא 

 קיימת

)מסחר  EDIהמערכת תפעל במשטר  ממשקים   .99

אלקטרוני( ותפיק הזמנות ישירות למערכות 

 המציעים.

   

המערכת תקבל מסמכים ונתונים מגורמי חוץ  ממשקים   .100

 .EDIבמשטר 

   

המערכת תדע לייצא  ולקבל נתונים ממוסדות  ממשקים  .101

 '. וכו בתקשורת: אוצר, משרד הפנים, בנקים

   

המערכת תתממשק לתכנות מחסן נפוצות  ממשקים  .102

ברשויות מקומיות כגון,  חשבשבת, פז 

 מערכות ועוד.

   

מודול   .103

וחות ד

ומידע 

 מנהלים

המערכת תכלול דוחות ומידע מנהלים בשתי 

רמות: דוחות מובנים מקומיים במערכות 

הרכש, מלאי ואינוונטר ומחולל דוחות 

 ות הרשות.הערככל מהמסוגל לאחד נתונים מ

   

מידע   .104

 מנהלים

המערכת תכלול את כל הדוחות,  אפשרויות 

 ייצוא ותוצרים שהמערכת הקיימת מספקת.

   

מידע   .105

 מנהלים

המערכת תספק את כל תוצרים ותהיה בעלת 

מערכת  BIכל היכולות המצוינות בפרק  "

 מידע מנהלים".

   

מידע   .106

 מנהלים

לאי המערכת תכלול מנגנון לשערוך מ

 וונטר.ואינ

   

מידע   .107

 מנהלים

עדת הרכש תהיה אפשרות לכלול ובדו"ח ל

 פרטים מלאים על הדרישה המקורית. 

   

מידע   .108

 ליםמנה

המערכת תפיק דוח צריכה שנתית או 

 תקופתית לכל מק"ט בקטלוג. 

   

מידע   .109

 מנהלים

המערכת תאפשר בניית דוחות על ידי 

 המשתמש והוספת שדות לדוחות קיימים. 

   

דע מי  .110

 מנהלים

המערכת תאפשר מעבר בין מסכים למנהלים 

 מתוך מסך אחד לדוגמא:

   

מידע   .111

 מנהלים

למנהלים דוחות המערכת תאפשר ותגדיר 

מתוזמנים ברמה חודשית שנתית  –בקרה 

 ועוד

   

מודול   .112

אחזור 

המערכת תכלול מנגנון לאחזור מסמכים 

ל עם כאחיד אשר תפעל בצורה אינטגרטיבית 

   



 
                                                            

  מועצה   מערכות מידע לניהול השל  לאספקה, התקנה ותחזוקה 10/2022י פומבכרז מ

  197מתוך  99עמוד    
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 ? מת ישה קייהאם הדר פירוט הדרישה נושא מס"ד 

קיימת  קיימת

באופן 

 חלקי

לא 

 קיימת

ר המערכות המופעלות אצל המועצה שא מסמכים 

 לרבות מערכת אחזור מסמכים.

אחזור   .113

 מסמכים

המערכת תדע לשייך קבצים למסכים 

 ואירועים ברשומת הרכש, מלאי ואינוונטר.

   

אחזור   .114

 מסמכים

מכל מסך ומתוך כל עצם במסך )פקד, שדה, 

תמונה( בכל מודולים יהיה אפשר להפעיל את 

 כים.המסממנגנון אחזר 
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 מערכת החינוך .3

 

 מבוא

 קייטנות, לרבות רישום לגנים,-מועצהבלטפל בכל התהליכים המנוהלים במחלקת החינוך  -תפקיד 

 . צהרונים ועוד

ם ותנהל את מצבת התלמידים ברשות המקומית ואוכלוסיות טיפול מיוחדות. המערכת תרשו -תיאור 

ות כתיים השונים, באופן עצמאי וללא תלהממלהמערכת תנהל את תקציב החינוך ותדווח לגופים 

 מציע. ב

המערכת תאפשר רישום באינטרנט ומענה טלפוני ממוחשב לכל מוסדות החינוך: גנים, יסודי, 

 ם, חינוך מיוחד, קייטנות  ומוסדות אחרים. חטיבות ביניים, תיכוני

ציב החינוך ת תקהמערכת תעבוד בצורה הדוקה עם המערכות הפיננסיות וההכנסות ותדע לנהל א

 תי שנות תקציב.ב משלפי שנת הלימודים המורכ

 המערכת תאפשר ניהול מרוכז ו/או ניהול עצמאי של בתי ספר.

 ודיווח למוסדות.מסכי עבודה לניהול רישום, תקצוב  -כלים 

הודעות להורים ותלמידים,  הודעות שיבוץ בדוא"ל, מכתבים עם נתונים משתנים מהמערכת,  -תוצרים 

 להנהלה הבכירה ועוד.  BIתקציב, דוחות ומסכי שנת ניהול תקציב לפי שנת לימודים ולפי חות דו

מערכת תקבל דיווחים ותעדכן המערכת תיצור חיובים ותעבירם למערכת ההכנסות של המועצה. ה -ממשקים 

את המערכות המבוזרות בבתי ספר. המערכת תקבל מידע ותמסור מידע להורים ותלמידים 

סדות אחרים, המערכת תדע לקבל ומו ינטרנט. המערכת תדווח למשרד החינוךת האבאמצעו

 עדכונים משרד החינוך, ממוסדות אחרים וממערכת צד שלישי )קב"ס, נוער, חוגים ועוד(.

 

 פירוט הדרישות

 מערכת החינוך   –מפרט טכני  

 ? האם הדרישה קיימת  פירוט הדרישה נושא מס"ד 

קיימת  קיימת
ן באופ

 קיחל

לא 
 קיימת

המערכות  
 הנדרשות 

חינוך דרושה מערכת לניהול כולל של האגף גף הלא
מסוגיות התקציב וכח האדם המיוחדות, תכניות 

 קת מבנים ומתקנים.לימוד, ניהול תלמידים ועד תחזו

לא -
 -למילוי

לא -
  -למילוי

לא -
 -למילוי

ב מערכת ניהול תלמידים כולל ניהול תשלומים ותקצי מערכת 
 לק ממערכת הגבייה.כח

לא -
 -למילוי

 לא-
  -לוילמי

לא -
 -למילוי

יישומי ניהול ייעודיים )קב"ס, חינוך מיוחד, קידום  מערכת 
ניהול נוער ,הסעות ועוד( וקישור למערכות ה

 המרכזיות. 

לא -
 -למילוי

לא -
  -למילוי

לא -
 -למילוי

הכולל תקציב, משרד ממוחשב,  מנהלהמודול  מערכת 
 אדם בחינוך.וכח תחזוקה 

לא -
 -למילוי

לא -
  -ילמילו

לא -
 -למילוי
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 מערכת החינוך   –מפרט טכני  

 ? האם הדרישה קיימת  פירוט הדרישה נושא מס"ד 

קיימת  קיימת
ן באופ

 קיחל

לא 
 קיימת

לא - המערכת תנהל מאגר חוגים. מערכת  
 -למילוי

לא -
  -למילוי

לא -
 -למילוי

אות ניהול ספרים של רשויות המערכת תעמוד בהור מערכת  
 המס

לא -
  -למילוי

לא -
  -למילוי

לא -
  -למילוי

כונות, ם, תמערכת החינוך תכלול את כל הרכיבי כללי  .1
ני עיבוד ותוצרים נגנופונקציונאליות, מחשבונים, מ

 שקיימים במערכת הקיימת.

כמו כן, המערכת תכיל את כל הנתונים ההיסטוריים 
 והפעילים במערכת הקיימת.

      

המערכת תספק להנהלת האגף מסכי ניהול בנושאי  כללי  .2
תקציב האגף, תחזית תזרים, מצבת תלמידים 

 נות.והתפלגויות שו

חודשים(  10)המערכת תנהל תקציב לפי שנת לימוד 
 חודש(. 12או שנת תקציב )

יושם דגש על מעקב הכנסות ממשרד החינוך, מוסדות 
 שונים ותורמים.

      

ה אפשרות לנהל תקציבים בחתך של פרוגראמות תהי כללי  .3
 חינוכיות.

      

המערכת תנהל את כוח האדם והתקנים של האגף.  כללי  .4
תהיה בעלת ממשק לקליטת נתונים רכת המע

 ח אדם ושכר של המועצה.כת כממער

      

       המערכת תקיים קשר מקוון עם מערכת הגביה. כללי  .5

חות מובנים ומחולל דוחות. המערכת תכלול מגוון דו כללי  .6
המשתמש יוכל להעביר כל דוח לאקסל )לקובץ 

 .PDF-בפורמט טבלאי אשר ניתן לעיבוד באקסל( ול
דע חות בתחנות העבודה בחינוך ישלבו מיהדו

 מחלקת הגביה.מ

      

המערכת תכלול מחולל מכתבים. המערכת תאפשר  כללי  .7
שליפת חתכים של אוכלוסיות שונות: תלמידים, 

ורים, צוות הוראה והפקת מכתבים בוורד להדפסה ה
 או שליחה בדוא"ל. 

      

שר תאפ המערכת תכלול מחולל מכתבים. המערכת כללי  .8
מידים, : תלשליפת חתכים של אוכלוסיות שונות

הורים, צוות הוראה והפקת מכתבים בוורד לשליחה 
 .SMS -לתושבים באמצעות לינק ב

   

ניהול   .9
 תלמידים

לול יישום לניהול כל אוכלוסייה המערכת תכ
המטופלת במערכת החינוך: גיל הרך, ילדים טרם 

די חוץ, תלמירישומם למערכת, גני ילדים, בתי ספר, 
ליישוב, חוץ תלמידים הלומדים במוסדות מ
 מועדוניות, חינוך לא פורמאלי.

      



 
                                                            

  מועצה   מערכות מידע לניהול השל  לאספקה, התקנה ותחזוקה 10/2022י פומבכרז מ

  197מתוך  102עמוד    
 

 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 מערכת החינוך   –מפרט טכני  

 ? האם הדרישה קיימת  פירוט הדרישה נושא מס"ד 

קיימת  קיימת
ן באופ

 קיחל

לא 
 קיימת

ניהול   .10
 תלמידים

רשומת התלמיד את כל הפרטים האישיים קישור 
רים ואחים כולל נתונים היסטוריים ותנהל לנתוני הו

 נתונים רב שנתיים.

 המערכת תנהל נתוני אוכלוסין במבנה של בית אב.

      

ול ניה  .11
 תלמידים

התלמידים בבתי  תוניהמערכת תרכז ותבקר את נ
 ספר.

      

ניהול   .12
 תלמידים

המערכת תמשוך ותרכז נתונים כספיים ממערכת 
רך בקרה תקציבית ניהול התקציב הבית ספרי לצו

 ואחרים(. SAP)כולל אסיף, 

      

ניהול   .13
 תלמידים

משיכת וייצוא נתונים מ/אל כספת משרד החינוך  
 .ו אוטומטית ללא תמיכה של איש מקצועתנהלי

      

ניהול   .14
 תלמידים

תהיה גישה לכספת משרד החינוך  באגף לניהול כל 
התלמידים הלומדים בתחומי המועצה ותושבי 

 הלומדים במוסדות מחוץ לתחום המועצה. המועצה

      

ניהול   .15
 תלמידים

המערכת תספק מסכים ומנגנונים לקליטת רישום 
ר תלמידים למוסדות חינוך כולל דרך אתרטי ועדכון פ

שום באינטרנט, כולל בקרה לוגית של הנתונים. רי
ההצעה כולל אתר לרישום כחלק מפורטל השירותים 

 לאזרח.

      

ניהול   .16
 מידיםתל

ההצעה של המציע כוללת הקמת רשימות במערכת 
 ובאתר הרישום.

      

ניהול   .17
 תלמידים

וח תלמידים ודיוהמערכת תאתר פערים ברישום 
על מצבת התלמידים  דווחלמשרד החינוך. המערכת ת

 ישירות למשרד החינוך.

      

ניהול   .18
 תלמידים

המערכת תעביר נתוני חיוב ישירות למערכת הגביה 
 ך חיוב ההורים בגין אגרות ותשלומים שונים.צור

המערכת תטפל בגביית כל תשלום )אגרות, ביטוחים, 
 .עוד(תלמידי חוץ, פנימיות ו

      

ניהול   .19
 תלמידים

תקבל עדכון במקוון ממערכת הגביה. נוך מערכת החי
תהיה מנגנון בקרת טיב הנתונים בשני המערכות 

ד בשתי שיתריע על חוסר התאמה של פרטי התלמי
 המערכות.

      

ניהול   .20
 תלמידים

המערכת תדע לייצא נתונים בכל פורמט. המערכת 
ם תכניות רט עובפ GISתדע לעבוד עם מערכות 

 וסדות.ם למלשיבוץ אוטומטי של תלמידי

      

ניהול   .21
 תלמידים

המערכת תדע לייצא נתונים בכל פורמט. המערכת 
ם של ספקים שוני GISתדע לעבוד עם מערכות 

טק, בר טכנולוגיות, -)אוטומציה/קומפלוט, אור היי
  , טלדור ועוד(.אינטרטאון 
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 מערכת החינוך   –מפרט טכני  

 ? האם הדרישה קיימת  פירוט הדרישה נושא מס"ד 

קיימת  קיימת
ן באופ

 קיחל

לא 
 קיימת

ניהול   .22
 תלמידים

ט ולייצא נתונים לתכנה שברשות לקלוהמערכת תדע 
 ט, ויצו, החינוך העצמאי ועוד.אור עמל,

      

ניהול   .23
 תלמידים

המערכת תרשום פניות של הורים, תאפשר מעקב 
מכתבים להורים, בכל אמצעי אחרי הפניה ותשלח 

 אלקטרוני.

      

ניהול   .24
 תלמידים

המערכת תדע לזהות הורים גרושים ולשלוח מכתבים 
 י ההורים במקביל.ת שנוהודעו

      

ניהול   .25
 םמידיתל

המערכת תזהה תלמידים בחינוך המיוחד, תכלול 
שדות טיפול ותאפשר סימון חינוך מיוחד מתוך מסכי 

 איתור.

      

ל ניהו  .26
 תלמידים

המערכת תנהל תלמידי החוץ מהיישוב הלומדים 
מחוץ לעיר ,וכן תלמידי רשויות אחרות הלומדים 

 תחשבנותלם הבעיר ,ותנהל מו

   

ניהול   .27
 תלמידים

ול מגוון דוחות מובנים כולל דוחות תכל המערכת
המשלבות נתונים ממערכת הגביה על הסדרי תשלום, 

 ם ועוד.הנחות, יתרות חוב, ילדים בצהרוני

   

ניהול   .28
 תלמידים

כולל היסטוריית  –המערכת תנהל כרטיס לכל תלמיד 
קשת ו מב,וכל נתון אחר אות ,גני ילדים  כיתות

 המועצה לנהל 

   

כת תאפשר לרשות לעצב ולהוסיף מידע באתר המער גני ילדים   .29
 הרישום  האינטרנטי לגנים על פי דרישות המועצה.

   

פשר כחלק מתהליך הרישום להוסיף המערכת תא גני ילדים   .30
הגשת בקשה להעברה לגן אחר במסגרת הגנים 

 .במועצה

   

יבוץ ילדים בגנים בכל ם ושהמערכת תנהל רישו גני ילדים  .31
יים כגון :אינטרנט, מענה טרונהאמצעים האלק

טלפוני ממוחשב, מיילים ועוד, המערכת תאפשר 
 שיבוץ ילדים על פי מפתחות ודרישות אותם תגדיר

 הרשותית GIS -המועצה ובממשק למערכת ה

   

כולל  –המערכת תאפשר משלוח הודעות להורים  גני ילדים  .32
ות מכתבים והן באמצעות אמצעמוסד מבוקש הן ב

 כולל פיצול להורים פרודים,   SMS -ו מיילים 

   

הערכת תאפשר באמצעות אתר האינטרנט הרשותי  גני ילדים   .33
 שת ערעורצפייה בשיבוץ ואפשרות להג

   

באמצעות  –המערכת תנהל מודול ערעורים לשיבוצים  גני ילדים   .34
ם הוריהאתר הרשותי ותאפשר יכולת מעקב ומענה ל

 וכן הצגת סטטוס לבקשה 

   

באמצעות האתר  –המערכת תנהל מודול שיבוצים  ם ילדיגני   .35
הרשותי ותאפשר יכולת מעקב ומענה להורים וכן 

 הצגת סטטוס לבקשה

   

המערכת תאפשר צפייה בתליך הרישום  גני ילדים   .36
 /שיבוץ/ערעור על פי הרשאות המועצה 
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 מערכת החינוך   –מפרט טכני  

 ? האם הדרישה קיימת  פירוט הדרישה נושא מס"ד 

קיימת  קיימת
ן באופ

 קיחל

לא 
 קיימת

    שיבוצים מתוך קבצי אקסליטה המערכת תאפשר קל גני ילדים  .37

ום ות/יקייטנ  .38
 לימודים ארוך

המערכת תאפשר רישום, גביה, תשלומים באינטרנט 
לילדי הקייטנות, לפי בתי ספר, גיל, כיתה, ותקופה 

ועית מוגדרת. מפרט החוגים המאופיין במסמך זה שב
 תחת הכותרת חוגים חל גם על פעילות הקייטנות.

   

קייטנות/יום   .39
 ארוךדים לימו

, יידרש טרנטבעת רישום לקייטנות באתר האינ
הנרשם לאשר תנאים שונים כגון קריאת תקנון 

והתחייבות לפעול לפיו, ציון רגישויות הקיימות לילד, 
ם תמונות הילד וכד' כפי שתקבע אישור פרסו

המועצה. המערכת תאפשר הוצאת דוחות עפ"י 
 תנאים אלו.

   

קייטנות/יום   .40
 לימודים ארוך

 בתוךרכת תאפשר רישום של ילדי הקייטנות המע
. הרישום אינו כולל תמערך החוגים הבית ספרי

תשלום אולם רישום ילדי הקייטנות יופיע בסימון 
ד עם זאת ניתן יהיה ניתן מיוחד בדוח הנוכחות. יח

לגבות נלווים לחוג כגון ביטוח וציוד אשר שיוכו 
 התקציבי יהיה לסעיף אחר. 

   

יום קייטנות/  .41
 לימודים ארוך

ילדי הקייטנות  ח שלהמערכת תדע להוציא דו
 בחלוקה לפי חוגים.

   

קייטנות/יום   .42
 לימודים ארוך

המערכת תאפשר גבייה באמצעות הוראת קבע 
אשראי. בעת הרישום והתשלום הראשון בכרטיסי 

 תנפיק המערכת קבלה לעסקה בכללותה

   

קייטנות/יום   .43
 לימודים ארוך

וח קבלות בדואר אלקטרוני לשל המערכת תאפשר
שרו שיטת מסירה זו. לאלו שלא שר אלמשלמים א

 אשרו כן, המערכת תדפיס קבלה מדי חודש.

   

קייטנות/יום   .44
 לימודים ארוך

לדי קייטנות לפי בתי ספר וגנים בהם המערכת תזהה י
הם רשומים לפי נתוני משפחה. המועצה תוכל להגדיר 

 לפי בתי ספר. טנותהנחות שיוענקו למשתתפים בקיי
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 

 מערכת הרווחה .4

 אמבו

 לטפל באוכלוסיית הפונים ללשכת הרווחה ולנהל תקציב הלשכה.  -תפקיד 

ניהול תקציב הרווחה ודיווח לגופים  רישום וניהול מטופלים בלשכת הרווחה.  -תאור

הממלכתיים השונים )משרד הרווחה(, ניהול תקציבים ייעודים המתקבלים ממשרדי 

 שלום לכלל האוכלוסייה.ם בתמוסדות שונים. מודול לניהול טיפולילה וממש

מסכי עבודה לניהול רישום פונים, תהליכי טיפול מוגדרים לאוכלוסיות טיפול שונות,   -כלים 

 קצוב ודיווח למוסדות.ת

להנהלה  BIתיק מטופל, דוחות ניהול תקציב, דיווח למשרד הרווחה, דוחות ומסכי   -תוצרים 

 ועוד. ירה הבכ

כווני(,  משרד הרווחה ומוסדות -קציב והנה"ח של המועצה )דות - המערכת הפיננסית  -ממשקים 

ונים. המערכת תקיים ייצוא חיובים וקבלת עדכ -אחרים )דיווח(, מערכת ההכנסות 

כיווניים עם מוסדות המממנים פעילות כגון, משרד הרווחה והביטוח -ממשקים דו

 ות סמים ועוד(. בדיקל עדכונים ממערכת צד שלישי )ניהול לקב הלאומי. המערכת תדע

יושם דגש על אבטחת המידע וחסינות המידע של מטופלים. הצעת המציע כוללת   -סוגיות מיוחדות 

 ות ורכיבים צד ג' ללא הגבלת מספר המשתמשים.רישיונ

 פירוט הדרישות

 מערכת הרווחה  -מפרט טכני 

 נושא  מס"ד

 

 ? ם הדרישה קיימת הא הפירוט הדריש

 

ופן ת באקיימ קיימת

 חלקי

 לא קיימת

  -לא למילוי-  -לא למילוי-  -לא למילוי- מודול ניהול פונים וטיפולים. המערכות הנדרשות   .1

  -לא למילוי-  -לא למילוי-  -לא למילוי- מודול תקצוב והתחשבנות. רכתמע  .2

מערכת מתקדמת על פי  מערכת  .3

משרד של  דרישות הרפורמה

 הרווחה.

  -לא למילוי-  -לוילא למי-  -לא למילוי-

  -לא למילוי-  -לא למילוי-  -לא למילוי- מודול ניהול מת"ס. מערכת  .4

ור מודול השמה הכולל שיד מערכת  .5

 צווים והחלטות.

  -לא למילוי-  -לא למילוי-  -לא למילוי-

מודול סיעוד המקושר לביטוח  מערכת  .6

 לאומי.

  -לא למילוי-  -לא למילוי-  -ילא למילו-
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 מערכת הרווחה  -מפרט טכני 

 נושא  מס"ד

 

 ? ם הדרישה קיימת הא הפירוט הדריש

 

ופן ת באקיימ קיימת

 חלקי

 לא קיימת

ול דיווחי רשות המקושר מוד מערכת  .7

 למערכת הפיננסית.

  -לא למילוי-  -לא למילוי-  -לא למילוי-

  -לא למילוי-  -לא למילוי-  -לא למילוי- מודול תוכניות התערבות. מערכת  .8

  -לוילא למי-  -לא למילוי-  -לא למילוי- מודול גיליון טיפול מתקדם. מערכת  .9

ת המערכת  תעמוד בכל דרישו מערכת  .10

הקיימות  –רד הרווחה מש

 והעתידיות 

  -לא למילוי-  -לא למילוי-  -לא למילוי-

מודול לניהול משימות  מערכת  .11

 קב אחר ביצוע.המחלקה ומע

  -לא למילוי-  -לא למילוי-  -לא למילוי-

המערכת תכלול את כל  ניהול פונים  .12

ל הישויות הקשורות בטיפו

כלוסיית הפונים: פונים, או

יפול, מסלולי גי טמטפלים, סו

טיפול, גורמי חיוב. מסך 

המטופל יכלול שדה למספר 

פלאפון ופרטי התקשרות 

 אחרים.

המערכת תכלול תכנית 

אפשר איתור מספר שת

טלפון/פלאפון בשאר מאגרי 

המידע של המועצה )גביה, 

חינוך( והשתלת הפריט 

 ברשומת המטופל.

   

המערכת תזהה אוכלוסיה  ניםל פוניהו  .12

בשעת חירום לפי פול טעונת טי

מספר קבוצות: מוגבלי תנועה, 

פגועי נפש וכו'. הגדרה מדויקת 

של קבוצות הטיפול בשעת 

ך עם חירום יעשה בהמש

 מחלקות הרווחה והביטחון.

   

המערכת תהיה קשורה  ניהול פונים  .13

למערכת אחזור המסמכים 

יק ותאפשר קישור מסמכים לת

 טופל.מ
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 מערכת הרווחה  -מפרט טכני 

 נושא  מס"ד

 

 ? ם הדרישה קיימת הא הפירוט הדריש

 

ופן ת באקיימ קיימת

 חלקי

 לא קיימת

שימות ר ורמסכי האיתו ניהול פונים  .14

מטופלים יציגו מדדים 

לאינטנסיביות הטיפול 

באמצעות צבעים וצלמיות וגם 

מדדים אחרים לפי בחירת 

 הרשות.

   

המערכת תהיה קשורה  הול פוניםני  .15

למערכת של משרד הרווחה 

ותאפשר הזנה מקוונת של 

 נתוני יסוד.

   

יאפשר מספר  טופלתיק המ ניהול פונים  .16

ה סוגי נזקקות. התיק יהי

רכב תיקי במשנה בהתאם מו

למהות הנזקקות. הנזקקות 

המשנה יופיע במסך כך של 

עובד הרווחה תהיה התראה על 

 ות אחת.כך שיש יותר ממה

   

תיק המטופל יכלול היסטוריה  ניהול פונים  .17

של טיפול והיסטוריה של 

נזקקות. קישור להיסטוריה 

ך של הנושאים במס בתיק יופיע

יק הפעילים. קשור למסך ת

פונה יהיה מסך/חלון ריכוז ה

טיפולים היסטוריים עם 

 סטטוס הטיפול.

   

המערכת תאפשר מסלולי  ניהול פונים  .18

גדירו את אופן טיפול אשר י

הטיפול ויאפשרו מעקב. יהיה 

אפשר לרשום מספר סוגי 

נזקקות והגורמים המשניים 

ם חד עיוצגו במסך תיק הטופל י

 הגורם העיקרי.

   

כת תפיק חיובים המער ניהול פונים  .19

להשתתפות פונים/מטופלים 
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 מערכת הרווחה  -מפרט טכני 

 נושא  מס"ד

 

 ? ם הדרישה קיימת הא הפירוט הדריש

 

ופן ת באקיימ קיימת

 חלקי

 לא קיימת

בטיפול האגף. המערכת תיצור 

רשומות חיוב במבנה קליטה 

של מערכת ההכנסות של 

 . -המועצה 

מערכת הגבייה תעביר  ניהול פונים   .20

על  ON_LINE–סטטוסים 

תשלומי פונים ותאפשר 

 .קרה למחלקה לנהל מעקב וב

   

לקבלת וחה המערכת תהיה פת ניהול פונים  .21

מידע מיישומים אחרים כגון, 

 בדיקות סמים.

למערכת יהיה ממשק גמיש 

שיאפשר התחברות קלה ומהיר 

 למערכות אחרות.

   

הנתונים של מטופלים בחוק  ניהול פונים  .22

סיעוד יהיו מקושרים לנתונים 

במודול ניהול פונים ולמוסד 

 לביטוח לאומי.

   

ם ובניהמערכת תכלול דוחות מ ניהול פונים  .23

ותהיה מחוברת למחולל דוחות 

מערכת מידע -של המועצה 

 (.BIמנהלים )

   

המערכת תפיק את כל הטפסים  ניהול פונים  .24

ושים לניהול רווחה ודיווח הדר

למשרד הרווחה לרבות: טופס 

טופס החלטה -, השמה17ט"ז 

למושם, טופס השמה, טופס 

היכן משרד  עוד.נתוני צו ו

הרווחה מקבלת דיווחים 

ים המערכת תספק מסכי קוונמ

 קליטה ושיגור נתונים למשרד.

   

תיק מטופל יכלול שדה לציון  ניהול פונים  .25

מיון אזורי טיפול, שדות 

לשימוש על ידי עובדי רוחה 
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 מערכת הרווחה  -מפרט טכני 

 נושא  מס"ד

 

 ? ם הדרישה קיימת הא הפירוט הדריש

 

ופן ת באקיימ קיימת

 חלקי

 לא קיימת

והוספת שדות מיון/איתור לפי 

 הצורך.

המערכת תטפל בחוק סיעוד,  ניהול פונים  .26

בסיכון, השמה במוסדות דים יל

ודיווח בצל  יפולמחוץ לעיר, ט

החוק וכל תכנית אחרת תחום 

 הרווחה.

   

המערכת תאפשר התקשרות  ניהול פונים   .27

טלי עם הפונים בכל אמצעי דיגי

 ועוד SMSכגון : מיילים ,

   

המערכת תדע לנהל טיפולים  ניהול פונים  .28

בתשלום לכלל הציבור )כגון, 

ץ זוגי ועוד(. ייעויעוץ פרטני, 

 זמוןהמערכת תנהל יומן ות

פגישות ייעוץ, חיוב המטופל 

וקישור למערכת ההכנסות 

 במועצה. 

   

המערכת תעקוב אחרי הטיפול  ניהול פונים  .29

דדי ביצוע שיקבעו בהתאם למ

עם הרשות. המערכת תציע 

מסלולים ומועד לסיום טיפול 

כולל התראות על חריגות 

 מממדי הביצוע. 

     

המערכת תטפל בכל נושא  צובתק  .30

שבנות מול ההתחהתקצוב ו

משרד הרווחה וגופי מימון 

אחרים של פעילות רווחה. 

למשל, דיווח הוצאות טופס 

 .17ט"ז 

   

כלול פרטי מעקב המערכת ת תקצוב  .31

אחר הכנסות בתקציב הרווחה 

כולל פירוט של מקור התקציב 

 וייעודו.

   

     ההוצאות יטופלו ברמה  תקצוב  .32
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 מערכת הרווחה  -מפרט טכני 

 נושא  מס"ד

 

 ? ם הדרישה קיימת הא הפירוט הדריש

 

ופן ת באקיימ קיימת

 חלקי

 לא קיימת

ת ויהיה ניתן לשייכם רטניפ

יב בתקצלסעיפי הכנסה 

 המועצה.

המערכת תבצע תחזית  תקצוב  .33

 תקציבית ותזרים.

     

המערכת תכלול דוחות מובנים  תקצוב  .34

ת גמיש למעקב ומחולל דוחו

תקציבי והתחשבנות מול משרד 

 הרווחה.

   

המערכת תקלוט נתוני מת"ס,  תקצוב  .35

תחשב זכאות ותשגר דיווח 

למשרד הרווחה. ת"ס מ

ם טפסיהמערכת תפיק את כל ה

כגון: טופס דיווח, טופס חישוב 

החלטה, טופס תשובה לפונה 

 ודוחות.

   

המערכת תנהל תקני כח אדם  תקצוב  .36

ותבדיל בין תקני של היחידה 

משרד הרווחה ותקן המועצה. 

המערכת תאפשר למועצה לבצע 

 חלוקה זו גם בהיבט התקציבי

   

נהל רשימת ספקים כת תהמער תקצוב  .37

דת שמחלקת הרווחה עוב

יתם. בקובץ הספקים יהיה א

אפשר לרשום מאפייני הספק 

כגון, מלכ"ר, חברה מסחרית, 

 מטפל פרטי/עוסק מורשה ועוד. 

   

המערכת תבצע הזמנות  צובתק  .38

מספקים ברשימת הספקים. 

המערכת תעקוב אחרי בצוע 

 השירותים והתשלומים. 

   

ב עם מערכת תשתלהמערכת  תקצוב  .39

מס"ר של משרד הרווחה 

ת מרכבה. המערכת מערכוב
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 מערכת הרווחה  -מפרט טכני 

 נושא  מס"ד

 

 ? ם הדרישה קיימת הא הפירוט הדריש

 

ופן ת באקיימ קיימת

 חלקי

 לא קיימת

תקלוט ותייצא נתוני תקציב 

 ופעולות למערכת הפיננסית.

המערכת תכלול דוחות מובנים  תקצוב  .40

ל דוחות גמיש למעקב ומחול

תקציבי, דיווח לגזברות 

והתחשבנות מול משרד 

 הרווחה.

   

המערכת תדווח למשרד  דיווח  .41

אחרים )כגון,  ופיםהרווחה וג

ים לנהלביטוח לאומי( בהתאם 

ותבניות דיווח שיקבע אותו גוף 

 מעת לעת. 

   

המערכת תדווח נתונים כספיים  דיווח  .42

למערכת הפיננסית ותקבל 

תקציב וניצול תקציב נתוני 

מהמערכת פיננסית בהצעה זו. 

המערכת תדע לערוך תחזית 

 בנושאים אלה.

   

רי ב אחהיישום ינהל מעק דיווח  .43

הכנסות והוצאות ותדווח 

מת על היקף מן אלגזבר בז

 וניצול התקציב.

   

המערכת תכלול דוחות קבועים  דיווח  .44

ומחולל דוחות שיהיה מסוגל 

להצליב להפיק כל נתון וחתך ו

נתונים מהמערכת. יהיה ניתן 

 PDFלהפיק כל דוח במבנה 

 בלחיצה כפתור. XLSו/או 

   

-ושק דהמערכת תדווח בממ ממשקים  .45

כיווני למוסד לביטוח לאומי 

סיעוד. המערכת  חוק לרבות

תקלוט נתונים מהביטוח 

הלאומי, תבצע חישובים, תפיק 

טפסים לשיגור נתונים לביטוח 
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 מערכת הרווחה  -מפרט טכני 

 נושא  מס"ד

 

 ? ם הדרישה קיימת הא הפירוט הדריש

 

ופן ת באקיימ קיימת

 חלקי

 לא קיימת

ים הלאומי, תקבל עדכונ

ואישורים לגבי המטופל 

ולתכנית הטיפול ותחשב 

התחשבנות עם הביטוח 

 הלאומי.

המערכת תעביר נתונים  ממשקים  .46

למערכת הפיננסית יים כספ

צול וני ותקבל נתוני תקציב

תקציב מהמערכת הפיננסית 

 בהצעה זו.

   

המערכת תעביר נתונים  ממשקים  .47

כספיים ותקבל נתוני תקציב 

המערכות וניצול תקציב מ

הפיננסיות הנפוצות בשלטון 

 המקומי.

   

המערכת תעביר נתוני חיוב  ממשקים  .48

למערכת הכנסות בהצעה זו 

י תשלום ממערכת דכונותקבל ע

 ההכנסות.

   

מערכת תעביר נתוני חיוב ה יםממשק  .49

ותקבל עדכוני תשלום ממערכת 

ההכנסות המערכות ההכנסות 

 הנפוצות בשלטון המקומי.

   

המערכת תפיק נתונים בתבנית  ממשקים  .50

לקליטה מהירה בשעת חירום 

ולמוקד  GIS-במערכות ה

העירוני. קובץ הנתונים 

ום החירלקליטה במערכת 

יכלול רשומה אחת בלבד לכל 

עם יש לאותו מטופל גם  מטופל

 מספר זכויות או גורמי טיפול. 

   

המערכת תתעד כל פניה נכנסת  מיון ואבחון  .51

 בטלפון או במייל. 

המערכת תפיק דוחות ניהוליים 
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 מערכת הרווחה  -מפרט טכני 

 נושא  מס"ד

 

 ? ם הדרישה קיימת הא הפירוט הדריש

 

ופן ת באקיימ קיימת

 חלקי

 לא קיימת

לפי גורם מפנה/סיבת פניה 

תמיין ותנתב פניות נכנסות 

לבעלי תפקידים רלוונטיים 

ות מעקב פניות ,דוחבמחלקה 

כל יכן נכנסות לפי תאריך וה

פניה נמצאת ,קישור מודול 

מיון ואבחון לנתוני אוכלוסין 

של משרד הפנים, צירוף 

,טופס  כולל מייליםמסמכים 

ערכה )אינטייק( כולל מיון וה

ניהול ותיעוד מעגלי התערבות, 

תיקים חד פעמיים )כולל גיליון 

טיפול ומשימות(,טופס חוק 

שלב הפנייה בר בנוער כ

 הראשונית.

 למערכת מנגנון החלפת עוסי"ם סודנתוני י  .52

יכולת לסימון "מיון תיקים" 

 -לפי עו"ס. )בשלב מיון תיקים 

מתן אפשרות לכל עו"ס לסמן 

תיק האם הוא עבר מיון ב

תיקים או לא ושזה יופיע בדוח 

או בתוצאות חיפוש(,עדכון 

שינויים בנתוני פונה 

 מרשם)יחיד/משפחה( מ

האוכלוסין, יכולת פתיחת תיק 

ז. ראש משפחה כל ת ת.בהקלד

הילדים תחתיו מופיעים בבת 

אחת יכולת עדכון ושידור של 

בן משפחה אחד, יכולת 

ת לפי ואפשרות לבדיקות לוגיו

הוראות התע"ס רישום ודיווח 

גורמים נוספים המטפלים 

בתיק כולל אינטנסיביות, 

מהות נזקקות וסיבת סיום, 
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 מערכת הרווחה  -מפרט טכני 

 נושא  מס"ד

 

 ? ם הדרישה קיימת הא הפירוט הדריש

 

ופן ת באקיימ קיימת

 חלקי

 לא קיימת

 איחוד תיק,  תיק,פיצול 

יכולת חישוב  ערכתלמ חישוב והחלטה  .53

אוטומטי של זכאות, שמירת 

היסטוריה של חישובים 

חישוב הכנסות הזקן  קודמים

)פיצול נכסים, השתתפות 

ם(,חישוב הכנסות במסגרת ילדי

 יומית וחוץ ביתית.

   

מת"ס, סמך   .54

 והשמות

למערכת בדיקות לוגיות לפי 

ים צוו הוראות התע"ס, שידור

והחלטות, שידור מת"ס. 

למתן תזכורות ולת למערכת יכ

אוטומטיות לפני תום השמה 

עדכון תעריפים  או סמך,

מובנה, אישור השמות 

מודול אישור  דיגיטליות,

מנהלים ולגזבר השמות ל

 ישירות  מהנייד!

   

הצגת ריכוז עזרות שקיבלה  כפתור ריכוז עזרות  .55

וכולל  17המשפחה כולל ט"ז 

נן מהמשרד כגון שאי עזרות

, מזוןעזרה מתרומות, סלי 

 ועוד. שוברי קניה

   

למערכת אפשרות סריקת  ליון טיפוליג  .56

מסמכים לכל רשומה, צירוף 

, מיילים ישירות לגיליון טיפול

אפשרות הדפסה חלקית של 

גיליון טיפול לפי סינון רשומות 

אישיות וחסויות, סינון גיליון 

ס טיפול לפי עו"ס מטפל ועו"

 ני.מש
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 מערכת הרווחה  -מפרט טכני 

 נושא  מס"ד

 

 ? ם הדרישה קיימת הא הפירוט הדריש

 

ופן ת באקיימ קיימת

 חלקי

 לא קיימת

גדרה ת להלמערכת יכול ניהול משימות  .57

ולשליחת משימות בין הגורמים 

במחלקה, מעקב אחרי סטטוס 

ביצוע לפי תאריך ושם העובד, 

אפשרות התכתבות פנימית 

 נה מידי מתוך המשימה,ומע

סריקת מסמכים/צירוף 

מיילים למשימה ספציפית, 

שליחת משימות לכמה 

תזכורת קופצת של מכותבים ,

ת פתוחות / משימות שימומ

דום, ת באשעבר זמנן מוצגו

בדיקת סטטוס המשימות 

 שהמשתמש שלח אל אחרים.

   

למערכת טופס חוק נוער מלא  חוק ונוער   .58

 ומפורט ממוחשב ,יכולת

שליחת מכתב עדכון למוקד 

ילדים בסיכון, יכולת עדכון 

גורמים מטפלים שהוגדרו 

מראש כבר בשלב מילוי 

 הטופס .

   

ניהול ורישום פרטי יצירת   פוניםר טלספ  .59

המשפחה וגורמים  ר עםקש

נוספים הקשורים בתיק כולל 

הדפסה ושליחה של ספר 

 טלפונים.

   

ל למערכת טופס מובנה לניהו בקשת עזרה  .60

תהליך בקשת העזרה בתוך 

המחלקה. )כמו תהליך רכש 

ממוחשב(,ווידוא צירוף 

מסמכים רלוונטים לבקשה 

 בלותכגון תלושי שכר, ק
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 מערכת הרווחה  -מפרט טכני 

 נושא  מס"ד

 

 ? ם הדרישה קיימת הא הפירוט הדריש

 

ופן ת באקיימ קיימת

 חלקי

 לא קיימת

והצעות מחיר, פניה והצהרה 

הממוחשב  טופסהעברת ה

לבעל התפקיד הבא בתהליך 

האישור בהתאם להגדרות 

מנהל. מסך ייעודי למנהל עבור 

 אישורי עזרות. 

ממוחשב הכולל הוצאת  17ט"ז  17ט"ז   .61

דרישת תשלום מהמערכת,  

סריקת מסמכים לכל שורה, 

הדפסה כוללת של כל 

ת בדיקהמסמכים המצורפים. 

יתרה לסעיף לכל שורה וסעיף 

לל הדפסת דו"ח י כותקציב

 ריכוז הוצאות.

   

קליטת עובדים  100טופס  כוח אדם  .62

ושינויים ממוחשב וטופס 

א קליטת תשלומים 100

 יים ממוחשב.חודש

   

טופס ממוחשב  -א הסעות  .63
לדיווח הסעות 

 למעון יום שיקומי.

טופס ממוחשב  -ב
דיווח עלויות 

 חודשי.

שב טופס ממוח -ג
יכוז הוצאות מעון ר

 יום שיקומי.

   

קישור מלא ודו  -א סיעוד חוק  .64

סיטרי לביטוח 

 לאומי.

מעבר מתיק  -ב

הטיפול לנתוני חוק 
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 מערכת הרווחה  -מפרט טכני 

 נושא  מס"ד

 

 ? ם הדרישה קיימת הא הפירוט הדריש

 

ופן ת באקיימ קיימת

 חלקי

 לא קיימת

סיעוד ומעבר 

ממודול חוק סיעוד 

ק ישירות לתי

 הטיפול.

אפשרות לפתיחת תיק  -ג

חדש מתוך מודול 

חוק סיעוד לקשיש 

 ללא תיק.

מילוי והדפסה של  -ד

 דו"ח ביקור בית.

ים יקורשליחת ב -ה

ותוכניות טיפול 

 מוצעות.

ם טוסיהצגת סט -ו

של תיק קשיש 

 בצבעים.

מילוי טופס אירוע אלימות  טופס אירוע אלימות  .65

 –כלפי עובדי המחלקה 

 ממוחשב ומתועד בתיק.

   

מענה מלא ומאושר על פי אפיון  מעגלי התערבות  .66

 אמי"ר של משרד הרווחה.

   

יקט פרו טופס מובנה לניהול ניהול פרויקטים  .67

הכולל תזכורות )גם במייל( 

שימות לביצוע כלל קת מוחלו

 מחלקתי

   

הצגת פרוייקטים  על יומן  יומן עבודה  .68

עבודה חודשי / שבועי , לפי 

 משתמש/צוות.
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 מערכת הרווחה  -מפרט טכני 

 נושא  מס"ד

 

 ? ם הדרישה קיימת הא הפירוט הדריש

 

ופן ת באקיימ קיימת

 חלקי

 לא קיימת

הזנת אירועים בתוכנה ושליחת  יהול יומן אירועיםנ  .69

 outlookזימון למשתתפים ב 

 לפי צוותים ופרמטרים שונים.
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 

  

 הנה"ח בית ספרית ערכתמ .6

 

 נה"ח בית ספרית כת המער -מפרט טכני 

 האם הדרישה קיימת? הדרישה  מס"ד

קיימת  קיימת
באופן 
 חלקי

לא 
 קיימת

 ת הספרקישור למערכות אחרות בבי 

    של משרד החינוך המצבתממשק למערכת   .115

    ייצוא קובץ מאגר מידע כספי  .116

 מודול תקציב 

    יםציביניהול מקורות תק  .117

    ניהול סעיפי תקציב  .118

    תקציבינון תכ  .119

 תכנון ביצוע התקציב  .120

 

   

    קישוריות למודול הנהלת חשבונות )תזרים מזומנים(  .121

    יים וניהולייםשאילתות, דוחות תפעול  .122

 מודול גביה 

    תכנון הגביה  .123

    סוגי תשלום   .124

    ניהול תקבולים  .125

    חיובמודל הפחתות -קישור לתת  .126

    קישור למודל הנהלת חשבונות  .127
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 נה"ח בית ספרית כת המער -מפרט טכני 

 האם הדרישה קיימת? הדרישה  מס"ד

קיימת  קיימת
באופן 
 חלקי

לא 
 קיימת

    הפקת הודעות והתראות  .128

    שאילתות ודוחות תפעוליים  .129

    דוחות ניהוליים  .130

 
 אמצעי תשלום

    מזומן  .131

    המחאות  .132

    אשראיכרטיסי   .133

    הוראת קבע בבנק  .134

    הוראת קבע באשראי  .135

    אתר אינטרנט  .136

 מודול הפחתות חיוב ומלגות 

    ה בין סוגי "הפחתה מחיוב" )זיכוי(הבחנ  .137

    ניהול הפחתות על בסיס החתכים  .138

    שיוך ההפחתה לסעיפי חיוב  .139

    החשבונותת קישור אוטומטי בין הפחתות שניתנו, לכרטיסי הנהל  .140

    מלגות  .141

 מודול הנהלת חשבונות 

 צידית-ניהול חשבונות בשיטה הדו  .142

 

   

    סיס מצטבר והן על בסיס מזומןעל בניהול חשבונות יעשה הן   .143
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 נה"ח בית ספרית כת המער -מפרט טכני 

 האם הדרישה קיימת? הדרישה  מס"ד

קיימת  קיימת
באופן 
 חלקי

לא 
 קיימת

סי הנהלת חשבונות  )הניתנים למיון לסעיפים מאזניים כרטי  .144
ותוצאתיים( ברמת תלמיד וברמת סוג הוצאה והכנסה )טיולים, 

 בות וכו'(.תרסל 

   

 ביצוע פקודת היומן באופן אוטומטי  .145

ידי משתמש בעל הרשאה -והקלדת פקודות יומן באופן ידני על
 מתאימה

   

    חינוךרד האינדקס חשבונות והתאמה לסעיפי מש  .146

תיעוד תקבול מהרשות המקומית שכולל חיוב בגין צריכת   .147
ומית, הרשות המקשירותים או נושאים אחרים שחויבו באמצעות 

כך שהרישום של החיוב )קיזוז( מהתקבול שהועבר לבית הספר 
 יירשם כהוצאה ולא כהקטנת הכנסה.

   

 נוספות: ניותפונקציות חיו  .148

 ביצוע פעולות סטורנו 

 ונים משנה שנה ת נתהעבר 

   

 מודול קופה קטנה )הוצאות, הכנסות( 

    קישור למודול הנהלת חשבונות  .149

    פעולות סטורנוביצוע   .150

    שאילתות, דוחות תפעוליים וניהוליים  .151

 מודול התאמת בנק 

י ביצוע התאמות בנק ואיתור תנועות )לפי סכומים, לפ  .152
 מכתאות, לפי תאריכים(אס

   

    דפי בנק מקובץ או ידני  תוניקליטת נ  .153

    הפקת דוח התאמת בנקים  .154

במידה והמערכת נחסמה לאחר שמועד הדיווח למאגר הסתיים   .155
ערכת תאפשר לבצע את הפעולות הבסיסיות הדרושות לצורך המ

סגירת התאמות בנק בלבד, ולאחר מכן תאפשר דיווח למאגר 
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 נה"ח בית ספרית כת המער -מפרט טכני 

 האם הדרישה קיימת? הדרישה  מס"ד

קיימת  קיימת
באופן 
 חלקי

לא 
 קיימת

 בלבד. 

 מודול בנקים וחברות אשראי 

    מספר חשבונות בנק ה עםעבוד  .156

    אמצעי תשלוםהנפקת אישור הפקדות לבנק לפי   .157

    ניהול ותקבולים באמצעות כרטיסי אשראי.  .158

    ניהול ומעקב אחר שיקים חוזרים.  .159

    ניהול ומעקב אחר עמלות  .160

    שאילתות, דוחות תפעוליים וניהוליים  .161

 קים ונותני שירותיםל ספמודו 

 יםספק ניהול כרטיסי  .162

 נותני שירותים:

  מאושריםטבלת ספקים / נותני שירותים 

  ריכוז מידע על הספק )כתובת, אחוז ניכוי במקור, תוקף
 ר(האישו

  עבודה מול כל סוגי הספקים / נותני שירותים 

   

 ניהול הזמנות מספקים / נותני שירותים:  .163

 פרטי הזמנה 

 חשבונית 

 בלהק 

   

 קישור למודול הנהלת חשבונות  .164

שירותים במערכת אוטומטי של כרטיסי ספקים / נותני  דכוןע
הנהלת חשבונות בכל פעילות עם ספקים / נותני שירותים 

 לת חשבונית, תשלום חשבונית, התאמות(.)הזמנה, קב
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 נה"ח בית ספרית כת המער -מפרט טכני 

 האם הדרישה קיימת? הדרישה  מס"ד

קיימת  קיימת
באופן 
 חלקי

לא 
 קיימת

 ניכוי מס במקור  .165

 המערכת תדע לבצע ניכוי מס במקור לספקים שאין להם פטור
 טת קובץ משעם קלי -כוי מס במקור ולהפיק דוחות בהתאם.מני

   

    שאילתות, דוחות תפעוליים וניהוליים  .166

    הפקת שיקים ממוחשבים  .167

 
 מודול מלאי

    פרטי ציוד  .168

    מחסנים  .169

    הזנת תעודות  .170

    דו"חות מלאי  .171

 כרטיס תלמיד /בית אב 

בולים/זיכויים ם/תקאפשרות צפייה לכל בית אב/תלמיד בחיובי  .172
 שהיו במהלך השנה.

המשפחה ויכלול את כל האירועים יציג את כל בני  רטיסהכ
 הכספיים שחלו עליהם. וכן את כל פרטי המשפחה והתלמיד.

   

 ברמת בית ספר והן ברמת רשות -ושאילתות דוחות 59

    ברמת בית ספר והן ברמת רשות -דוחות כספיים  .173

    ספר והן ברמת רשות בית ברמת -דוחות השוואתיים  .174

    דוח מע"מ.  .175

    במקורדוח ניכוי   .176

    אינדקס  .177

    ברמת בית ספר והן ברמת רשות דוחות בקרה חשבונאית  .178

    ת בית ספר והן ברמת רשותברמ דוחות בקרת נתונים  .179
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 נה"ח בית ספרית כת המער -מפרט טכני 

 האם הדרישה קיימת? הדרישה  מס"ד

קיימת  קיימת
באופן 
 חלקי

לא 
 קיימת

    שאילתות לפי פרמטרים שונים  .180

 



 
                                                            

  מועצה   מערכות מידע לניהול השל  לאספקה, התקנה ותחזוקה 10/2022י פומבכרז מ

  197מתוך  125עמוד    
 

 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 מערכת רישוי עסקים  .7
 

 מבוא

 וי עסקים.רישמגוון האירועים הנובעים מאכיפת חוק א ובלטפל בכל נוש  -תפקיד 

המערכת תטפל, תנהל את כל הנושאים מתחילת התהליך ועד סיומו ותשמור נתונים   -תיאור 
 שה המערכת תרשום ותעקוב אחר תלונות ודוחות.היסטוריים בצורה נגי

תאפשר קליטת  ערכתות ודוחות, הממסכי עבודה לניהול רישום תהליכי רישוי, תלונ  -כלים 
 ירים סלולאריים וממכשירים ניידים אחרים.מכשממסופונים ומ רועים יא

סות, חומר לטיפול תיק רישוי עסק, תיק אירוע, דוחות לתושבים, חיובים למערכת ההכנ  -תוצרים 
 להנהלה הבכירה ועוד.  BIמשפטי, דוחות ניהול ומסכי 

 עם ד שלישי. המערכת תעבוד בצורה הדוקה ות צעדכונים ממערכהמערכת תדע לקבל   -ממשקים 
מערכת ההכנסות )הגביה(. המערכת תאפשר קבלת נתונים מגורמי רישוי חיצונים ופנימיים. 

 המערכת תדע לייצא כל נתון.

גיות סו
 -מיוחדות 

תהיה אינטגרציה בין המערכות בפרק זה ובינן למערכות אחרות בהצעה ומערכות צד  
 .שלישי

 
 

 תרישופירוט הד
 

  מערכת רישוי עסקים  –מפרט טכני  

 ? האם הדרישה קיימת  פירוט הדרישה נושא מס"ד 

קיימת  קיימת

באופן 

 חלקי

לא 

 קיימת

יבים, תכונות ותהליכים המערכת תכלול את כל הרכ כללי  .1

נדרשים לניהול כולל של תהליכי רישוי העסקים 

 .מועצהשיידרשו אצל ה

      

ה בעלות יכולת קליטה ממסופונים,  היינהמערכות ת כללי  .2

ים ומכשירים ניידים. כמו כן, המערכות תהיינה פונטל

בעלות ממשק להורדת נתונים למסופונים מכל 

 הסוגים ולמכשירים ניידים.

      

המערכת תעמוד בהוראות ניהול ספרים של רשויות  כללי  .3

 המס.

   

 חוללדוחות ניהול מובנים ומהמערכות תכלולנה  כללי  .4

 (. BIדוחות )

      

יה בעלת ממשקים למערכות אחרות תהיהמערכת  כללי  .5

: הכנסות )גביה(, מוקד עירוני, מועצההפועלות אצל ה

GIS .ועוד 
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

  מערכת רישוי עסקים  –מפרט טכני  

 ? האם הדרישה קיימת  פירוט הדרישה נושא מס"ד 

קיימת  קיימת

באופן 

 חלקי

לא 

 קיימת

. כולל מועצהולב במערכת ההכנסות של ההמערכת תש כללי  .6

, כך מועצהשילוב לתהליכי אכיפת הגביה אצל ה

ת אכיפת צע אא יבווכל לבחור כיצד הת מועצהשה

 ישוי.י רהגביה לחובות הנובעים מהליכ

      

המערכת תהיה קשורה למערכת ניהול המסמכים   כללי  .7

 ותאפשר קישור מסמכים לכל תיק, אירוע או רשומה.

      

המערכת תשולב באתר האינטרנט ובתיק התושב  כללי  .8

רישוי, נתוני חובות, בהצעה של המציע. סטטוס בקשת 

 גו באתר ובתיק התושב.יוצ קנסות ודוחות

      

רכות תעמודנה בכל החוקים, הוראות ותקנות של המע כללי  .9

 משרדי הממשלה הנוגעים לרישוי עסקים.

      

    רישום ברמת שדות חובה  המערכת תחייב תהליכי כללי  .10

המערכת תפעל על פי הנחיות משרד הפנים והרגולציה  כללי  .11

 סקיםברישוי ע 4.21לשינוי ותתאים 

   

רישוי   .12

 עסקים 

תהליכים, מנגנונים, דוחות,   כל המערכת תכלול את

אפשרויות ייצוא ותוצרים נדרשים לניהול כולל של 

אם לכל תהליכי רישוי עסקים ברשות מקומית, בהת

 הרגולטיביות.ההוראות 

      

רישוי   .13

 עסקים

מסכי הקליטה יכללו את כל שדות המידע הנדרשים 

 שדות אלה ברישיון. דפיסהמערכת תאפשר לה

      

רישוי   .14

 םסקיע

המערכת תכלול מנוע חיפוש. כל השדות ברשומת 

 הבקשה או הרישיון יהיו נגישים למנוע החיפוש.

      

רישוי   .15

 עסקים

רכת תכלול הגדרה של "עסקים שאין בהם המע

 פעילות" בנוסף להגדרה של "עסקים סגורים". 

      

רישוי   .16

 עסקים

ידע בדבר  סוגי העסקים וסעיפי ול מהמערכת תכל

 דרושים לרישיון של אותו עסק.י ההרישו

      

      המערכת תאפשר למפעיל עצמאות מוחלטת דהיינו, רישוי   .17
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

  מערכת רישוי עסקים  –מפרט טכני  

 ? האם הדרישה קיימת  פירוט הדרישה נושא מס"ד 

קיימת  קיימת

באופן 

 חלקי

לא 

 קיימת

 במערכת כולל הכנת מכתבים. ופעולהגישה לכל מסך  עסקים

רישוי   .18

 עסקים

המערכת תכלול מבחר דוחות מובנים בין היתר: דוח 

יצוע(, דוח דיווח חודשי, דוח די בלמשרד הפנים )מד

הדוחות המובנים יותאמו לדרישות  כל פיקוח.

 המשתמש.

      

רישוי   .19

 עסקים

ולקליטה מ/אל המציע מתחייב לבנות ממשקים ייצוא 

נים ומכשירים ניידים אחרים לפי דרישת מסופו

 יקבע. מועצהובמבנה שה מועצהה

      

רישוי   .20

 עסקים 

קישור  –בשטח חים המערכת תאפשר ניהול פק

 ות מהשטח קורלמערכת ויכולת עדכון ב

   

רישוי   .21

 עסקים

למערכת ממשק למערכת ניהול הנכסים )ארנונה( 

ן אפשרות להצלבת מידע ביוניהול השלטים. תהיה 

 מערכת רישוי עסקים למערכות הארנונה והשלטים.

      

מידע   .22

 מנהלי

המערכת תכלול דוחות מובנים ומחולל דוחות 

בת לתחקור והצל BIוהצלבת מידע  ומערכת קור לתח

מידע עם וממערכות אחרות כפי שמתואר בפרק מידע 

 .BIמנהלים 

      

אחזור   .23

 מסמכים 

ן ואחזור המערכת  תשולב בפתרון לניהול אחסו

המסמכים אשר יפעל בצורה אינטגרטיבית עם כל 

שאר המערכות המודולים. כפי שמתואר בפרק ניהול 

 מסמכים.

      

ניהול   .24

 מסמכים

ל מסמכים הפועלת יהוהמערכת תממשק למערכת נ

ותאפשר סריקות וקיטלוג בקטגוריות מובנות  מועצהב

  .בהתאם לסוג התיק וסוג הרישיון
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 טרינריה ומערכת  .8
 

 וטרינריה   –מפרט טכני  

 ? האם הדרישה קיימת  פירוט הדרישה נושא מס"ד 

קיימת  קיימת

באופן 

 חלקי

לא 

 תקיימ

כים תכונות ותהליהמערכת תכלול את כל הרכיבים,  כללי  .1

נדרשים לניהול כולל של תהליכי רישוי כלבים  

 ועצה.שיידרשו אצל המ

      

המערכות תהיינה בעלות יכולת קליטה ממסופונים,   כללי  .2

טלפונים ומכשירים ניידים. כמו כן, המערכות תהיינה 

מכל הסוגים נים בעלות ממשק להורדת נתונים למסופו

 ולמכשירים ניידים.

      

תכלול ניהול כלל פרטי הכלבים ובהתאם המערכת  כללי  .3

 לדרישת הרשות 

   

מערכות תכלולנה דוחות ניהול מובנים ומחולל ה כללי  .4

 (. BIדוחות )

      

המערכת תהייה בעלת ממשקים למערכות אחרות  כללי   .5

עירוני, וקד הפועלות אצל המועצה: הכנסות )גביה(, מ

GIS .ועוד 

      

ת ההכנסות של המועצה. כולל תשולב במערכ המערכת כללי  .6

צה, כך שילוב לתהליכי אכיפת הגביה אצל המוע

שהמועצה יוכל לבחור כיצד הוא יבצע את אכיפת 

 הגביה לחובות הנובעים מחובות בעלי החיים .

      

המערכת תהיה קשורה למערכת ניהול המסמכים   כללי  .30

 מה.שר קישור מסמכים לכל תיק, אירוע או רשוותאפ

      

המערכת תשולב באתר האינטרנט ובתיק התושב  כללי  .31

סטטוס ותאריך תפוגת הרישיון, בהצעה של המציע. 

נתוני חובות, קנסות ודוחות יוצגו באתר ובתיק 

 התושב.

      

המערכת תהיי בעלת ממשק לתשלומים באינטרנט  כללי  .32

 העובדים עם הרשות  נריםכולל של ויטר
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 וטרינריה   –מפרט טכני  

 ? האם הדרישה קיימת  פירוט הדרישה נושא מס"ד 

קיימת  קיימת

באופן 

 חלקי

לא 

 תקיימ

    כי רישום ברמת שדות חובה ת תחייב תהליהמערכ כללי  .33

       סית בעיריהלמערכת ממשק למערכת הפיננ כללי   .34

מידע   .35

 מנהלי

המערכת תכלול דוחות מובנים ומחולל דוחות 

לתחקור והצלבת  BIלתחקור והצלבת מידע  ומערכת 

בפרק מידע ואר מידע עם וממערכות אחרות כפי שמת

 .BIמנהלים 

      

אחזור   .36

 מכים מס

תשולב בפתרון לניהול אחסון ואחזור   המערכת

נטגרטיבית עם כל המסמכים אשר יפעל בצורה אי

שאר המערכות המודולים. כפי שמתואר בפרק ניהול 

 מסמכים.

      

ניהול   .37

 מסמכים

המערכת תממשק למערכת ניהול מסמכים הפועלת 

ות וקיטלוג בקטגוריות מובנות סריקבמועצה ותאפשר 

 הרישיון ג התיק וסוג בהתאם לסו

   

למערכת יכולת להתממשק למסמכים המפותחים  בקרה   .38

זרת תוכנת עזר , וליצור דיווחים ובקרה יזומה בע

 מהשטח
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 מקווניםשירותים  .9
 

  שירותים מקוונים  –מפרט טכני 

 האם הדרישה קיימת ? הדרישה הנושא מס"ד

קיימת  מתקיי
באופן 
 חלקי

לא 
 קיימת

שב   תיק תו  .1
 מקוון

מסכי תיק תושב  עבור כל גורם ניהולי הספק יאפיין 
. מסכים אלה יאגדו מידע על התושב מכל מועצהב

כפי  עצהמוהמודולים במערכת המוצעת וממערכות ה
 שיידרשו. 

      

תיק תושב     .2
 מקוון  

קור ת תחפירוט יתרות החוב של הלקוח כולל יכול
וך הצגת מצב ו"צלילה לעומק" לבירור מקור החוב ת

ומפורט ללקוח כולל חיובים, תיקונים, חשבון קריא 
 תשלומים, קנסות ריבית ויתרות.

      

תיק תושב   .3
 מקוון   

סך/טופס בו התושב יוכל בפורטל השירותים יהיה מ
לדווח על כל תקלה, תלונה, בקשה, מפגע או כל פניה 

זה יהיה מקושר למודול ניהול ופס מסך/טאחרת. 
לכל דבר כת של הספק וירשם כפניה פניות במער

 ועניין. ניתן יהיה לצרף מסמכים לפניות.

      

תיק תושב     .4
 מקוון  

ם ע"י בפורטל השירותים תיתכן יכולת למילוי טפסי
הלקוחות בצורה מקוונת למשלוח פניות לקוח בגין: 

 כד'.ות והעברת זכוי בירור חשבון, הנחה,
 טפסים. 20עד 

 ,ותנייה לטיפול במודול הפנימשלוח הטופס יחולל פ
קטים יוהטופס יאורכב באופן אוטומטי לאובי

 הרלוונטיים במודול ניהול מסמכים.
הול כמו כן, הפורטל יאפשר ממשק למערכות לני

 תורים להזמנת תור באמצעות האינטרנט.

      

תיק תושב     .5
 מקוון  

ני הדוא"ל + טלפון נייד לתוך נתו תאפשר לשאוב את
 יה. מערכת הגב

   

תיק תושב     .6
 וון  מק

    חינוך ה– ממערכת המערכת תאפשר משיכת נתונים 

תיק תושב     .7
 מקוון  

    המשלמים.המערכת תאפשר לגזור נתונים ממסך 

תיק תושב     .8
 מקוון  

נתוני משלם בחלוקה לפי המערכת תאפשר  לקחת 
  בלה.נושאים וללא הג

   

תיק תושב     .9
 מקוון  

. 3ושא ר  לקחת מספרי נכס רק מנהמערכת תאפש
 .סה"כ יתרה לפי נושא

   

תיק תושב     .10
 מקוון  

ממשק למערכת ניהול ועדה של המערכת תאפשר  
 .יק בנייןלבדיקת סטטוס ת מועצהה
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

  שירותים מקוונים  –מפרט טכני 

 האם הדרישה קיימת ? הדרישה הנושא מס"ד

קיימת  מתקיי
באופן 
 חלקי

לא 
 קיימת

תשלומים   .11
 מקוונים

המערכת תאפשר ביצוע תשלומים מקוונים באמצעות 
או באמצעות אפליקציה או כל  IVR נט /האינטר
 בחר. ת מועצהנוסף שהאמצעי 

      

תשלומים   .12
 מקוונים

כל מערך התשלומים וסליקת כרטיסי אשראי ינוהל 
בשרתי הספק תחת משטר אבטחה קפדני כולל עמידה 

 .PCI-DSSבתקן 

      

תשלומים   .13
 מקוונים

המערכת תאפשר הפקת הודעות לצרכנים ששילמו 
 מצעים המקוונים.מהא בכל אחד

      

תשלומים   .14
 רנטבאינט

טל תשלומים אשר יכלול את נדרש לספק פור המציע
כל הרכיבים הנדרשים לביצוע תשלום מאובטח 

, קופות, IVRדהיינו: אתר לביצוע התשלום, מערכת 
ם באמצעות הוראות קבע באשראי, סליקת תשלו

כרטיסי אשראי וקליטת העסקה במערכת הקופה 
למען הסר ספק הצעת המחיר תכלול ת.  המרכזי
דמי שימוש בגין  למציעשלם תלא  מועצהה. השירות ז

לא יגבה תשלום מהצרכנים  המציעשירות זה כמו כן 
המשלמים באמצעות אמצעי תשלום זה. הערכת 

 מועצהבטבלת נתוני שימוש אצל הכמות מצויינת 
 בתחילת המפרט.

      

תשלומים   .15
 באינטרנט

מחסן תשלומים  – מועצהת הלרשויעמיד  המציע
י תשלום ו תוכל הרשות להגדיר סוגוב –אלקטרוני 

שאינם חלק מהגביה ואינם דורשים מסלקות 
 ותאפשר לתושבים לשלם כל תשלום כזה דרך האתר.

כל גורם אחראי על המערכת תשלח הודעת דואר ל
 ביצוע התשלום.

 והמערכת תתממשק למערכת הגביה.

   

תשלומים   .16
 באמצעות

פון הטל
IVR 

נה קולי טלפוני הספק נדרש לספק פתרון כולל למע
אשר באמצעותו הצרכנים יוכלו  IVR -ממוחשב 

שעות ביממה. הפנייה למענה הקולי תתבצע  24לשלם 
 .מועצהובאחריות ה מועצהמהמרכזייה של ה

      

תשלומים   .17
באמצעות 

הטלפון 
IVR 

המערכת תכלול את כל הרכיבים הנדרשים לביצוע 
יסי , סליקת כרטIVRמאובטח דהיינו: מנגנון  שלוםת

במערכת הקופה המרכזית. אשראי וקליטת העסקה 
למען הסר ספק הצעת המחיר תכלול שירות זה. 

דמי שימוש בגין שירות זה  מציעשלם לתלא  מועצהה
ם לא יגבה תשלום מהצרכנים המשלמי מציען הכמו כ

 באמצעות אמצעי תשלום זה )הערכת כמות מצוינת
 לעיל(.  1ק בפר
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

  שירותים מקוונים  –מפרט טכני 

 האם הדרישה קיימת ? הדרישה הנושא מס"ד

קיימת  מתקיי
באופן 
 חלקי

לא 
 קיימת

שירותים   .18
 מקוונים  

( על  logעל הפעילות )דוח  מועצהיגיש ל המציע
השירותים המקוונים הכולל בין היתר, מספר הפונים, 

מספר העסקאות שבוצעו בהצלחה, מספר העסקות 
לקבלת הסתיימו, זמן לביצוע עסקה, זמן שלא 

 ( ועוד.downtimeאישור, זמן תקלה )
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 
 

 BIת מידע מנהלי מערכ .10
 

 מבוא

 ולמשתמשים מכל ובכל המערכות.תח ולהציג מידע למנהלים לאגד, לנ -תפקיד

המערכת תספק מענה לכל סוגי הדוחות, מיצגים גרפיים של נתונים, סיכומים למנהלים,  -תיאור
  ביצוא נתונים בכל צורה או תבנית.כלים לקבלת החלטות ותטפל 

ניתוח סטטיסטי, מנגנון , כלי בניה ועריכת דוחות ומסכים, כלי לוניםמנגנוני שליפת נת -כלים
 ייצוא נתונים, מנגנון רישום ומעקב אחר שימוש במערכות.ל

ים ( קבצי נתונ-לוח מחוונים דוחות, הצלבת מידע ממערכות שונות, מידע למנהלים )כולל -תוצרים
 לייצוא. 

 ות ברשות.מערכמערכת המידע המנהלי תהיה כללית לכל ה -ממשקים

 מסכמים עבור והנהלת הרשות.יוחד על הכנת מסכי מידע יושם דגש מ -סוגיות מיוחדות
 
 

 פירוט הדרישות
 

  ( BIמערכת מידע מנהלי )  –מפרט טכני  

 ? דרישה קיימת האם ה פירוט הדרישה נושא מס"ד 

קיימת  קיימת
באופן 
 חלקי

לא 
 קיימת

מידע קיים במערכת  רוחקל מועצההיישום יאפשר ל כללי   .1
 יג מגמות עתידיות. המידע הארגונית ולהצ

   

2.  
המערכת תאפשר קליטת נתונים היסטוריים    כללי

מהמערכות הקיימות או קודמות לכל שדה שיידרש, 

ליכים, תמונות כולל כל המידע, טבלאות, תה

 ומסמכים.

   

3.  
על המערכת לעבוד מול בסיס נתונים משותף או   כללי

לנהל ממשקים אוטומטיים )מגע יד אדם פין לחילו

מודולים / תתי רי( להעברת נתונים בין המזע

 המערכות אשר נכללים בתכולת המכרז.

   

 הכלי יאפשר: כללי  .4

 ממשק משתמש גרפי נוח.

 מידע אמין ומדויק.

מרמת על ועד לרמת הרשומה ר מידע תחקו
 הבודדת.
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

  ( BIמערכת מידע מנהלי )  –מפרט טכני  

 ? דרישה קיימת האם ה פירוט הדרישה נושא מס"ד 

קיימת  קיימת
באופן 
 חלקי

לא 
 קיימת

5.  
מערכות  ם עםהמערכת תאפשר ממשקי נתוני כללי ממשקים

משקים ותחזוקתם . עלות פיתוח הממועצההקיימות ב

 לות המערכת.כלולה בע

   

6.  
 BIכללי, 

 ומחולל דוחות

 BI (Business) –מערכת המידע תכלול מודול 

Intelligence ,שישאבו  ומנגנוני הפקת דוחות

נתונים ממסדי המידע של כלל הנושאים במערכת 

ה עדכני יהי המוצעת בצורה שקופה. הדיווח תמיד

 (. (Data Miningויאפשר חקירת נתונים 

דוחות מובנה לכל מודול ונושא, המודול יכלול סל 

אשר יכלול את הדוחות הקבועים הנדרשים לרשויות 

לפונים, ות ניהוליים נוספים )אהשלטון המרכזי ודוח

דוחות של נתוני אב, תנועות כספיות, יתרות, מאזנים 

 ועוד(.

או הפקת דוחות חדשים ו/או ל ו/המודול יאפשר חילו

תאם ים ע"י משתמשי המערכת בהשינוי דוח קי

 ומידע למנהלים. BIלמפורט בפרק מודול 

   

 תזמון ושיתוף דוחות:  דוחות -כללי  .7

אר היישום יאפשר הפצת דוחות באמצעות דו
 אלקטרוני בפורמט סטנדרטי.

 הפרדה בין דוחות פרטיים ודוחות משותפים.

 .מועצהמערכות ה מכללשילוב נתונים 

 ך כל ההיררכיה.לאור Drill downביצוע 

   

8.  Dashboard יידרש להתממשק למערכת המידע המנהלי,  הכלי
 . BI -כלי ה

   

9.  
Dashboard :הכלי יאפשר 

 ים ומכוונים.ממשק מידע והצגת נתונים גרפ 

 .יכולת להפיק דוחות יומיים 

 .יכולת חיפוש מידע 

 .חיזוי מגמות 
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 (BPMול תהליכים עסקיים )ניה מערכת .11
 

 מבוא

 וע וקידום תהליכים עסקיים ברשות.לתכנן, לנהל ולשלוט בביצ -תפקיד

קוון המערכת תספק מענה לכל סוגי התהליכים, כולל הפקת מיצגים אוטומטיים גרפיים במ -תיאור
(online של תהליכים ברשות, כולל איתור צווארי בקבוק וכשלים ארגוניים אחרים )

 ם, כלים לקבלת החלטות.נהלילמ

ים של כל המערכות הממוחשבות הפועלות ברשות, כלי גישה לנתונים, שדות וקבצמנגנוני  -כלים
מטופלים לתכנון, בניה ועריכת תהליכים עסקיים, כלי לניתוח סטטיסטי של המקרים ה

 בתהליכים העסקיים, מנגנון רישום ומעקב אחר התקדמות בתוך התהליך העסקי.

, נעילה של תהליכים, ע ממערכות שונות, התראותניהול תהליכים חוצי ארגון ומערכות מיד -ריםתוצ
 מידע ובקרה למנהלים, דוחות ניהול.  

 המערכת תהיה כללית ותתאים לכל המערכות ברשות. -ממשקים

 .ביישום המערכת יודגש נושא התכנון של תהליכים המשפרים את השרות ללקוחות -יות מיוחדותסוג
 
 

 פירוט הדרישות
 

  (BPM) ול תהליכים עסקייםמערכת ניה –מפרט טכני 

 האם הדרישה קיימת ? הדרישה הנושא מס"ד

קיימת  קיימת
באופן 
 חלקי

לא 
 קיימת

תהיה ידידותית  מערכת ניהול התהליכים העסקיים כללי   .1
למשתמש, אינטואיטיבית ותאפשר תכנון ומעקב שוטף 

 אחר התהליכים ברשות. 

      

מלאה לכל המערכות  המערכת תאפשר עבודה ונגישות כללי   .2
 ומים ברשות והייש

      

המערכת תאפשר תכנון, בקרה, הצגה ואחזור לתהליכים  כללי  .3
 במערכות המידע הממוחשבות. 

      

מערכת תאפשר הגדרת כללים עסקיים וזרימת עבודה ה כללי  .4
 .Work flowממוחשבת 

      

ך אפשר ביצוע שינויים ארגוניים תכופים תוכת תהמער כללי  .5
 הארגוניים.דה לשינויים כדי התאמת תהליכי העבו

      

המערכת תאפשר הגדרת התראות בדבר אירועים חריגים  כללי  .6
ראה בדבר אירועים שמנהלים יגדירו שמחובתם לקבל הת

 שונים. 

      

 וגדרלהשתמש בכל תהליך עבודה שי תהא זכאית מועצהה כללי  .7
ם שיגדיר בנוסף לתהליכיהמציע עבור לקוח אחר של 

 א תוספת תשלום.ללהמציע עבורה 

      

מתחייב לפרסם כל חודש בחוזר דוא"ל או עלון  המציע כללי  .8
לקבל ללא  נייר כל חידוש במערכת שהרשות יהיה זכאי

 תוספת תשלום.
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

  (BPM) ול תהליכים עסקייםמערכת ניה –מפרט טכני 

 האם הדרישה קיימת ? הדרישה הנושא מס"ד

קיימת  קיימת
באופן 
 חלקי

לא 
 קיימת

המערכת תחצה את כל המערכות ברשות למשל, יהיה  כללי  .9
 ליצור משימה מתוך מודול תשלומים במערכתפשר א

במערכת ההכנסות לבצע הפיננסית שתיצור משימה 
 באמצעות קיזוז לספק.תשלום 
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 מערכת ניהול ואחזור מסמכים מידע .12
 

 מבוא

 חזור מסמכי הרשות.לטפל באחסון וא -תפקיד

מת המתאימה תרשוהמערכת תשמור את כל מסמכי הרשות במאגר מרכזי עם התיוג וה -תיאור
 המסמכים.יר ונוח של שתאפשר איתור ואחזור קל, מה

 רכת תעבוד בצורה הדוקה עם כל מערכות המידע האחרות ברשות.המע

יקים ומסמכים. מנוע חיפוש מסכי עבודה לקליטה, רישום ואחזור מסמכים. מעקב אחר ת -כלים
 לאיתור מתקדם של מסמכים.

תמונות, , הודעות דוא"ל, מסמכים סרוקים, ASCII סמכימסמכים בתבניות מקור, מ -תוצרים
 ע, דוחות ניהול ועוד. יאו, קבצי שמויד

 . מועצהלכל מערכות המידע והיישומים אצל ה -ממשקים

 :נות המידע. המערכת תספק שני סוגים של רישיונותהרשאות ואבטחת המידע וחסי -סוגיות מיוחדות
 -ו ינויוש  עדכון הוספה, ביטול -( רישיון מלא 1
 ( רישיון צפייה בלבד.2

 
 

 הדרישותט פירו
 

 מערכת ניהול ואחזור מסמכים ומידע  –מפרט טכני 

 האם הדרישה קיימת ? הדרישה הנושא מס"ד

קיימת  קיימת
באופן 
 חלקי

לא 
 קיימת

מודול לניהול מידע וצירוף מסמכים סרוקים, קישורם  י כלל  .1
תחות נושאיים ת מפלאובייקט או לישות המערכת והגדר

 אוטומטית.בצורה לצורך מיפתוח מסמך 

      

המודול יפעל הן בצורה עצמאית והן בקישור אינטגראלי  כללי  .2
 מתוך מודולי המכרז.

      

       ול אחר.המודול הינו רוחבי שיפעל מכל מוד כללי  .3

    IOS-ניהול המסמכים התאפשר באפליקציה באנדוריד ו כלים  .4

ילות לחיפוש ויצירת מיכלול יכולת אוטומטית  ודולהמ כלים   .5
 מפתח.

      

יכולת חיפוש ואיתור מסמכים סרוקים על פי מילות  כלים  .6
 מפתח.

      

ה המודול יפעל כקישור בין ישויות מידע כך שניתן יהי כלים  .7
 לאתר מסמכים על פי מאפייני זיהוי חד ערכיים.

      

אוטומטית ים בצורה מופקהמודול יאנדקס מסמכים ה כלים  .8
 בתבניות קבועות וכו'. במערכת כגון: מכתבים
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 
 

 מאגר יועצים   –פורטל ספקים -חתימה דיגיטלית .13
 

  מאגר יועצים  –פורטל ספקים –דיגיטלית  חתימה  מפרט טכני

 האם הדרישה קיימת ? הדרישה הנושא "דמס

קיימת  קיימת
באופן 
 חלקי

לא 
 קיימת

חתימה   .1
 לית יגיטד

מסמך הספק יאפשר חתימה דיגיטלית על כל 
משלוחו באמצעות המייל  שהרשות תבקש ויאפשר

 לגורם הרלוונטי.

      

חתימה   .2
 דיגיטלית

החתימה הדיגטלית תהיי חלק בלתי נפרד המערכת 
ותאפשר לגורמים  מועצהאשר תותקן ב   BPM -ה

המוסמכים להפיק מסמכים חתומים כחלק מתהליכי 
 יאופינו על ידי הרשות. אשר מערכת 

      

חתימה   .3
 דיגיטלית

גורמים המוסמכים ברשות לחתום המערכת תאפשר ל
דרך מכשירם הנייד, לראות מסמכים ולבצע חתימה 

כל חתימה תתועד ותאורכב  –בהתאם להרשאות 
 ערכת. במ

      

חתימה   .4
   דיגיטלית

החתימה תבוצע מכל מסמך המופק מכל מערכת 
 .ועצהמת במידע הקיימ

      

חתימה   .5
   דיגיטלית

 מועצהרם בבמערכת תתאפשר לכל גומה כל חתי
 ההנהלה תחליט לגביו –אשר 

 למערכת אין הגבלת משתמשים לביצוע חתימות.

   

חתימה   .6
   דיגיטלית

 תרישיונוהפעלת שירות זה כולל  כל ההוצאות בגין
 משתמשים הינן חלק בלתי נפרד מעלויות המכרז.

   

טל פור  .7
 פקים ס

ת הגזברות. הפורטל הינו חלק בלתי נפרד ממערכ
באמצעות  מועצהלהיות בקשר עם הותאפשר לספק 

  מועצההקושר לאתר ההפורטל 

   

פורטל   .8
 ספקים 

לבצע את כל הקשר עם  מועצההפורטל יאפשר ל
ה פניה לבקשלדוגמא  הספק באמצעים דיגיטליים

להצעות מחיר, הגשת הצעות לכספת דיגיטלית 
 רת על ידי רשויות המדינה מאוש

   

פורטל   .9
 פקים ס

צוא ספקים בחיפוש על פי למ צהמועהפורטל יאפשר ל
ובמאגר הספקים  מועצהסוג הספק הרשומים ב

 הארצי של המציע

   

פורטל   .10
 ספקים 

הגשה וקבלה של הצעות מחיר, ביצוע הפורטל יאפשר 
 . מועצההשוואה, וקישור מלא למערכת הרכש של ה

   

 מאגר  .11
 יועצים 

    רכת הגזברות. המאגר הינו חלק בלתי נפרד ממע
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

  מאגר יועצים  –פורטל ספקים –דיגיטלית  חתימה  מפרט טכני

 האם הדרישה קיימת ? הדרישה הנושא "דמס

קיימת  קיימת
באופן 
 חלקי

לא 
 קיימת

 מאגר  .12
 יועצים

לנהל את היועצים שלהם  מועצההמאגר יאפשר ל
 באמצעים דיגיטליים.

   

מאגר   .13
 יועצים

בעת  –נת תנאי סף למאגר יכולת לאפשר רישום ובחי
הרישום, המאגר יאפשר סריקת מסמכים הדרושים 

 לצורך הרישום.

   

ר מאג  .14
 עציםיו

עצים לספר המאגר יקשר אוטומטית כל נתוני היו
 .עצהמוהספקים של ה

   

 
 

 (   iphone -באמצעות נייד )אנדרואיד -קשר לתושב .14
 
 

 פירוט הדרישות

 קשר לתושב –מפרט טכני  

 ? האם הדרישה קיימת  ט הדרישהפירו נושא מס"ד 

קיימת  קיימת
באופן 
 חלקי

לא 
 קיימת

פורטל   .1
    שירותים

 פורט שרות דיגיטלי 

 
   

פורטל   .2
   ם שירותי

חיבור למערכת המוקד למערכת ממשק ישיר ו
 לפתיחת קריאות שירות.

 

   

פורטל   .3
   שירותים 

למערכת ממשק ישיר וחיבור למערכת הגבייה 
 יהול תהליכי שירות לקוחות ברשותהעירונית לנ

 

   

פורטל   .4
   שירותים 

ניהול  ערכתלמערכת ממשק ישיר וחיבור למ
 תורים ברשות .

 

   

פורטל   .5
   תים שירו

וחיבור למערכת הגבייה  למערכת ממשק ישיר
 העירונית להגשת בקשות הנחה בארנונה 

 

   

פורטל   .6
   שירותים 

גבייה למערכת ממשק ישיר וחיבור למערכת ה
העירונית להגשת בקשות הנחה בארנונה  באופן 

 מקוון 
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 קשר לתושב –מפרט טכני  

 ? האם הדרישה קיימת  ט הדרישהפירו נושא מס"ד 

קיימת  קיימת
באופן 
 חלקי

לא 
 קיימת

 

פורטל   .7
   שירותים 

ממשק ישיר וחיבור למערכת הגבייה רכת למע
ת במייל או ית למשלוח תלושים והודעוהעירונ

 במסרונים 

 

   

פורטל   .8
   שירותים 

למערכת ממשק ישיר וחיבור לחנות התשלומים 
קה וכולל המזדמנים כולל ממשק למערכת סלי

 ממשק למערכת הפיננסית ברשות

 

   

פורטל   .9
   שירותים 

המקוונים  פסיםלפורטל הטלמערכת ממשק 
ות למחלקות אשר יאפשרו לתושב לפנ מועצהב

 ם מקוונים באמצעות טפסי

 

   

ניהול   .10
 תורים  

שיאפשר  –למערכת מודול לזימון וניהול תורים 
 לראות את הלקוחות – מועצהלנציגי השירות ב

 הממתינים 

   

ניהול   .11
 תורים  

למערכת אפשרות להזמנת תור באמצעות 
    עמדה אינטראקטיבית עות האינטרנט וכן באמצ

ניהול   .12
 תורים  

ט יומן דינמי , כולל למערכת יכולת לנהל פורמ
ניהול תבניות יומי ,ניהול הגבלות וניהול חוקים 

 למכסות .

   

ניהול   .13
 תורים  

ללא התערבות  –היומנים למערכת יכולת ניהול 
    משתמש 

ניהול   .14
 תורים  

 ופעלאשר ת  CRM -למערכת ממשק למערכת ה
    במחלקה ולמערכת ניהול ממשק לתושב 
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 
 
 

 (   iphone -באמצעות נייד )אנדרואיד -מועצהה לעובדי המערכת דיווחים ובקר .15
 
 

 פירוט הדרישות

   דיווחים ובקרה לעובדי חוץ    –מפרט טכני  

 ? האם הדרישה קיימת  פירוט הדרישה נושא מס"ד 

קיימת  קיימת
באופן 
 חלקי

לא 
 קיימת

1.  
רה בק

   ודיווח 
 וח מהשטח פורטל שרות דיגיטלי  לדיו

 
   

בקרה   .2
   יווח  וד

למערכת יכולת לבצע ולנהל תהליכים עסקיים 
מרובי שלבים הכוללים משימות ודיווחים תוך 

 שילוב משתמשים רבים 

 

   

בקרה   .3
   ודיווח  

למערכת מודול איכון המעניק למנהלים יכולת 
 י מפה ל גבלצפות במיקום העובדים ע

 

   

בקרה   .4
   ודיווח  

ר הצגת ודול ניתוח נתונים המאפשלמערכת מ
 תמונה עסקית של פעילות שטח.

 

   

5.  
בקרה 

   ודיווח  
 מועצהלמערכת ממשק אינטרנטי המאפשרת ל

ת באופן דינאמי ,מעקב להגדיר יישומים ומטלו
 אחר ביצוע ללא שום סרבול

 

   

בקרה   .6
   ודיווח  

דיר משימות לעובדי השטח להג למערכת אפשרות
ברקוד  יר הנייד לצילום ,הקלטה,תוך ניצול המכש

  PDFועוד ולהעביר כל הדיווחים באמצעות קבצי 

 

   

בקרה   .7
   ודיווח  

  מועצהלמערכת ממשקים למערכות התפעוליות ב
והן בצד הנייד  מועצההן בצד ה APIבאמצעות 

   מועצהבשטח בהתאם לדרישת ה
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
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  –' רק בפ

אספקת 

ותחזוקת 

מערכות שכר, 

משאבי אנוש 

 ונוכחות
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 קיים מצב
 
 
 

 מערכות נוכחות ושכר   .1
  חברת מירבהינה  -מערכת שכר  וכ"א הקיימת 

 . מירב–מערכת נוכחות הקיימת 
 על המערכת הקיימת  –שכר ודוחות השכר י הארכוב תלוש

 
 

 
 
  הערכת נתוני שימוש ברשות–סיכום מצב קיים   .2

       

  במועצה כמות מוערכת נושא

 -קיםכולל ממשק מעסי–פעילים  תלושי שכר
 ויחידות סמך מועצה

 90-כ

 40-כ תלושי  שכר פנסיונרים 

  5 ושכר כח אדם ונוכחות –מספר תחנות פעילות 

 3 אוגדן תנאי שירות ות פעילות מספר תחנ

 
 

 שלבי היישום 
 
 ק הזוכה.ספהוצאת מסמך אפיון מפורט למערכת ע״י ה .1
 באחריות הספק הזוכה.  -הסבת נתונים מהמערכות הקיימות .2
 העברת הנתונים למערכת היסטוריה / ארכיב לצורך צפייה בנתוני עבר, שליפה ויצירת דו״חות. .3
 כר, כ"א (, כולל בדיקות קבלה.)נוכחות,ש מודולי ליבה  –הקמת  .4
 הפסקת עבודה במערכות קיימות. .5

  
 

בסעיף זה  ילויות הראשיות המוגדרותם מפורט )גאנט( הכולל פירוט של כלל הפעניהספק הזוכה יציג לוח זמ
 לרבות לוחות זמנים להקמה, הסבת נתונים ומימוש עד ״עלייה לאוויר״. 

 
כל אחד משלבי העבודה המפורטים לעיל בסעיף זה. הנהלים  הספק הזוכה יציג נהלי עבודה המפרטים את

ב, כלי בדיקה ומבחנים שבין נציגי המציע ומנהל הפרויקט בכל שלם תהליכי העבודה והממשקי יכללו את
 בלת המערכת.לק

 
 רשימת המודולים הנדרשים במכרז:

 
עלת , נוכחות כולל כל הממשקים הנדרשים להפמשאבי אנושהכולל שכר ו -מודול שכר .א

 המערכת על פי דרישות משרדי הממשלה .
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 מפרט טכני - כוח אדם שכר נוכחות

 מס"ד 
 שהרילד

 הדרישה המודול

 האם הדרישה קיימת ?

 קיימת
 לא קיימת 

ט לו"ז פר -

 לפיתוח

1.  
המערכות 

 הנדרשות 
    M-מודול מבנה ארגוני.

 מערכת  .2

מודול כוח אדם ינהל את מחזור החיים של העובד 

ון. כמו כן, המודול ינהל את מצבת כוח בארג

הארגוני כולל תקינה ובקרת האדם מהמבט 

 M- דם.א עלויות כוח

   

 מערכת   .3

 כולל בקרה -יהול מעסיקיםמודול שכר, מודול נ

תקציבית, מודול מורים  בהתאם לדרישות משרד 

 M-החינוך

   

   M -מודול נוכחות וסידור עבודה מערכת   .4

 מערכת    .5

טוח לאומי  , מס הכנסה, משרדי ממשק לבי

שיידרש ואו יפותח על ידי ממשלה וכל ממשק 

 M-המציע.

  

   M-(.BIדוחות ומידע מנהלי ) רכתמע   .6

    M-וטפסים דינמיים.מודול ניהול מסמכים  רכתמע   .7

   M-אוגדן תנאי שירות  מערכת    .8

 מערכת   .9

למניעת  –למערכת מנגנוני בקרה דינמיים 

מנגנונים אלו  -ותשלומי יתר פעולות כפולות

 M  מועצהעם היאופיינו ביחד 

  

 מערכת  .10

מניעת טעויות ל -דינמייםה למערכת מנגנוני הגנ

ם נים אלו יאופיינו ביחד עמנגנו –במערכת 

 M מועצהה

  

 מערכת   .11
 –למערכת יכולת ניהול וקליטת עובד דיגיטלית 

 החל משלב הפרסום ועד לשלב הקליטה 
  

 מערכת   .12
כת יכולת לקליטה טפסים מקוונים על פי למער

 Mועוד  101כגון  –דרישת הרשות 
  

13.   
דרישות 

 ותכללי

כל  המערכת כוח אדם ושכר של הספק תכלול את

נקציונאליות, מחשבונים, הרכיבים, תכונות, פו

מנגנוני עיבוד ותוצרים שקיימים במערכת 

 הקיימת.

    

 כללי   .14
ות משותף עם טבלאלמערכת בסיס נתונים 

 משותפות למערכות כוח אדם ושכר ונוכחות .
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 כללי   .15

ד בלבד, נתון אחנתונים של עובד יוגדרו במקום 

יעדכן בהתאם את  שידווח במודול כ"א או שכר

 ולים האחרים.כל המוד

    

 כללי   .16

המערכת מאפשרת הזרמת נתונים עתידיים לעובד 

לפי אירוע. שייכנסו להפעלה בתאריך שנקבע או 

 דיווחים רטרואקטיביים שיועברו לתשלום.וכן 

  

 כללי   .17

ל ולהמערכת תאפשר אחזור מידע לגבי עובד כ

ערכת מידע ממערכת כוח אדם ושכר. לשם כך המ

 ם סינון מתקדם.תכלול מנוע חיפוש ע

    

 כללי   .18

המסך המרכזי במערכת יהיה תיק עובד  שיכיל 

המערכות: כוח מידע משולב מכל מודול ומכל 

כר.  מידע זה יוצג במסך משולב עם אדם וש

( וחלונות המכילים את המידע tabsלשוניות )

  נות. שומהמערכות ה

   

19.   
 

 כללי

נפרדת להדמיית שכר  המערכת תכלול מערכת

צי, על חתכי אוכלוסייה שונים וכן ברמת קיבו

העובד הבודד. מנגנון ההדמיה יאפשר ניתוח של 

 שונים, כולל עלויות.מרכיבי שכר 

    

20.   
 

 כללי

המערכת הנפרדת להדמיית שכר תשאב נתוני 

ם( ריאמת )נתונים אישיים ונתוני שכר מצטב

נתוני  מהמערכת הקיימת. ההדמיה לא תשפיע על

 האמת.

    

 יכלל   .21

המערכת תכלול אפשרות להציג שינויים בהסכמי 

שכר והצגת עלות מעביד של כל שינוי ברכיב 

ן ההדמיה כולל ניתוח. כמו כן, מנגנוהשכר 

 יאפשר סימולציה רטרואקטיבי.

    

     . תאפשר ביצוע של מיזוגי תלושיםהמערכת  כללי  .22

 כללי   .23

בדי הרשות המערכת תאפשר לתקשר עם עו

וכל דרישה של   SMSנט, מייל,באמצעות אינטר

 הרשות 

  

   המערכת  כללי   .24

 כללי   .25
המערכת תאפשר בקרה חודשית של מפרעות 

 לעובדים לקיזוז והחזרים 
  

 כללי   .26

המערכת תאפשר תשלום ימי מחלה על פי חוק  

ד חצי שנה ע מועצהעל חשבון ה –לדוגמא 

 במחצית השכר

  

 כללי   .27

נפורמטיביים ת תאפשר רישום נתונים איהמערכ

לעובדים בשדות דינמיים בהתאם להחלטת 

דמי לידה לעובדת שחזרה  -לדוגמא – מועצהה

 מחופשה.

  

 כללי   .28
אפשר ניהול דינמי של רכיבי שכר המערכת ת

 .מועצהונטרולם מדוחות ה
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 כללי   .29
טרול רכיבי שכר בעת ונהמערכת תאפשר ניהול 

 י ילדים .הקמה של סייעות בגנ
  

 כללי   .30

רכת תאפשר קליטת נתונים ההיסטוריים המע

הקיימות )בהתאם למספר השנים מהמערכות 

הקיימים במערכת הקיימת(. המערכת תקלוט 

ה שיידרש, כולל טבלאות מערכת כל שד

לרבות שינויי דרגות ודרג, תלושים, טפסים, 

וכל תוצר אחר שהופק , תמונות ומסמכים

ר במדיה דיגיטלית או מהמערכת הישנה ונשמ

 טית.אופ

המעבר המערכת תציג נתונים על כל שנת 

-)מהמערכת הקיימת למערכת של הזכיין(, מה

 בינואר של שנת המעבר. המערכת תפיק 1

נתונים מחושבים על כל שנת המעבר גם כאשר 

 המעבר בוצע באמצע השנה.

    

31.  
 כללי 

פשר עבודה בממשק חלונאי או תאהמערכת 

WEB  ת.קבצים במבנה קבוע בתקשורוקליטת 
    

 כללי   .32

המערכת תאפשר יבוא/יצוא של מידע ודוחות 

 ASCII( ולקובץ CSV,XLS לגיליון אלקטרוני )

ורות ממוחשבים חיצוניים. כן יבוא נתונים ממק

למערכת תהיה יכולת קליטה וייצוא של קבצי 

XML. 

    

 כללי   .33

כת תכלול מודול מידע אינטגרטיבי )לפי ערהמ

ארגון, יחידות גדרת המשתמש( לגבי כלל הה

( drill downארגוניות וכו', כולל חקירת נתונים )

 עד רמת העובד או סמל השכר.

    

 כללי   .34

נגנון הרשאות מתקדם הן המערכת תכלול מ

לאחזור והן לעדכון בחתכים שונים )יחידות 

קים, וכד'( בכל רמה סוארגוניות, סקטורים, עי

הרשאות מרמת שדה וחתך תתאפשר הגדרת 

 ד רשומה שלמה או מסך שלם.בודד וע

    

 כללי   .35
המערכת תתמוך בדיווח למנהל ולעובד במגוון 

 .SMSאמצעים: פקס, תדפיס, מסך, דואל, 
    

 כללי   .36
המערכת תאפשר אישור וחתימה דיגיטלית ותדע 

 ה דיגיטלית.ימלעבוד עם ציוד היקפי לקליטת חת
    

37.  
 כללי  

צמוד באחסון מסמכים סרוקים ב המערכת תתמוך

המסמכים יאורגנו בעץ לתיק האישי של העובד. 

נושאים כאשר יהיה למשתמש אפשרות להוסיף 

יה אפשרות ולגרועה ענפים מהעץ. בנוסך תה

 לחיפוש לפי מילות מפתח ומאפייני תיק.

    

 כללי   .38

כל המערכות )כ"א ל המערכת תכלול מנגנון גבוי

 מנגנון הגבוי יהיה מסוגלושכר( ולכל המודולים. 

לעבוד ברקע גם כאשר המשתמשים עובדים עם 
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 המערכת. 

 לליכ  .39
המערכת תתמוך בהפקת כל שדה ונתון במסד 

 . ASCIIהנתונים לקובץ 
    

 כללי  .40

המערכת תקלוט טבלאות ומידע מבחוץ כגון 

ד ממדיה עומדרגות מס, נתוני הסכמי שכר ו

 דיגיטלי או במקוון. 

    

 יכלל  .41

מסכי עזרה עשירים המערכת תכלול מערך של 

כולל מילון מונחים ותיעוד תהליכים. תכנים אלה 

 יהיה נגישים בלחיצה ימנית על העכבר.

    

     .BPMי עבודה ינוהלו בכלי תהליכ כללי  .42

 כללי  .43

המערכת תאפשר מעקב אחר סטאטוסים 

מורכבים, כגון הפקת  יםוהתקדמות בתהליכ

 משכורת.

והגדרת פשר בקרת כל שלב בתהליך המערכת תא

 פעולות ונושאים לאישור.

    

 כללי  .44

המערכת תכלול ספריית טפסים לכל הנושאים 

דות, למשל, מועמבכוח אדם, נוכחות ושכר. 

, 106עדכון פרטים, בקשות, מקדמה, חל"ת,  

 , דיווחים ועוד.101

ישה מהמחשבים נגספריית הטפסים תהיה 

 וכן באינטרנט. מועצהב

שר מילוי ן הדבר אפשרי המערכת תאפהיכ

   ושיגור הטופס במחשב.

 כללי  .45

המערכת תנפיק באופן אוטומטי מגוון מכתבים, 

ם מוכנים מראש  לעובדיהודעות וטפסים 

   ולמוסדות.

 כללי  .46
הספק יהיה אחראי לעדכן טבלאות שכר על פי 

   בוציים ועוד.קיהנחיות הממשלה, הסכמים 

 כללי  .47

ות דרישות כל החוקים, הפקודהמערכת תענה על 

וההוראות הנוגעים נושאי ניהול כח אדם ושכר. 

הספק יהיה אחרי להתקין מיד כל שנוי במערכת 

הוראה או פסיקה  הנובע משנוי בחקיקה, פקודה,

מחייבת לרבות חוקי  העבודה והוראות רלוונטיות 

ים והוראות מס וקשל נציב שרות המדינה, ח

מ, ניהול ספרים וכל הכנסה, ביטוח לאומי, מע"

   המשפיע על ניהול כח אדם וחישוב השכר. שנוי

 כללי  .48

המערכת תענה על הדרישות של גופים ציבוריים 

, בנקים, קופות גמל ומסחריים גדולים כגון מס"ב

והשתלמות ואחרים. הספק יהיה אחרי להתקין 

על מנת שהמערכת  יתמיד כל שנוי ולתקן כל תכנ

פק ידאג שהעברת תתאים לדרישות אלה. הס

מ/אל המערכת בהצעתו תמיד יתאים הנתונים 

   יטת נתונים של הגופים הנ"ל.דרישות שיגור וקל
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 נוכחות   .49

ול את כל מערכת הנוכחות של המשתתף תכל

הרכיבים, תכונות, פונקציונאליות, מחשבונים, 

רכת מעמנגנוני עיבוד ותוצרים שקיימים ב

 הקיימת.

  

 נוכחות  .50

ים או יעבוד על אותו בסיס נתונמודול הנוכחות 

ומערכת עם ממשק דו כיווני למערכת כח אדם 

השכר. מעבר הנתונים בין המערכות יהיה שקוף 

 בדי תמיכה.ללא התערבות המשתמשים או עו

  

 נוכחות  .51

מערכת הנוכחות תעבוד במשולב עם מערכות כוח 

 אדם ושכר.

ויאוחסן פעם אחת ובמקום אחד ב נתון ייכת

 בלבד.

  

 נוכחות  .52
ון הנתונים ע"י העובד או המודול יאפשר עדכ

( כולל עובדי WEBהיחידה הארגונית )בממשק 

 חוץ ועובדי הוראה. 

    

 נוכחות  .53
בקרה ואישור של  המערכת תכלול מערך

 הממונים ושל פונקציות משאבי אנוש.
  

 נוכחות  .54

סכמי עבודה וצורות ה מודול הנוכחות תדע לרשת

ויאפשר  שינוי או דם העסקה ממערכת כוח הא

 פת פרמטרים.הוס

    

 נוכחות  .55

מערכת הנוכחות תטפל בכל סוגי הסכמי עבודה 

ונוכחות כולל של עובדי רווחה, הוראה, לרבות 

 משרה משתנים לאורך השנה. בסיסי

    

 נוכחות  .56

המערכת תאפשר קליטת דיווחי נוכחות במגוון 

האינטרנט : משעונים, הרשת המקומית, יםאמצע

 לפון )נייח ונייד(.והט

    

 נוכחות  .57

המערכת תתמוך בכל סוגי המכסות וצורות 

הנוכחות: שעות עבודה, שעות נוספות, משמרות 

 וכו'.

    

     עות עבודה לפי פרויקטים.דיווח ש נוכחות  .58

59.  
 

 נוכחות
המערכת תתמוך בלוחות שנה של כל הדתות 

 ימות בישראל.קיוהעדות ה
    

 נוכחות  .60
של ך בסידורי עבודה שנתיים המערכת תתמו

 מורים. 
    

 נוכחות  .61

ההרשאות לאישור דיווחים, עדכונים וחריגים 

יהיו בנויים על פי רמות בהתאם למדיניות 

 .מועצהה

    

 נוכחות  .62
המערכת תתריע על חריגות משעות העבודה 

 בתקן ועל חריגות מהתקציב.
    

 ותנוכח  .63
ות פי כל הסכם עבודה לרבניהול נוכחות על 

 הסכמים מיוחדים וכו'. עובדי חברות כוח אדם,
    

     המערכת תכלול ממנגנון לאחזור מסמכים אחיד ניהול   .64



 
                                                            

  מועצה   מערכות מידע לניהול השל  לאספקה, התקנה ותחזוקה 10/2022י פומבכרז מ

  197מתוך  149עמוד    
 

 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

כות אחזור שתפעל בצורה אינטגרטיבית עם מער מסמכים 

-MPL,office) מועצהב תאחרות המותקנ

light.)-  

 ניהול מסמכים  .65
התהליכים ז יבצע אבחון של כרהזכיין במ

יציע  מועצהויחד עם עובדי ה צהמועהקיימים ב

  תהליך עבודה עם המערכת.

  

 

 ניהול מסמכים  .66
המערכת תדע לשייך קבצים למסכים ואירועים 

   תיק העובד.ברשומת העובד כולל הצגתם ב
  

 

 ניהול מסמכים  .67

מכל מסך ומתוך כל עצם במסך )פקד, שדה, 

שכר ונוחות( ת )כוח אדם, כותמונה(בכל המער

     כים.עיל את מנגנון אחזר המסמיהיה אפשר להפ

 ניהול מסמכים  .68

המשתתף יקלוט את כל המידע והפריטים )תלוש 

, דוח נוכחות, אשורים ועוד( 106שכר, טופס 

 COLDהניהול הקודמים כולל מערכות ממערכות 

)כגון, קופל ראם, טמינו, אופטיביט  מועצהשהיו ב

 .ועוד(

המערכת של המשתתף יציג את כל הנתונים 

הקשור לכרטיס מערכת ניהול ואחזור אחת ב

    במערכת בהצעתו.העובד 

 ניהול מסמכים  .69

המערכת תדע לעבוד עם  מערכות לניהול 

קבצים שונים  מסמכים, הכולל סריקה ושיוך

למדורים, לאירועים בכרטיסים ו/או לחשבונות 

 טיים.ונשונים כולל הצגתם במסכים הרלו

לו המציע מתחייב שיתאים את המערכת ש

שתעבוד ל המסמכים לעבודה עם מערכת ניהו

 M-.מועצהב

  

70.  

המערכת תתמוך באחסון מסמכים סרוקים בצמוד  ניהול מסמכים

שורות מידע  לכרטיסי עובד, כרטיסי פרויקט,

ועצמים אחרים. המסמכים יאורגנו בעץ נושאים 

ולגרועה ף כאשר יהיה למשתמש אפשרות להוסי

לחיפוש לפי  ענפים מהעץ. בנוסך תהיה אפשרות

 ומאפייני תיק.מילות מפתח 

    

71.  

לכל מערכת ומודול תהיה נגישות למסמכים  ניהול מסמכים

מאוחסנים ללא צורך ביציאה מהמודול וכניסה 

 ערכת אחסון המסמכים.למ

    

72.  

לכל מסמך או עצם במערכת מספר חד ערכי  ניהול מסמכים

רה ואחזור. בנוסף, רשומת התיוג מילצורך ש

ות להם העצם ילות מפתח, נושאים ותיקיתכלול מ

 משתייך. 

  

73.  

לפענוח לעברית, אנגלית  OCRלמערכת מנגנון  ניהול מסמכים

סרוקים. ומספרים המופיעים בתמונות ובמסמכים 

יתמוך בכל תבנית לתמונות  OCR-מנגנון ה

קסים פ ,tiff, jpeg, gif, pdfומסמכים סרוקים: 
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

 ותבניות תמונה נוספות.

74.  
הל גרסאות קודמות מסמך / למערכת אפשרות לנ מסמכיםניהול 

 עצם.
  

75.  

המערכת תאפשר אחזור מידע בכל נושא. לשם  ניהול מסמכים

ם סינון כך המערכת תכלול מנוע חיפוש ע

 מתקדם, כולל אפשרות חיפוש בתוך המסמכים.

  

76.  
 drillשרו חקירה לעומק )אפמסכי אחזור המידע י ניהול מסמכים

down )שור. קי-והיפר 
  

 ניהול מסמכים  .77

מערכת קליטה ולאחזור המסמכים תופעל על ידי 

לחיצה על עצם במסך היישום )פקד, שדה, תמונה 

 וכד'(.

  

78.  

ת תתמוך בהעברה וירטואלית של מסמכים המערכ ניהול מסמכים

דהיינו, בקישור ולא בצרוף העצם  מועצהבתוך ה

 ה.להודע

  

79.  
מסמכים בדואל, חיפוש  המערכת תתמוך במשלוח ניהול מסמכים

 .PDFלל כולל חיפוש בתוך קבצי במ
  

 ניהול מסמכים  .80

מערכת האחזור תעבוד בצורה משולבת עם  

, אאוטלוק / מערכות אחרות ברשות כגון, אופיס

 אקסצ'יינג' ואופיס.

  

81.  
 

לות מיהמערכת של המציע תדע לקלוט ולחפש ב ניהול מסמכים

 המפתח במאפיינים במסמכי אופיס. 
  

82.  

אפשר הצמדת הערות ותזכורות המערכת ת ניהול מסמכים

להמשך טיפול למסמכים ועצמים אחרים. יהיה 

ניתן לתזמן את הופעת התזכורת בהודעות דואל 

 ון מתפרץ.או בחל

  

 ניהול מסמכים  .83

תגביל את הגישה ברמת מערכת ההרשאות 

סמכים, סוגי מסמכים מ משתמש, תיקייה, קבוצות

 וברמת המסמך הבודד.

  

85.  

נט ישירות המערכת תדע לקלוט דפי אינטר ניהול מסמכים

מנכ"ל או ידיעה למאגר המסמכים )לדוגמא, חוזר 

 מאתר(.

 
 

86.  
תכלול דוחות ניהול ומחולל דוחות נגיש ת המערכ ניהול מסמכים

 . מועצהכל יישום במ
 

 

87.  

תהיה אפשרות ליצור מערכות אחזור   יהול מסמכיםנ

וירטואליות בתוך המערכת. כל משתמש יהיה 

נושאים בהן אפשרות ליצור לעצמו תיקיות לפי 

 המסמכים הנוגעים לעבודתו.הוא יוכל לרכז את 

  

88.  

מערכת ההרשאות תגן על ם המערכת יחד ע ניהול מסמכים

רמות שונות: מסמך/פריט, המסמכים/פריטים ב

 תיקיה.
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

89.  
המערכת תתמוך בסורקים בודדים בעלי ממשק  ניהול מסמכים

twain .ובסורקי רשת 
  

   חתימה דיגיטלית.המערכת תתמוך ב ניהול מסמכים  .90

91.  

המערכת תכלול מודול לניהול ומעקב אחרי  ניהול מסמכים

ופרטים אחרים. למודול קישור ם מסמכים פיזיי

בנה, חדר י כולל המיקום שלו לפי מלמסמך הפיז

 וארגז.

  

92.  
המערכת תאפשר תהליך קליטת עובד החל  קליטת עובדים

 מתהליך הפרסום ועד קליטה במערכת
  

93.  
באופן אוטומטי נתוני העובד המערכת תעדכן  יםקליטת עובד

 בממשק למערכת מרשם אוכלוסין
  

94.  
 המערכת תבצע בדיקה מול מצבת תקן/מצבה םדיקליטת עוב

 העובד. למשרה אליה יבצעו קליטת
  

95.  

המערכת תנהל מאגר פרטי מועמדים כולל  קליטת עובדים

מועדי הגשה ,מועמדות  –היסטוריית נתונים 

 ,דיונים ועודונות ותפקידים, ראי

  

96.  

המערכת תאפשר תהליך הפקת מכרז  קליטת עובדים

הול שוטף של המכרז , ניפנימי/חיצוני כולל 

 ן ,ועדות ועוד.מכתבי תשובה ,זימו

  

97.  
המערכת תאפשר לעובד השכר לקלוט עובד כולל  ת עובדיםקליט

 כל מרכיבי השכר אל מול הגדת התפקיד
  

98.  

מנגנון להפסקת עבודה של  המערכת תאפשר הפסקת עבודה 

עובד ותכלול תהליך של סגירת כל היישויות 

 דולי המערכתמוהמקושרות לעובד מכל 

  

99.  
ה כולל הל כל תהליך הפסקת העבודהמערכת תנ הפסקת עבודה

 הודעות ,שימועים , לוחות זמנים ועוד.
  

100. 3
  

המערכת תכלול מנגנון חישוב פיצויים אוטומטי  הפסקת עבודה

 פיצויים , סכום פיצויים ועוד. אחוזכולל 
  

101. 4 

המערכת תאפשר  –במקרה של פרישת עובד  הפסקת עבודה

שוב של אחוז פנסיה ,כולל שקלול תקופת חי

 ה ועודעסקה, זכאות למענקי פרישה

  

102. 5 

 –המערכת תנהל טופס דינמי לתהליך העזיבה  הפסקת עבודה

כולל טופס טיולים בהתאם לציוד עליו חתם 

 העובד

  

103.  

המערכת תאפשר לעובד באמצעות אפליקציה  ופות גמל ק

בד עולבחור קופות סוציאליות בהתאם לדרישת ה

 והאפשריות הקיימות ברשות 

  

104. 1 

רכת תעביר העובד לאחר פרישה לפנסיה המע הפנסי

למעמד פנסיונר ,ותבצע בדיקה מדגמית בכל 

תחליט עליה מול מרשם  מועצהתקופה שה

 ל מצבו של הפנסיונר.האוכלוסין וביטוח לאומי ע
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

105. 2 
המערכת תשמור כל  -במקרה של פנסיונר שאר פנסיה 

 ורכי זיהוי מקור התשלום.לצנתוני המקור 
  

106. 1 

הערכת 

 בדים עו
ון הערכת עובדים ותהייה המערכת תכלול מנגנ

בעלת יכולת לבנות שאלוני הערכה שונים לפי 

 באמצעות טפסים דינמיים -בחירת המשתמש

  

107. 2 
הערכת 

 בדים עו
המערכת תכלול טבלת מעריכים, סיווג 

 ,וקטגוריות לפי סיווג המוערך
  

108. 3 
הערכת 

  יםעובד
הערכה למערכת כלים אוטומטיים לחישוב ציוני 

 לעובדים 
  

109. 4 

כת הער

 עובדים 
המערכת תשמור נתוני הערכה היסטוריים  

לעובדים ותאפשר ביצוע השוואת בין שנים, 

 קטגוריות ועוד.

  

110. 5 

הערכת 

 ובדים ע
למערכת מנגנון ניהול אוטומטי של תהליך 

ת מוהתקדההערכות, כולל תזכורות,   מעקב אחר 

התהליך, השבת תוצאות הערכה ועיבודם 

 מחלקת משאבי אנושב

  

111. 1 
המערכת תנהל תקן מצבה בהתאם להנחיות  קן /מצבה ת

 משרד הפנים  
  

112. 2 
המערכת תנהל עץ היררכיה אירגונית , בכל  תקן /מצבה 

 כמות הרמות שתידרש ברשות
  

113. 3 

אוטומטי המערכת תאפשר הגדרת מסלולי קידום  תקן /מצבה 

ם להנחיות משרד הפנים והגדרת התפקיד תאבה

 ירוג ודרגה,ד

  

114. 1
  

 המערכת תכלול מודול לטיפול ברווחת הפרט. עובדים רווחת 
  

115. 2 
 –המערכת תטפל בכל מנגנוני הרווחה לעובדים  רווחת עובדים

 לוואות, אירועים, נופשים ועודכגון ה
  

116. 3 

גבי ל להענקת הלוואות ,המערכת תנהל אפשרות  רווחת עובדים

פריסה פורום החלטה תיעוד הישיבות, חישוב 

חודשי כולל ניכוי משכר  כספית ושיעור החזר

 העובד

  

117. 1 

המערכת תאפשר  ניהול מערך תזכורות דינמי  תזכורות

ינתן למעקב טיפול בעובדים ,לכל עובד ת

האפשרות לצפות בסטטוס הטיפול שלו בלבד. 

 באינטרנטבמסגרת תיק העובד 

  

118. 1 

רכת תאפשר  ניהול מערך פניות  דינמי מעה פניות 

עובד תינתן עקב טיפול בעובדים ,לכל למ

האפשרות לצפות בסטטוס הטיפול שלו בלבד. 

 במסגרת תיק העובד באינטרנט

  

119. 1 
 -המשמעת המערכת תאפשר ניהול  בבעיות משמעת

 רישום, בירורים, תיעוד אירועים , החלטות ועוד
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

120. 1 
ים לבקש חופשה דרך בדהמערכת תאפשר לעו חופשות 

 , תיק העובד באינטרנט 
  

121. 2 
מי החופשה יתריע על חריגה מהמערכת ת חופשות

 המגיעים לעובד
  

122. 3 
המערכת תאפשר בנייה דינמית של גורמים  חופשות

 ל הבקשות.המאשרים החופשה והסטטוס ש
  

123.  
גיוס ומיון 

 עובדים
החל  –למערכת יכולת לנהל מודול גיוס עובדים 

 מועמדות באופן מקוון ת משלב הגש
  

124.  
גיוס ומיון 

 ובדיםע
ט נתונים ומסמכים למועמד למערכת יכולת לקלו

 ככל שיידרש ברשות 
  

125.  
גיוס ומיון 

 עובדים
למערכת יכולת לבצע סינון ומיון על פי דרישות 

 ד התפקי
  

126.  
גיוס ומיון 

 עובדים
למערכת ממשק מלא למודול קליטת עובדים כולל 

 טית ומהעברת נתונים אוט
  

127.  
יחה  וניהול תיק עובד למערכת יכולת של פת תיק עובד 

 גטלי בהתאם לדרישת הרשות .די
  

128.  

המערכת תאפשר לעובדי הרשות גישה לתיק  תיק עובד 

העובד מהבית/משרד להצגה ולהכנסה של 

מכים למערכת כולל מילוי טפסים מקוונים על מס

 פי בחירת הרשות 

  

129.  

שות להגדיר בתיק העובד לרהמערכת תאפשר  תיק עובד

 על ידי העובדים והמנהליםתהליכים למילוי 

 ועוד  101הערכת עובד , –לדוגמא 

  

130.  
מודול 

 עיקולים 
 המערכת תאפשר לנהל עיקולי עובדים 

  

131.  
מודול 

 עיקולים
שר קיזוזי עיקולים בהתאם לחוק המערכת תאפ

 ובהתאם לגובה שכר העובד 
  

132.  
מודול 

 עיקולים 
לעובד/מנהל/מדור שכר על  יעהמערכת תתר

 קבלת עיקול 
  

133.  
מודול 

 עיקולים
תודיע לעובד/מנהל/מדור שכר על סיום   המערכת

 עיקול
  

134.  

מודול אחזקת 

 רכב 
המערכת תחשב את התשלומים בגין אחזקת 

המגיעים לעובד על פי  הרכב והביטוחים

 דרוג/דרגה 

  

135.  
מודול אחזקת 

 רכב 
שיון רכב ריהמערכת תדע לחשב הפרשי ביטוח ו

 העבודה  במקרה של החלפת רכב במהלך שנת
  

136.  
ת מודול אחזק

 רכב 
המערכת תפסיק לבצע תשלומי רכב כאשר 

 הארכה של ביטוח/רישיוןהעובד לא הציג 
  

137.  
ל התראות יזומות המערכת תדע לנהל ולדווח ע התראות

 /אוטומטיות במערכת 
  

138.  
י המערכת תדע לנהל התראות אוטומטיות לפנ התראות

 ח סיום כל אירוע במערכת על פי דרישת הלקו
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 ________תימה וחותמת המציע:___חקראתי, הבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז, 
 תאריך: __________

  

 

 

139.  

פשר למשתמש להכניס התראות המערכת תא התראות

יזומות לכל עובד כולל תזכורות הן בתיק עובד 

 והן בתלוש השכר 

  

140.  
 הממשק למערכת הגביי ממשקים 

  

141.  
 ממשק למערכת הגזברות  ממשקים 

  

142.  
 ON_LINEממשק לביטוח לאומי  ממשקים 

  

143.  
 ממשק לקופות גמל וניהול פנסיוני  ם ממשקי

  

144.  
 ר ממשק למשרד האוצ ממשקים 

  

145.  
ממשק מרכז השלטון המקומי להטמעת הסכמי  ממשקים 

 שכר 
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 ת המציע:___________חתימה וחותמאני מסכים לתנאי המכרז,  קראתי, הבנתי,
 תאריך: __________

  

  SLA 
 הסכם רמת שרות – חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני – 

 
 

 חס לשני מקרים של רמת שרות:נספח זה מתיי
 רותהשתקלה או השבתה של  -רמת שרות שוטפת  .א
 מעת המערכתישלון בהסבת הנתונים והטתקלה או כ -ת רמת שרות בהקמת המערכ .ב
 יום 60העברת נתונים מארכיון תוך  .ג

 
 

 רמת שרות שוטפת א.
 

הול המערכות שיספקו מענה לצורכי נילהבטיח את רמת השרות ורמת תפקוד המערכות כך  מטרה:
 המפורטות במפרט טכני.

 נפרד מהחוזה עם הספק. תיהסכם רמת שרות זה הינו חלק בל
 כהפרה יסודית של החוזה. מת השרות לאורך זמן תחשבעמידה בתקן ר-אי
 

. הספק יעמוד בתקן רמת 1היא חריגה מ"תקן רמת השרות", כמפורט בטבלה  "תקלה"  הגדרות:
הלן. במקרה והתגלתה "תקלה" על הספק לתקן את ל 1עפ"י המפורט בטבלה השירות 

 התקלה".וגדר בעמודה "זמן לתיקון המהתקלה תוך פרק הזמן 
נעת מהמועצה  שימוש ברכיב / מערכת ו/או משבשת החוזרת ו/או המתמשכת המו תקלה

". המנהל יקבע אם וממתי התקלה השבתהאת מתן השרות לציבור יחשב כ"
 ."השבתהמתמשכת הופכת ל"החוזרת/

ה, בתהיא הפסקה של הפעילות הקשורה לאותה שרות. במקרה של הש"השבתה" 
ופן מידי להחזיר את יבי השרות, יפעל הספק באע לכל אחד מרכ, בנוג2כהגדרתה בטבלה 

הרכיב/שרות לפעולה תקינה תוך פרק הזמן המוגדר בעמודה "זמן להחזרת הרכיב לאחר 
 ה זו.השבתה", כמפורט בטבל

משמעו תוצר מהמערכת שבהעדרו יגרם למועצה  הפסד כספי  ריטיתעיבוד או הפקה ק
 יעה במוניטין המועצה .פגו/או 

סה או שנוי יעשה בידיעת ובתאום עם בעלי כל תיקון, עדכון גר אום:ריות דיווח ותאח
 .המקצוע הרלוונטיים ברשות

 
 : הגדרות של תקלה1טבלה    

 

של  שיטת המדידה רכיב מס"ד
 רמת שרות

תקן 
רמת 
 שרות

 הגדרת תקלה
זמן 

לתיקון 
 התקלה

כניסה למערכת    .1
יה שני /אישורEnterלחיצה על מ ואימות משתמש

 אחת
ים בשעה מקר 10

 שעות 24 ותשני 2-החורגים מ

מקרים בשעה  10 שניות 2 /אישורEnterמלחיצה על  מסך קליטת פרטי אב  .2
 שעות 24 שניות 4-החורגים מ

 שניות 4 /אישורEnterמלחיצה על  סה מקוונתעיבוד הדפ  .3
מקרים בשעה  5

 10-החורגים מ
 שניות

 שעות 24

4.  

בוד והפקת תלושי עי
יה והעברת חיוב בגב

ונים למס"ב או הנת
קריטי* כל עיבוד 

 אחר

מקרה אחד החורג  שעתיים מרגע קבלת הבקשה
 שעות 4 שעות 3-מ

עיבוד דו"ח פרטי אב   .5
ביום מקרים  5 דקה אחת ישור/אEnterמלחיצה על  כל הרשות

 שעות 24 החורגים מדקה

 שעות 24ביום מקרים  3 דקות 20 /אישורEnterלחיצה על מעיבוד דו"ח עם   .6
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 ת המציע:___________חתימה וחותמאני מסכים לתנאי המכרז,  קראתי, הבנתי,
 תאריך: __________

של  שיטת המדידה רכיב מס"ד
 רמת שרות

תקן 
רמת 
 שרות

 הגדרת תקלה
זמן 

לתיקון 
 התקלה

תנועות כסף כל 
 הרשות

 20-החורגים מ
 דקות

7.  

קבלת מסך תיק 
תושב או פורטל 

תשלומים / רישום 
לגנים ומעבר בין 

 מסכים באתר

 /אישורEnterמלחיצה על 

 
 שניות 10

מקרים ביום  10
 10-מ החורגים

 שניות
 שעות 12

בצוע גבוי במקביל   .8
מקרה אחד החורג  שעות 3 הודממתן הפק לעבודה במערכת

 עותש 12 שעות 3-מ

9.  

במערכת אזורית: 
זור מגבוי, בדיקת שח

תקינות ושלמות 
 והפעלה מחדש

מרגע הכשרת מערכת 
החומרה ומתן האשור לבצע 

 שחזור
מקרה אחד החורג  שעות 6

 שעות 12 שעות 6-מ

10.  

ות הניתן לשר
בתקשורת: שחזור 

מגבוי, בדיקת 
תקינות ושלמות 

 שוהפעלה מחד

מרגע קבלת האשור לבצע 
ה אחד החורג מקר שעות 4 ורשחז

 שעות 12 שעות 4-מ

הקמה או שנוי   .11
מקרה אחד החורג  שעתיים מרגע קבלת הבקשה הרשאות משתמש

 שעות 4 משעתיים

12.  

שנוי הגדרות במערכת 
ל, התקנת )למש

, נתב חומרה: מדפסת
 או מחשב(

מקרה אחד החורג  שעות 4 מרגע קבלת הבקשה
 שעות 24 שעות 4-מ

13.  

תמיכה טלפונית 
כה משרד כולל תמיב

מרחוק דרך מערכת 
 ורתהתקש

מרגע החיוג לתמיכה בין 
בימים  17:00 - 8:00השעות 

-ה' וביום ששי  וערב חג מ-א'
 12:00עד  8:00

תוך שתי 
 דקות

ביום  מקרים 5
החורגים מזמן 

 דקות 3תנה של המ
 שעות 24

14.  
הגעת טכנאי למועצה  

במקרה והבעיה לא 
 ה בטלפוןתרנפ

 תשעו 24 השרות מרגע קבלת קריאת

מקרים בחודש  2
איחור אחד של 

בהגעת הטכנאי 
 שעות 6-מעבר ל

קנס מידי 
לאחר 

 המקרה השני

15.  

שנוי בתכנית חישוב 
הנובע משנוי בחוק, 
תקנות או הוראות 
 של גוף מסחרי גדול

 שבוע אחד ע פרסום השנוימרג
מקרה אחד של 
איחור של יותר 

 מיום
 שעות 48

תיקון או שנוי הנובע   .16
קרים של איחור מ 2 שבועיים קבלת הבקשה מרגע שת הרשותמבק

 שעות 48 של יותר מיום

17.  

העברת בסיס 
הנתונים למועצה  
בפורמט מקורי או 

 ASCIIבקבצי 

מקרים של איחור  2 יםימ 4 מרגע קבלת הבקשה
 שעות 48 ל יותר מיוםש

שחזור המערכת   .18
 יום אחד קשההבמרגע קבלת  מגבוי לאחר אסון

מקרה אחד של 
 איחור של יותר

 משעתיים
 שעות 4

19.  

הרשאות הקמת 
למערכות פיננסית, 

הכנסות, חינוך 
 ורווחה באתר חליפי

 שעות 4 מרגע קבלת הבקשה
מקרה אחד של 
איחור של יותר 

 משעתיים
 שעתיים

ות שחזור המערכ  .20
מקרה אחד של  יומיים מרגע קבלת הבקשה באתר חליפי

 שעות 4 4-מר איחור של יות
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 ת המציע:___________חתימה וחותמאני מסכים לתנאי המכרז,  קראתי, הבנתי,
 תאריך: __________

של  שיטת המדידה רכיב מס"ד
 רמת שרות

תקן 
רמת 
 שרות

 הגדרת תקלה
זמן 

לתיקון 
 התקלה

 שעות
 
 
 

 : הגדרות של השבתה2טבלה 
 

זמן להחזרת הרכיב  הגדרת השבתה רכיב מס"ד
 לתפקוד מלא

 שעות 4 דקות  10אין כניסה למערכת במשך  למערכת  ואימות משתמשכניסה   .1

 שעות 4 דקות  10ך לא מתפקד במשך המס מסך קליטת פרטי אב  .2

 שעות 4 דקות 3שך מופקת במ ההדפסה לא הדפסה מקוונת עיבוד  .3

עיבוד והפקת תלושי חיוב בגביה   .4
 והעברת הנתונים למס"ב

 שעות 4 שעות 5התוצר לא הופק במשך 

 שעות 8 דקות 20הדוח לא הופק במשך  ל הרשותעיבוד דו"ח פרטי אב כ  .5

 שעות 8 דקות 30משך הדוח לא הופק ב ות כל הרשותעיבוד דו"ח עם תנוע  .6

ל תושב פורטאין כניסה לתיק   .7
 תשלומים/רישום לגנים

 30מסכי האתר לא מגיבים במשך 
 דקות

 שעות 4

ודעת שגיאה מידית או התקבלה ה בצוע גבוי במקביל לעבודה במערכת  .8
 שעות  6גבוי לא הסתיים תוך ה

 שעות 8

י, בדיקת במערכת אזורית: שחזור מגבו  .9
 עלה מחדשתקינות ושלמות והפ

 לה הודעת שגיאה מידית אוהתקב
 שעות 8א הסתיים תוך השחזור ל

 שעות 12

לשרות הניתן בתקשורת: שחזור מגבוי,   .10
 בדיקת תקינות ושלמות והפעלה מחדש

 שעות 12 שעות 6א הסתיים תוך שחזור ל

 שעות 12 ותשע 5ההרשאה לא הוגדרה במשך  הקמה או שנוי הרשאות משתמש  .11

התקנת מערכת )למשל, שנוי הגדרות ב  .12
 או מחשב( חומרה: מדפסת, נתב

 24שנוי ההגדרה לא בוצע במשך 
 שעות

 שעות 12

תמיכה טלפונית במשרד כולל תמיכה   .13
 מרחוק דרך מערכת התקשורת

 שעות 12 דקות 15מענה במשך אין 

לתקלה המשביתה את המערכת או  הגעת טכנאי למועצה    .14
 שעות 4 -חלקה 

 שעות 4

ו ה מידית אהתקבלה הודעת שגיא אסון כת מגבוי לאחרשחזור המער  .15
 8מצב בו השחזור לא הסתיים תוך 

 שעות

 שעות 12

הקמת הרשאות למערכות פיננסית,   .16
 ליפיהכנסות, חינוך ורווחה באתר ח

אה מידית או התקבלה הודעת שגי
 שעות 8השחזור לא הסתיים תוך 

 שעות 12

או  ת שגיאה מידיתהתקבלה הודע ות באתר חליפי שחזור המערכ  .17
 שעות 8ך השחזור לא הסתיים תו

 שעות 12

כל השבתה שלא נזכרת לעיל הגורמת  כל מערכת   .18
לנזק כלכלי או פגיעה במוניטין 

 המועצה 

וח על  שעות מרגע דיו 4
 שרות השבתת הרכיב / 
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 ת המציע:___________חתימה וחותמאני מסכים לתנאי המכרז,  קראתי, הבנתי,
 תאריך: __________

 רמת שרות בהקמת הסבת והטמעת המערכות ב.
 

חני בהתאם למבי המערכות נשוא מכרז זה , הדרכה וליוות ביצוע התקנה, הסבת נתוניםלהבטיח א מטרה:
 הקבלה, לוחות הזמנים ודרישות איכות אחרות שנקבעו במסמכי המכרז.

 
המספקות את השרותים הנדרשים  גדרותועצה אזורית ממערכות מותקנות ומתפקדות ב תוצר סופי:

 ערכות אלה באופן עצמאי.במכרז זה כאשר המשתמשים יודעים לתפעל מ
 

הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות. פיגור ערכת הוא כישלון בתקנת והפעלת המ טול ההתקשרות:בי
 הוא הפרה יסודית שליום  14בלוח זמנים באספקת התכנות, התקנת המערכת ו/או הסבת הנתונים של 

 הסכם ההתקשרות. 
 

ל יום פיצוי עבור כ ספתהמועצה  תהיה זכאית לתו בלי לפגוע באמור בשאר מסמכי המכרז, פיצוי מוסכם:
סכום הפיצוי היומי. בנוסף המועצה תהיה זכאית לפיצוי בגין כל נזק ת להוסיף איחור בהפעלת השרו

)כגון, אובדן הכנסות, פגיעה ב' בהסכם ההתקשרות שיגרם לה כתוצאה מהעדר הפעלת המערכת של צד 
 המוסכם:וי בטבלה למטה שיעורי הפיצ במוניטין, חזרה למערכת הישנה והפעלתה(.

 
  ות:הגדר

יום מקבלת הוראת הפעלה מהמנהל  שהשרות  44-קופת זמן מעבר לכל ת  -  פיגור בהפעלת מערכת
 של המערכת החדשה לא זמינה למשתמשים במועצה .

 
 הפסקת השרות של המערכת החדשה לאחר הפעלתה. - תת המערכת         השב

 
הזכיין( לעבודה וחיבור ת לפני זכיית יימהפעלת המערכת הישנה )הק -החזרת המערכת הישנה

 זרה לשרות של המערכת הישנה.משתמשים חה
 

ם נוכחות מומחי יישום / מדריכי יישום באתר בו המשתמשי -ליווי משתמשים           
ת. מטרת ליווי המשתמשים לפתור בעיות מפעילים את המערכ

כת ולספק הדרכה אישית בשטח, לזהות קשיים בהפעלת המער
 שים.שתמלמ

 .יום 60כלל המידע בארכיב תוך  שה להעברתלפרט הדרי  -עברת המידע פיגור בה
גם  –: פיצוי מוסכם עבור ליקויים בהקמה הסבה והטמעת המערכת 3טבלה 

 ימת למערכת הקי
 

 המוסכםהפיצוי  נושא

 ליום. ₪ 2,000.  פיצוי מידי של 1 פיגור בהפעלת מערכת 

לת המערכת הקיימת לעלות בין עלות הפע ריםנוסף פיצוי של הפרש המחי. ב2
 דשה של הספק הזוכה.המערכת הח

השבתת המערכת ללא הסכמת 
 המועצה 

 ליום ₪ 5,000.  פיצוי מידי של 1

לות הפעלת המערכת הקיימת לעלות הפרש המחירים בין ע. בנוסף פיצוי בגובה 2
 המערכת החדשה של צד ב'.

לתושבים על השבתת )כגון, פרסום ה  ור כל הוצאה שתגרם למועצ. פיצוי עב3
  השרות.

חת התקנה ו/או ההסבה אי הצל
ו/או הטמעה והחזרת המערכת 

 הישנה לעבודה

 ₪ 25,000.  פיצוי מידי של 1

את כל העלויות הכרוכות בקליטת של המערכת הקודמת  . צד ב' ישלם לספק2
 ת. הנתונים והפעלה מחדש של המערכת הקודמ

ה( יימת )ישנין עלות הפעלת המערכת הקפרש המחירים בה ה. בנוסף פיצוי בגוב3
 לעלות המערכת החדשה של צד ב'.

. פיצוי עבור כל הוצאה שתגרם למועצה )כגון, פרסום לתושבים על השבתת 4
 (.השרות

 ₪ 200ך קבע צד ב' מועד להדרכה ולא קיים את ההדרכה ישלם צד ב' פיצוי בס רכהפיגור בבצוע הד
 .קרהלמועצה  על כל מ
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 המוסכםהפיצוי  נושא

ימים  7-ה אותו פעמיים או דחה את המועד מעבר להדרכה ודחקבע צד ב' מועד ל הדרכה דחיית בצוע
 למועצה  על כל מקרה. ₪ 200ישלם צד ב' פיצוי בסך 

ד ב' כמות מומחים / מדריכי יישום לליווי המשתמשים וקבעו קבעו המועצה וצ שיםליווי המשתמ
שנקבע, ישלם צד  מספר המדריכיםאת המערכת וצד ב' לא סיפק  תקופת הרצת

 למועצה  על כל מדריך שחסר בכל יום שהמדריך חסר. ₪ 500י בסך ב' פיצו

ואו פריט מתוך המפרט  פיתוח והטמעת יישוםקבע צד ב' והמועצה ביחד זמן ל פיתוחים והתחייבות החברה 
 לכל יום עיכוב שנקבע. ₪ 500הטכני ולא עמד בו ישלם צד ב' פיצוי בסך 

 ₪ 500 – מך מטעם הרשותל גורם מוסת ללא דרישה שהרשאות במערכושינוי  ויים במערכת שינ
 לכל יום 

 
 
 
 
 
 

     
 מתחתימה וחות שם המציע ךתארי
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 ת המציע:___________חתימה וחותמאני מסכים לתנאי המכרז,  קראתי, הבנתי,
 תאריך: __________

 

 

 הדרכה והטמעה
 
שהם יוכלו להפעיל את עד הספק במסגרת הטמעת המערכת שלו ידאג לליווי והדרכת המשתמשים  .1

 מערכת באופן עצמאי ובאישור הרשות לאורך כל תקופת ההסכם.ה
 
יב בביצוע תכנית המספק את השירותים נשוא מכרז זה יהיה חי ספק גם הספק הנוכחי למען הסר .2

 שתמשים אם יזכה במכרז לאורך כל תקופת ההסכם.מהדרכה ל
 

. בתכנית ההטמעה הדרכה וליווי העובדים וללהספק יגיש לרשות, את תכניתו להטמעת המערכות כ .3
ואיזה אמצעי תיעוד בחדר הדרכה, פרטני  וההדרכה הספק יפרט איזה סוגי הדרכה יבצע: פרונטלי

 ליטורים המחשה מקוונת ועוד.קשים: מדריכים מודפסים, תוהדרכה הוא יגיש למשתמ
 

דריך ו בשגרה ללא עזרה של מותיליווי של עובד מסתיים בנקודת הזמן בה העובד מסוגל לבצע את מטל .4
 או עובד תמיכה לאורך כל תקופת ההסכם.

 
 ללא תוספת תשלום. –ד חדש במערכת כם זה להכשיר כל עובהספק מתחייב במסגרת הס .5

 
ה  פותרת את הספק מהחובה לספק שרותי מוקד תמיכה נסר ספק, תכנית ההדרכה אילמען ה .6

(helpdesk.) 
 

על הספק לשים דגש על נושא זה בתכנית  (.BIט במחולל הדוחות )מועבמועד פרסום המכרז, יש שימוש  .7
  לשם המחשה בלבד -(.BIשא דוחות ניהול )עובדי המועצה   בנו ההדרכה. הספק ידאג להדריך את

 

 הנושאים להדרכ תחום מערכת

הנהלת 
 המועצה

בכירים )ראש מועצה, מבקר, 
 מנכ"ל( מזכירות

Dashboards 

 ,BIמחולל דוחות 

 סיתפיננ

 זכירות(גזברות )הנהלה כולל מ

 הנה"ח

 תקציב

 הדפסת המחאות

 הפצת מס"ב בפקס

 מלוות

 )ת.ב.ר.(פרויקטים 

 

ים , שימוש בממשקBIמוש ביישום, מחולל דוחות העמקת השי
 קליטת נתוני קופה ד)ייצוא ייבוא( ובייחו

 

 

 

 

 צפייה בכרטיסי היחידה, הכנת תקציב

 לוגיסטית

 ות(הנהלת הרכש )כולל מזכיר

 מחסן / אינוונטר

 ים ומזכירות ממלאי דרישותמנהל

 BIהעמקת השימוש ביישום, מחולל דוחות 

 

 הכנת דרישה פייה ביתרות היחידה,צ

הכנסות 
 )גביה(

 מזכירות(הנהלה )כולל 

 קבלת קהל

 קופה

 יוביםח

 אכיפה

 

, שימוש בממשקים BIהעמקת השימוש ביישום, מחולל דוחות 
 )ייצוא ייבוא(
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 נים והטמעת המערכתנתוהסבת ה
 

 ועצה  רואה במעבר חלק ומהיר למערכת החדשה חשיבות עליונה.המ

 ישומים הם:ת הנתונים והתקנת הייעדי הסב

 ת הוראת תחילת עבודה מהמנהל.ליום מיום קב 60תעמוד על פרק הזמן להקמת המערכת החדשה  .1

 מינימום הפרעה לעבודה השוטפת; .2

 ם ה' עד יום א',מיוהסבת הנתונים תתבצע בסוף השבוע  .א

 החומרה והיישומים יתבצע מחוץ לשעות העבודה הרגילות של המועצה . התקנת .ב

 הסבה; הימנות הנתונים לאחרמ .3

 הנתונים, תמות מאגרי המידע ומהימנוהמנהל יערוך מבחני קבלה לבדיקת של .א

לנספח זה הספק יבצע הסבת נתונים לצורך בדיקה של  1בשבוע הראשון המוגדר בסעיף  .ב
 והמנהל,   עצההמו

הסבה הספק יתאם עם המנהל את המועד להסבת הנתונים לצורך תחילת עם אישור ה .ג
 דה במערכת,העבו

גר אות ושלמות הנתונים בכל מונים תתבצע רק באישור המנהל שבדק את נכונהסבת הנת .ד
 מידע המוסב. 

 אינטגרציה של היישומים ועבודה חלקה במערכת; .4

פק יציג למנהל את ב'( הס3יקה )סעיף קטן לבדלאחר הסבה הראשונה של הנתונים  .א
 המערכות הפועלות על הנתונים המוסבים של המועצה,

ה  תפעל בהתאם כות שבהצעת המציע ולמערכות הקיימות במועצהאינטגרציה בין המער .ב
    רט הטכני ובמבחני הקבלה בהמשך.פלמפורט במ

יבדקו את הדרישות לה האינטגרציה תיבדק על פי אמות מידה שהמנהל יקבע. בדיקות א .ג
 עות לנושאים אינטגרציה וממשקים המופיעים במפרט הטכני.  הנוג

 המשתמשיםהדרכה של  .5

 כת,עם הספק ירכיב תכנית הדרכה למשתמשים במערהמנהל יחד  .א

 (,1במקביל להתקנת המערכת/ות )סעיף  הדרכת העובדים תתבצע .ב

 ים וביום א' אחריו.תונתתקיים הדרכה מאומצת ביום ה' לפני סוף השבוע של הסבת הנ .ג

ם חר הסבת הנתונים ומעבר לעבודה במערכת החדשה הספק ילווה את המשתמשילא .ד
ופן עצמאי עד למצב שהמשתמשים מפעילים את המערכת בא בעבודתם עם המערכת

 המנהל יקבע מתי המשתמש מתפקד באופן עצמאי.  .)תקופת ההרצה(

אלות פקת כדי לענות על כל שמס הספק ידאג למדריכים מיומנים באתר המועצה בכמות .ה
 המשתמשים.
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)לדוגמא חשבי ו שיש להם קשר אליה תכנית ההדרכה תכלול את כל העובדים במערכת החדשה א .6
 מעיינים בתקציב(;אגפים המזינים דרישות רכש ו

 תקיים באחד המתקנים של המועצה,תהדרכה  .א

ים, כל אלה על טורההדרכה תכלול עזרי לימוד כגון, מצגות או חוברות הדרכה, תקלי .ב
 של הספק,חשבונו 

 ועצה.המנהל יהיה ראשי לדרוש חומרי עזר נוספים בהתאם לצורכי המ .ג

ההטמעה של המערכות  באחד או יותר מהשלבים של ההסבה, התקנה אואם הספק יכשל 
כשלון או פיגור זה יהווה הפרה יסודית של ההסכם והמועצה  תהיה גר בלוח הזמנים, פאו י

וזאת מבלי לגרוע מכל הסעדים  ,חרהסכם ולהתקשר עם ספק את הרשאית לבטל א
 השמורים למועצה עפ"י דין.

לשהי בגין ה כלולים במחיר החודשי ולא תשולם תוספת כר ספק, ההסבה וההטמעלמען הס
 שירותים אלה.

בלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה של אי עמידה מאחד מהתנאים המפורטים לעיל בפני מ
ש"ח  בגין כל  5,000נס יומי שיעמוד על סך שרות לחייב את הספק בקהאפהמועצה  תעמוד 

 יום איחור. 

 

 גמא לדו -להסבת הנתונים מבחני קבלה
 

 ברה כתיקונה. ענת לוודא שהסבת הנתונים המועצה  תבצע את הבדיקות הבאות על מ
 המציע יספק למועצה  את התוצרים המתאימים כדי לסייע לה לבדוק את תהליך ההסבה.

 
 אמות מידה מבחן ערכתמ

 הנתונים הכספיים זהים למערכת הקיימת מאזן  הפיננסית
זהות ליתרות בכרטיסים יתרות בכל הכרטיסים כל ה יתרות 

 במערכת הקיימת
 רכת הקיימתענתונים זהים למ ר תנועותמספ 
 כולל כל השדות במערכת הקיימת וכל הנתונים עברו כרטיס אב 
למערכת ונתונים כספיים זהים  זההמספר תנועות  מסלקה 

 הקיימת
ת מספר פעולות זהה ונתונים כספיים זהים למערכ קופה 

 הקיימת
  גור למס"ב ותפיץ הודעות באמצעות שרת פקסיםשי שיגור 
רוקים נקלוט וזהים לנתונים במערכת סכל המסמכים ה מסמכים 

 ( קיימיםlinksהקיימת וכל הקישורים )
ת הקיימת כולל מים זהה למשלמים במערכמשלמצבת ה משלמים גביה

 תכולת הרשומה
רכת הקיימת כולל מצבת הנכסים זהה לנכסים במע נכסים  

 לת הרשומהתכו
 ערכת הקיימתהנתונים הכספיים זהים למ מאזן 
יתרות בכל הכרטיסים זהות ליתרות בכרטיסים הכל  יתרות 

 במערכת הקיימת
ורת וכו'( זהים משככל ההסדרים )הוראות קבע,  הסדרים 

 ם במערכת הקיימת כולל נתונים היסטורייםלהסדרי
כת הקיימת נחות היסטוריות במערכל ההנחות כולל ה הנחות 

 נקלטו בצורתם הקיימת
סטוריים )לפני חובות הי 

 ית(חהשנה הנוכ
כל החובות ההיסטוריים במערכת הקיימת נקלטו 
מו ת כבצורתם הקיימת והצגת נתוני קרן, הצמדה וריבי

 במערכת הקיימת
נתוני האכיפה זהים למערכת הקיימת כולל סטאטוס  יפהאכ 

 הרשומה
 להערכה במערכת הקיימת כל הערה לכרטיס זהה הערות 
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טים נקלוט לם הסרוקים כולל תמונות שכל המסמכי מסמכים 
( linksוזהים לנתונים במערכת הקיימת וכל הקישורים )

 קיימים
מנות לתלוש גבייה זהה בכמות ומהי בריהפקת שו שוברי גבייה 

 שהמערכת הקיימת תפיק 
 למערכת הקיימת תוצאות השגור למס"ב תהיינה זהות

ים, מקומות גביה, כל טבלאות המערכת תעריפים, בנק לאות מערכתטב 
סוגי שרות וכו' נקלטו כולל היסטוריה של  ,סימננו

 תעריפים
 

יל. המציע ידאג להפיק דוחות אים המוגדרים בטבלה לענושמבחני הקבלה של הסבת הנתונים יכללו את ה
המציע יבצעו השוואה של הנתונים  הצעתו. המנהל יחד עםלאחר הסבת הנותנים וקליטתם במערכת שב

 וצעת של המציע. ממערכת הקיימת ומהמערכת הבדוחות מה

של המנהל או יפעל תו במקרה ויתגלו הפרשים או שוני בין הדוחות, המציע יספק הסברים המניחים את דע
 א את הנתונים בשלמותם למסד המידע החדש במערכת החדשה.לייב
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 מסמך ד'
 

 

 מחירההצעת 
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 ה וחותמת המציע:___________חתימהבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז,  קראתי,
 ___תאריך: _______

 

  טופס הצעת המחיר

 פרק א  – המחירהצעת טופס 

    אזורית גדרות מועצה של   10/2022_ למכרז ___________להלן הצעת המציע ___________                 

 

ל הבנתי את כ קראתי בעיון את הבקשה להצעת מחיר כולל המפרטים הטכניים וכינני מצהיר בזאת כי ה
 רישות הנדרשים, וכי בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת המחיר בהצעתי. התנאים והד

ת כל אקשה להצעת מחיר כולל המפרטים הטכניים וכי הבנתי הנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את הב
 עתי. ת המחיר בהצות הנדרשים, וכי בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעהתנאים והדריש

 

 נקודות באיכות המחיר 80 -חודשית קבועההצעת מחיר  -א-חלק  

 מערכת/רכיב מס'

מחיר 

 מקסימום

בש"ח לחודש 

 )ללא מע"מ(

 םמחיר מינימו

בש"ח לחודש 

 )ללא מע"מ(

הצעת 

המחיר 

)ללא 

 מע"מ(

1.  

לל רכש מערכת פיננסית )כו

כולל חתימה  –ולוגיסטית( 

 דיגיטלית .

5,000 4,500  

2.  

ביה, כולל ההכנסות ג  הגביימערכת 

וכל המופיע  ,פורטל שרות לתושבים

,תשלומים במפרט הטכני 

,כולל באינטרנט, עיקולי בנקים 

מערכת כולל  ,אבטחת אשראי 

 לתשלומים מזדמנים באינטרנט

5,800 5,300  

3.  

כולל רישום גני  -ערכת החינוךמ

קייטנות ויום לימודים ילדים, 

–ואתר רישום באינטרנט ארוך, 

בגני ילדים ל מערכת שיבוצים לכו

כולל ניהול תלמידים  -וערעורים

 ד החינוךוהעברה למשרכולל 

        1,300 1,000  
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 ה וחותמת המציע:___________חתימהבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז,  קראתי,
 ___תאריך: _______

 

( לבין Aמן באות חיר כפי שיירשם בסיכום הטבלה )מסוסתירה בין סה"כ המככל שתתגלה 

ייקבע סה"כ   -בטבלה(  1-12עיפים סכום המחירים כפי שיירשמו עבור כל מערכת/רכיב )ס

 בטבלה. 1-12 המחיר לפי סכום המחירים כפי שיירשמו בסעיפים

תיפסל  -לעיל באחת או יותר מהמערכות  -הצעה שתחרוג מסכום מקסימום/מינימום 

  .סף על ה

4.  

כולל עמדת –תוכנה בית ספרית 

מנהלים וכולל תשלומי הורים 

הגבלת פעולות, באינטרנט ללא 

התמחור הינו לבית ספר ההערכה 

 בתי ספר 10הינה עד 

250 200  

5.  
לל כל דרישות מערכת רווחה כו

 הרווחה משרד 
1,500 1,000  

6.  
 מערכת לניהול מסמכים  כולל

 אפליקציה לנייד
1,000 800  

7.  

כולל  -מערכת רישוי עסקים

פיקוח מסופון לולל הרפורמה וכ

 מהשטח

1,500 1,200  

8.  
כולל תשלומים -רכת וטרינריה מע

 טרנטבאינ
500 300  

9.  

מערכת ניהול אוכלוסיה)משרד 

ל כספת, נתונים כול –הפנים ( 

 ועדכוני מערכת 

500 350  

  700 900 ליכים  ניהול תה- BPMמערכת   .10

 למנהלים  BIמערכת   .11
כלול 

 בתפעולי
  כלול בתפעולי

12.  

 50כולל   100/100רת קו תקשו 

VPN-  באינטרנט כולל גלישה

 ,סינון אתרים

1,400 1,200  

 (Aסה"כ )   
_____

___ 
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 ה וחותמת המציע:___________חתימהבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז,  קראתי,
 ___תאריך: _______

 

 

 נקודות באיכות  20 -ל פי ביצוע בפועל  ספים עתים נו: הצעת מחיר לשירו -לק בח

 שירות מס'

 ות כמ
מחיר 

 וםמקסימ

בש"ח 

 ליחידה

 )ללא מע"מ(

מחיר 

 מינימום

בש"ח 

 ליחידה

)ללא 

 (מע"מ

הצעת 

 הספק 

1.  
 –נים שאילתות משרד הפ

  באמצעות מערכת גחלת

6,000 
1,10 

1  

  2.00 2.5 1,000 קול בנקעי  .2

3.  
 EMVן  מד בתקמכשיר סליקה העו

 " כולל סטנד מסתובב 3,5מסך 

2 
1,200 

800  

4.  
–ותחזוקת מכשיר אחזקת תוכנה 

 מחיר חודשי 

2 
35 

25  

  0.30 0.35 15,000 טיוב נתונים על פי רשומה   .5

6.  
רשומה אורך - SMSחבילת 

 תווים  211מינימלית 

500,000 
6,000 

5,000  

    (B) סה"כ  .7

 ערות כלליות להצעת המחיר:ה

במקרה בו מובהר כי יש למלא את כל סעיפי הצעת המחיר. לא ניתן להגיש הצעה חלקית. * 

טים הפרית תוגש הצעה חלקית ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול את ההצעה או להשלים א

 הבלעדית. החסרים על פי המחיר הגבוה ביותר שהוצע במסגרת המכרז, לפי בחירתה

א רשאית להזמין מהזוכה רק חלק מהמערכות ו/או תה מועצההסר ספק מובהר, כי ה* למען 

קף כ"א שהחברה הזוכה לרבות היבהצעת המחיר, ,הטכני  מהשירותים המפורטים במפרט

 .תספק

וזאת מכל היבט נדרש, לרבות   מועצהלאספקת השירותים לות מוכן היעל הזוכה להיערך ול 

לוונטי. מובהר ומודגש בזאת כי עבורת נתונים וכל נושא אחר רים, אבטחת מידע, תתקשורת נתונ

יכללו את כל השירותים  מועצהות שיספק לבמקרה כאמור היערכות הספק הזוכה והפתרונ

א תשלום נוסף מעבר לקבוע לעיל )לאחר ללרכות המבוקשות בלבד הדרושים לאספקת המע

 הנחת הזוכה(. 
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 ה וחותמת המציע:___________חתימהבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז,  קראתי,
 ___תאריך: _______

 

 מאותו ספק . הינן  1-3כאשר סעיפים  –קים ההצעה בין מספר ספרשאית לפצל  מועצה* ה

 שלו.וות השרתים * הספק מתחייב לספק את מערכותיו על גבי שרתים הנמצאים בח

 .מועצהור הישבמערכות המותקנות בלבד ובא* החיוב החודשי יהיה על פי השימוש 

    ות שלו ללא תוספת * הספק  מתחייב לבצע כל שינוי רגולטורי ואו שינוי חוק  במערכ

 לום במחיר המערכות .תשלום וכל שינוי כזה ג  

וכל  תבחר להזמין מועצהבכל כמות שה * הספק מתחייב לעמוד בכלל המחירים המפורטים לעיל,

 ,כולל תקופות הארכה .אורכו של ההסכם 

 משתמשים.של  ללא הגבלה יהיו  תוכנות לכלל השיונות ריה * 

 וס )תלושי ארנונה וכו'(.הדפסות ואגרות חיוב בבית הדפומים לצד ג' בגין * ההצעה לא כוללת תשל

 

 _____________________________________________שם המשתתף: 

 :______________ל'כתובת: __________________________________________________ ט

 _איש קשר: ____________________________________________

 _____________________________________ תובת מייל:____כ

 טלפון נייד:_____________________________________________

 ____________ תאריך: __________________________________________חתימה וחותמת __
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 ה וחותמת המציע:___________חתימהבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז,  קראתי,
 ___תאריך: _______

 

 

   פרק ב – טופס הצעת המחיר

 אזורית גדרות עצה מושל  10/2022_____ למכרז להלן הצעת המציע __________________                 

    
הטכניים וכי הבנתי חיר כולל המפרטים בזאת כי קראתי בעיון את הבקשה להצעת מ הנני מצהיר .1.1

המחיר  והדרישות הנדרשים, וכי בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעתאים את כל התנ
העבודה  ועם והמשאבים הנדרשים לביצבהצעתי. הנני מצהיר כי אני מודע להיקף השירותי

 הנדרשת.

י, בתמורה מפרט הטכנלרבות ב במכרז,השירותים המפורטים  את כלל לבצע הנני מציע לפיכך, .1.2
 די בש"ח להלן:חודשית כנקוב על י

 תמורת סך חודשי של:

 

 כדיןבתוספת מע"מ _________________ ₪  

 דשים( )ובמילים: _____________________________שקלים ח

 בתוספת מע"מ כדין
 

 :הערות
 ודשית.מ. מע"מ בשיעור החוקי יתווסף לתמורה החהצעות תוגשנה בש"ח ללא מע" .1
הצעה כאמור  – לחודש ₪ 2,000-והנמוכה מ לחודש ₪    2,400הגיש הצעה העולה על חל איסור ל .2

 תפסל על הסף.
עה לספק בגין ביצוע כל ם הנקוב לעיל הינו סופי וכולל את כל התמורה המגיהסכו מובהר כי .3

 .כלל מסמכיו רותים והעבודות המתוארים במכרז עלשיה
 רבות הרכיבים הבאים: ות במפרט הטכני ולההצעה כוללת את כלל הדריש .4

 שי שכר ללא מגבלה.תלו -א
 מערכת כח אדם -ב
 נית ואפליקטיביתכולל החתמה טלפו –מערכת נוכחות  -ג
 בקרה פנסיונית -ד
 תאוגדן תנאי שירו -ה
 תיק עובד באינטרנט -ו
 101טופס  -תהליכים דיגיטלים לדוגמא -ז
 ממשק לביטוח לאומי -ח

 אוצר, ופניםת בות דוחולר, ובכל תדירות  להדרשים למשרדי הממשכל הדו"חות הנ -ט
 תלוש חכם -י

 מסמכים סרוקיםסריקת מסמכים וקליטה של  -יא
 בקרת שכר –יב       
  VPN 50 -ו – העלות כוללת קו תקשורת -יג      

ת כל התמורה המגיעה לי בגין ביצוע כל כום הנקוב לעיל הינו סופי וכולל אהסמובהר כי 
 ו.המתוארים במכרז על כלל מסמכיוהעבודות  םשירותיה
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 ה וחותמת המציע:___________חתימהבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז,  קראתי,
 ___תאריך: _______

 

 _____________________________________________: המציעשם 

 : _____________________________________________איש קשר

 ון נייד:_____________________________________________טלפ

 בת מייל ליצירת קשר :_____________________________כתו

 __________________________ תאריך: _________________ה וחותמת _____________חתימ
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 ___תאריך: _______

 

 

 

 

 

 מסמך ה'
 

 

 ם התקשרותהסכ
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 ה וחותמת המציע:___________חתימהבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז,  קראתי,
 ___תאריך: _______

 

 

 הסכם

    גדרותשנערך ונחתם ב

 2022_ בחודש _____________ בשנת ________ביום 

 -ב  י  ן      -

 

 500209226ח.פ   ,גדרות  יתורמועצה אז
 ה:החתימה מטעמ רשיימובאמצעות 

 ראש המועצה (1
 העצהמו גזבר (2

 ( המועצה  -)להלן  

  -לבין-
   _______________  __________________ 
 ח.פ. ______________  ת.ז. ___________   
 מרח' ______________  __________רחוב ___מ   
 וםהמוסמכים לחתדי מנהליה י על   מ________________   
 בשמה כדין ולהתחייב   (הספק -)להלן    

 _ ת.ז. ___________ה"ה _______
 ה"ה __________ ת.ז. _________

 (הספק -)להלן        
 
 

והטמעה  , תחזוקהעות לאספקה, התקנהלקבלת הצ 10/2022והמועצה  פרסמה מכרז שמספרו  והואיל:
כמפורט  (,ו"השירותים" המכרז"אמה: ")להלן בהת ור המועצה של מערכות מידע לניהול עב

 בהסכם זה וביתר מסמכי המכרז;

והיכולת הארגונית  והספק מצהיר כי יש בידיו את כל הרישיונות, האישורים, הידע והמומחיות יל:ואוה
יש לו הציוד, החומרים וכח האדם הדרושים למתן השירותים הדרושים לביצוע השירות וכי 

 ועצה;ם שיפוט המההסכם בתחונשוא 

כ"א מתאים לביצוע הסבה של ו כי יש בידיו את היכולות הטכניותומתחייב והספק מצהיר  :והואיל
 מיום חתימת ההסכם.יום  60הנתונים הקיימים במערכות המועצה  בתוך 

לקבל את   של המועצה , בהחלטתה מיום _______, המליצה בפני ראש המועצה וועדת מכרזים והואיל:      
ועצה את המלצת ועדת המכרזים, ר ראש המ__________ אישספק ובתאריך הצעתו של ה

 ף לעמידת הספק בהוראות הסכם זה והוראות כל דין.פובכ

 :הר בין הצדדים כדלקמןלפיכך הוסכם, הותנה והוצ

 :מבוא .1

לרבות ההצהרות וההגדרות הכלולות בו, לרבות מסמכי המכרז, המבוא לחוזה זה,  .א
 רד ממנו.בלתי נפ זה מהווים חלק נספחים לחוזהי המכרז והפחים למסמכהנס

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

 המשמעות כמוגדר להלן:בחוזה זה תהא למונחים הבאים  .2
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מועצה לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות מידע לניהול  10/2022מכרז מס'  -  "המכרז" 

 .  ותגדר  זוריתא

מסמכים ה , בנוסף כלותיו, ולרבות חוזה זהרז, על צרופל מסמכי המככ "מסמכי המכרז" 
 .  ידי הספק במכרז-שהוגשו על

 סמכי המכרז.כל התנאים שפורטו במ  "תנאי המכרז" 

המועצה  או כל אדם אחר שימונה על ידי אורגני יועץ המכרז מטעם  "המפקח"        
ל ידי הספק ביצוע השירות ע לפקח עלהל, לתאם והמועצה בכתב לנ

 בחוזה זה. בהתאם לאמור

ערכת אותן התחייב הספק לספק על פי המכרז ותנאי המכרז, המהשרות ו "התוכנות"  
 רז.בהתאם למפרטים במכ

 למסמכי המכרז. המפרט הטכני  המצורף כמסמך ג'  "המפרטים" 

   כתב.גזבר המועצה  ומי שהוסמך על ידם ב "המנהל"  

 :חייבויות הספקרות והתהצה .3

 יב בזה כדלקמן: מאשר ומתחי הספק מצהיר,

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

עו וספים שנקבכי הוא עומד בכל תנאי הסף, המקצועיים והכלליים, והתנאים הנ .ב
והמסמכים שמסר בהצעה שהגיש רת הנתונים הצהיר ובמסגכי המכרז, כפי שבמסמ

 וכי ימשיך לעמוד בהם עד למילוי מלא של כל התחייבויותיו על פי חוזה זה.ז במכר

השירותים הנדרשים על פי הוראות  י הינו בעל הניסיון והידע המאפשרים לו לספק אתכ .ג

ים ורים המאפשר, האמצעים והכישוח האדםם, הידע, כחוזה זה, וכי יש בידיו הכלי
ל ובחוזה זה ובמפרט השירותים כלהשירותים כמפורט במסמכי המכרז בלספק את 

מלא של כל התחייבויותיו על פי חוזה בפרט, ואלה ימשיכו להיות ברשותו עד למילוי 
 זה. 

אחרת,  או כל סיבהן כל איסור, הגבלה ו/או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין, חוזה כי אי .ד
בות, ייעל פיו; הספק אינו כפוף לכל התחחייבויותיו ולביצוע הת להתקשרותו בחוזה

בחתימתו על לרבות התחייבות מותנית, המנוגדת להתחייבויותיו על פי חוזה זה ואין 
על פיו, משום הפרה של חוזה ו/או התחייבות אחרת חוזה זה ו/או בביצוע התחייבויותיו 

 דין. -ה, צו ו/או פסקבות תקנכל דין לר ו/או הפרה של

יון בעבודה עם תוכנות המחשב יסשאבי אנוש מקצועי, מיומן ובעל נמד לרשותו מכי עו .ה
תקנת התוכנות ותמיכה והדרכה המפורטות במפרט הטכני והמסוגל לספק הדרכה בה

 למועצה .
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ם עסיק עובדיפעיל מוקד תמיכה ושירות ללקוחותיו רוכשי התוכנות, וכי הוא מכי הוא מ .ו

 עלת המוקד.מתאים לצורך הפ במספר

אחרות הגלומות בתוכנות וכי הוא זכאי ה זכויות היוצרים, וזכויות השימושכי הוא בעל  .ז
כי יש בידו את כל האישורים הדרושים להתקשר לשווקן, להתקינן ולהתקשר בחוזה זה ו

ו א להתקשרותזה זה וכי אין כל מניעה משפטית ו/או חוזית אחרת מכל סוג שהובחו
על , ההסכם והפרתו תהווה הפרה יסודיתיסודיים של נו מתנאיו הזה. סעיף זה הי בחוזה

 כל המשתמע מכך.

שלישי כלשהו לרבות פגיעה כי אין בהתקשרותו על פי חוזה זה פגיעה בזכויות של צד  .ח
 י מסחר ופטנטים, וכי לא הוגשה כנגדו או כנגד מי מספקי המשנהבזכויות יוצרים, סימנ

קו למועצה במסגרת ות אשר יסופיוצרי בתוכנעל הפרת זכויות כלשהי  שלו תביעה
יע למועצה מידית על כל תביעה שתוגש כנגדו על הפרת זכויות יוצרים ודהמכרז. הספק י

 זה והשימוש בהן.  רת כל זכות אחרת בגין אספקת התוכנות נשוא חוזהו/או הפ

כל  כי קיבל ובדק אתרותים; ש למתן השיכי קיבל ובדק את כל המידע הרלוונטי והדרו .ט
שהחובה לקבלת המידע ו קשר עם מתן השירותים; כי ידוע לוההבהרות ב ההסברים

זה בכלל ובהתאם האמור ובחינתו לצורך מתן השירותים בהתאם להוראות החו
יו ובאחריותו המלאה והבלעדית; וכי בכל מקרה לא להוראות כל דין בפרט, מוטלת על

וזה ו/או ק כמפורט בחייבויות הספו/או לפגוע בהתחלגרוע  המידע הנ"ליהיה במסירת 
 אחריות כלשהי. ה על מנת להטיל על המועצ

ת המסופקות על ידו כי ידוע ומוכר לו מבנה המועצה וצרכיו וכי השירות והתוכנו .י
מים הרלוונטיים וכי הן נותנות מענה נאות לצורכי מותאמות לצורכי המועצה בתחו

 המועצה.

ההיתרים הנדרשים על האישורים ו הרישיונות, על ידו הנם בעליועסקים הוא וכל המכי  .יא

ם זה והוראות כל דין, לשם ביצוע העבודות נשוא הסכם זה, וכן כי סכפי הוראות ה
 לה יישארו בתוקף במהלך כל תקופת ההסכם.אישורים א

נה באיכות וד בדרישות רמת השירות המפורטת במסגרת המפרט הטכני ויספק מעכי יעמ .יב
רטות שם וברציפות בהתאם דרישות המפושלא תפחת מהמעולה, באיכות  מקצועית

 ירות הנדרשים. השלמועדי 

על כל מניעה להמשך כי יודיע למועצה מיד על כל שינוי בזכויותיו בתוכנה ו/או  .יג
בגין הפרת זכויות יוצרים או פגיעה בסודות מסחריים ההתקשרות ו/או על כל תביעה 

 שירות. צה  לצורך הים שיסופקו למועו למוצרתוכנות ו/אהנוגעים ל

יבות רשויות מוניציפאליות, לרבות חוק חיהוא עומד בכל החוקים והתקנות המכי  .יד
ת גנזך המדינה לשמירה על מסמכים והנחיו 2001-חתימה אלקטרונית תשס"א

 אלקטרוניים.

תנאי אי המכרז וי קרא את מסמכי המכרז ונספחיו וכי מסמכי המכרז ונספחיהם, תנכ .טו
על  ,ושדרש ביכולתו לקיימם ולבצע את כל הישורם וכי ירורים לו לאזה זה ידועים ובחו

 פי הדרישות והתנאים המפורטים בהם ובמועד שנקבע למסירתן. 
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קה הטמעה והתקנה של חייב להעסיק עובדים מיומנים ובמספר הדרוש לאספהספק מת .טז

 .הציוד והתוכנות במועדים שנקבעו בחוזה זה

ו בכל מצב של ניגוד עניינים ו מעמיד אותחוזה זה אינעל ידו כאמור ב השירות כי ביצוע .יז
ת ש כלשהו לניגוד עניינים, וכי הוא יימנע מלקבל על עצמו בעתיד ביצוע עבודוחשאו 

או חשש כלשהו לכך שייקלע למצב של שיש להן נגיעה כלשהי לשירות נשוא חוזה זה ו/
 ניגוד עניינים.

ה זה ועל פי ת על פי חוזאספקת השירוגיע אליו במהלך מידע שיסודיות כל כי ישמור ב .יח
ה שימוש במידע כאמור אלא לצורך ביצוע השירות על פי חוזה עשמסמכי המכרז, ולא י

יסודית, על כל  ו מתנאיו היסודיים של ההסכם והפרתו תהווה הפרהזה. סעיף זה הינ
קו על ידי הספק ם שיועסם על עובדיהמשתמע מכך. התחייבות לשמירת סודיות, תחול ג

חתימם על התחייבות להל גורם אחר מטעמו. הספק מתחייב משנה ו/או כו/או קבלני 
 י דרישתה.לשמירת סודיות ולהמציא את כתב ההתחייבות למועצה, על פ

 רשאי להתחייב בשמה בכל התחייבות שהיא.   כי הוא אינו שלוח של המועצה  ואינו  .יט

י במסגרת מסמכשנמסרו לו  ותיה, לרבות אלוודריש  רכי המועצהכי הבין את מלוא צ .כ
ני בעל מקצוע את כל המשמעויות הכרוכות במתן עיהמכרז; כי בחן באופן עצמאי וב
ן זה: של כל התחייבויותיו על פי החוזה, ולרבות לענייהשירותים ואת אפשרות הביצוע 

לכות ים וההשמתן השירותהמידע המפורט במסמכי המכרז, הוראות הדין הרלוונטיות ל
היקפם , , הפעילות הכרוכה במתן השירותיםעם השירותיםישומן בקשר הנובעות מי

או עסקי נוסף הצפוי, רמת השירותים ואיכותם, וכן כל נתון משפטי, ביצועי, תפעולי 
לאחר שבדק את האמור וביצע כל בדיקה ובחינה  הרלוונטי לצורך מתן השירותים; כי

נה כי המכרז היבהתאם למסמ אספקת השירותים קנה, כין הגיע למסנוספת שמצא לנכו
גדרתה להלן(, משקפת תמורה מלאה והוגנת לכל כהאפשרית ומעשית, וכי התמורה )

ומושתק וא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע התחייבויותיו על פי החוזה, וה

 מלהעלות כל טענה, מכל מין וסוג שהן בקשר לכך. 

מועצה, וכי הוא החוזה מול הותיו על פי לביצוע התחייבויהבלעדי נו האחראי כי הי .כא

לכל פעילות של כל קבלן משנה מטעמו )ככל שישנו וככל שיאושרו  אהנושא באחריות מל
-קים, הפרות, יחסי עובד(, לרבות לנושא איכות העבודה, לוחות זמנים, נזע"י המועצה 

י פ-חייבויותיו עליצוע התפק בקשר לבמעסיק וכל נושא אחר המצוי באחריות הס
 החוזה.

-סגרת התקציבית המאושרת עללמהשירות נשוא ההסכם יבוצע בהתאם הוא יודע ש כי .כב
כ"ל המועצה. כן מצהיר הספק כי ידי מנ-ידי המועצה, וכפי שתאושר מראש ובכתב על

 יגה מהמסגרת התקציבית ניתן תהיה לסיים את ההתקשרות עימו וכיידוע לו שבכל חר
ג מהמסגרת התקציבית ף כספי החורשירות בהיק לא יעניק למועצה, הספק בשום מקרה
 המאושרת. 

 .שר עמוכי רק בהסתמך על הצהרותיו היסודיות בסעיף זה הסכים המועצה  להתק ידוע לוי כ .כג

 ההתקשרות .4

 במסמכי המכרז ותנאיו.   ת השירות כמפורטאהמועצה  מזמינה בזאת מהספק  .א
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יבויות, את יתר התחיהתוכנות ולקיים שירות ומועצה את ההספק מתחייב לספק ל .ב

 תנאי המכרז.ו אם למפורט בחוזה זה ועלפי מסמכיבהת

פרטים שבמסמכי   הספק מתחייב בזה לספק ולהתקין את התוכנות כשהן תואמות את המ .ג
ום הודעת המועצה לספק על זכייתו במכרז, אלא אם מי ימים, 60בתוך המכרז, וזאת 
 ירה מאוחר יותר.מועד מסה לספק על הודיעה המועצ

ן שיאפשר למועצה  ופהנדרש כדי להפעיל את המערכות באב לעשות כל הספק מתחיי .ד
בות ביצוע עדכונים תפקוד נאות ותקין באופן רצוף לאורך כל תקופת ההסכם, לר

כל הנדרש לייעול המועצה ו/או תיקון כל תקלה  רצופים של המערכות ובכלל זה
 עים בהסכם זה.ים הקבובתוך הזמנ שתתגלה במערכות

ת ותפעולית אחת ואין לבמוצע הינו שלם ומהווה יחידה משוכי הפתרון הספק מתחייב ה .ה
רכיבים הנכללים בפתרון סתירה בין מרכיביה השונים. הספק אחראי לכך כי כל המ

או איכות הפתרון /הפעולה הנדרשים, ללא פגיעה ברמת ו יכולים לפעול בכל אופני
ות הנדרש על ת מלוא השירמועצה לאספקי הבלעדי כלפי הה האחרא. הספק יהיוהשירות

 ות שירות אשר יסופק על ידו באמצעות ספקי המשנה. רבפי מכרז והסכם זה ל

יצרן,  וכנות והחומרה בליווי תיעוד מלא, לרבות הוראותהספק מתחייב לספק את הת .ו
ל רכיבי רכת )לכאים של המעתעודת אחריות, רישיונות שימוש ומפרט טכני מקוריים מל

 ת.התקנת רשת, תשתיות ומוצרי תקשורלכל  AS MADE, תיק אתר המערכת(

 הספק מתחייב, קודם לאספקת התוכנות, ככל שהוזמנו, לבדוק עם נציג המועצה  .ז
עצה  להצבת התוכנות, ולהודיע והמפקח את התאמת התשתיות באתרים המיועדים במו

 התוכנות.  לאפשר את התקנת על מנת , אם בכלל,על פירוט העבודות שיש לבצע בהם

המפרטים, הצעתו, או האמור  ז,תירה או אי התאמה בין תנאי המכרגילה הספק ס .ח

ו הוראות בכתב כיצד עליו לנהוג יפנה הספק בכתב למפקח כדי שייתן ל -בחוזה זה 
 פיהם. בכל מקרה של סתירה-מודגש כי הספק יהיה מחויב לנהוג עלולמען הסר ספק 

בא להוסיף ולשפר כים האחרים האמור במסמ במפרטים אלא אם ת לאמורתהא עדיפו

 ים.רטמעבר לאמור במפ

 הספק יתאם עם המועצה ועם המפקח את מועד האספקה, את מקום התקנתה, הכל .ט
ד ו/או בשעה שנקבעה לאספקה בהתאם לקביעת המועצה. בכל מקרה של שינוי במוע

 ה. נציג המועצשעות מראש ל 24יודיע על כך הספק 

כמי שאיחר בביצוע האספקה כאמור ייחשב הספק ינוי כאמור יודיע הספק על שלא 
 ( להלן.2ב.)5עיף בס

ה  ויאשר כי ההתקנה אכן הספק יבצע בדיקות סופיות לתוכנות שהותקנו על ידו במועצ .י
 ינה.נבדקה בפועל ונמצאת תק

ורכי התוכנות לצבמקרה בו המועצה תבקש ביצוע התאמות או השלמת פיתוח של  .יא
 3שלא יעלה על דרשים תוך פרק זמן ו ההשלמה הנההתאמה ו/א ועצה, הספק יבצעהמ

  וזאת ללא כל תשלום נוסף מצד המועצה. חודשים



                                                          
   מועצה   דע לניהול הערכות מימל ש  לאספקה, התקנה ותחזוקה 10/2022פומבי מכרז 

 

  197מתוך  177עמוד  
 

 ה וחותמת המציע:___________חתימהבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז,  קראתי,
 ___תאריך: _______

 

ה  אי לגרום לכל הוצאה, תשלום, או חיוב בשם המועצאין הספק רש -הגבלת הוצאות  .יב

ותיו, תחייבויר לביצוע האו עבורה ואינו רשאי לגרום לכל הוצאה תשלום או חיוב, בקש
 זה זה.כאמור בחו

ורה. כל עניין הכרוך בתשלום תמח אין כל סמכות בענייני כספים ות ספק, למפקלהסר
תים כלשהם הכרוכים בתשלום, כספי לספק או לצד שלישי או ביחס לביצוע שירו

החתימה במועצה, שאם לא כן הספק  ימורשימראש ובכתב של  מחייבים קבלת אישור
  עצה. יב בגינם את המואו לחי רשאי לבצעםאינו 

 ותיםביצוע השיר אופן .5

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

 אות הביצוע הבאות:מובהר כי על השירותים יחולו הור .ב

חוזרת  ע הדרכהת. כן תתבצהדרכת העובדים תתבצע במקביל להתקנת המערכ (1)
 בדים.התחלפות עו במקרה של

את המועצה  בקבלת פיצוים מוסכמים ו ידה בלוחות הזמנים של ההסכם יזכאי עמ (2)
פת כחלק בלתי נפרד מהמסמך ( המצורSLAכמפורט במסגרת אמנת השירות )

 הטכני )מסמך ב'(. 
הסכם וגם ערכות המידע של הספק תהיינה זמינות בכל עת לכל אורך תקופת המ (3)

ירות לצורך תחזוקה יזומה של הש. כל הפסקה להחלפת המערכות חריה עדא
 ה   והועדה.עצתתואם עם המו

ל שעות שירות התמיכה יתקיים במהלך כל ימי העבודה של המועצה ובמשך כ (4)
 העבודה כפי שיעודכנו מעת לעת. 

ע חייב לספק מספר מתאים של עובדים וציוד, על מנת שהשירות יתבצהספק מת (5)
 ת האמורה לעיל.לת השעובתוך מגב

פי העניין, וכל זאת במסירות, ל ת הספק או באמצעות צוות מקצועי,וצעו באמצעוהשירותים יב .ג
והה ביותר ולשביעות רצונה המלאה של המועצה. ביושר, בנאמנות, בשקידה, ברמה המקצועית הגב

הידע הניסיון,  סגרת האמור, הספק יעמידו לרשות המועצה את כל הזמן, המשאבים,במ
 עדן.מוים ויתר התחייבויותיו במלואן ובע את השירותעל מנת לבצ כישורים הנדרשיםוה

פק באחריות המלאה במסגרת התחייבויותיו לביצוע השירותים וכחלק בלתי נפרד מהן, יישא הס .ד
אספקת כל הנדרש ותשלום על חשבונו, של כל הכרוך, הקשור,  והבלעדית לביצוע כל הפעולות,

 תים.ביצוע השירון או בעקיפין, לבמישרי גע והנצרך,הנו

רוך על חשבונו דוחות ו/או יספק כל משאבי אנוש יעגרוע מכלליות האמור לעיל, הספק מבלי ל .ה
בצע כל פעולה ייבויותיו על פי החוזה, במלואן ובמועדן, וכן יהנדרש לשם עמידה במלוא התח

צועם תים ו/או לשם ביל השירובשל טבעם שויספק כל שירות, שביצועם ו/או אספקתם מתבקשים 

כל דין, גם אם פעולות ו/או שירותים ת ו/או ברמה הנדרשת בהתאם להוראו נדרשת בחוזהברמה ה
ה, הכל על מנת להבטיח את השלמת השירותים אלה אינם נזכרים במפורש בהוראות החוז

ירותים למועצה  השם ובמועדם, ולצורך הגשמת תכליתו של החוזה באופן שבו יסופקו במלוא
 ותים ושאר הוראות החוזה. במפרט השיר ות המפורטותבהתאם לכל הדריש
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דבר ר ספק, פעולות כאמור תיחשבנה ככלולות בביצוע השירותים על פי החוזה, לכל הסלמען  .ו

 ועניין, ולא תשולם בגינן כל תמורה נוספת.

ב ק מתחיינחוץ, והספלמועצה הזכות לשנות את סדרי השירות של הספק בכל פעם שתמצא ל .ז
 ה.ם להנחיות המנהל, ככל שיהיו כאלמועצה  בהתארות הניתן ללהתאים את השי

יורה המנהל, לצורך הספק או נציגו )ככל שמדובר בתאגיד( יתייצב לרשות המנהל בכל מקום שעליו  .ח
צורך השתתפות בישיבות ו/או פגישות עם גורמי המועצה  ו/או ביצוע בפועל של השירותים, ל

ניין הנוגע ו/או הנובע ממתן צוע של כל עווח ו/או ביך עדכון ו/או דים, לצורדים שלישייצד
שהוא,  תים, וזאת מבלי שהספק יהיה זכאי בשל האמור לכל תשלום נוסף, מכל מין וסוגרוהשי

 למעט התמורה האמורה בחוזה.

רבות חלק מהם, למשאר התחייבויות הספק על פי החוזה, ייחשבו השירותים )או כל מבלי לגרוע  .ט
מטעמה את  מיו, רק לאחר שבחנה המועצה  ו/או כאלה שהושלמלביצועם( כ אבן דרך שנקבעה כל

ל המעיד על השלמת ביצועם ואת התאמתם להוראות החוזה והתקבל אישור, בכתב, של המנה
 השירותים במועד.

בר י מטעמו בדהמנהל )הניתן לצורך ביצוע תשלום התמורה, כאמור להלן( ו/או מאין באישור  .י
ו/או ם ריותו המלאה של הספק לטיב ביצועת לגרוע מאחותים, על מנע או השלמת השירביצו

בזאת באופן בלתי חוזר  לאיכותם ו/או לביצוע מלוא התחייבויותיו על פי חוזה זה, והספק מוותר
 להעלות כל טענה מכן מין וסוג שהן בקשר לכך.וכן יהיה מנוע ומושתק מ

ם ע"י הספק, לרבות ותים הניתניסוגיית השירגע ו/או הנובע ליין הנוי הבנה בענבכל מחלוקת או א .יא
 רות, ומה כלול בו, החלטתו של המנהל תהיה המכרעת והסופית, ואין הספק רשאישילעניין טיב ה
 לערער עליה.

ת המידע מהווים שירות ציבורי חיוני לניהול המועצה. כל מוסכם על הצדדים כי שירותי מערכו .יב

שית במועצה  והינה הפרה וה פגיעה מממן סביר מהורותים אלה מעל זבמתן שיאו עיכוב  הפסקה
 הסכם זה. שליסודית 

 הצוות המקצועי המועסק ע"י הספק .6

 שלא על ידי הספק עצמו, יחולו הוראות פרק זה.  במידה והשירותים יינתנו למועצה .א

 .האמור בפרק זה בא להוסיף ולא לגרוע מהוראות במפרט השירותים .ב

 ך במסגרת הצעתו.שהוגדרו לכ אנשי המקצועירותים באמצעות ק את השהספק יספ .ג

להעסיק במתן השירותים עובדים שלא הוגדרו במסגרת הצעתו ו/או שלא א הספק מתחייב של .ד
להחליף ו/או להעסיק עובדים  אש ע"י המנהל, ככל שיהיה צורך בכך. נתגלה צורךאושרו מר

ק את , בטרם יעסיקבל הספק לשם כךמנהל, יידי ה-ו עלאחרים ו/או נוספים על אלו שאושר

 בכתב של מנהל ההתקשרות. רום האחרים ו/או הנוספים, את אישוהעובדי

 החלפת נותן השירות מטעם הספק: .ה

ק או לדרוש את צה זכאית לפסול כל אחד מנותני השירות מטעם הספבכל עת תהיה המוע (1)

ד תו אחד אינו עומ, כי אוצאה המועצההפסקת עבודתו )בדיעבד( של כל אחד כאמור, אם מ
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מכל טעם אחר לפי שיקול ו ספקת השירותים באיכות נאותה ו/אמועצה לשם אבדרישות ה

במקרה כזה יידרש הספק להעמיד  דעתה הבלעדי, ומבלי שתהיה חייבת לתת נימוקים לכך.

ידי ימי עבודה, או כל פרק זמן אחר כפי שייקבע על  30מטעמו בתוך איש צוות חלופי 

 ות הרלוונטי.לנותן השיר המכרז ביחס לכל תנאי מסמכי , בהתאםהמועצה

החליף מי מנותני השירות ללא הסכמת המועצה מראש ובכתב, ל הספק לא יהיה רשאי (2)

י מנותני ממתן הסכמה כאמור אלא מטעמים סבירים. במקרה שמוהמועצה לא תימנע 

 כך למועצה -ק עלדיע הספמטעמו, יו השירות יחליט על סיום עבודתו עבור הספק או עבור מי

חבר הצוות המקצועי ימשיך ו . המועצה  תהא זכאית לדרוש שאותודע לו הדברמיד עם היו

 תדל להיענות לבקשתו. במילוי תפקידו עד למועד עזיבתו בפועל, והספק יש

פי ההתקשרות בין -נותן השירות לא תפגע בהתחייבויותיו עלהספק יתחייב לכך שהחלפת  (3)

יחס לרמת נותן או גבוהה ב יה ברמה זההקצועי המחליף יהצוות המים ושחבר ההצדד

אם לאמות המידה שנקבעו במסמכי המכרז ביחס לאותו נותן התהשירות שהוחלף, ב

 השירות. 

ליף, בהיקף המקובל על חפיפה מיטבית, מקיפה ומספקת לנותן השירות המח הספק יבצע (4)

 פת נותן השירות.אה מהחלגרמות כתוצשני הצדדים. הספק יישא בכל העלויות הנ

פסדים או נזקים העשויים להיגרם ה לפצות את הספק בדרך כלשהי בגין תהיה חייבת המועצה  לא .ו
ת נותן שירותים כלשהו או בגין החלפתו או לו אם המועצה סירבה לקבל השירותים באמצעו

 ים.מתן השירותו עפ"י דרישת המועצה , וכן לא ישמש הדבר כעילה לדחיית מועד הרחקת

   ורההתמ .7

ועצה לשלם לספק את המאות חוזה זה ע"י הספק, מתחייבת ה לקיום הורת, כי בתמורמוסכם בזא .א
שתסופק על ידו בתוספת מע"מ,  הסכום החודשי הכלול בטופס הצעת המחיר, ביחס לכל תוכנה

 "(.התמורהו של הספק במכרז )להלן: "וזאת בהתאם להצעת

 45+ תוך  שוטף  המנהל וזאת , הכל כפי שאישראו חלקושבון כולו המועצה  תשלם לספק את הח .ב
י המועצה. בגין חשבונות ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים יעוכב ידיום ממועד קבלת החשבון על 

 והגזברות. כל חבות, עד לבירורם הסופי ואישורם ע"י המנהל התשלום, ללא

על ידו השירות שהוענק  ון בגיןלמנהל חשב ( שבו יגיש הספק5בראש כל חודש ועד היום החמישי ) .ג
 נהל בחודש הקודם.ר על ידי המואוש

החשבון ויאשרו במלואו או בחלקו או שלא יאשרו כלל, על פי שיקול דעתו ת המנהל יבדוק א .ד
המועצה  בצרוף חשבונית מס שתומצא לו על די, ויעבירו תוך עשרה  ימים מיום הגשתו לגזבר הבלע

רות נה במתן השיוהיקפה מות כי תשלום התמורהמובהר, המאושרת.  ידי הספק, על התמורה

 ן השירות.   מתבפועל ובקבלת אישור המנהל ל

״ק ד' לעיל, יאשרו כולו או גזבר המועצה ואו מי מטעמה יבדוק את החשבון המאושר כאמור בס .ה
 ת הסכום המאושר על ידו.מקצתו וישלם לספק א
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ות המחאה ל הספק או באמצעהבנק ש ירה לחשבוןהתשלום לספק יבוצע בהעברה בנקאית יש .ו

המועצה. התמורה המפורטת בהצעת הספק ת פי שיקול דע-על –ציג מטעם הספק ימסר לידי נשת
ות אותיו לצורך מתן השירות ללא יוצא מן הכלל, לרבהינה סופית ומוחלטת וכוללת את כל הוצ

 סכם וכן כל עלותלפי הה כל הפעולותחומרים, שכר עובדים, הוצאות, רווח וכיו"ב, וכן את ביצוע 
ועקיפות הכרוכות בכך, והספק לא ת פקת השירות, לרבות עלויות ישירוצה לצורך אסנוספת הנחו

ר נוספים מן המועצה  ולא יהיה זכאי לתבוע כל  יהיה זכאי לכל תמורה ו/או תשלום ו/או החז
ן בכתב ביסוכם הדבר העלאות ו/או שינויים בתמורה, למעט תשלום מע"מ כחוק, אלא אם 

 הצדדים. 

סוג, החלים או אשר יחולו ל י כל מס, היטל או תשלום חוב, מכבהר בזאת, כהסר ספק מו למען .ז
זה, יחולו על הספק וישולמו על ידו. המנהל בעתיד על אספקת התוכנות ו/או השירות נשוא חוזה 

לים ים, היטלל זאת מיסמהסכומים שיגיעו לספק כל סכום שעליו לנכות לפי כל דין, ובכ ינכה
ל אישור מפקיד נ"מנהל לפני תשלומו של כל תשלום כמציא הספק לה, אלא אם יותשלומי חוב

 זכאי תהווה תשלום לספק.השומה על הקטנת שיעור הניכוי כאמור, והעברתם של הסכומים ל

ות ובין כפי שננקבה על ידו בהצעתו, כוללת את כל ההוצאות, בין מיוחד הספק מצהיר, כי התמורה .ח
י נאואספקת והטמעת התוכנות על פי ת במתן השירותא, הכרוכות כל מין וסוג שהוליות, מכל

 המכרז בשלמות ומהווה כיסוי מלא לכל התחייבויותיו נשוא החוזה. 

 התקשרותתקופת ה .8

)להלן החל מיום ________ ועד _________  חודשים 60תוקף הסכם זה הוא לתקופה של  .א
  "תקופת ההסכם"(.

וחלט, לבטל את החוזה עם קול דעתה המה בהתאם לשיתהא רשאית המועצלעיל,  מרות האמורל .ב
 30עת, מבלי שתצטרך לנמק החלטתה, ובלבד שתיתן לספק הודעה מקודמת בכתב של ל הספק בכ

שה ו/או תביעה כלפי המועצה, מכל מין וסוג יום. במקרה זה, לא תהא לספק כל טענה ו/או דרי

פק על ידו השירות שסו התמורה בגיןזכותו לקבל את  ת, למעטול ההתקשרושהוא, בקשר עם ביט
 ת. רועד למועד ביטול ההתקש

, ובאין מניעה חוקית ו/או מניעה אחרת ,רשאית ועדת המכרזים ,אך לא חייבת , על אף האמור .ג
חודשים  כל  )שנים עשר( 12 עד תקופות נוספות בנות (חמש) 5עד ל להאריך תקופת ההתקשרות 

שנים.  10עלה על יאחת, בהתאם לשיקול דעתה המלא של המועצה, ובאופן שסך ההתקשרות לא 
מועד דם לקו חודשים  7עה )הודאריך רצונה להעל אם הודיעה המועצה  רק הארכה תתבצע 

 .(ביםזה זה בשינויים המחויבתקופת/תקופות ההארכה יחולו כל תנאי חו ,ההארכה

. 

 קהיעדר יחסי עובד ומעסי .9

יחות בין הצדדים ו/או בין המועצה  תפות או שלמעסיק, שו-אין בחוזה זה כדי ליצור יחסי עובד .א
 ו מי מטעמו.מהם ו/אלבין עובדי הספק ו/או מי 

ק ו/או מעסיק בין הספ-י עובדחסזה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור יאין בחוזה  ק מצהיר, כיהספ .ב
 ידיו ו/או מי מטעמו לבין המועצה .-המועסק על

דיו לצורך מתן השירותים, כי בינם י-עסקים עלהספק מצהיר, כי הודיע והבהיר לכל העובדים המו .ג
 מעסיק.-עובדל יחסי לבין המועצה  לא יתקיימו כ
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ועי זה, לרבות הצוות המקצה ספק ו/או מטעמו לצורך ביצוע חוזים על ידי הבדים המועסקהעו .ד

 דיו ו/או עוזריו ו/או שליחיו של הספק בלבד.וקבלני משנה ככל שיועסקו, ייחשבו לכל צורך כעוב

זה זה ל פי חוידיו בביצוע השירותים ע-פק ו/או למי מטעמו ו/או למועסקים עלתהיינה לס לא .ה
ע בות כלשהן בקשר לביצוהטלא יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או  המועצה והם עובדים אצל זכויות של

 /או הפסקתו מכל סיבה שהיא.השירותים על פי חוזה זה ו/או ביטולו ו/או סיומו ו

הוראות כל דין בקשר להעסקת עובדים ו/או מועסקים, לרבות כל עת אחר הספק מתחייב למלא ב .ו
ותשלומי חובה אחרים אשר חובת  הסוציאליים כל התשלומיםי ביטוח לאומי וע תשלומביצו

 התשלומים שמעסיק חייב בניכויים על פי דין. ומם חלה על מעסיק וכלשלת

פי שבאה לידי ביטוי המפורשת כ רוע מן האמור לעיל, במקרה שלמרות כוונת הצדדיםמבלי לג .ז
-סי עובדכי שררו יח ם שמקורו בטענה,לם תשלובחוזה זה, תידרש  המועצה במועד כלשהו לש

המועצה מיד עם דרישה בגין כל מועצה, ישפה הספק את ה יק בין הספק ו/או מי מטעמו לביןמעס

 .שלם כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד, ככל שיהיוסכום שתידרש המועצה  ל
 

 הינו תנאי עיקרי ויסודי בחוזה זה. סעיף זה

 אחריות ושיפוי בנזיקין: .10

למועצה   מוו נזק לגוף ו/או לרכוש אשר ייגרל אובדן ו/אהמועצה  לכ ראי בלעדית כלפיהספק אח .א
שלישי כלשהו עקב ו/או בקשר עם ו ו/או לספק ו/או לעובדיו ן/או למי מטעמו ו/או לצד ו/או לעובדי

ו/או סכם זה ו/או בקשר לשירותים ו/או למעשה ו/או מחדל ו/או טעות יו על פי ההפרת התחייבויות
 רכת.מעבקשר לשירותים ו/או ל ועל מטעמואו כל מי שפו עובדיו ו/מטה של הספק ו/אהש

או לציוד הנלווה לכל נזק ו/או לאובדן שיגרמו לציוד ו/או למערכות ו/ הספק יהיה אחראי .ב
הנמצא בשימושו של הספק עד לגמר מבדקי הקבלה וג ותיאור לשירותים ו/או לכל ציוד מכל ס

אודות קבלת הנ"ל בכתב   ישור המועצהלמועצה  וא ומסירת המערכות המועצה ואישורם על ידי 

הוא פת ההטמעה, ההדרכה, התחזוקה ומתן שירותים נלווים, ורצונו המלא. וכן בתקות ולשביעו
ה מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק שרות המועצפוטר את המועצה ו/או עובדיו ו/או כל אדם ב

 לציוד כאמור.

יהוו נושא של תביעה או הליך  לפי הסכם זהפי שיסופקו ה או חלק ממנו כוד/תוכנבמקרה שבו הצי .ג
וד/תוכנה או לישי כלשהו, אשר בעקבותיו יוטל איסור על השימוש בציהפרת זכויות של צד ש יןבג

חשבונו, וזאת בהתאם להחלטת המועצה ולפי הבאות ועל בחלק ממנו, ינהג ספק באחת הדרכים 
 שיקול דעתו הבלעדי:

ד/תוכנה או בחלק ממנו ע"י להשתמש בציוות להוסיף ויפעל להשבת הזכ הספק .1
 .ה המועצ

את; ציוד/תכנה בציוד/תכנה שווי ערך אשר אין בו הפרה שכזה הספק יחליף את .2

ידי -כאמור שיעשה עלאות החלפה הספק ישפה את המועצה  בגין הוצ -לחילופין 
תר לי לגרוע מיסכם זה. זאת, מבנשוא ה המועצה , לרבות הוצאות רכישת הציוד/תכנה

 . ין ו/או עפ"י הסכם זהד העומדות למועצה  במקרה זה, עפ"יהזכויות 

נמצא בשירותו מכל אחריות לכל  אבדן ו/או הספק פוטר את המועצה  ו/או עובדיו ו/או כל אדם ה .ד
ה  ת המועצספק כאמור בהסכם זה ו/או על פי דין, ומתחייב לשפות ולפצות אהם אחראי הנזק ל
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חויבו לשלם בגין שישתוטל על מי מהם ו/או כל סכום  ן כל אחריותל מטעמו בגיו/או כל הפוע

 בות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.  שהאחריות לגביו מוטלת על הספק מכוח האמור לעיל, לר מקרה

לומים אשר הספק זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת קזז מן התשהמועצה  רשאי ל .ה
תו של יושהו בגין מעשה או מחדל שהם באחרצד שלישי כלצה  על ידי שר נתבעים מהמועכומים אס

ל שהם באחריותו של ל ו/או בגין נזקים שנגרמו למועצה  מחמת מעשה או מחדהספק כאמור לעי
 הספק כאמור לעיל.

 ביטוח .11

 ת הביטוח הינם כמפורט בנספח ב' אישור עריכת הביטוח המצ"ב.אות ודרישוהור

 קשרותפסקת התה .12

ות , וכן בכל מועד בתקופדיטל החוזה עפ"י שיקול  דעתה הבלעהמועצה  לב ע בזכותה שלמבלי לפגו .א

א אחת מן התחייבויותיו לפי חוזה זה, ההארכה, כאמור לעיל, הרי שבמקרה שבו הספק לא ימל
 זה עפ"ית המועצה, מבלי לפגוע בכל הזכויות האחרות העומדות לו במקרה שהיא, רשאימכל סיבה 

ם בקבלנות או א ע השירות לאדם או לאנשים אחרים,סור את ביצוהסכם זה, למדין ו/או עפ"י 
תה המוחלט. כל ההוצאות חר ובתנאים כאלה כפי שהיא תחליט עליהם לפי שיקול דעבאופן א

ספק, והמועצה  תהיה זכאית לקזז כל סכום מתשלומים יישא בהן  שיגרמו למועצה במקרה כה
 זה. לספק לפי חוזה  המועצה עתידיים של

ו תיקון הדרוש ביצוע ההתחייבות ו/א אילעיל הינו משלוח התראה לספק, ו ביצוע האמורתנאי ל
  ימים ממועד ההתראה. 3ע"י הספק בחלוף 

ות ו/או לא תוקן הדרוש, תהא עה ההתחייבבנסיבות האמורות בס"ק א' לעיל, וככל שלא בוצ .ב
זה )לרבות, ת לה במקרה ויות העומדולגרוע מיתר הזכ את מבליהמועצה  זכאית לבטל הסכם זה, וז

 ת שנמסרה ע"י הספק(. בואך לא רק, חילוט הער
 יכולל ספק נוכח -שרותסיום ההתק -הוראות בנושא סיום ההתקשרות  .ג

 
 ת בין הספק למועצה. ברה חלקה בתום תקופת ההתקשרוהמועצה רואה חשיבות רבה בהע                

 המקרה בו הסתיים פרק הזמן של החוזה ן זה תום תקופת ההתקשרות כוללת את ילעני                
 קה עבודת הספק מסיבה כלשהי.הזמן והסתיים או הופס פרקהוארך, או הוארך     לא ו                
 ות: ההתקשר עם תום תקופת                 

/או לידי המועצה את כל המידע והידע ביחס למועצה שהצטבר אצלו ו על הספק להעביר .1
 ימי עבודה מתום תקופת ההתקשרות. 7 -אוחר מילא  אצל עובדיו, זאת

י המועצה המפעילים את אתרעביר לבעלות המועצה  את השרתים המותקנים בהספק י .2
רכת וציוד אחר ונים, המגנים על המעאת הנת היישומים נשוא מכרז זה, המאחסנים והמגבים

 הדרוש להפעלת המערכת.

אופן גזירת המידע מהמערכת לטבלאות  עוד,כל האלגוריתמים, התיהנוהל יכלול בתוכו את  .3
 ת.אליות הניתנות לקריאה ולהסבה למערכות אחרונתונים אוניברס

בצי אב, פיים, קללים את כל קובצי המערכת, לרבות קבצים גרהנתונים, במקרה זה, כו .4
כולל תיאור תוכן  נות, לוגים, אינדקסים, משתמשים, הרשאות, טבלאות עזר וכיו"במסמכים, תמו

 ל מדיה אחרת לפי דרישת המועצה.והשדות. נתונים אלה יועברו על מדיה מגנטית או בכ תבלאוהט

הליכי בור העברת הנתונים, מידע לגבי המועצה  ותרשאי לכל תשלום נוסף עיה הספק לא יה .5
 כזה ו/או נוהל מסירת המערכת.  עבודה, הציוד אם יש ה

ה בה המערכות של הספק פבתקולהלן: "חפיפה"( היא ימים ) 60-תקופת המעבר בת כ .6
 ק החדש. הספפעול במקביל לכניסתן לשרות של המערכות של )הזוכה במכרז זה( ממשיכות ל
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חפיפה" עד לקבלת קופת ה"במכרז זה( ימשיך להפעיל את המערכות גם בתהספק )הזוכה  .7
 שוא מכרז זה. בתקופתאה בכתב מהמועצה  שעליו להפסיק את מתן שרותי מערכת המידע נהור
ה לרבות תכניות להורדת נתונים יפה" הספק ימשיך לספק את כל השירותים נשוא מכרז זפה"ח

 ליים.ברסבקבצים אוני

בהתאם מערכות הספק יהיה רשאי לקבל תמורה עבור הפעלת ה בתקופת "החפיפה" .8
 ההתקשרות בין המועצה  לספק. למפורט בהסכם 

מהמועצה  על הפסקת  בכתבם, מיום קבלת הוראה הספק ימשיך להחזיק במשך שנתיי .9
 . לעיל 5-ו 4המידע המפורטים בסעיפים השרות, גיבוי של  כל הנתונים ו

הספק יב במקרה בו ההתקשרות מופסקת על ידי המועצה, חי ן הסר ספק יצוין כי גםלמע .10
 יותיו המפורטות בנספח זה.לעמוד בהתחייבו

המותקנות עבור  תוכל חומר אחר של התוכנו למען הסר ספק, כל בסיסי הנתונים, .ד
ך שייעביר את בסיסי הנתונים וכל חומר אחר ההמועצה, שייכים אך ורק למועצה, וספק י

י הנתונים סיסמים קבלת הדרישה, כל יום איחור בהעברת מלוא ביום  30למועצה, תוך 
 .₪ 5,000של  יגרור קנס

 יםהפרה יסודית ופיצויים מוסכמ .13

ה ו/או הפרה את החוזמקרה שהספק יפר הפרה יסודית לעיל, בכל  12מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .א
ואשר לא תוקנה בפרק  ידי המועצה יום בכתב על  14יה ניתן פרק זמן לתיקון של דית שלגביסולא 

ל דין מזכויותיה על פי חוזה זה או על פי כ בנוסף ומבלי לגרוע -רשאית  הזמן הנ"ל, תהיה המועצה 
 לבטל את החוזה. -

 

 ה.בחוזה זא הפרה של כל אחד מהסעיפים  תה "הפרה יסודית"

פן מיידי לסיומו באו א' לעיל, המועצה  תהא רשאית להביא חוזה זה ור בסעיףהאממבלי לגרוע מ .ב
 בקרות אחד מהמקרים הבאים: 

 עון; שה להכריז על הספק כחדל פירהוגשה בק (1)

 גד הספק;הוגשה בקשה לפירוק/פשיטת רגל נ (2)

 הוגשה בקשה לקבלת נכסים של הספק; (3)

 מינוי כונס נכסים לספק; (4)

 ימים. 30ה העולה על ופה רצופלתקלנהל את עסקיו  ק הפסיקהספ (5)

ל תרופה ה אותו עקב כך, תהיה המועצה  זכאית, בנוסף לכמועצה  ביטלהפר הספק את ההסכם, וה .ג

 .₪ 100,000כום של לפיצויים מוסכמים בסו/או מכוח הדין, שהיא מכוח הסכם זה 

 ים ואופןסכמפרט כפיצויים מוו/או במי הסכומים הנקובים בחוזה זה הצדדים מצהירים בזאת, כ .ד
עצה בנסיבות האמורות, אולם אין ר נגרמו למוחישובם מהווים פיצוי הולם וסביר לנזקים אש

ם הספק לבצע ולהשלים את השירותים במלואכמים על מנת לגרוע מאחריות בפיצויים המוס
 ובמועדם.

הספק  עכבבנסיבות שבהן התי דין, ועצה  על פי החוזה ו/או על פמבלי לגרוע מכל זכות העומדת למ .ה
ית לפנות לכל צד שלישי לביצוע המועצה  רשאיצוע איזה מהתחייבויותיו על פי החוזה, תהא בב

 עיל.א' ל 12שאר ההוראות המפורטות בסעיף  מורות, ויחולו בעניינים אלהההתחייבויות הא
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ע מכל זכות נת לגרוהמוסכמים, כולם או חלקם על ממובהר בזאת, כי אין בתשלום הפיצויים  .ו

, מכל זכות המוקנית ומבלי לגרועעצה  על פי חוזה זה ו/או על פי דין, לרבות ומדת למוהע אחרת
 גין נזקים נוספים שנגרמו לה ו/או למין הפרתו על ידי הספק ו/או בלמועצה  לבטל חוזה זה בגי

 מטעמה מעבר לסכום הפיצויים המוסכמים.

רה לה זכאי הספק לק מהתמול חלהפחית מתשלום כרשאית  מובהר בזאת, כי המועצה  תהא עוד .ז
המוסכמים שהצטבר עד למועד הקבוע לתשלום ם הפיצויים על פי הוראות החוזה את סכו

 ה.התמור

רמו למועצה, וגבייתם תעשה וסכמים ומוערכים מראש של הנזקים שייגהפיצויים הינם פיצויים מ .ח
 נזק.  בלא צורך בהוכחת

עצה לכל תרופה אחרת בגין הפרת זכות המועל זה כדי להשפיע  ם בסעיףאין בהסכמה על פיצויי .ט
המוסכמים, אף אם נגבו  ין נזק, ובכלל זה נזקים בפועל שמעבר לפיצוייםפיצויים בג החוזה, לרבות

ן מוסכמים ככל ששולמו יחשבו כתשלום על חשבו של קיזוז או חילוט הערבות, ופיצויים בדרך
 כחו.ככל שיוהפיצוי בגין הנזקים בפועל 

שלא להפסיקו ספק מתחייב ירות מהווה שירות ציבורי ממדרגה ראשונה, והים כי השצדדמוסכם על ה .14
 המועצה  בעניין הסכם זה. ניהול הליכים משפטיים כנגד משום סיבה שהיא, לרבות במקרה של 

 פק עם קבלני משנההתקשרות הס .15

 שורוזאת בכפוף לאי ירותים,קבלני משנה, לצורך ביצוע הש הספק יהא רשאי להתקשר עם .א
ול דעתו הבלעדי ובהתאם לשיקמראש ובכתב טרם ההתקשרות עם קבלני המשנה,  המועצה 

ידי הספק במסגרת ההליך -וצג עלספק מודגש, כי קבלן משנה שהוהמוחלט של המועצה. למען הסר 
די י-לף עלכיית הספק במכרז לא יהיה מוחנשוא חוזה זה, והמועצה אישר אותו כחלק מז המכרזי

 ן לכך אישור המועצה  מראש ובכתב. ה בו ניתמקרהספק, למעט ב

אושרו )ככל שיאושרו( הן אלו שהוצגו במסגרת המכרז והן אלו ש -משנה דא שקבלני ההספק יוו .ב
יקיימו את ההוראות הקבועות בחוזה אשר  - המועצה  במהלך תקופת ההתקשרות בחוזה ידי-על

 .להלן 18-ו 17האמור בסעיפים גם את  לוונטיות אליהן, ובגדר האמורר

הספק, ו/או לדרוש מהספק בכל עת  בלן משנה שליודגש, כי המועצה תהיה  רשאית לפסול כל ק .ג
י של שירותים, והכל עפ"י שיקול דעתו הבלעדקבלן משנה מסוים בקשר עם ה להפסיק העסקת

 המועצה.

מטעמו נה נזקי קבלני המש לי ו/אוה אחראי לכל פעולות ו/או מחדיובהר, כי בכל מקרה הספק יהי .ד
 לני משנה(.כל שאושר לספק על ידי המועצה  להתקשר עם קב)כ

י המועצה לידי לעיל ישולמו ע" 7 מור בסעיףיודגש כי התשלומים הנובעים מחוזה זה בהתאם לא .ה
 /או ליחסיו עם הספק.ועצה כל אחריות בקשר לתשלום לקבלן המשנה והספק בלבד ולא תהיה למ

כויות ז -מטעם הספק, ולרבות אנשי הצוות המקצועי  ג' כלשהוצד כמו גם ל -משנה לקבלן  לא יהיו .ו
תחויב עצה תידרש ו/או תיתבע ו/או כלפי המועצה. מבלי לגרוע מהאמור, במקרה שהמו כלשהן

 ק את המועצה  בגין כל הוצאותיו.בתשלום כלשהו לצד ג', ישפה הספ

 וע ערבות ביצ .16



                                                          
   מועצה   דע לניהול הערכות מימל ש  לאספקה, התקנה ותחזוקה 10/2022פומבי מכרז 

 

  197מתוך  185עמוד  
 

 ה וחותמת המציע:___________חתימהבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז,  קראתי,
 ___תאריך: _______

 

 

וסר הספק למועצה  עם חתימתו על מקצתן, מאו פי החוזה, כולן תיו על להבטחת מילוי התחייבויו .א
ימוש בשלמות או לתי מותנית, אוטונומית, בלתי תלויה, ניתנת למות בנקאית בחוזה זה ערב

ורך לנמק את דרישתה וצמודה למדד הבסיס, צדדית של המועצה  ללא צ-פי דרישה חד לשיעורין על
 . א' נספח"(, בנוסח תהערבו" )להלן: ₪ 50,000כום השווה ל בס

ק על זכייתו במכרז. המועצה  ההודעה לספ ימים מיום מתן 7הביצוע תימסר למועצה  תוך  ערבות .ב
 בות הביצוע ובמידה ולא ימסור הספק אתבות ההצעה רק כנגד מסירת ערתמסור לספק את ער

ט את אית לחלו/או ההסכם והמועצה  תהא רש ערבות הביצוע ייחשב הדבר הפרת תנאי המכרז
 גין כך. ה בערבות ההצע

ד ההתקשרות. ככל שתמומשנה חר סיום מועיום לא 90ערבות הביצוע תהיה בתוקף עד תום  .ג
ריך פני מועד פקיעתה של הערבות כאמור, יאיום ל 45ייב הספק כי לפחות תקופות ההארכה, מתח

אם לתקופת ין, בהתכה, וכך חוזר חלילה לפי הענייום לאחר תקופת ההאר 90-את תוקפה עד ל
 וזה, והכל אלא אם נקבע אחרת בחוזה. נשוא הח רותההתקש

ספק בידי המועצה  כם, תוחזר לספק ערבות הביצוע ובמקומה יפקיד הם תקופת ההסעם סיו .ד
חודשים או עד לתום  12תוקפה לתקופה של שתעמוד ב ₪ 50,000ופת בדק, בסכום של ערבות לתק

 "(.ערבות בדק")להלן:  וחרמועצה , לפי המאדע של הפת הסבת הנתונים במערכות המיתקו

ל הספק. הערבויות האמורות ישמשו גם כערבות ות תחולנה עההוצאות הכרוכות במתן הערבוי .ה
 טעויות בחשבונותיו. ועצה  את ההפרשים והסכומים הנובעים מתחייבות הספק להשיב לידי המלה

תיו תחייבויווה ילוי כל חובותיוהספק ממערבויות דלעיל אינו פוטר את מובהר בזאת, כי מתן ה .ו
גבייתה ומימושה של ערבות כלשהי, כולה או דין, ואילו כלפי המועצה  עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל 

דים נוספים וכן כל ניעה מצדה לתבוע מהספק כל נזקים והפס, על ידי המועצה, לא יהוו מחלקה
 "י חוזה זה ו/או עפ"י דין. סעדים נוספים ואחרים עפ

שאית שמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש והמועצה תהא רהמועצה ידי רבות שנגבה על יסכום הע .ז
פוך לקניינה /או למידת הנזק שייגרם, ויהת הערבות במלואה וללא קשר לכך שנגרם לה נזק ולחלט א

ועצה  או ראש המועצה  מבלי שתהא לספק זכות כלשהי לבוא כלפי המ  הגמור והמוחלט של המועצה
ועצה  ר לכך, ומבלי שדבר זה יגרע מזכויותיה של המלשהן בקשת כה  בטענות ומענור המועצאו גזב

 החוזה ו/או על פי כל דין בגין הפרת ההסכם.  על פי

הלשכה המרכזית ירים לצרכן, כפי שהוא מפורסם על ידי הערבות תהיה צמודה למדד המח .ח
מה חתין הידוע במועד הד האחרול אחד מהמדדים לעיל הינו המדלסטטיסטיקה. המדד הבסיסי בכ

 וזה. על הח

ותנית וניתן יהא לממשה מידית בלא צורך מית, בלתי מכל אחת מהערבויות דלעיל תהייה אוטונו .ט
ביצע הספק את בר המועצה  בכל מקרה שלפי קביעתה לא , לפי פנייה חד צדדית של גזבהנמקה

במקרה  או יו עפ"י הסכם זהייבויותלא מילא אחר התחייבותו/ התח העבודות ו/או חלקן או הפר או
בחשבונות הספק. היה והערבות  עים מטעויותל סכומים המגיעים למועצה  בגין הפרשים הנובש

ת א הספק ערבות חדשה בתנאים זהים לערבוועצה והחוזה לא יבוטל, ימציתחולט על ידי המ
 שחולטה.  

ת במהלך תקופת י בכל עהספק מתחייב לדאוג ולוודא, כלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי  .י
 קפה לפי העניין.צה  ערבות תהצדדים ובמהלך תקופת הבדק, תהיה בידי המוע שרות ביןהתקה
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 ניגוד ענייניםשמירה על סודיות והימנעות מ .17
לידיעתו במהלך, אחרי ועקב   לשמור בסוד על המידע והמסמכים שיובאוהספק מתחייב  .א

 .האמצעים להבטחתםוט בכל ( ולנקהמידע הסודי -ם )להלן תקופת השירותי

ניין אחר שהוא עוסק בו, כלשהו עם ע ר כי אין בחוזה זה כדי ליצור ניגוד ענייניםספק מצהיה .ב
 קשר עם המועצה  בחוזה זה.יפין, וכי אין כל מניעה להתבין במישרין ובין בעק

ב , כי הוא מתחיי2/11פנים מס' כי הוא מכיר את הוראות חוזר מנכ"ל משרד ה הספק מצהיר .ג
 מילוי טופס ייב לקיים את כלל הוראות הנוהל, לרבות חובתהוא מתח וכיפי נוהל זה -על לנהוג

ם. הוראה זו הינה ידי גורמי הבחינה הרלבנטיי-שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ובחינתו על
 בחוזה זה.תנאי יסודי ומהותי 

ם נים בין השירותיוד ענייל עניין שעולה ממנו חשש לניגהספק מתחייב להודיע למועצה על כ .ד

 זה. עצה  בענייןאחרים והוא מתחייב לפעול בהתאם להוראות המועניינים ל

ה הביטחון רך בכך, בהתאם להנחיות ממונככל שיש צו -הספק מתחייב לחתום ולהחתים  .ה
סגרת חוזה זה על מועסקיו ואת כל מי שפועל מטעמו במ ,וילוחישאת כל עובדיו,  -במועצה  

לחוזה. מבלי  כנספח ג'פי הנוסח שמצורף  יינים עלענ ות והיעדר ניגודעל סודינספח שמירה 
 .need to knowאות החוזה, הספק לא יעביר מידע אלא על בסיס וע מיתר הורלגר

עם חוזה זה מיד בתום הטיפול בו החזיר למועצה כל מסמך שנמסר לו בקשר הספק מתחייב ל .ו
רט רות המפותקשם לסעיף הפסקת הול בהתאזה. כמו כן הספק מתחייב לפע לצורך חוזה

 במפרט.

המחשב המשמשות אותו לצורך אספקת שה למערכות הספק מתחייב בזאת כי ימנע את הגי .ז
מר או שירות, או ממי שאינו מוסמך לעיין בחוזה, ממי שאינו שותף למתן ה השירות במכרז

 במידע המאוחסן במחשב.

ת ביצוע יו במסגראל כל המידע שיגיע לאבטחת מור לעיל, הספק מתחייב לדאוגמבלי לפגוע בא .ח
מי מטעמה על פי דרישה, את אמצעי אבטחת למועצה או להתחייבויותיו על פי ההסכם, ולהציג 

לאמצעי מטעמה יעביר לספק את הערותיו בנוגע  בהם נקט. נציג המועצה או מיהמידע 
 ימי עבודה. 7קנם בתוך האבטחה ככל שיהיו, והספק מתחייב לת

 

 ובעלות במידע  ן רוחניקניי .18
ות שהופקו ויופקו מכים והדו"חה הבעלים הבלעדי של כל המידע, הנתונים, המסעצה  הינהמו .א

ה רשאית לבצע במאגר נתונים זה הנתונים של התוכנות והמועצ בתוכנות ו/או הנמצאים במאגר
 לספק בגין כך.  פי שיקול דעתה וללא כל תמורה נוספת-וש, עלכל שימ

במידע הקיים לרבות תוצרי העבודות  הזכויות כל ומודגש בזאת כי ק מובהרלמען הסר ספ

שיבוצעו, באופן  צה ובכל תוצרי הפיתוח הייחודיים שיבוצעו, ככלק עבור המועשעשה הספ
מידע הגלום בתוצרים שהכין הספק לשם ר המועצה במסגרת חוזה זה, לרבות, כל ייעודי עבו

אשית פיתוחם יהיו ל, למן רהנ"צרי הביניים של ת כל תוהשירות או כתוצאה ממנו, לרבוביצוע 
פק מתחייב לא לעשות שימוש בזכויות אלה שלא המועצה. הס בבעלות הבלעדית והמלאה של

מה בכתב ומראש רם בכל דרך שהיא לצד שלישי, אלא בהסכרכי המכרז, ובפרט שלא להעבילצ
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 של המועצה.

ת כות אחרומערהנתונים כאמור לממאגר  עביר נתונים מן התוכנות ו/אוהמועצה רשאית לה .ב
הספק יסייע ככל הנדרש  ה בקשר לכך.שברשותה, מבלי שלספק תהא כל טענה או תביע

 ללא תשלום נוסף בגין כך.  בהעברת הנתונים כאמור,

 כויות כלשהן במידע המצוי במאגר הנתונים שללמען הסר ספק, לספק אין בעלות ו/או ז .ג
 אספקת השירותים בלבד.  לצורכי  שלאעשות בו שימוש, רשות ל המערכת / תוכנות ואין לו כל

  קנייניות בתוכנה תישארנה בבעלות הספק.ר הזכויות הזכויות היוצרים ושא .ד
ת לאחר, ללא תוכנה ו/או את רישיונות השימוש בעמדוה לא תהא רשאית להעביר את ההמועצ

 אישור הספק לכך מראש ובכתב.

טיות בכל רכיב בו הוא ני הרלבנרוחזכויות הקניין הם בעלי ידי הספק רישיונות שימוש מטעב .ה
 ין בו.זכויות הקנימשתמש והוא אינו בעל 

כל הרכיבים אשר הניתנים להעברה לצד שלישי בהספק נותן בזה למועצה רישיונות שימוש  .ו
 ן ע׳׳י הספק בהצעתו.בהם הינן בבעלות הספק, בהתאם לפירוט שנית זכויות הקניין הרוחני

חלק מחובותיו של הספק לפי חוזה זה והם  עיל הינהם להשימוש המפורטי ישיונותהעברת ר .ז
 בר להסכם זה.מועצה  תידרש לחתום על חוזה או הסכם נוסף, מענים מבלי שהנית

ל ידי המועצה לא יהוו משום הסכמה או ות ע׳׳י הספק על פי סעיף זה וקבלתם עמסירת הרישיונ .ח
הרוחני על פי  ת הקנייןויוההוראות בדבר זכבמלוא  מצד המועצה בדבר עמידת הספק הודאה

 הספק על פי סעיף זה וקבלתם על ידי המועצה  לאשיונות ע"י חוזה זה. בכלל זה, מסירת הרי
זה זה או חובה לבדוק ק עמידתם של כל הרישיונות בדרישות חותטיל על המועצה  חובה לבדו

 הדרושים על פי חוזה זה.קבלת מלוא הרישיונות 

ל כי המועצה  תהיה רשאית, בעצמה או באמצעות כמוסכם,  עילמכלליות האמור ללגרוע  מבלי .ט

 יוצרים, ללא הסכמת הספק ואףמטעמה, לעשות כל שינוי ברכיבים שיש בהם זכות גורם אחר 
בשינויים  י המשנה או למי מטעמו כל זכות לטעון כי ישללא ידיעתו, ולא תהיה לספק או לקבלנ

טענה כזאת מאת או ביחס לעובד או א תישמע ול ו או בשמו הטוב,, בכבודכאלו כדי לפגוע בו
 ר עסקו בהכנת רכיבים אלו.מי מטעמו אשעובדי או ל

אוג לכך שלא תהא מניעה לביצוע פעולה האמור לעיל מתחייב הספק לד מבלי לגרוע מכלליות .י
-ס"חים, התשריות, כמשמען בחוק זכות יוצרכלשהי לצורך ביצוע חוזה זה בשל זכויות מוס

 ים שלישיים.ו או צדדבדי, של עו2007

למועצה בשל הפרת הוראות חוזה זה ע׳׳י הספק,  סעד הנתוניםמבלי לגרוע מכל זכות, טענה או  .יא
בגין הפרה של זכויות ה בשל כל טענה או תביעה של צד שלישי מתחייב הספק לשפות את המועצ

 ממימוש ההצעה של הספק.קניין רוחני הנובעות 

להודיע למנהל מערכת המחשוב מטעם המועצה   ייב הספקמתחהאמור בסעיף זה לגרוע ממבלי  .יב
ידע שיש בו זכויות קניין , או מ1967 -כמשמעותה בחוק הפטנטים, התשכ"ז  ל כל המצאה,ע

וא "תוצר לוואי מסחרי"(, בין שהינו נש -להלן חני והוא בעל פוטנציאל מימוש מסחרי )רו
או פיתוחה. מבלי לפגוע גילויה  עם החוזה וזאת מיד מביצוע לפטנט ובין אם לאו הנובעת

החוזה  עול בכל דרך שהיא לרישום פטנט הקשור עם ביצועהספק שלא לפבאמור לעיל, מתחייב 
כויות לצד ג' כלשהו באמצאה או ן מתחייב הספק להימנע מביצוע העברת זאו נובע מחוזה זה. כ
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ללא קבלת וכל זאת לם מוש בהם או ניצואו בשי ים מביצוע החוזה או תוצאותיובפטנט הנובע

בתוצר הלוואי המסחרי תהיה של בהמצאה או  הסכמה מהמועצה מראש ובכתב. הבעלות
 יסוכם אחרת מראש ובכתב.המועצה, אלא אם 

בכל הצעדים הדרושים להבטחת זכויותיה של  ק מתחייב בכל מקרה כאמור לעיל, לנקוטהספ .יג
ע הנדרש, וסיוע בהגנה כל המיד ירתה על סודיות, מסזה שמירמועצה בשיתוף המועצה, ובכלל ה

 ועצה.הכרוכות בהבטחות זכויות המועצה , יחולו על המועל לצד ג' על ההמצאה, הוצאות בפ

י העבודות והפיתוח, לותה הבלעדית והמלאה של המועצה בתוצרהסכמת הצדדים בדבר בע .יד
 .הכול כמפורט לעיל בסעיף זה -ומתן רישיונות השימוש 

חר עצה לאפשר הפעלה של הפרויקט על ידי צד ג' אמכות המובס בו יבוטל ההסכם במקרה .טו
 לכלל המידע, חומרי תחזוקה, הספק הזוכה( עבור המועצה, וזאת לרבות הנגישות)שאיננו 

 אבטחת איכות ואבטחת מידע.

 הפרה יסודית של החוזה.( הינו מעיקרי ההתקשרות, והפרתו תיחשב כ18סעיף זה ) .טז

 קיזוז .19
מגיע לו א כל צורך במתן הודעת קיזוז כלשהי כל חוב הלקזז, ללית בלבד תהיה רשא  המועצה .א

ע מן המועצה  ק וכן כל חוב קצוב אחר המגיפי חוזה זה או על פי חוזה אחר שבינו לבין הספעל 
  .יע ממנו על פי חוזה זה לספקלספק, כנגד כל סכום המג

אחרת  בכל דרך מורגבות את החוב האמועצה לזה אינן גורעות מזכותה של ה הוראות סעיף .ב
ר העומד לרשות המועצה  כלפי הספק מכוח או אמצעי אחואינן פוגעות ו/או גורעות מכל סעד ו/

 .ה ו/או הוראות כל דיןחוזה ז

  ן.לא תהיה כל זכות קיזוז או זכות עכבו לספק .ג

 
 המחאת זכויות או חובות  .20

 

/או מחובותיו ויותיו ומזכאי להעביר איזו אינו רשלעיל, הספק  15מהאמור בסעיף מבלי לגרוע  .א
שי שהוא אלא אם ניתנה לכך הסכמת המועצה  לכל צד שלי על פי חוזה זה, כולן או מקצתן

 .ובכתב ובהתאם לתנאי ההסכמה מראש

לה הספק לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטכל מסירה, המחאה או העברה שיתיימר  .ב
 ומבוטלת וחסרת כל תוקף.

יהיה  פי חוזה זה, לא-ותיו או חובותיו של הספק עלשל זכוי סבהועצה המחאה או הישרה המא .ג
 מועצה  הנובעת מחוזה זה.ר המועצה  כדי לשחרר את הספק מאחריותו כלפי הבאישו

 כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו.ויותיו של הספק לפי חוזה זה ומכוחו, זכ .ד

צורך בקבלת אישור זה, ללא זה ו חובה על פי חוזכות א כל להמחותצה  רשאית להסב או המוע .ה

 שהו.כלשהו מהספק או מצד ג' כל

 ה הינו תנאי עיקרי ויסודי בחוזה זה.סעיף ז

 מכים ומידע למועצה מסירת מס .21

עיין/לקבל כל מסמך או דו"ח או פלט קופת ההסכם חייב הספק לאפשר למועצה לבמהלך ת .א
 מועצה.פי דרישת ה-הקשור לשירות, עלתוכנות 



                                                          
   מועצה   דע לניהול הערכות מימל ש  לאספקה, התקנה ותחזוקה 10/2022פומבי מכרז 

 

  197מתוך  189עמוד  
 

 ה וחותמת המציע:___________חתימהבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז,  קראתי,
 ___תאריך: _______

 

ידו( העתק -ימים למועצה )באופן שיידרש על 3הספק, תוך  ם, ימסורהסכעם גמר השירות/ה .ב

 מלא של כל המסמכים והמידע הקשורים בשירותים.

רך הספק בקשר רשאית המועצה  להשתמש בכל המסמכים שעבכל מקרה של הפסקת השירות,  .ג
 התוכנה.  לשירות ו/או שנערכו באמצעות 

ברשותו וכן במאגר הנתונים של המצויים או על עצמו להכינם ק קיבל מסמכים ומידע שהספ .ד
כושו הבלעדי של ייחשבו כר -ידי המערכת  / תוכנה  -שהופקו על סמכים ומידעהמערכת ו/או מ

ניו. הספק יהיה מנוע מלתבוע כספים ועצה  תהיה רשאי להשתמש בהם כראות עיהמועצה  והמ
 יית עושר וכיו"ב.דיני עש כוחיות יוצרים או מפרת זכוימוש במידע זה, לרבות בגין הבגין הש

 פי הוראות הדין.-חריות וזו תחול עלשום קביעת אמובהר כי אין בהוראה זו מ .ה

נים  רת, מלאה ונאותה של כל המסמכים, הנתוידאג הספק להעברה מסוד -כם הופסק ההס .ו
 יידרש. , ככל שועצה, תוך מתן הסברים והדרכהוהמידע למועצה ו/או לספק אחר מטעם המ

לנתונים דע הרלבנטי כי בתום תקופת ההסכם מכל סיבה שהיא, כל המיכם בזאת מוסמובהר ו .ז
ם נוסף. כמו כן יסייע פק לרשות המועצה , ללא תשלוהקיימים במערכת / תוכנה יועבר ע"י הס

ידרש ע"י המועצה באופן תאמת הנתונים למערכת / תוכנה אחרת, ככל שיהספק למועצה בה
  רעה במהלך העבודה ו/או איבוד נתונים כלשהם.ת ללא הפכנובין מערכות / תור מעבר שיאפש

 כל צד ג כלשהו לביצוע אחזקהספק, המועצה  תהיה רשאי להתקשר עם הספק ו/או למען הסר 
 לאחר תום תקופת ההתקשרות.    שוטפת, ככל שתידרש, למערכת / תוכנה 

 ההסכם. סודית שלה יהפרתן תחשב כהפרהסכם, וזה, הן הוראות יסודיות ב 21 הוראות סעיף

 וארכות  שימוש בזכויות, סטיות -שימוש או אי .22

ו/או ה על פי החוזה במקרה מסוים מנעות המועצה מלעשות שימוש בזכויות המוקנות להי .א
לל, ואין פן כוויתור על אותה זכות באותו מקרה או בכאין בה ולא תפורש בשום או -בכלל

 .  חוזה זה לפילשהו על זכויות ויתור כללמוד מהתנהגות זו 

במקרה מסוים לא תהיה תקדים אי הסכם זה הסכמה מצד המועצה ו/או המנהל לסטות מתנ .ב
 רה שווה למקום אחר. ולא ילמדו ממנה גז

עו תנו על פיו על ידי המועצה או מטעמה לא יפגור וארכה לתנאי החוזה או להוראות שניכל וית .ג
הפרה או אי קיום מצד בקשר אם נה קבל צידוק או הגישמשו לבזכויותיה של המועצה ולא 

 צה  על זכות מזכויותיה.ור מצד המועהספק, ולא יחשבו כווית

 סמכות שיפוט .23

 בלבד. מרכזבמחוז  וזה זה תהיה נתונה לבית המשפט המוסמךיפוט הייחודית בכל הנוגע לחסמכות הש

 שינוי  החוזה  .24

שני הצדדים והספק ובחתימת תב אלא אם נעשה בכ כל תוקףמהוראות חוזה זה לא יהא לו  כל שינוי

 אם נעשה בדרך האמורה. לשינוי אלא יהא מנוע מלהעלות כל טענה

 הודעות .25

 לכתובת אלקטרוני בדואר או/ו אישית במסירה תינתן זה כםהס לפי למשנהו ליתן צריך חדא שצד הודעה כל

בת המצוינת לפי הכתו וםרש במכתב או/ו ולמשנה דצ ידי-על שנמסרה כפי הידועה האחרונה האלקטרוני הדואר
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דואר  שעות לאחר שנשלחה מבית 72חשב כהודעה שנתקבלה דואר רשום תבמבוא להסכם זה; הודעה שנשלחה ב

 שעות לאחר שנשלחה. 24 בדואר אלקטרוני תחשב כהודעה שנתקבלה בישראל; הודעה שנשלחה

 

 
 ם על החתום:ולראיה באו הצדדי
 

______________   ____                            ___________________ 
 הספק                                                  ראש המועצה         

 
 

     __________________                          ___________________ 
                                                       גזבר המועצה                                             

 
__________________                               ___________________ 

              הספק( אישור חתימה )ב"כ                   מת המועצה                 חות
 

                                                        
ח' שר משרדי בר________________, מ.ר.________________, או"ח_____ד/ראני הח"מ עו"

____, מאשר בזאת של הספק, מס' חברה _______ ______________________ והמשמש כעו"ד/רו"ח
 _ התייצבו בפני ה"ה :כי ביום ___________

 ת.ז. ____________ . _______________,1
 __________, ת.ז. ____________. _____2

י תעודות זהות שהציגו בפני / המוכרים תי אותם עפ"סמכים לחתום ולהתחייב בשם הספק ולאחר שזיהיהמו
 ל הסכם זה.י הבינו הקבוע בהסכם זה, חתמו לפני עת )מחק המיותר( ונחה דעתי כלי אישי



                                                          
   מועצה   דע לניהול הערכות מימל ש  לאספקה, התקנה ותחזוקה 10/2022פומבי מכרז 

 

  197מתוך  191עמוד  
 

 ה וחותמת המציע:___________חתימהבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז,  קראתי,
 ___תאריך: _______

 

 
 
  

 ה חותמת(עו"ד / רו"ח )חתימ תאריך
 

 אישור תקציבי
 בזאת כי : נו לאשרהרי

 דין.שים לפי כל ה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרובהסכם ז ימונתקי
 

ל/מאושרת בתקציב בלתי צבת מסעיף _____ בתקציב רגיההוצאה הכספית לביצועו של הסכם זה מתוק
 _.רגיל מס' _____

 
 

_____________________   _______________________ 
 המועצה גזבר     המועצהראש           
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 ה וחותמת המציע:___________חתימהבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז,  קראתי,
 ___תאריך: _______

 

 
 נספח א'

 
 נוסח ערבות ביצוע

 לכבוד
 דרותג אזוריתהמועצה ה

 

 

 _____________ערבות מס'ן: הנדו

ום עד , אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכ___________ )להלן: "הספק"(על פי בקשת ______ .1
"(, כשהוא כום הקרןס: "______________ שקלים( )להלן)ובמילים: __ ₪לסכום של __________ 

שתדרשו מאת  הערבות"( סכוםלהלן: "ד המחירים לצרכן בהתאם לתנאים המפורטים להלן )ד למדצמו
 מידע לניהול המועצה. לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות 10/2022 למכרזהסכם  עבורהמפעיל 

 כדלקמן: תנאי ההצמדה הם .2

 פרסם ע"ילצרכן, המת המחיריםמדד לכם סכום כלשהו, על פי כתב ערבות זה, יהיה אם ביום שבו נשלם 
בפועל )להלן: "המדד החדש"( פני התשלום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שהתפרסם לאחרונה ל

מדד "ה –מד על ___________ נקודות )להלן ה מהמדד שהיה ידוע במועד חתימת החוזה, העוגבו
לעומת המדד ד החדש המד סכום הקרן כשהוא מוגדל באותו שיעור שבו עלההבסיסי"(, נשלם לכם את 

 הבסיסי.

כם ערבות, באופן מידי מקבלת דרישת, עד סכום האנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם .3
ל אופן שהוא מק או לבסס את דרישתכם או להוכיחה בכהראשונה בכתב וזאת מבלי שנטיל עליכם לנ

ים היו חייבורש כי לא תזאת במפכם בחילה סילוק הסכום הנ"ל מהמפעיל. כמו כן מוסומבלי שנדרוש ת
רים דמת לספק ו/או לממש בטחונות אחבדרישה מוק לנקוט בהליכים משפטיים נגד הספק ו/או לפנות

 ידינו.כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על 

על כל סכום שייקבע על ידכם מתוך  בות בדרישה כאמור, מעת לעת,אתם זכאים ורשאים לממש את הער .4
יעלו על  ו על ידכם וישולמו על ידינו בגין ערבות זאת לאם שיידרשך כל הסכומיבלבד שסות וסכום הערב

ות זאת במלוא ממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבום הערבות. לפיכך, במידה ולא תסכ
לם מעת לעת הסכומים הנדרשים במועד ועל ערבות הבלתי ממומשת. אנו נשתוקפה לגבי יתרת סכום ה

 דלעיל. 3בסעיף  קבועפי ה

יה רשאים להימנע מתשלום ו כן, לא נהה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, וכמו לא נהיאנ .5
לרבות כל וותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה תב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו מעפ"י כ

 עילה עפ"י הדין.ברירה המוענקת למפ

דרישה עפ"י ערבות זו צריכה להתקבל כלל. כל _____ ועד ב______ ליוםערבות זו תישאר בתוקפה עד  .6
 מהתאריך הנ"ל. תב לא יאוחרעל ידינו בכ

לפי שיקול דעתה המוחלט,   גדרות מועצה אזוריתת הסכמתנו הבלתי חוזרת לכך שהאנו נותנים בזא .7
ק ו לכך שהבננתוקף הערבות מעת לעת ואנו מעניקים אף הסכמתת אל הבנק ולדרוש את הארכת לפנו

 הערבות, ככל שיידרש על ידן.תוקף יאריך את 

 להעברה בכל צורה שהיא.    ת להסבה או ערבותנו זו אינה ניתנ .8

 בכבוד רב,          

                            ___________________ 

 הבנק                                                                                               
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 ה וחותמת המציע:___________חתימהבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז,  קראתי,
 ___תאריך: _______

 

 

 
 בספח נ

 
תאריך הנפקת האישור  אישור קיום ביטוחים

(DD/MM/YYYY) 
ישור זה אינו כולל את אם למידע המפורט בה. המידע המפורט באלכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא 

ר אישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבטים בתנאים שמפורתירה בין הסאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של כל תנ
 אי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.ליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנהאמור בפו

 קש האישור*מעמד מב אופי העסקה* מבוטחה האישור* מבקש

 נדל"ן☐ _________שם:   גדרותית מועצה אזורשם: 

  שירותים☐

 יםאספקת מוצר☐

 ______אחר: ☐
אספקה , התקנה 

ותחזוקה של מערכות 
 עצהמידע לניהול המו

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 ין שירותיםמזמ☐

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐

 _________ת.ז./ח.פ.:  500244322.ז./ח.פ.: ת

ק שורק עשרת ד.נ עמ_מען: 
 7685800מיקוד : 

 _________מען: 

 

 כיסויים

 וג הביטוחס
 
קה לפי לוח

גבולות 
ו אחריות א

 סכומי ביטוח

מספר 
הפוליס

 ה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

ול האחריות/ סכום גב םת. סיו חילהת. ת
 ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף וביטול 
 חריגים
ן קוד כיסוי בהתאם יש לציי

 לנספח ד'
 מטבע םוסכ

 (302אחריות צולבת ) ₪ 4,000,000     צד ג'
 (304חב שיפוי )הר

 (307קבלנים וקבלני משנה )
ויתור על תחלוף לטובת גורם 

( חברות  ו/או 308אחר )
ו גופי סמך ו/א עמותות בנות

רשותיים ו/או נבחריהם ו/או 
 עובדיהם ומנהליהם(

חלוף לטובת מבקש ויתור על ת
 (309האישור )

 (315תביעות המל"ל )לכיסוי 
מבוטח נוסף בגין מעשי או 

 חרגורם א -וטח מחדלי המב
ת תו( חברות  ו/או עמו320)

בנות ו/או גופי סמך רשותיים 
דיהם ו/או נבחריהם ו/או עוב

 הם(ומנהלי
מבוטח נוסף בגין מעשי או 

מבקש  -מחדלי המבוטח 
 (321האישור )

שור מוגדר כצד ג' מבקש האי
(322) 

 (328ראשוניות )
רכוש מבקש האישור ייחשב 

 (329כצד ג' )
אחריות 
 םמעבידי

ת גורם ובויתור על תחלוף לט ₪ 20,000,000    
( חברות  ו/או 308אחר )

סמך  עמותות בנות ו/או גופי
או נבחריהם ו/או ם ו/רשותיי

 עובדיהם ומנהליהם(
ויתור על תחלוף לטובת מבקש 
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 ה וחותמת המציע:___________חתימהבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז,  קראתי,
 ___תאריך: _______

 

 כיסויים

 (309ר )האישו
היה וייחשב  -מבוטח נוסף 

ידם של מי מעובדי בכמע
 (319המבוטח )

 (328ראשוניות )
 אחריות
 המוצר

 (302)אחריות צולבת  ₪ 4,000,000    
 (304הרחב שיפוי )

ויתור על תחלוף לטובת גורם 
/או ת  ו( חברו308) אחר

עמותות בנות ו/או גופי סמך 
רשותיים ו/או נבחריהם ו/או 

 מנהליהם(עובדיהם ו
ויתור על תחלוף לטובת מבקש 

 (309אישור )ה
מבוטח נוסף בגין מעשי או 

ורם אחר ג -מחדלי המבוטח 
חברות  ו/או עמותות ( 320)

ו/או גופי סמך רשותיים ת בנו
ו/או נבחריהם ו/או עובדיהם 

 נהליהם(ומ
וסף בגין מעשי או טח נמבו

מבקש  -מחדלי המבוטח 
 (321האישור )

 (328ראשוניות )
חודשים  12 -תקופת גילוי 

(332) 
ת ואחרי

 מקצועית
 (301אבדן מסמכים ) ₪ 4,000,000    

ן שומצה והוצאת לדיבה, הש
 (303הרע )

 (304) הרחב שיפוי
ויתור על תחלוף לטובת גורם 

או ( חברות  ו/308אחר )
ו/או גופי סמך נות עמותות ב

רשותיים ו/או נבחריהם ו/או 
 עובדיהם ומנהליהם(

ל תחלוף לטובת מבקש ויתור ע
 (309האישור )

ח נוסף בגין מעשי או טמבו
גורם אחר  -מחדלי המבוטח 

ות ותרות  ו/או עמ( חב320)
ותיים רשבנות ו/או גופי סמך 

ו/או נבחריהם ו/או עובדיהם 
 ומנהליהם(

 י אוסף בגין מעשמבוטח נו
מבקש  -מחדלי המבוטח 

 (321האישור )
 (325מרמה ואי יושר עובדים )

 (326ה בפרטיות )פגיע
 העיכוב/שיהוי עקב מקר

 (327ביטוח )
 (328ראשוניות )

חודשים  12 -תקופת גילוי 
(332) 

נזקי ל הרחבה
צד ג' 

כתוצאה 
י ועמאיר

סייבר 
במסגרת 
פוליסת 
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 ה וחותמת המציע:___________חתימהבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז,  קראתי,
 ___תאריך: _______

 

 כיסויים

אחריות 
 מקצועית

 

קוד השירות מתוך וף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את )בכפט השירותים פירו
 (*:ג' חהרשימה המפורטת בנספ

 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה *
לאחר משלוח הודעה למבקש  יום 30נס לתוקף אלא יכשל פוליסת ביטוח,  לא יל ישור או ביטושינוי לרעת מבקש הא

 הביטול.או  בדבר השינויהאישור 
 

 חתימת האישור
 המבטח:

 

 ות אלה כשדות שאינם בתוקף.ניתן לסמן שד* באישור ביטוח כללי 
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 ה וחותמת המציע:___________חתימהבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז,  קראתי,
 ___תאריך: _______

 

 
 

 ספח ג'נ 
 

 התחייבות לשמירת סודיות והיעדר ניגוד עניינים

 
לאספקה ( ״ההסכם״מיום_________  )להלן:    10/2022 ז כרההסכם בינינו, במסגרת מת בהמשך לחתימ

אנו מתחייבים  ״(השירות)להלן: ״    גדרות  מועצה אזוריתעבור  של מערכות מידע לניהולקה התקנה ותחזו
 רות ולאחריה כדלקמן: כלפיכם בתקופת מתן השי

 
קשר או במהלך ביצוע באחר שיגיע אלינו אגב, י או עולי, מנהללשמור בסודיות כל מידע עסקי, תפ .1

 השירות.
: תוכניות, שרטוטים, מפרטים, תכניות מחשב, שיטות בותלר -משמעו  לעניין התחייבות זו ״מידע״ .2

י, מידע מקצועי וכל המסמכים האגורים , תוכניות עסקיות, מידע כלכלי ופיננסעבודה, רשימת לקוחות
 ם.תקשורת שלכברשתות המחשבים וה

ן ובדאת למניעת אידינו לגבי המידע הסודי שלנו, וז-י הזהירות הננקטים עלעו מתחייבים לנקוט באמצאנ .3
 המידע או הגעתו לאחר.  

 למרות האמור לעיל, התחייבות זו לא תחול על:
ב יו לנו או הפך לחלק מנחלת הכלל לאחר גילויו לנו שלא עקמידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילו .3.1

 זו; ייבותהפרת התח
 וכיח שהיה ידוע לנו לפני שנמסר לנו;המידע אשר נוכל ל  .3.2
 למיטב ידיעתנו, אינו חב לכם חובת סודיות.ר, צד שלישי אשמידע אשר קבלתי מ  .3.3
 י הוראות כל דין.פ-מידע אשר גילויו נדרש על  .3.4

העלול אחר  , כלכלי אוהעניין אין למציע או לנושאי משרה מטעמו כל עניין אישי כי לאחר שבדקתנו את .4
ן אף חשש ואיספק למועצה ינים או בחשש לניגוד עניינים עם המכרז והשירות שנדרש לילעמוד בניגוד ענ

 לניגוד עניינים כאמור.
 ת בין הצדדים:אנו מתחייבים כי במהלך תקופת ההתקשרו .5

 ועצה .ו למי מבעלי השליטה בו עניין בשירות זולת עניינה של המאין ולא יהיה למציע א  .5.1
לול או עסקי עם בעלי תפקידים במועצה או עם כל גורם אחר שע ייהיה לנו כל קשר משפחתולא  אין .5.2

 תוצאות המכרז או על השירות שינתן למועצה  מכוחו. על להשפיע 
 א בכל הליך כנגד המועצה.ות עם המועצה, לא נחבור לכל גורם שהובמהלך תקופת ההתקשר .5.3
למועצה על כך תוך הצגת  , אנו מתחייבים להודיעלעיל נים כמפורטבכל מקרה של חשש לניגוד עניי  .5.4

יינתן, נהיה רשאים להמשיך במתן השירות ל שר המועצה ככהסיבות לחשש. רק לאחר קבלת אישו
 נשוא ההסכם.

נו ניגוד עניינים או חשש ליצירת ניגוד אם במהלך עבודתנו כאמור, יובא לידיעתאנו מתחייבים כי   .5.5
ולה במסגרת ביצוע התחייבויות המציע על עא דיחוי ולא נעשה כל פכם ללדיע עליו לעניינים כזה, נו

 ותו או את בעלי השליטה בו במצב של חשש לניגוד עניינים.ד אעלולה להעמיפי מכרז זה אשר 
אותנו בחשש לניגוד עניינים, נודיע על כך  כי במקרה בו נימצא במצב שעשוי להעמידאנו מתחייבים  .5.6

  ;י בכתב ונפעל לפי הנחיותיה טסור לה את המידע הרלבנכן נמכל דיחוי ולמועצה  ללא 
בגין מלוא נזקיה בגין הפרת התחייבות זו, תזכה הפרת לא ה  לפיצוי ממבלי לגרוע בזכאות המועצ .6

ערך מראש מאת הספק, ללא צורך בהוכחת י הספק או מי מטעמו בפיצוי מוסכם ומוהתחייבות זו על יד
 . ₪ 20,000נזק, בסך 

_______   __                                                                __________                            ____________ 

 תתימה וחותמע                                                  חשם המצי                            תאריך                                  



                                                          
   מועצה   דע לניהול הערכות מימל ש  לאספקה, התקנה ותחזוקה 10/2022פומבי מכרז 

 

  197מתוך  197עמוד  
 

 ה וחותמת המציע:___________חתימהבנתי, אני מסכים לתנאי המכרז,  קראתי,
 ___תאריך: _______

 

 

 'דספח נ
 

 דקבנוסח ערבות 

 לכבוד
 דרותג אזוריתהמועצה ה

 

 

 _____________ערבות מס'ן: הנדו

ום עד , אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכבקשת _________________ )להלן: "הספק"(על פי  .9
, כשהוא "(כום הקרןס: "______________ שקלים( )להלן)ובמילים: __ ₪לסכום של __________ 

שתדרשו מאת  הערבות"( סכוםלהלן: "ד המחירים לצרכן בהתאם לתנאים המפורטים להלן )צמוד למד
 מידע לניהול המועצה. לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות 10/2022למכרז הסכם  עבורהמפעיל 

 כדלקמן: תנאי ההצמדה הם .10

 פרסם ע"יהמחירים לצרכן, המתמדד לכם סכום כלשהו, על פי כתב ערבות זה, יהיה אם ביום שבו נשלם 
החדש"(  בפועל )להלן: "המדדפני התשלום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שהתפרסם לאחרונה ל

מדד "ה –מד על ___________ נקודות )להלן גבוה מהמדד שהיה ידוע במועד חתימת החוזה, העו
ד החדש לעומת המדד המד סכום הקרן כשהוא מוגדל באותו שיעור שבו עלההבסיסי"(, נשלם לכם את 

 הבסיסי.

מקבלת דרישתכם ערבות, באופן מידי , עד סכום האנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם .11
ל אופן שהוא מק או לבסס את דרישתכם או להוכיחה בכהראשונה בכתב וזאת מבלי שנטיל עליכם לנ

ים היו חייבזאת במפורש כי לא תכם בחילה סילוק הסכום הנ"ל מהמפעיל. כמו כן מוסומבלי שנדרוש ת
בטחונות אחרים  דמת לספק ו/או לממשבדרישה מוק לנקוט בהליכים משפטיים נגד הספק ו/או לפנות

 ידינו.כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על 

על כל סכום שייקבע על ידכם מתוך  בות בדרישה כאמור, מעת לעת,אתם זכאים ורשאים לממש את הער .12
יעלו על  ו על ידכם וישולמו על ידינו בגין ערבות זאת לאם שיידרשבלבד שסך כל הסכומיות וסכום הערב

ות זאת במלוא במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבום הערבות. לפיכך, סכ
לם מעת לעת הסכומים הנדרשים במועד ועל ערבות הבלתי ממומשת. אנו נשתוקפה לגבי יתרת סכום ה

 דלעיל. 3בסעיף  קבועפי ה

שלום יה רשאים להימנע מתו כן, לא נהה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, וכמו לא נהיאנ .13
לרבות כל וותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה עפ"י כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו מ

 עילה עפ"י הדין.ברירה המוענקת למפ

דרישה עפ"י ערבות זו צריכה להתקבל כלל. כל ___________ ועד ב ליוםערבות זו תישאר בתוקפה עד  .14
 מהתאריך הנ"ל. תב לא יאוחרעל ידינו בכ

לפי שיקול דעתה המוחלט,   גדרות מועצה אזוריתנותנים בזאת הסכמתנו הבלתי חוזרת לכך שה אנו .15
ו לכך שהבנק נתוקף הערבות מעת לעת ואנו מעניקים אף הסכמתת אל הבנק ולדרוש את הארכת לפנו

 הערבות, ככל שיידרש על ידן.תוקף יאריך את 

 יא.    להעברה בכל צורה שהת להסבה או ערבותנו זו אינה ניתנ .16

 בכבוד רב,          

                            ___________________ 

 הבנק                                                                                               

 


