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 מסמך א'
 תנאי המכרז והוראות למשתתפים

 

 תפיםתנאי המכרז והוראות למשת –מסמך א' 

 מסמכי המכרז -תוכן עניינים  .1

 הוראות למשתתפים ותנאי המכרז  -מסמך א'  (א)

 נוסח כתב ערבות מכרז - 1נספח  (1)

 1976-תשל"ולפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תצהיר  - 2נספח  (2)

 המציעאישור על ניסיון  - 3נספח  (3)

 אישור רו"ח על היקף ההכנסות ועל יכולת כלכלית ופיננסית - 4נספח  (4)

 תצהיר לעניין שמירה על דיני העבודה - 5נספח  (5)

 תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות - 6נספח  (6)

 מפרט טכני - 8נספח  (7)

 קליטת נתונים ייעודי קרקע – 9נספח  (8)

 קליטת נתוני תשתיות – 10נספח  (9)

 חלקים חסויים בהצעה )אופציונאלי(  - 11נספח  (10)

 )תוגש במעטפה נפרדת( הצעת מחיר - 21נספח  (11)

 מקצועית הצעה - 31נספח  (12)

 נספח טבלת דרישות המערכת - 131.נספח  (13)

 .מועצהמצגת בפני נציגי ההפתרון המוצע ודגשים להנחיות לתיאור נספח  - 231.נספח  (14)

 המלצות נספח – 331.נספח  (15)

 הצהרה על מעמד משפטי - 41נספח  (16)

 תצהיר והתחייבות על היעדר ניגוד עניינים - 51נספח  (17)

 הסכם סיום התקשרות – 16נספח  (18)

 נספח אבטחת מידע – 17 נספח (19)

 חוזה ההתקשרות  -מסמך ב'  (ב)

 כתב ערבות ביצוע - א' נספח (1)

 יםביטוחאישור עריכת ה – ב'נספח  (2)

 עיקרי ההתקשרות .2

אספקת "( מזמינה בזה הצעות להמזמין" "הוועדה" /המועצה")להלן: " הגלבועהמועצה האזורית  .2.1

 כדלהלן:בשני אשכולות שירותים  השירותים

מערכות מידע ושירותים  -מידע לניהול הוועדה לתכנון ובניה ומחלקת נכסים אשכול מערכת  )א( 

וניהול נכסי המועצה  דיגיטליים לניהול הוועדה לתכנון ובניה הכוללת עדכון נתוני ייעודי קרקע

ותחזוקה  הטמעה , הדרכה,הסבה, מתן שירותי אספקה, התקנה"(. מערכת לניהול הוועדה)להלן "
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שירותי התחזוקה יכללו ביצוע  מועצה;ניהול נכסי ההוועדה לתכנון ובניה ומערכת מידע עבור  של

 .9עדכון נתוני ייעודי קרקע בהתאם להוראות נספח 

שירותי  - GISבאמצעות מערכת  מידע גיאוגרפימערכות מידע ושירותים דיגיטליים לניהול אשכול )ב( 

 -מידע גיאוגרפית  מערכת של ותחזוקה , קליטת נתוניםהטמעה , הסבה, הדרכה,אספקה, התקנה

GIS (Geographic Information System )להלן " עבור המועצה( מערכתGIS)"; 

 כמפורט להלן:והכל 

 שירותי האספקה, ההתקנה וההטמעה (1)

אספקה, התקנה, הסבה, הדרכה, מערכות מידע ושירותים דיגיטליים הכוללים רותי שי (א)

 מועצהוניהול נכסי ה ה לתכנון ובניהלניהול הוועדמידע של מערכת  ותחזוקה הטמעה

מערכת לניהול : "זה)א( בסעיף  )להלןאספקה, התקנה והטמעה של מערכת מידע  (1)

ניהול נכסי ו "(הוועדה)להלן: " לניהול הוועדה לתכנון ובניה"( "המערכת", וועדה

יכולות ת ההנדסה ולמחלקלוועדה תקנה , אשר "(המחלקה)להלן: " המועצה

דה באופן ממוחשב בהתאם לנדרש בחוק תכנון ובניה לרבות תהליכי עבו לניהול

 /תיקוניו. מערכת המידע תתמוך בתהליכי העבודה הקיימים כיום בוועדה

ותאפשר תשאול, ניתוח מידע, ניהול תהליכים עסקיים, ניהול מסע לקוח  במחלקה

 ושירות מיטבי לאזרחים וגורמים מקצועיים העובדים עם הוועדה.

שום ממשקים למערכות המידע במועצה ותכלול את כל המערכת תכלול יי

 (. 8 נספחהמצורף כהיישומים המופיעים במפרט הטכני )

השירות המוצע יכלול ביצוע הסבת מידע קיים, התקנת המערכת והפעלתה  (2)

התקינה, ביצוע הדרכות, הטמעת המערכת ושירותי תחזוקה של היישומים 

ל טיוב נתונים בטבלאות הפעלת המערכת תכלובהתאם לדרישת המועצה. 

 .וכיו"במשתמשים, הרשאות  ,רועיםימרכזיות של המערכת כגון טבלאות א

, כפי שמפורטים במסמכי ותהמוצע עצהווניהול נכסי המלניהול ועדה המערכת  (3)

י המועצה או בחוות השרתים של הספק המופעלות בשרת תומערכתהינה המכרז, 

שיסופק  "ענן"יופעלו ב לעובדי שטחו מערכות הנגישות לתושבים כשירות "ענן".

 להציע פתרון "ענן" לכל היישומים.רשאי המציע  על ידי המציע.

המערכת תאפשר הפצת מידע ללא הגבלת מספר משתמשים, לרבות הפצת מידע  (4)

לתקן  כפוףלתושבים, בכפוף למערכת הרשאות ושמירה על אבטחת מידע ב

.ISO27001  

רישיונות הדרושים להפעלת הובכל  ערכתהמעלות הכרוכה בשירותי המובהר כי  (5)

 המערכת יחולו על המציע. 

 GISמערכות מידע ושירותים דיגיטליים לניהול מרחבי באמצעות מערכת  שירותי (ב)

  GIS התקנה והטמעה של מערכתאספקה, הכוללים 

 GIS -גיאוגרפית  והטמעה של מערכת מידע , הסבה, הדרכהאספקה, התקנה (1)

ולגופי  מועצהלתקנה "(, אשר "המערכת", GISרכת מע: "זה )ב(בסעיף  להלן)

יכולות תשאול, ניתוח מידע גיאוגרפי מרחבי, תצוגה של שכבות מידע הסמך שלה 
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במשולב עם מידע גיאוגרפי, קליטת מידע גיאוגרפי ועדכונו המלא, והפקת מפות 

 . מועצהעל פי צורכי ה

ול לפחות את כל ותכל מועצההמערכת תכלול יישום ממשקים למערכות המידע ב

 (. 8 נספחהיישומים המופיעים במפרט הטכני )

הדרכות והטמעת המערכת בהתאם לדרישת הסבות, השירות המוצע יכלול ביצוע  (2)

 . מועצהה

, המשלבת יישום מרכזי להפצת מידע היברידיתהמערכת המוצעת תהיה מערכת  (3)

א קישור )ללגיאוגרפי ב"ענן" ויישום בהתקנה מקומית לעבודה במשבר תקשורת 

 ופעילויות הדורשות מיומנות מיוחדת. ליישומי ענן"( 

המערכת תאפשר הפצת מידע ללא הגבלת מספר משתמשים, לרבות הפצת מידע  (4)

 לתקן כפוףלתושבים, בכפוף למערכת הרשאות ושמירה על אבטחת מידע ב

ISO27001.  

ים בהתאם לדרישות יייעוד GISהמערכת המוצעת תאפשר בניה של יישומי  (5)

 זמין. המ

רישיונות הדרושים להפעלת הכי כל עלות הכרוכה בשירותי ה"ענן" ובכל  ,מובהר (6)

 המערכת יחולו על המציע. 

 שירותי הסבה (ג)

, מערכת קיים במערכת לניהול וועדהההסבה של המידע שירותי תכלול  ההצעה (1)

ות המידע הקיימות הן )מערכ כיום במועצה תוהקיימ GIS -ובמערכת ה נכסים

 (.8 נספח(, כמפורט במפרט הטכני )"( בע"מ83ברת "קומפלוט )מערכות של ח

ההצעה תכלול טיוב של טבלאות מרכזיות של המערכת, ככל שנדרש, לצורך עבודה  (2)

 מיטבית של הוועדה במערכת המוצעת.

 שירותי עדכון מידע במערכת (ד)

יצירת מסד ו מערכת ייעודי קרקעמסדי הנתונים של עדכון לביצוע ההצעה תכלול  (1)

, לאחר שהמידע ממערכות אלה יוסב למערכת תשתיות )כדוגמת מים וביוב( נתוני

מסד הנתונים של ייעודי קרקע  עדכון  .לשביעות רצונה של המועצה המוצעת

 .10ונספח  9לנספח יבוצע בכפוף ותשתיות 

יצירת שכבות מידע הספק המבצע את קליטת נתוני ייעודי קרקע יהיה אחראי ל (2)

 ת המידע הגיאוגרפיות ובמערכת המידע לניהול הוועדה.עדכון הנתונים במערכוו

 .עדכון הנתונים יבוצע בחיבור מרחוק לנתוני הוועדה (3)

כרוכות בחיבור מרחוק ורישיונות התוכנה לצורך ביצוע העדכונים הכל העלויות  (4)

 .יחולו על המציע

 

 עבודות התחזוקה (2)
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בסיסי הנתונים ו המערכות המוצעותתחזוקה שוטפת של  שירותיהצעת המציע תכלול  (א)

וכמפורט  (8 נספחלגבי כל היישומים הכלולים במערכת, בהתאם למפורט במפרט הטכני )

 :להלן

וכל היישומים. כולל טיפול בתקלות, עדכון  התוכנותתחזוקה שוטפת של  (1)

ותמיכה שדרוג גרסאות מערכת לגרסה מתקדמת של הספק ממשקים, 

 במשתמשים. 

מערכות הפועלות או שיופעלו בעתיד למערכת המוצעת יהיו ממשקים לכלל ה (2)

עושה בהן שימוש, בהתאם לאפיון  מועצהוכן מערכות חיצוניות שהמועצה ב

 והגדרת המזמין.

על נספחיו  הרצ"ב תנאי ההתקשרות עם הזוכים במכרז יהיו על פי תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות .2.2

 כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

ם הקבוע במסמכי המכרז והכל בהתאם לצורך ולדרישות השירותים יסופקו, בהתאם ללוח הזמני .2.3

 (.8נספח ובהתאם למפורט במפרט הטכני )מועצה ה

לחבילת שירותים עבור מערכות הוועדה ו/או לחבילת שירותים למערכת הצעתו יגיש את המציע  .2.4

שלא  הלהחליט לפי שיקול דעת תרשאימועצה ה.  13בנספח המידע הגיאוגרפית בהתאם לפרוט 

מהמציע שירות זה או אחר הכלול במכרז זה ו/או להזמין את השירותים בהיקף נמוך או גבוה  להזמין

מציע לא תהיה כל טענה ו/או יותר מהכמות שצוינה במפרט הטכני ואשר מהווה הערכה בלבד, ול

 בנושא זה.מועצה כלפי ה תביעה

ין המערכת המוצעת על המציע מתחייב לשיתוף פעולה מלא, וללא תמורה נוספת, לפיתוח ממשקים ב .2.5

 . מועצהו/או שיותקנו בעתיד ב מועצהידו לבין המערכות הקיימות ב

 לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.  תמתחייב מועצהאין ה .2.6

ניקוד להצעות על פי אמות מידה ויוענק בחן את ההצעות במספר שלבים, כמפורט להלן, מועצה תה .2.7

 . ת שירותיםעבור כל חביל  איכות ומחירשל 

  תקופת ההתקשרות (ב)

תקופת ההתקשרות הינה ממועד חתימת הסכם זה ועד לתום תקופת התחזוקה, כהגדרתה להלן  (1)

חודשים( ממועד  36״(. תקופת התחזוקה הינה למשך שלוש שנים )תקופת ההתקשרות)להלן: ״

חל התקופה שת״(. ברם, תקופת התחזוקהקבלת תעודת השלמה לגבי כל היישומים )להלן: ״

תהוו תקופת התחזוקה  ( חודשים ממועד תחילת6במועד חתימת ההסכם ותסתיים בתום שישה )

(, אשר במהלכה תהא המועצה רשאית לבטל את "תקופת הניסיון"תקופת ניסיון )לעיל ולהלן: 

ימים מראש, וזאת מבלי שתאלץ לנמק את הסיבה  30ההתקשרות עם הספק בהתראה בכתב בת 

 להפסקת ההתקשרות.

ועצה נתונה האופציה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת התחזוקה בשתי למ (2)

"(, כך שאורכה הכולל ות האופציה/התקופחודשים כל אחת )להלן: " 12תקופות נוספות של עד 

 .חודשים( 60) סך הכלשנים  5של תקופת התחזוקה כולל תקופות האופציה לא יעלה על , 

 -ופות, כדלקמן:ההתקשרות נחלקת למספר תק (3)

 כלל המערכות תקופת שירותי האספקה, ההתקנה וההטמעה של  (א)
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 במועצה שירותי אספקת, התקנת, והסבת כלל המידע מהמערכת הקיימת  (1)

"( תושלמנה ע"י המציע הזוכה, שירותי ההתקנה)להלן: "לשביעות רצון המועצה 

 ממועד מתן צו התחלת עבודה.  יום 45לכל היותר, תוך 

 (.  8נספח ע, לפי שלבי האספקה, הקבועים במפרט הטכני )האספקה תבוצ (2)

ת עומדת בדרישות המפרט והמערככלל בגמר ביצוע שירותי ההתקנה, וככל ש (3)

מועצה מסור הת, מועצה( והעבודות הושלמו לשביעות רצון ה8נספח הטכני )

האישור על למציע הזוכה אישור קבלה על השלמת שירותי ההתקנה )להלן: "

 "(.ההתקנה

, לפי קבוצות משתמשים, מועצהל המציע הזוכה יהיה לבצע הדרכות לעובדי הע (4)

מיום קבלת האישור על ההתקנה.  יום 14עד לשליטה מלאה בתוכנות, תוך 

  .ההדרכה על המערכת כלולה בשירותי מערכת המידע

 תקופת שירותי הבדיקות וההרצה (ב)

ממועד  חודשייםשלמנה ע"י המציע הזוכה, תוך והבדיקות וההרצה של המערכת ת (1)

 (.8נספח , לפי השלבים, הקבועים במפרט הטכני )קבלת האישור על ההתקנה

 . "(תקופת ההרצה)להלן: "

חודשים מתום תקופת  4ימשך עד תפת פיילוט שותחל תק בתום תקופת ההרצה, (2)

 חודשים ממועד קבלת האישור על ההתקנה(. בסוף תקופת הפיילוט 6 עדההרצה )

 . מועצהללו התיקונים והשינויים במערכת הנדרשים על ידי הייערך פרוטוקול בו יכ

, ולא מועצההתיקונים והשינויים יבוצעו על ידי המציע הזוכה, לשביעות רצון ה (3)

 , ממועד עריכת הפרוטוקול.ימים 30-מיאוחר 

מסור ת, מועצהעם השלמת התיקונים והשינויים, ובכפוף לאישור סופי של ה (4)

 .  שלמהתעודת הלמציע הזוכה מועצה ה

 תקופת התחזוקה (ג)

תחל ההתקשרות , המוזמנות ביחס למערכות ,אישור על ההתקנהממועד קבלת  (1)

"תקופת  )להלן: חודשים( 36שלוש שנים )של עבודות התחזוקה, לתקופה של 

 "(. התחזוקה

( חודשים ממועד קבלת תעודת ההשלמה מהווה תקופת ניסיון 6תקופה של שישה ) (2)

 ההתקשרות בסיומה וזאת ללא צורך בנימוק.  והמועצה תהא רשאית לבטל את

עבודות התחזוקה יכללו גם מתן שירותי עדכון מידע, ככל שיידרש, והכל לפי  (3)

 (. 8נספח המפרט הטכני )

 תנאי סף .3

יחיד, עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל  אשר הינו רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע

בהתאם   ,ועד האחרון להגשת הצעות בדרישות המצטברותבמ מדהעו(, "המשתתף"/"המציע)להלן: "

 כדלקמן: לאשכול לו מוגשת ההצעה, 

הבעלים  םהינניהול נכסי המועצה מציעים עבור חבילת שירות למערכות מידע לניהול הוועדה ו (1)

ו/או בעל זכויות לשיווק והפצה של תוכנה לניהול של תהליכי תכנון, רישוי ובניה בוועדה לתכנון 

את כל הפונקציות הבאות: מערכת רישוי ובניה; מערכת פיקוח על לכל הפחות הכוללת ובניה 
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ניהול ייעודי קרקע )להלן: מערכת הבנייה; מערכת מעקב תב"ע; מערכת השבחה והיטלים; 

 "(. מערכת לניהול הוועדה"

ע ולגבי אין מניעה כי חלק מהפונקציות הנ"ל תהיינה בבעלות המצי -יובהר כי לעניין תנאי סף זה 

 אחרות המציע יהיה בעל זכות שיווק והפצה.

 זכויות המציעלצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף, על המציע לצרף אסמכתאות להוכחת 

 .לעיל בתוכנה, בהתאם לדרישות המפורטות בתנאי הסף

ככל שהמציע הינו בעל זכות שיווק והפצה של מערכת לניהול ועדה )או פונקציות מסוימות 

(, יצורף להצעה מכתב מהבעלים של תוכנת הניהול בדבר זכות המציע לשווק ולהפיץ את מתוכה

 מערכת לניהול ועדה.ה

הינו הבעלים ו/או בעל זכויות חבילת שירותים למערכות מידע גיאוגרפיות אשכול מציע עבור  (2)

 "(. GISמערכת לשיווק והפצה של תוכנה לניהול והפצה של מידע גיאוגרפי )להלן: "

ך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף, על המציע לצרף אסמכתאות להוכחת זכויות המציע לצור

 בתוכנה, בהתאם לדרישות המפורטות בתנאי הסף לעיל.

, יצורף להצעה מכתב מהבעלים של GISככל שהמציע הינו בעל זכות שיווק והפצה של מערכת 

 .GIS -התוכנת הניהול בדבר זכות המציע לשווק ולהפיץ את המערכת 

שירותי אספקה, משך שנתיים רצופות לפחות בפק יהמציע ס,  2022-2020 השניםבמהלך  - ניסיון (3)

)למציעים לאשכול  מידע המוצעת על ידו הטמעה ועבודות תחזוקה שוטפת של מערכת ,התקנה

לניהול מערכת מידע לניהול הוועדה לתכנון ובניה ומחלקת נכסים נדרש ניסון בתחום  מערכת 

 יעים לאשכול מערכת מידע גיאוגרפית נדרש ניסיון בתחום מערכת מידע גיאוגרפית ולמצועדה 

GISןמתוכ אשר ,רשויות מקומיות /ועדות לתכנון ובניה שלושלפחות עבור  (. הניסיון נדרש 

 דרישת הניסיון: יובהר, כי .ה אזוריתלתכנון ובניה במועצ הוועדב מערכת אחתלפחות 

 .2022-2022במהלך שלוש השנים  בנפרדועדה ף אצל כל ברצ שנתייםהינה עבודה במשך  .א

 .תחזוקההאספקה, התקנה והטמעה והן בעבודות הכוללת הן ניסיון בשירותי  .ב

מכתבי המלצה בהתאם לנוסח בנספח על המציע לצרף לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף, 

13.3.  

שוטפת של מערכת מידע  למציע מחזור הכנסות שנתי ממתן שירותי אספקה, התקנה ותחזוקה (4)

מיליון )שני ₪  2,000,000בהיקף בסך של ( GIS) תגיאוגרפילניהול וועדה ו/או מערכת מידע 

  .2020-ו 2019, 2018בשנים  שקלים חדשים( )לא כולל מע"מ(,

להצעתו תצהיר מלא וחתום ע"י רו"ח  לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף, על המציע לצרף

 .4ח כנספבנוסח המצורף 

(, 1נספח בנוסח המצורף כערבות בנקאית אוטונומית ) - את ערבות המכרזמציע צירף להצעתו ה (5)

 .להלןפורט כמ

 המציע רכש את מסמכי המכרז. (6)
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ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים במכרז יהיו על שם  (7)

 המשתתף בלבד.

 עתם תפסל על הסף ולא תובא לדיון.לא יעמדו בכל תנאי הסף הנ"ל, הצר שאמציעים 

 :הבהרות

 יהיו אישורים ברי תוקף למועד האחרון להגשת הצעות. –כל האישורים הנדרשים  (1)

המידע הנדרש ולצרף את כל המסמכים הדרושים להוכחת עמידתו בתנאי כל על המציע לפרט את  (2)

 הסף המפורטים לעיל .

 הצעת המשתתף  .4

אשר לא יוחזרו לידיו בכל מקרה, לרבות ₪  2,000ש סכום של תמורת רכישת מסמכי המכרז ישלם הרוכ (א)

 אם החליטה המועצה לבטל את המכרז.

המציעים הפוטנציאלים יידרשו למסור בעת קבלת מסמכי המכרז פרטים אישיים וזהות הגורם אותו  (ב)

 הם מייצגים. 

רשי החתימה על המציע לצרף להצעתו את כל חוברת המכרז לרבות הסכם ההתקשרות, חתומים ע"י מו (ג)

 מטעם המציע בכל עמוד ועמוד ממסמכי ונספחי חוברת המכרז במקום המיועד לכך.

"( המציע" או "המשתתף)המגיש יכונה לעיל ולהלן: " וגש על ידי ישות משפטית אחת בלבדההצעה ת (ד)

כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף 

 .במכרז בלבד

 המציע יצרף להצעתו את המסמכים הבאים: (1)

 .1נספח כתב ערבות המכרז, בהתאם להוראות המפורטות להלן ובנוסח  (א)

המעיד, כי המציע מנהל ספרי  אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (ב)

בהתאם , לרבות אישורים כדין (2נספח חשבונות ורשומות, ומדווח לרשויות המס כחוק )

 האמור: חוקל 2לסעיף 

 אישור על ניהול ספרים )בתוקף(. (1)

 אישור על ניכוי מס במקור )בתוקף(. (2)

לרבות כלל המסמכים והאסמכתאות הנדרשים בתנאי הסף  -על ניסיון המציע  אישור (ג)

  (.3)נספח  לעיל

 (.5 נספחתצהיר לעניין שמירה על דיני העבודה ) (ד)

 (.6 נספחתצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות ) (ה)

במקרה של תאגיד )לרבות שותפות . 41כנספח בנוסח המצורף  משפטי, הצהרה על מעמד (ו)

רשומה( יצורף העתק מאומת על ידי עורך דין של תעודת ההתאגדות וכן תדפיס עדכני 

מהמרשם המתנהל כדין ביחס לתאגיד וכן פרוטוקול זכויות חתימה. )פרוטוקול מאושר, 

מסמכי ההתאגדות של התאגיד  ידי רו"ח או עו"ד, או כל מסמך אחר הנדרש על פי-על

ו/או הדין, המאשר כי החותמים על מסמכי המכרז וההצעה מוסמכים לחייב בחתימתם 

 את המציע ולהגיש הצעות מחייבות בשמו(.

 .41כנספח בנוסח המצורף  והתחייבות על היעדר ניגוד עניינים, תצהיר (ז)

 .כלל המסמכים והאסמכתאות להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף לעיל (ח)
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 כלל הנספחים הנדרשים למילוי ע"י המציע, כמפורט בתוכן העניינים במבוא למסמך זה. (ט)

חלק  יםהמהוו 12נספח ס להגשת הצעה ופהמשתתף תוגש אך ורק על גבי הט ה הכספית שלהצעה (2)

  .הםבהתאם לתנאים המפורטים ב ובשלמותואשר ימולא  -בלתי נפרד ממכרז זה 

כרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם בדרך של תוספת כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המ (3)

)פרט למסמכים שהמציע נדרש  בגוף המסמכים ובין באמצעות מכתב לוואי או בכל דרך אחרת

, עלולים להביא לפסילת ההצעה ובכל מקרה יחייב את לצרף להצעתו, לפי הוראות המכרז(

  ו הסתייגות.ללא כל שינוי, תוספת א מועצה, הצדדים הנוסח שהוכן ע"י ה

בחתימתו על ההצעה ובהגשתה, מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי המכרז  (4)

 ובתנאיו.

, הסכם המציעלחתום על כל מסמכי המכרז, לרבות הצעת  המציעעל מורשי החתימה של  (5)

 .במקום המיועד לכך ההתקשרות, נספחיו, במקום המיועד לכך וכן בשולי כל עמוד

חלקים: הצעה ובשני )עותק מקור והעתק נאמן למקור(,  -עותקים ( 2)י הצעתו בשנ יגישהמציע  (6)

מקצועית והצעת מחיר )הצעה כספית(; המציע יגיש כל חלק של הצעתו במעטפה נפרדת, 

 כדלקמן:

". במעטפה זו יוגשו הצעה מקצועית 22/22מכרז פומבי מס' עליה יירשם: " - 1מעטפה  (א)

(. אין לכלול 11 נספחהמצורפת בהמחיר )כל המסמכים הנדרשים במכרז, למעט הצעת 

במעטפת ההצעה המקצועית נתונים כלשהם לגבי הצעת המחיר, ואם זו תיכלל, אף אם 

 בטעות, ההצעה תפסל כולה.

אך  תוגש". במעטפה זו הצעת מחיר - 22/22מכרז פומבי מס' עליה יירשם: " - 2מעטפה  (ב)

 עניין הגשת הצעת המחיר, להלן.(, עפ"י ההוראות הקבועות ל21 נספחורק הצעת המחיר )

מכרז פומבי , למעטפה אחת אטומה, על גביה ירשם: "1-2המציע יכניס את שתי המעטפות הנ"ל,  (2)

  .ללא כל כיתוב נוסף 22/22מס'  

 )להגשה במעטפה נפרדת( הצעת מחיר (ב)

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

השירותים הנדרשים כל לביצוע במחיר ת המחיר על המציע למלא ולנקוב במסגרת טופס הצע (2)

 (.8-10 ים)נספחבמפרט הטכני וכמפורט במסגרת מסמכי המכרז 

בטופס הצעת המחיר. הנקובים  המרבי וממחירי המינימום מחירהמהצעת המחיר לא תחרוג  (3)

 לא תובא לדיון. האמור הצעה שתחרוג מטווח המחירים 

ל את ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע כל עבודה שהיא המחיר בהצעה יכלו (4)

השייכת באופן ישיר ו/או עקיף, בהתאם למפורט בחוזה. המשתתף לא יהא זכאי לקבל כל תשלום 

 נוסף מעבר למחיר שיקבע בהצעתו.

לא תכלול מע"מ. מע"מ, בשיעור ו של המציע תהיה בשקלים חדשים, מודגש בזה, כי הצעת המחיר (5)

 החוקי שיהיה בתוקף במועד הרלוונטי, יתווסף וישולם כנגד המצאת חשבונית מס כדין.

 .11בנספח המועצה תהיה רשאית לתקן כל טעות אריתמטית אשר תתגלה על ידה  (6)

מובהר ומודגש בזאת כי הצעת המציע כוללת את כל ההוצאות של המציע, בין המיוחדות ובין  (7)

ת בביצוע העבודות והשירותים על פי תנאי המכרז, לרבות הרגילות, מכל מין וסוג שהוא הכרוכו
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כלי רכב, ביטוחים, חומרה, רישיונות תוכנה, הוצאות נסיעה, אך לא רק כוח אדם, ציוד, 

התקשרות עם ספקי משנה, אחריות ושירות מלאים בהתאם לאמור בהסכם וכיו״ב, ולמעט 

 מע״מ, בשיעורו עפ״י דין, אשר ישולם ע״י המועצה.

המופיעות , לרבות הכמויות המשוערות  21בנספח סר ספק, יובהר כי העבודות המפורטות למען ה (8)

מחירון ינן מחייבות את המועצה וכי האחרונה תהא רשאית להזמין מן הספק עבודות מתוך בו א

 , כולן או חלקן בכל כמות שתידרש לה, או לא להזמין עבודות כלל,(12העבודות/הפריטים )נספח 

לזוכה כל טענה ו/או  ולא תהיה למציע ו/אושיקול דעתה הבלעדי ולפי צרכיה בהתאם לוהכל 

 דרישה בגין אי התאמה.

 הנקובות במסמכי המכרז הן בגדר אומדן בלבד, ואין בהן כדי לחייב את המזמין.  הכמויותכל  (9)

 חלקים:  שלושההצעת המחיר מחולקת ל (ג)

ע לכל מערכת, על כל השירותים המחיר החודשי המוצ –( 17.1, 17.3 אותהחלק הראשון )טבל

 . על פי מסמכי המכרז והמטלות המוטלות על הזוכה

לפי טבלה והותקנו בפועל,  מועצההחודשית לכל אחת מהמערכות שהוזמנו על ידי ההתמורה 

 באופן מדורג כדלקמן:תשולם  ,זו

תשלום חודשי באחוזים מתוך  אבן דרך #

 Aהמחיר המלא הנקוב בטבלה 

ואישור ההתקנה על  המערכת של  ה ראשוניתהתקנ  .1

 ידי המוצעה 

20% 

בדיקות קבלה, אישור המערכת על ידי הסבה, לאחר   .2

 וקבלת אישור מסירה מועצהה

60% 

השלמת כל הפיתוחים הנדרשים, בדיקתם על ידי   .3

 העיריה וקבלת תעודת השלמה

80% 

ממועד מתן תעודת  בתום תקופת הרצה של חודשיים  .4

קונים הנדרשים לצורך פעילות וביצוע כל התי השלמה

, בכפוף לאישור בדבר ביצוע כל תקינה של המערכת

 מועצה.הנ"ל ותקינות המערכת על ידי ה

100% 

כי אבן  מועצהמובהר כי תשלום לפי אבן דרך יבוצע אך ורק לאחר קבלת אישור הגורם המקצועי ב* 

 .הדרך הושלמה באופן מלא לפי הוראות ההסכם, המפרט וחוברת המכרז

 ומילוליים גיאוגרפיים נתוניםהמחיר המוצע עבור קליטת  –( 17.4, 17.2 אותהחלק השני )טבל

תשתיות רטובות וקליטת נתוני  (17.2כולל קליטת נתוני ייעודי קרקע )טבלה  )בהיקפים משתנים(,

לשירותים שסופקו לכך. התמורה לפי טבלה זו תשולם בהתאם העבודות הנלוות על כל ( 17.4)טבלה 

בהתאם ו מועצה מראש ובכתב, אישור המועצה לתקינות ושלמות המידעהזמנות הבפועל בהתאם ל

מובהר כי התמורה על פי הטבלאות היא סופית ומוחלטת, וכוללת את כל הוצאות הזוכה צרכיה. ל

 והתשומות אשר יידרשו על ידו להשלמת כל מטלות הקליטה וכל הנלווה להן.

כלולות  ןמחיר המוצע עבור מחירון שעות עבודה בגין עבודות שאינה –( 17.5החלק השלישי )טבלה 

בהתאם להיקף עבור ביצוע שעות בפועל, . התמורה לפי טבלה זו תשולם ובמסמכי המכרזבמפרט 

 ולפי צרכיה.  המועצההזמנות 
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 יבת להזמין היקף מסוים של שירותים ובכל מקרה לא יהיה בכך כדי לגרועיאינה מחו מועצהמובהר כי ה (ד)

 ממטלות הזוכה על פי מסמכי המכרז ו/או כדי להקנות לו תוספת כלשהי. 

הצעת המחיר כוללת את כל השירותים הנדרשים, כל מטלות הזוכה על פי מסמכי המכרז, וכל מטלה  (ה)

. למען הסר ספק, , גם אם לא צוינה במפורשןו/או עבודה נוספת הנדרשת כחלק בלתי נפרד מביצוע

עבודות חדשות נוספות ו/או שינויים מהותיים אשר תשולם אך ורק בגין  17.5התמורה לפי טבלאות 

, אשר בגינן תשולם באמצעות הזמנת עבודה חתומה )ככל ויוזמנו(מראש ובכתב ה צ מועיידרשו על ידי ה

 לזוכה תמורה בהתאם למחירון שעות העבודה בתוספת מע"מ כדין, בכפוף להוראות ההסכם.

בהצעת המחיר כוללים את עדכון המערכות בהתאם לגרסאות חדשות של מודגש כי המחירים הנקובים  (ו)

הספק מעת לעת וללא הגבלה, לרבות כל שיפור, שינוי, שדרוג, עדכון, מודול, פרוצדורה וכל שינוי 

ו/או על פי כל דין, בתחומים הרלוונטיים המוגדרים במסמכי המכרז או בנגזרות שלהם, לרבות רגולטורי 

תהיה  מועצהלחוק התכנון והבניה, וכל תיקון אחר או רגולציה ש 116ולתיקון  101התאמה לתיקון 

מחוייבת לה שתיכנס לתוקף בעתיד. בנוסף, כוללים המחירים כל ציוד, רישיונות, אישור והיתר לשימוש 

על מועצה בתוכנות ובמערכות על כלל רכיביהם, וכן התאמת והתממשקות המערכת לכלל מערכות ה

 עת, ללא יוצא מן הכלל וללא כל תוספת תשלום.עדכוניהם מעת ל

התברר כי בהצעתו הכספית של מציע, קיימת הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או  (ז)

תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא )לרבות בנסיבות בהן 

רשאית, על פי שיקול  המועצהכוונת של המציע(, תהיה נגרמה בשל רשלנות או לחילופין, בידיעתו המ

לנקוט בכל אחד מדרכי הפעולה הבאות, כולן או חלקן, במצטבר ו/או באופן  ,דעתה הבלעדי והמוחלט

 חליפי כמפורט:

 לפסול הצעה כאמור על הסף. (1)

לקבל מהמציע הבהרה ו/או הסתייגות, לפי העניין, מכל טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה  (2)

או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם כאמור, ובכלל האמור לקבל או לדחות את ההבהרה /ו

 .מועצהו/או ההסתייגות מטעם המציע, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של ה

להתעלם מקיומם של כל הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או  (3)

או פגם כאמור, ובהתאם לשקלל את הצעתו של המציע למען הסר ספק מובהר שינוי ו/או ליקוי ו/

על פי סעיף זה, על מנת לגרוע ו/או לפגוע בכל זכות אחרת  מועצהבזאת, כי אין בזכות המוקנית ל

על פי דין בקשר עם אופן ההתייחסות והטיפול בכל הסתייגות, טעות חישובית  מועצההמוקנית ל

ו תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם שנתגלעה בהצעתו הכספית או אחרת ו/או השמטה ו/א

 ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. מועצהשל המציע, הכול באופן שיקבע על ידי ה

 בחינת האיכות - ההצעה המקצועית (ח)

מכרז בדרישות היהיה על המציע להראות עמידה  (31 נספח) במסגרת ההצעה המקצועית (1)

ענה מ.  להלן( 14, אשר ינוקדו בשלב האיכות )ר' סעיף הבאים פרמטריםה לפימפרט הטכני, וה

, מערכתה, לרבות תיאור מילולי וצילום מסכי המועצהכיצד המערכת המוצעת עונה על דרישות 

 . 131.בנספח המפורטות  בהתאם להנחיות

כל ההסבה וההטמעה המוצעת על ידו, עבור תהליך , המוצעים של היישומים On-lineמצגת  (2)

משתתפים יצוין, כי   להצעה המקצועית. 13.2שבנספח בהתאם להנחיות אחד מרכיבי המערכת, 
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לצורך לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, העומדים בתנאי הסף יזומנו על ידי המועצה 

 כאשר הודעה בדבר מועדי הפגישות המדויקים תימסר לכל מציע בנפרד.לביצוע המצגת, 

חתומים ממזמיני עבודה מכתבי המלצה המציע כנגד  ניסיון קוד עבורניבחינת האיכות תכלול  (3)

בהתאם    .לעיל( 2)3אסעיף בתנאי הסף הקבוע לדרישת  מעבר הלהצע שצורפו, קודמים של המציע

ים בגין ייבחנו המלצות של המציע מלקוחות קודמ להצעה המקצועית 13.3 בנספח לאמור 

   .2020-2022בשנים השירותים שניתנו 

 אופן הגשת ההצעה .5

 על המציע למלא במדויק את כל הפרטים הנדרשים בחוברת המכרז. (א)

המציע ימלא באופן מדויק אחרי הנחיות לאופן הגשת ההצעה, לרבות צרוף כל המסמכים הנדרשים,  (ב)

 באופן ובסדר הנדרשים.

דו במסמכי המכרז ובתחתית כל דף מדפי חוברת המכרז על המציע לחתום כדין בכל המקומות שנוע (ג)

 ובנוסף בכל המקומות המיועדים במסמכים שיצרף. 

ההצעה תהיה חתומה ע"י מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת החברה. להצעה יצורף אישור  (ד)

 עו"ד או רו"ח בדבר זהות החותמים על ההצעה והיותם מורשי החתימה מטעם המציע.

 ש הצעה אחת בלבד.כל משתתף יגי (ה)

 צרוף המסמכים הנדרשים ומסירת המידע הנדרש הינם תנאי הכרחי להגשת  (ו)

 ההצעה ולבדיקתה. המזמין יהיה רשאי לפסול הצעה שתוגש ללא מסמכים ומידע מספק.

 22/22מכרז מס' את כל מסמכי המכרז במעטפה סגורה עליה ירשם מס' המכרז: באופן ידני המציע יגיש  (ז)

 )א( לעיל 4המפורטות בסעיף בהתאם להוראות 

 משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת שלא כאמור לעיל, אינו עונה על דרישות המכרז.  (ח)

  לא יתקבלו מסמכים לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל. (ט)

למכרז הבלעדי, להאריך את המועד להגשת הצעות  האת הזכות, לפי שיקול דעת הלעצמ תשומרמועצה ה (י)

 ה נוספת, בהודעה שתשלח לכל המשתתפים. לתקופהמפורט להלן 

 ות למכרזהגשת ההצעהאחרון למועד ה .6

לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי  הלהכניסלהגיש למועצה באופן ידני ויש  הסגורהאת המעטפה  (א)

לא יאוחר ו 23/8/2022 בתאריך ג'ום ליעד וזאת  ,לשלוח בדואר( אין)  בבניין המועצה 3, קומה מועצהה

 לאחר מועד זה תיפסל. שתוגש"(. הצעה למכרז צעותהההגשת להאחרון המועד הלן: ")ל 12:00מהשעה 

 תוקף ההצעה .7

הצעת המשתתף תעמוד בתוקפה על כל מרכיביה ונספחיה ותחייב את המשתתף החל ממועד הגשתה  (א)

חודשים מהמועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות למכרז )ככל שמועד זה יידחה, עד  3ועד לפחות תום 

ודשים מהמועד האחרון הנדחה להגשת הצעות במכרז(, או עד תום סיום הליכי המכרז, עפ"י ח 3תום 

 המאוחר שבהם.

 הוצאות ההצעה .8

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על  (א)

  המשתתף.

 הצהרת המשתתף .9
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כהצהרה שמסמכי המכרז ידועים ונהירים הגשת הצעת המשתתף והשתתפותו במכרז כמוה כאישור ו (א)

לו, כי יש לו את הניסיון, הידע, הכישורים והמקצועיות וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את 

 העבודות נושא המכרז, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז ימלא אחר כל ההוראות המפורטות במסמכי המכרז ויספק את  (ב)

ות נשוא ההסכם בהתאם לכלל דרישות המפורטות במפרטים הטכניים, ובפרט אך לא רק המערכ

( ובכלל זה כל ההתחייבויות המפורטות 12.1)נספח  ( וטבלת דרישות המערכת8המפרט הטכני )נספח 

 בהם. 

על המשתתף לבדוק ולאמת את כל הנתונים המפורטים במסמכי המכרז, לבסס הצעתו על בדיקות ו/או  (ג)

שנערכו על ידי מומחים מטעמו ובאחריותו ביחס לכל נתון רלוונטי להצעתו, לרבות ביחס  תחזיות

 לא תחול אחריות כלשהי בעניין זה. המועצהלהערכת הכנסות כספיות ועל 

הגשת הצעתו של המשתתף והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי המצגים ו/או הנתונים ו/או  (ד)

כי המכרז אותו ונבדקו על ידו וכי לחברה ו/או מי מטעמה לא הפרטים אשר נמסרו למשתתף במסמ

 תהיה כל אחריות ו/או חברות כלפי המשתתף בגין נתונים ו/או פרים ו/או מצגים אלו.

כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר למסמכי המכרז או לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי  (ה)

 המכרז לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המשתתף.

ף ומבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי רק הסברים ותשובות שיפורסמו ע"י המועצה בכתב בעקבות בנוס (ו)

במפגש  שיימסרוייחשבו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. כל הסבר או תשובה  - מפגש המציעים

לא יהיו חלק ממסמכי המכרז ולא יהיה להם כל תוקף  -ולא יפורסמו בכתב בעקבותיהם  המציעים

  .מחייב

 וחי המציעביט .10

נספח ב'  – שיזכה במכרז המציעתשומת לב המציעים מופנית לדרישות המזמין לקיום ביטוחים על ידי  (א)

את יכולתם לרכוש את  מבטחיהם. על המציעים לוודא מראש עם להסכם ההתקשרות )מסמך ב'(

 . הביטוחים הנדרשים

ניה להבהרות ובתוך המועד יש להעלות במסגרת פ -לגבי דרישות הביטוח  הסתייגותמובהר, כי כל  (ב)

לא תתקבלנה כל הסתייגויות לדרישות  -להלן. לאחר הגשת ההצעה  11שנקבע לכך, כמפורט בסעיף 

 .הביטוח

 הבהרות ושינויים .11

ים הנחוצים, "( בעיון, וינקוט בכל הצעדחוברת המכרז" ו/או "החוברת" -המציע יקרא חוברת זו )להלן  (א)

 כדי להבין את מהות העבודה נשוא מכרז זה, לרבות הקשיים העלולים להתגלות במסגרתה.

וזאת  10:00בשעה  7/8/2022עד ליום , מועצהמשתתפים רשאים להפנות שאלות הבהרה בכתב ל (ב)

וכתובת תוך ציון מס' המכרז, שמו של הפונה  lorly_st@hagilboa.org.i באמצעות כתובת דוא"ל 

 למתן תשובה ומהות השאלה ו/או אי הבהירות. מייל 

 מבנה קובץ השאלות יהיה בפורמט הבא: פתוח לעריכה. WORDשאלות ההבהרה יועברו במייל בקובץ  (ג)

מסמך  מס"ד
 )מכרז/הסכם/נספח(

 פרוט השאלה עמודסעיף ו

    

mailto:orly_st@hagilboa.org.il
mailto:orly_st@hagilboa.org.il
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ענה לשאלות הבהרה של המשתתפים במכרז שיתקבלו תבלעדי, ה ה, על פי שיקול דעתמועצהה (ד)

לא יהווה עילה להארכת מועד להגשת מועצה במשרדיה בכתב כאמור לעיל. אי קבלת תשובות מצד ה

 ההצעות. 

להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  -עד המועד האחרון להגשת הצעות למכרז  - תרשאימועצה ה (ה)

 המשתתפים.  או בתשובה לשאלות ההמכרז, ביוזמת

בכתב, המידע שיימסר במסגרת מפגש ההבהרות, וכן כל מועצה תשובות והבהרות לשאלות שהופנו ל (ו)

במסמכי המכרז, ישלחו בכתב בדואר אלקטרוני ו/או בדואר רשום מועצה כניס התשינוי ו/או תיקון ש

 לכל מי שרכש את מסמכי המכרז, עפ"י הדואר האלקטרוני ו/או המען שציין המציע.  

הם  מועצה, כאמור לעיל יחייבו את המועצה אך ורק תשובות, הבהרות ועדכונים שניתנו בכתב ע"י ה (ז)

ייחשבו לכל דבר ועניין כחלק מתנאי המכרז והצעת המציע, והם יצורפו על ידי המציע להצעתו, כשהם 

 חתומים וממולאים, ככל הנדרש. 

ב'(, ואשר ימונה מטעם המועצה  )כהגדרתו בהסכם ההתקשרות )מסמךאין המזמין ו/או המנהל  (ח)

 אחראים עבור פרטים או הסברים שיינתנו בע"פ. כאחראי על פיקוח אחר עבודת המציע הזוכה(

כל שינוי או תוספת שייעשו ע"י המשתתפים במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין ע"י  (ט)

או בכל דרך אחרת, לא יחייבו  שינוי או תוספת או השמטה בגוף מסמכי המכרז, או בין במכתב לוואי

 .המועצהולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפי מועצה את ה

משום  המשתתפים במסמכי המכרזהמזמין יראה בכל שינוי, מחיקה, גריעה או הוספה, שיעשו  (י)

הסתייגות מתנאי המכרז ויפסול הצעה כזו. אין האמור לעיל חל לגבי פרטים אשר יכתבו בגוף מסמכי 

 רק במקומות שנועדו לשם כך.המכרז ואך ו

תהיה רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון מועצה על אף האמור, ה (יא)

 כאמור, משום הסתייגות המשתתף מתנאי המכרז, ולפסול את הצעתו.

בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז המקוריים, יגבר האמור  (יב)

מכי ההבהרות. במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות עצמם, יגבר האמור במסמך ההבהרות במס

 המאוחר יותר. 

כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו מפרטי המכרז וההסכם אשר תועלה לאחר  (יג)

 שההצעה הוגשה לא תתקבל.

 נות.המזמין יהא רשאי לפנות למציעים, כולם או חלקם, לשם קבלת הבהרות שו (יד)

 

 ערבות מכרז .12

במכרז חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית, בלתי מותנית, אוטונומית, ובלתי חוזרת של בנק  מציע כל (א)

להבטחת הצעתו במכרז  שקלים חדשים(,אלף  שלושים₪  30,000 ישראלי לפקודת המועצה, בסך של

 וחתימתו על החוזה במועד שיקבע לכך על ידי המועצה. 

 למסמכי המכרז. 1כטופס יהיה על פי נוסח כתב הערבות המצורף נוסח הערבות הבנקאית  (ב)
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המועצה תהיה רשאית להורות על הארכת  )כולל(. 26/10/2022 הערבות הבנקאית הינו עד ליום תוקף (ג)

"( על פי דרישת מועד תוקף הערבות המוארךימים נוספים )להלן: " 90הבנקאית לתקופה של  הערבות

לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שתימסר למציע טרם מועד המועצה או מי שהוסמך על ידה, 

פקיעתה. ניתנה דרישה כאמור, יוארך תוקף הערבות הבנקאית בהתאם. לא הוארכה הערבות הבנקאית, 

תהא רשאית המועצה לחלט את הערבות הבנקאית ולראות במציע כאמור כמציע שחזר בו מהצעתו. 

בנקאית, מעבר למועד תוקף הערבות המוארך, ולא ביקשה המועצה להאריך את תוקף הערבות ה

נתקבלה הסכמת מציע כלשהו, תיפסל הצעת המציע שלא הסכים להארכת תוקף הערבות הבנקאית 

שהופקדה על ידו כאמור, והמועצה תהא רשאית להמשיך בהליך המכרז ולבחור לאחר מכן בהצעת מציע 

נקאית, וזאת אף אם ההצעה שתוקף אחר אשר הסכים לבקשת המועצה להארכת תוקף הערבות הב

ערבותה לא הוארך כאמור, הייתה הצעה עדיפה. במידה והוארך המועד האחרון להגשת הצעות, תפרסם 

 המועצה מועד חדש לתוקף הערבות.

 במכרז שלא יצרף ערבות מכרז כנדרש לעיל, לא תדון ועדת המכרזים בהצעתו כלל והיא תפסל. מציע (ד)

דין, המועצה תהא רשאית, אך לא חייבת, לקבל הצעה על אף פגם בנוסח  בזאת כי, בכפוף לכל מובהר (ה)

הערבות, וזאת אם שוכנעה, לפי מיטב שיקול דעתה, כי הפגם שנפל בנוסח הערבות נעשה בתום לב וכי 

 אין בו כדי להקנות יתרון בלתי הוגן או לפגוע בעקרון השוויון בין המציעים. 

כל דין, המועצה תהא רשאית להציג את הערבות הבנקאית  לגרוע מכל זכות של המועצה לפי מבלי (ו)

לפירעון ולחלט את הסכום הנקוב בה )או כל חלק ממנו(, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מקום שבו 

המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים ו/או מסר למועצה מידע מטעה  במהלךהמציע נהג 

הצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות ו/או שלא עמד או מידע בלתי מדויק ו/או חזר בו מ

 במלוא התחייבויותיו בהתאם להצעה ולהוראות מסמכי המכרז.

לגרוע מהאמור מובהר בזאת במפורש, כי אם לא ימציא הזוכה למועצה את החוזה בנוסח המצורף  מבלי (ז)

אותם יש להמציא יחד עם למכרז זה, כשהוא חתום על פי הוראות מכרז זה, בצירוף כל המסמכים 

החוזה החתום, לרבות ערבויות, במועד שייקבע על ידי המועצה, תהא המועצה רשאית, בין היתר, לחלט 

 את הערבות הבנקאית שהזוכה הפקיד לטובתו.

   

  תהליך בדיקת ההצעות .13

 לשהי. או בהצעה כ ביותר, ההצעה בעלת הציון הגבוה ביותר אין המזמין מתחייב לבחור בהצעה הזולה (א)

רשאית למחול או לתקן טעות סופר או טעות טכנית בהצעה, ככל שאין בהם לדעתה כדי לפגוע  המועצה (ב)

  בעקרון השוויון, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

את ההצעות שהוגשו לתיבת  הו/או מי מטעממועצה בחן התלאחר המועד האחרון להגשת ההצעות,  (ג)

 לוא תנאי המכרז.המכרזים על מנת לוודא כי הן עומדות במ

את הזכות לקבל את ההצעה  הלעצמ תשומרמועצה בחן את הצעת המציע במלואה. כמו כן, המועצה תה (ד)

 כולה או חלק ממנה. לעניין זה:

למסור את כל העבודות נשוא מכרז זה או רק חלק מהן, לבעל ההצעה הטובה  תרשאיהמועצה  (1)

 .הכפי שיראה לביותר, או לפצל העבודה ולמוסרה לבעלי הצעות שונות, 

 לבצע את העבודה כולה או חלק ממנה בין ברצף ובין בשלבים. (2)
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פוצלה העבודה בין קבלנים שונים ו/או בוצעה בשלבים ו/או הורחבה המערכת, כאמור לעיל,  (3)

 מחירי היחידה של הציוד והעבודות לא יעלו על מחירי היחידה של הצעת הקבלן למכרז זה. 

הזוכה להתחשב, בין היתר, בכושרו של המציע, ניסיונו של המציע  בבחירת ההצעהת המועצה כן רשאי (ה)

עם מועצה של ה הבביצוע עבודות דומות, יכולותיו הארגוניות והכלכליות, טיב הציוד המוצע, ניסיונ

 אותו מציע בעבר ו/או נימוק אחר כפי שימצא לנכון המזמין.

מועצה המלצות וניסיון קודם. ה את הזכות שלא להתקשר עם מציע שאין לו הלעצמ תשומרעצה ומה (ו)

לפסול הצעה כשלהי, אף אם היא ההצעה הנמוכה ביותר, באם עלה ספק בנוגע לכושרו,  תהא רשאית

 תניסיונו או אמינותו של בעל ההצעה לבצע את החוזה המוצע או לעמוד את תנאיו. כמו כן, רשאי

 עם אותו מציע בעבר. הלבחון את ניסיונמועצה ה

להתחשב כלל בהצעה בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או חוסר התייחסות לתנאי  לא תרשאי מועצהה (ז)

בנספח המופיעים  המחירים המרבייםמהחורגים המכרז, באופן שלדעתו מונע הערכתה כדבעי. מחירים 

 פסילת ההצעה.יביאו ל 11

ם ו/או , בכל עת לפני בחירת הזוכה, לנהל משא ומתן עם מציע או כל המציעיתהיה רשאימועצה תה (ח)

לבוא בדברים עם כל מציע אודות הצעתו, לרבות השלמת פרטים חסרים ו/או הבהרות לפרטים קיימים 

 ו/או לגבי כל עניין הדרוש לצורך בחירת הזוכה.

ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המשתתף בעת הדיון בהצעתו, הסברים וניתוחי  (ט)

 ת כל ההסברים והניתוחים הנדרשים.מחיר, והמשתתף מתחייב למסור לוועדה א

 הועדה מתחייבת לשמור על סודיות בכל הנוגע לניתוחי מחירים שנמסרו לה לפי דרישתה ע"י המשתתף. (י)

אם יסרב משתתף למסור הסבר או ניתוח כלשהו כאמור, רשאית הועדה להסיק מסקנות לפי ראות  (יא)

 עיניה ואף לפסול את ההצעה.

הר כי ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המשתתף מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יוב (יב)

הבהרות ביחס להצעתו ו/או פרטים נוספים לרבות השלמת ו/או מסירת מסמכים לפי דרישת ועדת 

 המכרזים ו/או מי מטעמה.

מבלי לגרוע מן האמור, ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מכל מציע, בעת הדיון בהצעתו,  (יג)

, על גם לאחר פתיחת ההצעותם וניתוחי מחיר ו/או הבהרות נוספות, לשביעות רצונה המלאה, הסברי

מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור, והמציע מתחייב למסור את כל ההסברים 

 והניתוחים הנדרשים. סירב המציע לעשות כן, רשאית ועדת המכרזים לפסול את הצעתו.

לפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים אם יוכח לכאורה קשר  ועדת המכרזים רשאית (יד)

כזה ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים, ובכלל זה קשרי בעלות בין המציעים, קשרי 

משפחה, קשרים בין חברות אחיות, קשרים בין חברות בנות וכיוצ"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה 

תי סבירה בין אם ביחס לפריטים מסוימים ובין אם ביחס להצעה בכללותה תכסיסנית ו/או הצעה בל

 ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז.

המשתתף לא יהיה זכאי להעלות טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלשהן בגין הוצאות שהוציא ו/או  (טו)

ם משפטיים, בין אם הצעתו נזקים שנגרמו לו בקשר עם הכנת ו/או הגשת ההצעה ו/או הוצאות הליכי

 תתקבל ובין אם לאו, ובין אם הושלמו הליכי המכרז או שההליך בוטל, מכל סיבה שהיא.

 המזמין רשאי, עפ"י שיקול דעתו, להתעלם מפגמים טכניים בהגשת ההצעה ו/או לדרוש את תיקונם. (טז)
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  מועצהצוות מקצועי מטעם ה (יז)

 ."(הצוות המקצועיההצעות )להלן: "לבדיקת ודירוג  הרכיב צוות מקצועי מטעמת מועצהה

ועדת המכרזים רשאית להורות לצוות המקצועי לערוך כל בדיקה שלדעתה תבטיח את מירב היתרונות 

למזמין. בדיקות אלו יכולות לכלול בחינה של תכונות מסוימות של המערכות, טיב השירות, יכולת 

כרזים תבקש עבורו מידע נוסף לצורך ק את השירות הנדרש או כל נושא אחר שוועדת המהמציעים לספ

( איננו 13נספח קבלת החלטה. במידה ובמהלך הבדיקה יתגלה, כי המענה ב"טבלת דרישות המערכת" )

 תואם לממצאי בדיקת המועצה רשאית המועצה לשנות את הדרוג בהתאם לתוצאות בדיקתה. 

 אופן קביעת הזוכה במכרז .14

לכל אחת  איכות ומחירעל פי אמות מידה של וות המקצועי על ידי הצהצעות שעמדו בתנאי הסף ייבחנו 

 -, כדלקמן:מחבילות השירות

 .50% –איכות  (1)

 :הפרמטרים הבאיםציון האיכות יינתן לפי  (א)

חבילת בחינת התאמת  –" לדרישות המועצהחבילת השירות המוצעת התאמת " (1)

 . %15 -( להצעה המקצועית 12.1נספח )לדרישות המועצה השירות המוצעת 

המוצעת עונה על  חבילת השירותכיצד יבחן  מועצהות מקצועי מטעם הצו

בהתאם ו , לרבות תיאור מילולי וצילום מסכי המערכתמועצהדרישות ה

 .13.1למפורט בנספח 

לדרישות חבילת השירות המוצעת בסיום בחינת הקריטריונים ל"התאמת  .א

ציון הצעה והצעה, וייקבע " לכל ניקודהמועצה" הצוות המקצועי ייתן 

להתאמת המערכת לדרישות המועצה", לפי הפרמטרים הקבועים בנספח 

 להצעה המקצועית.  13.1

כל הצעה תקבל ציון בהתאם לחלק היחסי שקיבלה מסך הציון המרבי  .ב

 .נקודות 15יוכפל ב האפשרי לסעיף זה.  הציון שיתקבל 

 20%  -"הצגת היישומים המוצעים"  (2)

ההסבה וההטמעה הצגת תהליך , צעתחבילת השירות המושל  On-lineמצגת  .א

במהלך המצגת יושם . , עבור כל אחד מרכיבי המערכתי המציעהמוצעת על יד

 מפרט טכניבלדרישות המערכת המפורטות כמענה דגש על הפתרון המוצע 

 .(8)נספח ותמיכה בתהליכי עבודה 

דעת על כל -הצוות המקצועי ייתן חוות בחינת הפרמטרים הנ"ל,בסיום  .ב

 לפי", להצגת היישומים המוצעים, וייקבע "ציון רות מוצעתחבילת שי

 . להצעה המקצועית 213.בנספח הפרמטרים הקבועים 

הצגת היישומים ציון "ההצעה שזכתה בעבור כל חבילת שירות מוצעת  .ג

 .של פרמטר זה נקודותה 20 את מלוא המרבי תקבל" המוצעים

מקצועי" של ההצעה "הציון ה :ניקוד יתר ההצעות יהיה לפי הנוסחה הבאה .א

 .20"הציון המקצועי" של ההצעה שזכתה בציון המרבי *  /הנבחנת 
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המתייחסות לאשכול  ההמלצות שצורפו להצעהכמות  לפי - "המלצות"ציון  (3)

  . %51 -( להצעה המקצועית 331.נספח ) השירותים המוצע

, עבור אשכול השירותים המוצע ההמלצות שצורפוכמות לפי  תנוקד כל הצעה  .א

הם דורגה שביעות הרצון של הממליץ מהמציע "במידה רבה" או "במידה ב

עמידה בלוחות זמנים, בשלוש השנים ברבה מאוד" מאיכות העבודה ו

בנספח  הניקוד המפורט לפי ייקבע "המלצות"ציון .  (2020-8201האחרונות )

 . להצעה המקצועית 12.3

העבודה ולגרוע  המועצה רשאית לבצע סקר טלפוני מול הלקוחות/ מזמיני .ב

ממנין ההמלצות המלצות להן ניתנה חוות דעת שלילית על ידי הלקוח/מזמין 

 העבודה.

ההצעות שלא יגיעו לרף המינימאלי נקודות.  15הניקוד המרבי לסעיף זה הינו  .ג

לא ימשיכו לשלב בדיקת ההצעות הכספיות. בסעיף זה  נקודות איכות 5של 

י הצעות, תהא המועצה רשאית למרות האמור לעיל, ככל שיוגשו רק שת

 5-להעביר לשלב בדיקת ההצעות הכספיות גם מציעים שקיבלו פחות מ

 נקודות.

"ציון : יהיה לפי הנוסחה הבאההצעה לאשכול ב הציון המשוקלל והסופי של רכיב האיכות

 . "המלצות+ "ציון  "הצגת היישומים המוצעים" + "ציון התאמת המערכת לדרישות המועצה

 . 0%5 –מחיר  (2)

 מעטפות הצעות המחיר של המציעים ייפתחו לאחר שיסתיים שלב בחינת האיכות. (א)

 ציון המחיר ייקבע כדלקמן: (ב)

 הצעת מחיר תבדק עבור כל חבילת שירותים מוצעת. (1)

תוכפל  12בנספח של המציע עבור כל אחד מן הרכיבים המנויים  הצעת המחיר (2)

 "(. המחיר המשוקלל"במספר היחידות, כפי שהוגדר עבור אותו רכיב )להלן: 

יסוכמו לכדי הצעת המחיר של  סך המחירים המשוקללים בכל אחת מן הטבלאות (3)

 חבילת שירותים עבור מערכות הוועדה.  המציע עבור 

 של רכיב המחיר.נקודות ה 50את מלוא ביותר תקבל הזולה חבילת השירותים  (4)

ילת חבהצעת המחיר לסכום : יהיה לפי הנוסחה הבאהיתר ההצעות ניקוד  (5)

 .50*  נתהנבחבהצעה  סכום ההצעהביותר /  הזולההשירות 

של רכיב המחיר ורכיב האיכות עבור כל אחת מחבילות השירותים הציון המשוקלל והסופי  (3)

 " + "ציון רכיב המחיר"איכות"ציון רכיב ה – יהיה לפי הנוסחה הבאה

 

 חתימה על נוסח ההסכם והשבת ערבות מכרז .15

הזוכה להמציא  המציעהזוכה. על  למציעמועצה ודיע על כך התכה במכרז, נקבעה הצעתו של משתתף כזו (א)

 ממועד קבלת ההסכם לחתימות. ימים 7את כל המסמכים הנדרשים עפ"י המכרז, תוך  מועצהל
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לא הומצאו המסמכים הנדרשים חתומים ע"י הזוכה, כנדרש במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל,  (ב)

תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את מועצה תו, היחשב המשתתף כמי שלא עמד אחר הצע

 מפורט לעיל.כ ערבות המכרז, כאמור בסעיף ערבות המכרז

 משתתף במכרז יהיה זכאי להשבת ערבות המכרז שצורפה להצעתו וזאת כדלקמן:  (ג)

 עם קבלת הודעה כאמור. - למשתתף שהצעתו נפסלה על הסף (1)

 ..עם בחירת קבלן זוכה – חר לביצוע העבודותלמשתתף שהצעתו לא נפסלה, אך הוא לא נב (2)

עם חתימתו של ההסכם המצורף, והמצאת ערבות ביצוע  - למשתתף שנבחר לבצע את העבודות (3)

  ואישורי ביטוח כנדרש במסמכי המכרז.

 לחילוט הערבות כאמור לעיל.מועצה אין באמור כדי לגרוע מזכותה של ה (ד)

 נהל מו"מ עם הזוכה לאחר זכייתו וטרם חתימת החוזה.הבלעדי, ל ה, על פי שיקול דעתתרשאימועצה ה (ה)

 ביטול הזכייה במכרז .16

לבטל את זכייתו. אין  תהיה רשאימועצה תמציע שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז. ה (א)

על פי כל דין ועל פי מסמכי המכרז, לרבות הזכות לחלט  מועצהשל ה הבסעיף זה כדי לגרוע מזכויותי

. המציעים לא יהיו זכאים לכל פיצוי, שיפוי או תשלום כלשהו בגין השתתפותם במכרז מכרזה את ערבות

 או עקב כך.

לבטל את זכיית הזוכה במכרז בכל אחד מבין  תהיה רשאימועצה תמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ה (ב)

 המקרים הבאים. כדלקמן:

ו/או הציע שוחד  קיימות הוכחות, להנחת דעתו, כי הזוכה ו/או אדם מטעמו נתןמועצה בידי ה (1)

ו/או מענק ו/או שי ו/או מתת ו/או זיכוי ו/או טובת הנאה כלשהי בקשר עם המכרז ו/או הזכיה 

 במכרז ו/או בקשר להסכם נשוא מכרז זה או ביצועו.

תברר כי הצהרה כלשהי של הזוכה שניתנה במסגרת המכרז אינה נכונה או הזוכה לא מועצה הל (2)

 , היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז.ועצהמגילה עובדה מהותית אשר, לדעת ה

היה בו כדי מועצה הוטל עיקול, אחד או יותר, על נכסי הזוכה, כולם ו/או חלקם, אשר לדעת ה (3)

להשפיע על יכולתו של הזוכה לבצע את השירותים במסגרת המכרז, והעיקול האמור לא הוסר 

 )שבעה( ימים מיום ביצועו/ביצועם. 7לחלוטין בתוך 

מונה לנכסי המציע הזוכה, כולם ו/או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע, או שמונה לזוכה מפרק  (4)

 14זמני או קבוע, או מנהל מיוחד, מונה נאמן בהקפאת הליכים והמינוי כאמור לא בוטל בתוך 

)ארבעה עשר( ימים ממועד קביעתו, לחלופין הוגשה בקשה לפירוק ו/או הקפאת הליכים כנגד 

 וכה.המציע הז

)עשרים וחמישה אחוזים( או יותר מזכויות השליטה במציע  25%, כי הועברו מועצההתברר ל (5)

 .מועצההזוכה, ללא הסכמה מראש ובכתב של ה

אם נפתחה חקירה פלילית. או ננקטו הליכים פליליים כנגד המציע הזוכה ו/או כנגד מי מבעלי  (6)

 מניותיו ו/או מנהליו ו/או מי מעובדיו הבכירים.

ו/או את  המכרזלהגיש את ערבות מועצה ה תהזכייה במכרז בנסיבות המפורטות לעיל, רשאי בוטלה (ג)

, ואותו זוכה שזכייתו הערבות הביצוע של הזוכה לגביה וכן למסור את ביצוע המכרז למי שייקבע על יד

 על כל הפסד ישיר או עקיף שיגרם לו בגין כך.  מועצהבוטלה יפצה את ה
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 1נספח 

 

 תאריך _______

 נוסח כתב ערבות מכרז

 לכבוד 

 הגלבועהמועצה האזורית 

 מספר ערבות בנקאיתהנדון: 

 

"( אנו ערבים בזה המציעעל פי בקשת _________________ מספר זיהוי _________________ )להלן: " .1
אלף  שלושים)₪  30,000 ילוק כל סכום עד לסך כולל של "( לסהמועצה)להלן: " הגלבועכלפי המועצה האזורית 

להבטחת מילוי 22/22"( וזאת בקשר עם השתתפות המציע במכרז מס' סכום הערבותשקלים חדשים( )להלן: "
 כל התחייבויות המציע ע"פ תנאי המכרז.

 

ינו באופן ימים ממועד קבלת דרישתכם על יד 7לפי דרישתכם הראשונה בכתב, תוך תקופה שלא תעלה על  .2
המפורט להלן, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה, ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות, מבלי להטיל עליכם 

 חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המציע.
  

ת בכתוב כל דרישה לתשלום מכוח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף ____________ .3
 ידי המוסמכים מטעם המועצה. -____________________ כשהיא חתומה על

 לעניין סעיף זה, דרישה אשר תימסר בפקס או בדוא"ל, לא תיחשב כדרישה. 
 

לעיל ייעשה על ידנו, בדרך של העברה בנקאית לחשבון המועצה עפ"י הפרטים שיימסרו  2התשלום כאמור בסעיף  .4
 עפ"י שיקול דעתכם הבלעדי.  –המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם על ידכם בדרישתכם או באמצעות 

 
בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. כל דרישה כולל( ) 26/10/22ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .5

 עפ"י ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

 כבוד רב,ב 
____________ 

)חתימת מורשי החתימה מטעם 
 הבנק + חותמת הבנק(

____________ 
 תאריך

 ________________שם מוציא הערבות )בנק(: ______
 _________________ __מספר /שם הסניף: ___________

 _______________________ מס' פקס: ______מס' טלפון: 
 ערבות: __________________________כתובת למשלוח דרישת מימוש ה
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 2נספח 

 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו
 

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

 שמש בתפקיד ________________ כ_______________________  )שם המציע(.. הנני מ1

 . הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע.2

 :.  יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן3

 ;***ביותר משתי עבירות **אליו לא הורשעו *המציע או בעל זיקה 

, אך במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז חלפה ***ביותר משתי עבירות **אליו הורשעו *ו בעל זיקההמציע א 
 שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 .1976-ו"ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה" * 

 .31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –** "הורשע" 

או עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא  1987-ז"עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ " –"עבירה ***
לחוק להגברת  2. ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 1991-א"כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ

 ות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק., גם עבירה על הורא-2011ב"האכיפה של דיני העבודה, התשע

 :יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן. 4

"( חוק שוויון זכויות)להלן: " 1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  –חלופה א'   
 אינן חלות על המציע.

 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן. 9הוראות סעיף  –חלופה ב'    

 :יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות להלן –לעיל  4. למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף 5

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ –( 1חלופה ) 

ל משרד העבודה הרווחה והשירותים "עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ 100המציע מעסיק  –( 2חלופה ) 
לשם קבלת הנחיות בקשר  –לחוק שווין זכויות, ובמידת הצורך  9החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

שירותים החברתיים לפי הוראות ל משרד העבודה הרווחה וה"ליישומן. במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ
( הוא מצהיר כי פנה כנדרש 2( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה )2חלופה )

 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן. 9ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה  –לעיל  4. למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף 6
 ימים ממועד התקשרותו עם המזמין )ככל שתהיה התקשרות כאמור(. 30והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 . הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.7

          __________ 

 )חתימת המצהיר(

 

------------------------------------------------------------------------------- 

 חתימה ע"י עו"ד אימות

 

אני הח"מ , עו"ד  ________________,  מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______ פגשתי את מר 

היה צפוי ______________  נושא ת.ז  ____________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי י

 לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתותו.

 

___________________      ____________________ 

 עו"ד חתימה+חותמת        תאריך 
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------------------------------------------------------------------------------- 

 לתאגיד -ך דין אישור עור

 

אני , הח"מ_____________, עו"ד מאשר בזאת כי התצהיר נחתם על ידי ה"ה ______________, ת"ז 

___________, המורשה בחתימתו לחייב את חברת _______________ המציעה ב___________ )להלן: 

 "המציעה"( בהתאם להוראות תקנון המציעה ובהתאם לכל דין.

            

___________________      _____________________ 

 עו"ד חתימה + חותמת        תאריך
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 3נספח 
 המציעאישור על ניסיון 

 
 עמידה בתנאי הסףהוכחת פירוט ניסיון קודם לצורך 

 
פוי/ה לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צ___________ אני הח"מ ____________ ת.ז. 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם ______________________________ ח.פ./ח.צ/ת.ז.  .1
 "(.המכרז" -" והמציע)להלן: " 22/22  _____________, המציע במכרז פומבי

 :שהמציע לא עומד באחד מהתנאים יש למחוק אותוככל  – (2)3(, 1)3הוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף  .2
 

של תוכנה לניהול )יש למחוק את המיותר( הבעלים ו/או בעל זכויות לשיווק והפצה הנני מצהיר כי המציע הינו  2.1

של תהליכי תכנון, רישוי ובניה בוועדה לתכנון ובניה הכוללת את כל הפונקציות הבאות: מערכת רישוי ובניה; 

מערכת )להלן: "על הבנייה; מערכת מעקב תב"ע; מערכת השבחה והיטלים; ניהול ייעודי קרקע מערכת פיקוח 

 .לניהול וועדה"(

אין מניעה כי חלק מהפונקציות הנ"ל תהיינה בבעלות המציע ולגבי אחרות המציע  -יובהר כי לעניין תנאי סף זה 

 יהיה בעל זכות שיווק והפצה.

 13.3המלצות מלקוחות בהתאם לנוסח המצורף בנספח ף, על המציע לצרף לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הס

* ככל שהמציע הינו בעל זכות שיווק והפצה של תוכנת הניהול, יצורף להצעה מכתב מהבעלים של תוכנת הניהול 

 בדבר זכות המציע לשווק ולהפיץ את תוכנת הניהול.

 

של תוכנה לניהול  )יש למחוק את המיותר(  ת לשיווק והפצההנני מצהיר כי המציע הינו הבעלים ו/או בעל זכויו 2.2

 ."(GISמערכת והפצה של מידע גיאוגרפי )להלן: "

 13.3המלצות מלקוחות בהתאם לנוסח המצורף בנספח לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף, על המציע לצרף 

עה מכתב מהבעלים של תוכנת הניהול * ככל שהמציע הינו בעל זכות שיווק והפצה של תוכנת הניהול, יצורף להצ

 .GISמערכת ה בדבר זכות המציע לשווק ולהפיץ את 

 

 (:3) 3הוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף  .3
שירותי אספקה, התקנה, הטמעה ועבודות תחזוקה  ברצףהמציע סיפק  2022-2020השנים במהלך  כי מצהירהריני 

 שתיועדות לתכנון ובניה, מתוכם לפחות  שלושחות עבור לפ GISשוטפת של מערכת לניהול ועדה ו/או מערכת 

 יובהר, כי דרישת הניסיון: מערכות עבור וועדות לתכנון ובניה במועצה אזורית.

 ברצף אצל כל גוף בנפרד. שנתייםהינה עבודה במשך  -

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

אישורי ביצוע חתומים  - 13.3בהתאם לנוסח המופיע בסעיף  אישורי לקוחותעל המציע לצרף  -

 ע"י הלקוחות עבורם בוצעו השירותים הנדרשים בתנאי הסף. 
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 כדלקמן: .4

 
  

 שם הגוף 
 

איש קשר ומס' 
 טלפון

סוג השירותים/ 
 העבודות 

)יש למחוק את 
המיותר, ככל 

שהעבודות 
והשירותים לא 
 ניתנו לאותו גוף(

פירוט מהות העבודות/ 
 שירותים ה

מועד/ תקופת 
מתן השירותים 

)לציין חודש 
 ושנה(

1  
 
 
 

אספקת מערכת  
מידע בתחום ניהול 

 בניה, תהליכי רישוי
פיקוח בניה ומידע 

  GISתכנוני/ 

  

2  
 
 
 

אספקת מערכת  
מידע בתחום ניהול 
תהליכי רישוי בניה, 
פיקוח בניה ומידע 

  GISתכנוני/ 

  

3  
 
 
 

אספקת מערכת  
ום ניהול מידע בתח

תהליכי רישוי בניה, 
פיקוח בניה ומידע 

  GISתכנוני/ 

  

4  
 
 
 

אספקת מערכת  
מידע בתחום ניהול 
תהליכי רישוי בניה, 
פיקוח בניה ומידע 

  GISתכנוני/ 

  

5  
 
 
 

אספקת מערכת  
מידע בתחום ניהול 
תהליכי רישוי בניה, 
פיקוח בניה ומידע 

  GISתכנוני/ 

  

6  
 
 
 

אספקת מערכת  
מידע בתחום ניהול 
תהליכי רישוי בניה, 
פיקוח בניה ומידע 

  GISתכנוני/ 

  

 .עבורם בוצעו השירותים המפורטים בטבלה לעיל מזמיני העבודהלטופס זה מצורפים אישורי ביצוע חתומים ע"י  .5

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .6

  

 __________________                                              ____________________ 

 חתימת המצהיר                                                                תאריך                   

 

 אישור עו"ד

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ________________, שכתובתו 
ר לי באופן אישי / אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה ______________________ המוכ

_________________, והמוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי 
 יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

 

_______________________              __________________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד       תאריך     
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 4 נספח
 אישור רו"ח על היקף ההכנסות ועל יכולת כלכלית ופיננסית

 לכבוד
 הגלבועהמועצה האזורית 

 תאריך:_______________

 חוות דעת רואה חשבון של המציעהנדון: 

"(, המציע)להלן: " 22/22_____________  )שם המציע( המציע במכרז פומבי מס' לבקשתכם וכרואי החשבון של 

 :הנני לדווח ולאשר כי

  .הננו משמשים כרואי החשבון של המציע (1

 ברשימת החשבונות המוגבלים של בנק ישראל. המציע אינו לקוח מוגבל  (2

 הסדר נושים. לא תלויה ועומדת לגבי המציע בקשה לכינוס נכסים/ פירוק/ הקפאת הליכים/ (3

                                    הרינו לאשר בזאת שמחזור העסקים הכספי )הכנסות לא כולל מע"מ( של המציע _____________, ח.פ./ע.מ.  (4

 הינם כמפורט להלן, בכל אחת מהשנים המפורטות להלן:

 _______________ ₪.  2018בשנת המס  
 ₪._______________   2019בשנת המס  
 _______________ ₪.    2020בשנת המס 

בהתאם להצהרת המציע, הריני/ מאשר/ים כי לא רשומה הערת "עסק חי" לגבי המציע ולמיטב ידיעתי/נו לא  (5

 קיים חשש ולא קיימת כוונה לרשום הערת "עסק חי" בטווח הזמן הנראה לעין.

     
 

 בכבוד רב,                      
 
 
 

_______________________ _______________________ _______________________ 

 חתימה וחותמת )רו"ח( תאריך שם
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  5נספח 
 תצהיר לעניין שמירה על דיני עבודה

____________ מס' ית חתימה מטעם __\ת ת"ז מס' ____________ מורשה\נושא______________ אני הח"מ

ה לכל \"(, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפויהמציעזיהוי/ח.פ._________)להלן: "

     -ת בזאת ובכתב כדלקמן\ה ומתחייב\העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר

יהם של עובדי החברה לפי דיני המציע, בעלי השליטה בו ומנהליו מקיימים את חובותיהם בדבר שמירת זכויות .1
העבודה כהגדרתם להלן, ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה החלים על החברה, ככל שחלים הסכמים או צווים 

 כאמור.
לעיל  1המציע, בעלי השליטה בו ומנהליו מתחייבים כי ימשיכו לשמור על זכויות עובדי החברה המופרטות בסעיף  .2

 מכרז זה. במהלך כל תקופת ההתקשרות מושא
המציע, בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו להגשת ההצעה במכרז זה, בשל הפרת דיני  .3

לחוק  5העבודה כהגדרתם להלן, ולא נקנסו בשנה שקדמה להגשת ההצעה במכרז זה ע"י מפקח שמונה לפי סעיף 
יני העבודה, וכן לא הורשעו בעבירה לפי חוק , ביותר משני קנסות בשל הפרת ד1985-העבירות המינהליות, תשמ"ו

 3ולחילופין חלפה שנה ממועד ההרשעה או אם הורשעו פעמיים או יותר, כי חלפו  1987-שכר המינימום, תשמ"ז
 שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרון.

שת המציע בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשע בעבירה של העסקת עובדים זרים בשלוש השנים שקדמו להג .4
 ההצעה במכרז זה.                                                                                

המציע, בעלי השליטה בו ומנהליו מצהירים כי הם מקיימים ומתחייבים כי ימשיכו לקיים את כל הוראות הדין  .5
 בעניין עובדים זרים.

 נחשבים לקנסות שונים.       –במועדים שונים  אך -ידוע לי כי מספר קנסות בגין אותה עבירה .6
 -לעניין תצהיר זה

, אשר שר התעשייה 1969-החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-"דיני העבודה"

                                           המסחר והתעסוקה ממונה על ביצועם.                                                                     

ה כי שמי הוא_____________________ כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי \הנני מצהיר

 תוכן הצהרתי אמת.

 תאריך____________________ 

 _____________שם המצהיר +חתימה 

 

 אימות חתימה

 מאשר בזאת  כי החברה__________________  מ  עו"ד______________ אני הח"

רשומה  בישראל עפ"י דין וכי ה"ה_____________________________________ מוסמך להצהיר ולהתחייב 

 בשם החברה הנ"ל.

 ה כי ביום_______ בחודש_________ בשנת_______  הופיע בפניי במשרדי \כמו כן אני מאשר

המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת  \זהות______________’ ___  ה"ה מסב______

 וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתתו. 

 ____________________                            ____________________ 

 חתימה                                                 תאריך
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  6נספח 
 תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות

 תצהיר

ית חתימה מטעם ____________ מס' \ת ת"ז מס'______ מורשה\נושא_________ אני הח"מ מר/גב  .1
ה \האמת וכי אהיה צפוי "(. לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר אתהמציעזיהוי/ח.פ._________)להלן: "

 ת בזאת ובכתב כדלקמן:  \ה ומתחייב\לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר

( לחתום על תצהיר זה בתמיכה המציע"הוסמכתי כדין על ידי ________________) להלן: " .1
 "(.המכרזלהצעה למכרז__________________ ) להלן: "

 לית, לרבות:המציע לא הורשע  בכל עבירה פלי .2

; פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[; 1952-בעבירות לפי חוק מס קניה )סחורות ושירותים(, תשי"ב
-; חוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח1975-פקודת המכס ]נוסח חדש[; חוק מס ערך מוסף, תשל"ו

שעות למעט הר, 1977-לחוק העונשין, תשל"ז 438עד  414-ו 393עד  383, 297עד  290; סעיפים 1978
 . 1981-שנמחקו או התיישנו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א 

המציע הורשע בעבר בחשד לביצוע העבירות  .3
הבאות:___________________________________________________ )יש לפרט מתוך 

 העבירות המנויות לעיל(

דע הקיים ו/או שיהיה קיים אודות הואיל וכך אני נותן/ת בזאת את הסכמתי מראש למסירת כל המי .4
המציע במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל, על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, 

 . 1981-תשמ"א

 הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת ההתקשרות של המועצה עם הזוכה במכרז שבנדון.  .5
 
 
 

_________________  _____________ ____________________   ________     
 תאריך            חתימה וחותמת עו"ד  תאריך        שם חתימה וחותמת 

 
 

 הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/ חבר במציע    של המציע/חבר במציע
 הינם מורשי חתימה מטעמו, ורשאים  לחייב אותו בכל עניין

 הקשור ו/או הנוגע למכרז.
 החתומים בשם המציע הוזהרו על הריני מאשר בחתימתי, כי

 ידי להצהיר את האמת  וכי  יהיו  צפויים לעונשים הקבועים
 בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו

 בפני על נספח זה.  
 
 

 אם ממלא הנספח הינו אדם פרטי ולא תאגיד:
 
 
 

_________________  _____________    _______________________ ______ 
 תאריך                    חתימה וחותמת עו"ד  תאריך         שם + חתימה

 
 הריני מאשר בחתימתי כי  החתום  הוזהר על ידי להצהיר
 את האמת  וכי  יהיה  צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם

 לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור, חתם בפני על נספח זה.
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 8 נספח

 מפרט טכני
 ט טכנימפר

 כללי .1

 -ומשתרעת על שטח של כ 1949, הוקמה בשנת הגלבוע, הפרושה למרגלות רכס הגלבועמועצה אזורית  .1.1

יישובים  6מושבים,  14קיבוצים,  8יישובים ) 33 -תושבים, ב 32,000 -דונם, בהם מתגוררים כ 250,000

 .כפרים ערביים( 5 -קהילתיים ו

ניהול מידע אודות תהליכי עבודה בוועדה לתכנון ובניה, המועצה מבקשת ליישם מערכת אינטגרטיבית ל .1.2

 .   נוסף וניהול מידע גיאוגרפי , ניהול תשתיות רטובותלניהול נכסי המועצה

המערכת המבוקשת תחולק לנושאים בהתאם לתחומי ההתמחות אולם טבלאות מרכזיות תהיינה  .1.3

 משותפות לכלל היישומים ומידע ינוהל ללא צורך בשכפול נתונים.

 ן, הפונקציונאליות ותוצריהן, על תכונותיהוועדהת בות והפועלות הקיימועל מנת להסיר כל ספק, המערכ .1.4

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

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

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

המידע תאפשר את עבודת המשתמשים ממשרדי המועצה האזורית ומכן ממשרדי תאגיד המים המערכת  .1.5

 "קולחי הגלבוע".  

 משתמשים  .2

 גופים משיקים למועצה כגון:המערכת משמשת את הוועדה לתכנון ובניה, מחלקת הנדסה וכן  .2.1

 החברה הכלכלית .2.1.1

 קולחי גלבוע –תאגיד המים  .2.1.2

 חברה כלכלית .2.1.3

 מתנ"ס המועצה .2.1.4

 להלן פרוט מספר המשתמשים כיום במערכת המידע: .2.2

 מספר משתמשים במועצה מודול

ניהול ישיבות 
 3 הוועדה

 8 רישוי בניה

 4 ניהול תב"ע

 4 ייעודי קרקע

 3 השבחה

 GIS 20מערכת 
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 עובדים. 12 –המשתמשים יש גישה למודול אחד יותר.  סה"כ בוועדה לתכנון ובניה כ לחלק מ .2.3

 מערכות מידע במועצה ובארגונים משיקים – תאור מצב קיים .3

 מערכות מידע במועצה: .3.1

 מערכת גביה של החברה לאוטומציה .3.1.1

 מערכת רישוי עסקים של חברת רמה  .3.1.2

 City Connectמערכת מוקד עירוני של חברת  .3.1.3

 "ל של פיקוד העורףמערכת שוע .3.1.4

   EPRחברת  מערכת רווחה של .3.1.5

 מידע בתאגיד המים "קולחי גלבוע" ת ומערכ .3.2

 מערכת גביה של חברת פריוריטי סיטי  .3.2.1

 תחנת מרוחקת של מערכת המידע לניהול רישוי ופיקוח בניה .3.2.2

 

 אשכול מערכת מידע לניהול הוועדה ומחלקת נכסים – תאור מצב קיים .4

במשרדי בשרת  ההתקנמבוססת על המידע מערכת ידע של חברת קומפלוט.  הוועדה עושה שימוש במערכת מ .4.1

 .  MS-SQL2008 r2ומסד נתונים  המועצה

 Windows.  שרת המערכת עובד עם מערכת הפעלה  מבוצע על ידי מחלקת המחשוב של המועצהניהול שרת  .4.2

server 2008 r2. 

שתמשים קיימת גישה למודול רישוי .   לכל הממשתמשים 12במערכת המופעלת כיום בוועדה עובדים  .4.3

 ומודול ייעודי קרקע. , מודול השבחהופיקוח בניה, מודול מעקב תב"ע

 1600-כבקשות להיתר,  10,000-כ תיקי בניה במערכת הממוחשבת, 10,000-כבמודול רישוי בניה קיימים  .4.4

  (.Giga 170-כוועדה ) למערכת ניהול קושרו ובקשות להיתר נסרקו על ידי הוועדה  10,000–כ תיקי פיקוח.

 הבקשות מצויות בשרת הוועדה.

 בתוקף. תכניות בנין עיר  400 -בתחום התכנון של הוועדה חלות  כ .4.5

 .כחלק משלב ההקמה קלוטים נתוני נכסים ונדרש להסבם למערכת החדשההקיימת במערכת המידע  .4.6

 

 GISאשכול מערכת מידע לניהול מידע גיאוגרפי =  – תאור מצב קיים .5

 ( .  GISשימוש במערכת מידע של חברת קומפלוט לניהול המידע הגיאוגרפי ) יםעושמים הה ותאגיד המועצ .5.1

מצויים בחוות ה Arc GIS Serverשל המועצה מבוססת על שירותי "ענן" בטכנולוגיית  GISמערכת ה  .5.2

 השרתים של החברה לאוטומציה החדשה.

(, גושים, חלקות, שכבת קומפילציה) תכנוני מידע הכוללים רבים בתחומיםמכילה שכבות   GISמערכת ה  .5.3

להלן קישור  .ועוד ארנונה, תכסיותוביטחון, עסקים, תשתיות,  חירום"ל, בנתשכבות שמקורן בנתוני 

 https://v5.gis-net.co.il/v5/Gilboa הקיימת של המועצה: GISלמערכת ה 

https://v5.gis-net.co.il/v5/Gilboa
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. תצלום האורתופוטו SIDו  ECWתצלום אורתופוטו שסופק למועצה בפורמט  2020בשנת עה ביצהמועצה  .5.4

 2019ו  2017,2015, המועצה מנהלת בנוסף צילומי אוויר קודמים משנת  .ס"מ לפיקסל 5בוצע ברזולוציה של 

 .ות שונותברזולוצי

, ווים כחולים של תוכניותגישה לשירותי מיפוי של מנהל התכנון לצורך הצגת קהקיימת  GISלמערכת ה  .5.5

 .וכן שכבה של גבול מרחב התכנון שכבת ייעודי קרקע של המנהל

ומערכת לצילום  City Connectמערכת  ,מערכת מצלמותאתר המועצה, לקושרת מ  GISמערכת ה  .5.6

 אלכסוני

  :השירותים הנדרשים .6

 השירותים המבוקשים מחולקים לשני אשכולות: .6.1

כולל שירותים בתחום  –ם הוועדה לתכנון ובניה ומחלקת נכסים אשכול שירותי מערכות מידע בתחו .6.1.1

רישוי ופיקוח בניה, מעקב תב"ע, השבחה, ייעודי קרקע, אתר האינטרנט של הוועדה לתכנון ובניה, 

 ניהול נכסי מועצה.

כולל קליטת נתוני תשתיות רטובות  – GISאשכול שירותי מערכות מידע בתחום המידע הגיאוגרפי  .6.1.2

.  מערכת ת רצף מתוכניות שונות )תוכניות עדות, תוכניות תכנון, סקר נכסי תשתיות(ויצירת שכבו

 המידע תאפשר עבודה בתחנות עבודה, במשבר תקשורת, ללא גישה לרשת האינטרנט. 

 :יכללועבור כל אחד מהאשכולות  השירותים .6.2

ממשרדי  אחזור וקליטת נתונים )ללא הגבלת מספר המשתמשים( שתאפשראספקת מערכת מידע   .6.2.1

 המועצה וכן עבודה באמצעות ניידים כגון מחשבי לוח/ טלפונים חכמים.

, ללא תלות בספק חיצוני יתאפשרעדכון המידע  עדכון עצמאי ומלא של נתוני המערכת.לאספקת כלים  .6.2.2

  ובצורה קלה ופשוטה למשתמש הפשוט, וללא ידע מקצועי מיוחד.

רותי המועצה ו/או באמצעות ש תקנתם בשרתוה הסבת נתונים מהמערכת הקיימת למערכת המוצעת .6.2.3

המציע יסופקו משרתי הרי מערכות הענן ואחסון המידע  "ענן". ככל ששירותים יסופקו משרתי "ענן"

 הממוקמים בחוות השרתים שלו. 

 רועים במטרה להתאימן לדרישות הוועדה.יטיוב של טבלאות מרכזיות במערכת כגון טיוב טבלת א .6.2.4

ישויות מרכזיות של המערכת כגון: תוכנית בנין וקישורם לל מסמכים סרוקים ניהול ארכיב דיגיטלי ש .6.2.5

 .  GISמערכת ה עיר, בקשה להיתר, תיק בניין, תיק פיקוח, השבחה, נכס, ו

ובהתאם להנחיות  בכפוף למערך הרשאות, אינטרנט של הוועדה לתכנון ובניההקמה ותפעול אתר   .6.2.6

 ם לדרישות החוק אליהם תהיה המועצה כפופה., דרישות להנגשת אתרים ובהתאמנהל התכנון

התאמת המערכת , והתאמתה לשינויים טכנולוגיים בתקופת ההסכם עדכון גרסאות של המערכת .6.2.7

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

וזכויות בניה יטת נתוני תוכניות קל -עבור אשכול מערכת מידע לניהול הוועדה ומחלקת נכסים  .6.2.8

 .9התאם למפורט בנספח בלמערכת ייעודי קרקע וביצוע עדכונים 

 .GISקליטת נתוני תשתיות מתוך תוכניות למערכת ה  -עבור אשכול מערכת מידע גיאוגרפית  .6.2.9

ירותי הדרכה למשתמשים במהלך תקופת וש תמיכה במשתמשים באמצעות מוקד שירות טלפוני .6.2.10

 .בנספח הטכניכמפורט  ההסכם
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בהתאם לאפיון והגדרת מועצה ממשקים לכלל המערכות הפועלות או שיופעלו בעתיד ביישום  .6.2.11

 המזמין.

 

 דרישות טכנולוגיות  .7

 המערכת המוצעת תתבסס על סביבת פיתוח נפוצה ועל בסיס נתונים ידוע ומוכר.  .7.1

ן". המועצה מעדיפה, המערכת המוצעת תסופק כמערכת מותקנת בשרת המועצה או כמערכת מופעלת ב"ענ .7.2

כי הפתרון שיסופק יהיה פתרון "בענן" ויינתן ניקוד גבוה יותר לספק שיצע את הפעלת המערכת לניהול 

 וועדה כמערכת ב"ענן".

 ( כחלק מפתרון ה"ענן".DRהמציע יספק שירותי התאוששות מאסון ) .7.3

, אתר האינטרנט GIS כגון: מערכת ה מועצהמערכות מידע שתהינה זמינות למשתמשים מחוץ למשרדי ה .7.4

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

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

 ורגולציה ככל שתידרש. ISOלתקני 

 .Plug Inת דפדפן ללא התקנת תהיה באמצעו GISהגישה למערכת ה  .7.5

,ביצוע גיבויים ואבטחת המידע בהתאם למדיניות  WAFכולל  Fire wallהמציע יהיה אחראי על שירותי  .7.6

 שתוגדר על ידי המועצה ובהתאם לכל רגולציה שתקבע ותחייב את המועצה ו/או הוועדה לתכנון ובניה.

נת להפעיל את המערכת.  המציע יהיה אחראי המציע יהיה אחראי לכל חומרה, תכנה רישיונות וכד' על מ .7.7

 לשרותיי גבוי ושחזור בחוות השרתים.

ובסיס הנתונים בעמדות לשעת חירום  מערכתהתקנת ה -עבור אשכול מערכת מידע גיאוגרפית  בנוסף,  .7.8

במועצה. המערכת לשעת חרום תופעל בלפחות שתי תחנות עבודה שיוגדרו על ידי המועצה. מערכת החירום 
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באופן אוטומטי אחת ליום/שבוע/חודש בהתאם לדרישות המועצה.   המערכת תאפשר עבודה  תתעדכן

 .LANתקינה של היישום גם בעת ניתוק היישום מרשת 

 

 ממשק משתמש .8

 לממשק המשתמש חשיבות רבה בתהליך בחירת המערכת ועל כן חשוב שהמערכת תהיה קלה לתפעול .8.1

 .ותית למשתמשיםדוידי

ודה בריבוי מסכים ובעבודה במסכים גדולים. חלונות העבודה יתאימו את עצמם מערכת המידע תתמוך בעב .8.2

 בצורה מיטבית בהתאם למסך המשתמש.

 ממשק המשתמש במערכת יהיה אחיד בכל המודולים ופקדים זהים יבצעו פעילויות זהות. .8.3

ש חיווי בביצוע פעולה מתמשכת יוצג למשתמ. בלחיצה על פקד המשתמש יקבל חיווי על השלמת הפעילות .8.4

 על כך שהפעילות המבוקשת בביצוע.  

מסכי הפעילות יהיו אחידים כך שלא ימצאו "חלונות קופצים" במקומות שונים או טקסט קבוע שמופיע כל  .8.5

 פעם במיקום אחר.

ממשק המערכת יהיה גמיש וניתן יהיה, ללא ביצוע שינוי בקוד המערכת, לבצע התאמות של מסכים ושדות  .8.6

  .וחלוקת מסך , לרבות צמצוםמערכת

המערכת תתמוך בצורה מלאה בשפה העברית ובכלל זה שמות הפקדים, תפריטים, מסכי העזרה, מדריך  .8.7

 המשתמש למנהל המערכת ולמשתמש הקצה. 

למשתמש בעברית כחלק מהיישום תיעוד , יצורף למערכת פעולותעל מנת לסייע למשתמש בביצוע  .8.8

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

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

 תהליכים, חילול מסמכים, דוחות וכד'.

התאמת תפריטי המערכת בהתאם לצרכי המשתמש. לכל משתמש ניתן יהיה תאפשר מערכת המידע  .8.9

 חלונות העבודה בהתאם לתפקידו וצרכיו. להתאים את 

בצורה פשוטה תוך ביצוע השלמת ערכים בעת הקלדת ערך  מרובה ערכים המערכת תאפשר חיפוש מידע .8.10

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

המערכת תאפשר ניתוח פעילויות של משתמשים ותאפשר בדיקה של משתמשים שנכנסו למערכת ותיעוד  .8.11

 עיקריות.פעולות 

המערכת תאפשר הגדרת ממשק משתמש וברירות מחדל בהתאמה לתפקיד המשתמש ופעילותו המרכזית  .8.12

במערכת. לדוגמא: ברירת המחדל בהצגת שכבות הרקע תיקבע בהתאם לצורכי המשתמש, הצגת פעולות 



                                                                                              למתן שירותי אספקה, התקנה ותחזוקה שוטפת של מערכת מידע בוועדה לתכנון ובניה ובמחלקת הנדסה        –אזורית הגלבוע  מכרז מועצה 
      08/05/2022תאריך  6גרסת מסמך 

 

 

34 

 

הרי  ,משתמש שעובד בעיקר עם מודול פיקוחכלומר,  .הרשאה לבצע )על פי תפקידו(יש למשתמש רק ש

 .רת המחדל בהפעלת היישוםיהמודול יהיה בר

 בביצוע פעולות קריטיות כגון שמירה, מחיקה יוצג למשתמש חיווי שיאפשר את אישורו לביצוע הפעילות. .8.13

מסכי העזרה ישולבו באופן מובנה במערכת המוצעת ויאפשרו קבלת עזרה עבור פקדי מערכת, תהליכי  .8.14

תבוצע התאמה בין פעילות המשתמש,  ,ת לא להעמיס מידעעבודה, מסכי עבודה וקלט נתונים. על מנ

 מסך תכני העזרה המוצגים.ו ,החלון בו הוא נמצא

המערכת תאפשר ניהול היסטורי של מסד הנתונים הגיאוגרפי והאלפאנומרי ותאפשר חזרה לגרסה  .8.15

 ם.סטורי של הקדסטר ומעקב אחר שינויייכולל ניהול ה ,מוקדמת של הנתונים

, אתר הוועדה  יהיו רספונסיבים ויתמכו בעבודה בדפדפנים  GISכגון: מערכת ה דפדפן  ם מבוססייישומי .8.16

 .Mobileבהתאם להחלטת המועצה וכן בעבודה ב  מקובלים

 

 תהליכי עבודה .9

 המערכת תאפשר ניהולם של תהליכי עבודה בכל אחת מרכיבי המערכת. .9.1

 הגדרת תהלכי העבודה תתאפשר למנהל המערכת מטעם המועצה. .9.2

כת תאפשר יישום תהליכי עבודה בין רכיבי המערכת השונים ויצירת תהליכים רוחביים מול המער .9.3

 מערכות המועצה לדוגמא: יישום תהליכים של העברה בטאבו.

המערכת תאפשר יצירת תהליכי עבודה בין התושב לבין המועצה בנושאים שהינם חלק מהפתרון המוצע.   .9.4

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

הכולל: בקשה לתשלום באתר הוועדה, ביצוע ולידציה  WEBייושם תהליך לביצוע תשלומים מאתר ה 
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, ביצוע תשלום, עדכון מערכת ניהול וועדה, עדכון מול מערכת ניהול וועדה לתקינות משלם ושובר התשלום

 ום.קבלת תשלמערכת הגביה, הפקת 

 

 ניהול נתונים .10

תהיה מערכת אינטגרטיבית וכל המודולים יהיו מקושרים על מנת לאפשר  בכל אשכול, מערכת המידע .10.1

 ניהול תהליכים ללא תלות בנושא בו מנוהל המידע.

כך לדוגמא קובץ של חוזה או מסמך אחר  המערכת תמנע כפילות של נתונים זהים בין המודולים השונים .10.2

 ישמר פעם אחת.

 של נתון המשותף למספר ישויות יעודכן בכל רכיבי המערכת המקושרים אליו. עדכון .10.3

מערכת המידע תאפשר חיתוך של מידע באופן רוחבי באופן שיאפשר לדוגמא להציג את המידע המנוהל  .10.4

 עבור תא שטח, תושב או מסמך בכל אחד מרכיבי המערכת.

 ים.מערכת המידע תכלול מנגנונים לאבטחת שלמות הנתונים המוזנ .10.5

 

 ממשקים  .11

המועצה ולמערכות למערכות מידע בוועדה ת הוביצוע ממשקים בין מערכברואה חשיבות רבה  המועצה .11.1

 .של גופים משיקים

 יישום הממשקים יבוצע במספר "מעגלים": .11.2

 יישום ממשקים בין כל רכיבי המערכת בכל אשכול מוצע. .11.2.1

 יישום ממשקים בין שני האשכולות הכלולים במכרז. .11.2.2

 רישוי עסקים, חינוך, מוקד עירוני, CRMמערכת ם למערכות המועצה כגון: גביה, יישום ממשקי .11.2.3

יישום ממשקים מול מערכות משיקות שאינן מופעלות על ידי המועצה כגון: רישוי זמין, מינהל  .11.2.4

 ., יישובי המועצההתכנון, המרכז למיפוי ישראל

ה למערכת הגביה שמופעלת במועצה ניהול וועד ממערכתכיווני  ודוממשק מלא  יופעלהקמת המערכת  עם .11.3

  ,אגרות תשלומי לרבותלהעברת כל התנועות הכספיות שנוצרות במערכת ניהול וועדה למערכת הגביה 

השבחה, תשלומים שמבוצעים באתר האינטרנט של הוועדה. יישום הממשקים יהיה דו כיווני  הטלי

 .משלם פרטי וללכ התשלום ביצוע לאחר וועדה ניהול במערכת עדכוןויאפשר קבלת 

 להלן פרוט ממשקים נוספים שיושמו בשלב הקמת המערכת:

 ממשק דו כיווני – GISמערכת  –מערכת ניהול ועדה  .11.3.1

 ממשק דו כיווני –מערכת ייעודי קרקע  –מערכת ניהול ועדה  .11.3.2

 ממשק דו כיווני – GISמערכת  –מערכת ייעודי קרקע  .11.3.3

עדה וייעודי קרקע כך שהמערכת תדע , ניהול וGISשל המועצה לבין המערכות  CRMמערכת  .11.3.4

 לקבל את הפניות ולתת עליהן מענה.

, ניהול ועדה וייעודי קרקע כך שהמערכת תדע GISמערכת הגביה של המועצה לבין המערכות  .11.3.5

 להסתנכרן מבחינת קנסות, תשלומים וכד'.
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 ולהשיק את הטפסים הדינאמים המנוהלים באתר הוועדה CRMבכוונת המועצה ליישם מערכת  .11.4

העתידית של המועצה כמשימות  CRMלמערכת זו. כל הטפסים בתוך אתר הנדסה יועברו למערכת 

 . Web Serviceבממשק 

מערכת לניהול וועדה לבאשכול מערכות המידע בין המערכת  Onlineהמציע מחויב לביצוע ממשקי  .11.5

על ידי מציע אחר.  בין אם המערכות הללו מסופקות על ידו או ,GISהמידע הגיאוגרפית  מערכתבאשכול 

 :ליכלו  GISין מערכות המידע לניהול ועדה למערכות ה הדו כיווני ב יישום הממשק

הפעלת )כגון: תוכנית, היתר, נכס, בקשה וכיוב'(  וניהול ונכסים במערכת ניהול ועדהממסך  .11.5.1

 .בהתמקדות עפ"י כתובת, גוש/חלקה, קורדינטות הצגת המיקום הגיאוגרפי )ולהפך(ו GISמערכת 

תוצאת והצגת מהמערכות המסופקות באשכול מערכת לניהול ועדה וניהול נכסים יצירת דו"ח  .11.5.2

והעברת תוצאות השאילתה  GISבאמצעות הפעלה אוטומטית של מערכת ה  על גבי מפההשאילתה 

 .בפורמט שיוסכם על ידי המועצה GISלמערכת ה 

 המידע תובמערכ התיחום אזור על שאילתה וביצוע במפה אזור של תיחוםליצירת  אפשרות .11.5.3

 מועצה.   נכסי וניהול ובניה לתכנון הוועדה לניהול המידע מערכות באשכול המוצעות

, שכבות דינאמיות המבוססות על מידע המנוהל בכל אחד נושאיות מידע שכבות יצירת .11.5.4

)שכבות מידע המתעדכנות במידע המנוהל במערכת לניהול  מאשכולות המערכות הכלולות במכרז

 . וועדה(

 לדוגמא, שכבה נושאית של ייקבעו על ידי המועצה. הכרטוגרפישכבות המידע והייצוג  הגדרת .11.5.5

היתרי בניה של ממ"דים לפי שנים, שכבה נושאית של צינורות ביוב בהתאם לחומר הצינור ושנת 

 ההנחה וכד'.

ונים, ביצוע בין רכיבי המערכת המסופקים במסגרת המכרז יהיו ממשקי עבודה הדוקים לרבות העברת נת .11.6

כך  בלבד ולא ישוכפלו בין רכיבי המערכת. , פעם אחתהתמקדויות וכד'. נתונים ינוהלו במקום אחד

 לדוגמא יבוצע ניהול במקום מרכזי של נתוני גושים וחלקות, תוכניות בניה, מסמכים סרוקים.

רכות משיקות ממשקי העברת נתונים יכללו העברת נתונים )מידע מילולי( מהמערכת הגיאוגרפית למע .11.7

 . דרישתהמועצה ועל פי בהתאם לאפיון שייקבע עם ה

, עברת WEB Server ,APIהמערכת תהיה גמישה ותאפשר ביצוע ממשקים בצורות טכניות שונות כגון  .11.8

  DeskTopוכיוב' בהתאם לדרישות המועצה. יישום הממשקים יתאפשר מול מערכות  URLמידע ב 

 ומערכות בענן.

ומתן התראות בהתאם  ביצוע בדיקת ולידציה של נתונים משדה אחד או יותר יישום ממשקים יכלול .11.9

 .לבדיקות המבוצעות

המערכת תקושר למערכות נוספות במועצה, קיימות ו/או עתידיות ותהיה פתוחה לקבל נתונים ולקשרם  .11.10

 למידע גיאוגרפי ומודול ניהול הוועדה ככל שיידרש על ידי המועצה. 

לה מלא וללא התחייבות נוספת לפיתוח ממשקים בין המערכת המוצעת על המציע מתחייב לשיתוף פעו .11.11

ידו לבין המערכות הקיימות במועצה ומערכות שייושמו בעתיד. עלויות הפיתוח של הממשקים יהיו 

   כלולות במסגרת ההצעה המוגשת.
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 וצעתעקרונות המערכת המ – וניהול נכסי המועצה ניהול וועדהמודול מערכות המידע הנדרשת ב .12

 מערכת תתמוך באופן מלא בתהליכי העבודה ובמידע הנדרש בהתאם לחוק תכנון ובניה לרבות תיקוניוה .12.1

  .ובהתאם לכל רגולציה אחרת לה תהיה כפופה המועצה

 .של מינהל התכנון למערכת יהיו ממשקי עבודה אוטומטיים מול מערכת מבא"ת ומול מערכת רישוי זמין .12.2

 .11לעיל בסעיף ממשקים כמפורט המערכת תכלול  .12.3

 לצורך חילול מסמכים ועיצובם. Officeיישומי לממשקים  תיישםמערכת ה .12.4

דוא"ל וזאת על מנת לאפשר תיעוד מיילים, הפצת תזכורות, סנכרון לוח שנה תוכנת תקושר למערכת ה .12.5

 (.OutLook)כיום המועצה מפעילה את שירותה דוא"ל באמצעות תוכנת 

 ר על ידי המועצה ביצוע שינויים ועריכת מסמכים באופן מלא.המערכת תאפשר למנהל היישום שיוגד .12.6

המערכת תהיה מערכת תהליכית אשר תתמוך בכל תהליכי התכנון, הרישוי והפיקוח לאורך כל שלבי  .12.7

 הטיפול במבנה או בתא שטח.

 .התראותו מערכת המידע תאפשר למשמש המערכת גמישות בהגדרת תהליכי עבודה .12.8

טלים וכיוב' ותכלול מנגנונים שנועדו יבכל הקשור לניהול אגרות, ההמערכת תנהל את הפן הכספי  .12.9

המערכת תאפשר הפקת דו"ח כספיים הכולל את המידע   להבטיח את שלמות המידע, עדכניותו ותקינותו. 

 הכספי המנוהל בכל רכיבי המערכת לרבות נתוני גביה, נכסים, השבחה.

 ד המים לצורך ניהול וחישוב היטלי הקמה. מערכת לניהול רישוי בניה תותקן גם במשרדי תאגי .12.10

 להלן פרוט נושאים מרכזיים שמערכת המסופקת תתמוך: .12.11

 אפשרות זיהוי ישויות לפי נ.צ. ואיתור בקשה לפי נקודה על גבי מפה. .12.11.1

לפי סיווג של כל הפרטים הקיימים לגבי הבקשה: מהות הבקשה, קואורדינטות,  שליפת מידע .12.11.2

 מיקום, סוג.

)לא רק בקשות להיתרים( כגון: פרויקטים, סוגים שונים של  נדרש בוועדה ניהול של כל נושא .12.11.3

 בקשות, דיונים כלליים, ישיבות צוות, פרוטוקולים, הנחיות מרחביות ועוד.

גמישות  – wordהפקת מסמכים לרבות פרוטוקולים של ישיבות באמצעות מחולל מסמכים  .12.11.4

 בעיצוב מסמכים ועריכתם.

ועדה, כולל אפשרות תיוק ממוקד ומותאם לוועדה, של כלל התחומים ניהול ארכיב של כל מסמכי ה .12.11.5

 המנוהלים בוועדה

מהות  אפשרויות חיפוש מתקדמות, מבוססות: גוש/חלקה, כתובת, חיפוש טקסטואלי לפי .12.11.6

 מיקום על גבי מפה, קואורדינטות, חיפוש משולב רב נתונים הבקשה,

דו"ח מצויינות, דוחות לשרת הפנים, דוחות כדוגמת  הפקת דו"חות, סיכומי פעילות וחיתוכי מידע .12.11.7

 לרשות האכיפה

 דו"חות על בסיס כל השדות הקיימים במערכת הפקת .12.11.8

 יכולת בחירה/צמצום/הסרה של השדות שיופיעו בדו"ח המופק .12.11.9

 בניית דו"חות גמישה מבחינת שדות החיפוש .12.11.10

 GIS-יכולת ייצוא דו"חות לקבצי אקסל ו .12.11.11

 ערכת גביהומ GIS גמישות ביישום ממשקים למערכת .12.11.12
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 ליונות דרישות לפי צורךיבניית גהמערכת תאפשר  .12.11.13

 באמצעות יישום של שכבה נושאית GIS-מיפוי היתרים בהמערכת תאפשר  .12.11.14

 קישור דו כיווני בין מערכת הניהול בועדה למערכת הכספים בגזברות – ממשק כספים .12.11.15

 ת המידע. מערכאפשרות לשלוח הודעות חיוב ישירות מ - שליחת מכתבים באמצעות המערכת .12.11.16

 .פתיחה ואיתור אוטומטי של תיק מידע על פי הפרטים המוזנים במערכת רישוי זמין .12.11.17

 עקרונות המערכת המוצעת – GIS מערכת המידע המוצעת  באשכול מערכת מידע גיאוגרפית  .13

 תושבים וגורמי מקצוע הפועלים מול הוועדה.תאגיד קולחי גלבוע, ישרת את עובדי המועצה,  GISמודול  .13.1

תהיה מערכת רספונסיבית אשר תתמוך בדפדפני אינטרנט נפוצים ותאפשר עבודה במגוון   GISה מערכת .13.2

 רחב של התקנים כגון מחשבים שולחניים, מחשבי לוח, טלפונים ניידים.

המוצעת תהווה פלטפורמה מרכזית במועצה לניהול מידע גיאוגרפי ומידע מרחבי בנושאים  GISמערכת ה  .13.3

 שונים הכוללים:

 וועדה לתכנון ובניהניהול ה .13.3.1

 : ניהול מוסדות, מצלמות, שפ"ע, גזם, מחשוב תיקי מ"לח.ניהול מידע לשעת חירום .13.3.2

 ניהול מידע בנושא תשתיות רטובות: מים, ביוב, ניקוז .13.3.3

 ניהול מידע בנושא תשתיות: מאור, חשמל .13.3.4

 ניהול מידע בנושאים המטופלים על ידי המועצה כגון: גינון, חינוך, מוקד עירוני ועוד. .13.3.5

 אפשר ניהול גיאוגרפי של מקורות מידע שונים:ת  GISה ערכת מ .13.4

 שכבות מידע מנוהלות על ידי המועצה .13.4.1

 של גופים המשיקים לפעילות המועצה GISשכבות מידע משירותי  .13.4.2

 שכבות מידע נושאיות המבוססות על ניהול נתונים במערכות מידע משיקות .13.4.3

 שכבות מידע שמקורן בסנסורים המצויים בשטח .13.4.4

מידע הגיאוגרפית תאפשר יצירת אפליקציות שונות בהתאם לצרכי המועצה המושתתות על מסד מערכת ה .13.5

נתונים גיאוגרפי אחיד.  האפליקציות יאפשרו ניהול מידע וקליטה ועדכון של מידע במשרדי המועצה 

 ובאמצעות התקני מובייל.

ריים, ניהול קבצי רסטר, ניהול המידע המרחבי יאפשר ניהול שכבות מידע, ניהול מאפיינים אלפא נומ .13.6

 קישור למסמכים ולמערכות מידע.

המערכת תופעל בשירות "ענן" שיסופק על ידי המציע ותאפשר למשתמש יכולת לצפייה, תשאול ועריכה  .13.7

 של מידע גיאוגרפי.

 מערכת המידע הגיאוגרפית תתמוך בהצגת מידע גיאוגרפי בכל פורמט גיאוגרפי נפוץ. .13.8

דולרית מושתת על מערכת הרשאות על מנת לאפשר ניהול תצוגה וביצוע תהיה מערכת מו GISמערכת ה  .13.9

 פעילויות בהתאם להרשאת משתמש.

תהיה מערכת החשופה לתושבים ותאפשר באופן רספונסיבי גישה למידע באמצעות  GISמערכת ה  .13.10

 התקנים שונים כגון: תחנות עבודה, מחשבי לוח והתקני מובייל.

 .GISוידידותית למשתמש שאיננו משתמש מיומן במערכת תהיה מערכת פשוטה  GIS-המערכת  .13.11

 תכלול יישומים מתקדמים לאחזור ותשאול של מידע.  GISמערכת ה  .13.12
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 .תאפשר חיתוך נתונים ממספר מקורות מידע והצגת התוצאה באופן מרחבי  GISמערכת ה .13.13

רכיב יאפשר מערכת המידע הגיאוגרפית תכלול רכיב לבדיקה של תוכניות עדות המתקבלות במועצה. ה .13.14

ביצוע פעולות של: בדיקה לשלמות הנתונים בהתאם למפרט של המועצה, הפקת דוחות תקינות/ תיקון 

 .GISערכת ה מידע שנדרש, הטמעת המידע התקין במ

שניות, ביצוע  7מערכת המידע תעבוד בזמני עבודה מהירים, כך לדוגמא זמן עליית המערכת לא יחרוג מ  .13.15

 .יוב'שניות וכ 10הפקת מפה תוך 

גם ללא חיבור מקומית שתעודכן מעת לעת ותשרת את המועצה  GISתגובה במערכת   GISמערכת ה .13.16

    .בשעת חירום האינטרנט לרשת

הספק יהיה   לעבודה בחירום. םתתמוך בעבודה בו זמנית של מספר עמדות במכלולי GISמערכת ה  .13.17

המנוהלת ב"ענן" לבין מערכת  GIS אחראי ליישום תהליכים אוטומטיים לעדכון הנתונים בין מערכת ה

 המופעלת כעמדת חירום בתחנה מקומית. GISה 

תהווה מערכת מרכזית באמצעותה ניתן יהיה לראות פריסה מרחבית של נתונים   GISמערכת ה  .13.18

אחרות נשוא המכרז )לדוגמא להציג שכבה של בקשות למידע שתתעדכן ההמנוהלים במערכות המידע 

 רי במערכת רישוי בניה(.ממסד הנתונים האלפא נומ

 

 אחריות תמיכה, שירות ותחזוקה .14

אחראי על יישומן של דרישות המועצה  הבכל תקופת ההסכם ימנה הספק מנהל פרוייקט מטעמו שיהי .14.1

 .SLAוהקפדה על 

ויהיה אחראי על הכנת תוכנית עבודה ליישום מנהל הפרויקט ישתתף בישיבות עבודה עם המועצה  .14.2

 המערכת.

 היה אחראי על הנושאים הבאים:מנהל הפרויקט י .14.3

 יישום תוכנית הדרכה והטמעה  .14.3.1

 העברת עדכונים על גרסאות חדשות  .14.3.2

 ריכוז נושאים הדורשים טיפול  .14.3.3

 בקרה שכל דרישות המכרז מיושמים על ידי הפסק .14.3.4

 בקרה על פניות המועצה למוקד השירות  .14.3.5

 SLAבקרה על עמידת הספק ב   .14.3.6

בלו את אישור המועצה קודם לכן כולל שביעות וידוא שתשלומים המועברים על ידי הספק קי  .14.3.7

 רצון מהשירותים שסופקו.

 המועצה ראשית לדרוש את החלפת מנהל הפרוייקט ככל שלטענתה הוא אינו עומד בדרישות התפקיד. .14.4

יתקיימו בהתאם לדרישות המועצה לאורך כל תקופת ההסכם עם מנהל הפרוייקט ישיבות העבודה  .14.5

 ימוש של המערכת.והתמורה בגינם כלולה בדמי הש

בשלב הקמת המערכת ובתהליך ההטמעה הזוכה מחויב לקביעת והגדרת נהלי עבודה עד להטמעה מלאה  .14.6

 כחלק משלב ההקמה יוגדרו תבניות ודוחות המופקים מהמערכת.של המערכת.  

ימי הדרכה מלאים במשרדי הוועדה בהתאם לתוכנית  3לאחר קבלת אישור התקנה יבוצעו על ידי הספק  .14.7

 כה שתאושר על ידי הוועדה. ההדרכה הינה חלק מעלות הקמת המערכת.  הדר
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פעמים  4במשרדי הוועדה  הטמעה /כחלק משירות התחזוקה למערכות המידע, הספק יבצע יום הדרכה .14.8

אלה כלולים בדמי  .  שירותיםויבצע עדכון של טפסים/ מכתבים/ דוחות בהתאם לדרישת המועצה בשנה

לניהול הוועדה ואשכול מערכת  מערכות המידעהשירותים של אשכול  כל אחת מחבילתהשימוש של 

 .עבור כל חבילת שירותים(בשנה ימים  4) GISהמידע הגיאוגרפית  

בתקופת התחזוקה, באשכול מערכת מידע גיאוגרפי, הספק יעדכן שכבות מידע שיועברו מעת לעת על ידי  .14.9

 שכבות נושאיות בכל שנה. 3המועצה וכן יאפיין ויישם 

 הספק יהיה אחראי ליצירת תהליכים אוטומטיים לגיבוי מסד הנתונים. .14.10

עם חתימת ההסכם, תוגש לאישור המועצה תכנית פעולה מותאמת להיקף העבודה בהזמנת העבודה  .14.11

ימי עבודה מיום  10ולצרכי וסדרי העדיפויות שלו. תכנית העבודה תתואם עם הוועדה ותוגש לאישורה בתוך 

 החתימה על ההסכם.

, UAT)) מועצהיע יערוך בדיקות תוכן ובדיקות לתהליכים עסקיים טרם אספקת המערכת להמצ .14.12

ותשריטי בדיקה. במסגרת מסירת המערכת המציע יציג את תוצאות בדיקת  באמצעות  כלי בדיקת תוכנה

 המערכת שנערכו על ידו ואת תשריטי הבדיקה כפי שאושרו על ידי הוועדה. 

 נתון להוריד את כל מסד הנתונים אופן עצמאי.למועצה תהיה אפשרות בכל רגע  .14.13

 למועצה תהיה גישה לתוכנה המותקנת ב"ענן" לצורכי עדכון ותחזוקה, הוספת שכבות וכיוב'. .14.14

 למוצריו לכל תקופת תפעול המערכת. ועדכון גרסאות מתחייב לתת אחריות המציע  .14.15

ותהווה חלק בלתי נפרד  ,עיםהאחריות תהיה לתפקוד שלם, מלא ותקין של המערכת/כלל היישומים המוצ .14.16

 במהלך כל תקופת החוזה. ,האחריות תכלול תיקון באגים ללא תשלום .מועצההמעצם העמדתן לשימוש 

 מועצהיידרש לעמוד ברמות שירות הנדרשות לתפקודה התקין של המערכת בהתאם לדרישות ההמציע  .14.17

גה ברמות השרות תגרור הפעלת חשיבות רבה לנושא השירות, הרי שחרי תמייחסמועצה כמפורט. היות וה

 מנגנון קנסות.

מתחייב לעדכן מהדורות וגרסאות חדשות של המערכת והיישומים המוצעים כולל אספקתם, ללא המציע  .14.18

הדרכות לשימוש במערכת לאחר המציע תשלום נוסף. בסיום כל שינוי ו/או עדכון יערוך 

יעודכנו  ,אפשרות לעדכון מידעו ון דוחות דיווחשינויים שידרשו על ידי החוק כג השינויים/עדכונים שנעשו.

התאריך הקובע למימוש השינוי על ידי הרגולטור ימים לפני  14במערכת המידע באחריות הספק עד 

 )משרד הפנים/ מנהל התכנון/ רשות הסייבר וכיוב'(.

אישור וזאת לאחר  ,שירות אותן לא תוכל הרשות לבצעפעולות המציע במסגרת תחזוקת המערכת יבצע  .14.19

וכל תלא מועצה וה. לדוגמא, במידה מועצהה ולא על ידהמציע אלה יבוצעו על ידי שפעולות מועצה ה

 .  ללא תוספת תשלום המציעהרי שירות זה יינתן על ידי  העלאת שכבות, הלבצע, בכלים שיסופקו ל

מידי  יפעיל מרכז תמיכה לפניות שירות לרבות אפשרות לשליטה מרחוק כך שיינתן מענההמציע  .14.20

 . 18:00 – 8:00למשתמשי המערכת. חלון שעות הקריאה יהיה: 

מתחייב לנהל רישום פניות משתמשי המערכת שביקשו לקבל מידע, תמיכה, טיפול בתקלות, המציע  .14.21

טיפול בפניות שירות וקבלת שירות בתחום קליטת נתונים. בעת פתיחת תקלה במוקד השירות יועבר מייל 
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פניה, תאריך הפניה, שעת קבלת פניית השירות, שם הפונה, רמת הדחיפות המציין את מספר ה מועצהל

 ותאור הפניה.

כל פניה תסווג לפי סוג הפניה )תקלת מערכת, תחזוקת מערכת, מחשוב מידע( ורמת הדחיפות הנדרשת  .14.22

 . הובהתאם לשיקול דעת מועצהלטיפול. הגדרת רמת הדחיפות תקבע על ידי ה

 להלן פרוט סוגי הפניה: .14.23

 דוגמאות למצבים מהות פניהסוג 

כל מצב בו המערכת מתנהלת לא בהתאם  מערכת תתקל

לאפיון, בהתאם לתוצאות בדיקות הקבלה. 

מצבים בהם תהלכי העבודה לא מתנהלים 

 באופן תקין מקצה לקצה.

, לא ניתן תהליך דו"ח לא מופק כנדרש

להיכנס למסך משתמש ולבצע 

 .עדכונים

תחזוקת 

 מערכת

ן שקשורות לפעילות ותקינות פעילויות שאינ

, טעינת המערכת אלא לצורך ביצוע הגדרות

 .שכבות

, הגדרת משתמש, עדכון שכבה

 .הטמעת טפסים חדשים

יצירת עדכון מדד, עדכון שם משתמש,  .תהליכים הדורשים עדכון נתונים ועריכתם עדכון נתונים

שכבת מידע חדשה, עדכון נתונים 

 .בשכבה

 

 . איננה פעילה המערכתבע בגין פעילות שבגינה רמת טיפול קריטית תק .14.24

, הפקת דו"ח או פניית שירות דחופה תקבע בגין פניה בגינה המערכת לא מאפשרת השלמת תהליך עבודה .14.25

לדוגמא: שמירת נתונים, עדכון שכבה או במצבים בהם העדר הטיפול מונע  .פלט באופן רוחבי במערכת

 משתמש חדש במערכת.   עבודת מערכת על ידי משתמש כדוגמת הגדרת

 לא צוינה לעיל.ש ,הינה כל פניה אחרת –פניית שירות רגילה  .14.26

 להלן פרוט לוחות זמנים נדרשים לעמידה בפניות השירות : .14.27

רמת  סוג פנייה
 דחיפות

 סיום טיפול בפנייה תחילת טיפול בפנייה

 שעות מקבלת הפנייה 2תוך  מיידית עם קבלת הפנייה קריטית תקלת מערכת
 שעות מקבלת הפנייה 8תוך  שעות מקבלת הפנייה 4 ופהדח  
 שעות מקבלת הפנייה 36תוך  שעות מקבלת הפנייה 8 רגילה  

 ימי עבודה 1עד  שעות מקבלת הפנייה 4 דחופה תחזוקת מערכת
 ימי עבודה 3עד  שעות מקבלת הפנייה 24 רגילה  

ים )עבור תכנית סיום קליטת נתונ שעות מקבלת קריאה 4 דחופה קליטת נתונים
 AS-Madeתב"ע/שכבה/ תוכנית 

 ימי עבודה 3וכיוב'( 
סיום קליטת נתונים  )עבור תכנית  שעות מקבלת קריאה 24 רגילה  

 As-Madeתב"ע/שכבה/ תוכנית 
 ימי עבודה 5וכיוב'(  
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 מערכת המידע תאפשר ביצוע פעילויות בצורה מהירה שלא תפחת מזמני התקן המצוינים בטבלה.   .14.28

התקן ימדדו בתחנות העבודה במועצה.  אי עמידה בזמנים המצוינים תוגדר תקלת מערכת דחופה  יזמנ .14.29

 הספק יהיה להסדיר את הטיפול בבעיה בהתאם לטבלת לוחות הזמנים לעמידה בפניות שירות:ועל 

 

 זמן תקן פעילות  מערכת

GIS  עליית מערכת לאחר ביצועLogin 10 שניות 

 שניות 10 הפקת מפה

 שניות 2 ישויות 2000עם כ  שכבה צגתה

 שניות 10 רשומות 1000הפקת דו"ח של 

מערכות 

מידע לניהול 

וועדה, 

מערכת 

 נכסים 

 שניות 5 עליית מערכת

 שניות 2 טעינת חלון עבודה

 שניות 20 רשומות 1000הפקת דו"ח של 

 שניות 10 מתוך היישומים המצוינים GISפתיחת מודול 

 

שלא ניתן לסיים את הטיפול בהתאם ללו"ז  ,יית שרות או פנייה לעדכון נתונים מתמשכתבכל תקלה/פנ .14.30

כולל לוחות זמנים לסיום טיפול בתקלה. כל חריגה מלוחות הזמנים שלא  ,וועדהתדווח התקלה ל ,המצוין

תחשב כהפרה של  הוועדהטופלה בהתאם לזמנים המצוינים ולא אושרה החריגה בלוחות הזמנים על ידי 

 .וועדהמת השירות הנדרשת על ידי הר

תחל עם תבוצע בתדירות חודשית על ידי מוקד שירות הלקוחות ו אודות קריאות השירות דו"חהפקת  .14.31

עליית המערכת לאוויר. הדו"ח יפרט את שם הפונה, תאריך הפניה, תאור התקלה, סטאטוס התקלה, 

 אופי הפתרון של הבעיה, תאריך סגירת התקלה וכיוב'.

  ותקנסמנגנון  .14.32

יופעל מנגנון קנס על חריגות מרמת השירות הנדרשת. מטרת מנגנון זה לשמור על ביצועי המערכת  .14.32.1

   והשירות בכל זמן. מנגנון זה יופעל החל מיום עלייה לאוויר של המערכת.

מנגנון הקנס יופעל בסוף כל רבעון ובמסגרתו יחושבו הסעיפים הרלבנטיים של רמת השירות באותו  .14.32.2

 חרג מרמת השירות המוגדרת.  המציעהתאם לכך יבחנו כל המקרים בהם הרבעון, וב

יתה חריגה ובהתאם לסכום ייבוצע סיכום של סך השעות/ימים )בהתאם לסוג הפניה( בהם ה .14.32.3

 המצטבר בכל סוג ייקבע גובה הקנס.

ובמידה שאלה לא יכסו את סכומי הקנסות יחולטו למציע הקנסות יקוזזו מתוך התמורה החודשית  .14.32.4

 ומים מתוך ערבות הביצוע. כל סכומי הקנסות הם בשקלים שלמים.הסכ

 טבלת קנסות במקרה של חריגה מלוחות זמנים: .14.32.5

 גובה הקנס רמת דחיפות סוג פנייה
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עדים שסוכמו בהתאם למסמכי המכרז ולתוכנית העבודה המאושרת יוטל קנס של בכל חריגה ממו .14.32.6

 בגין כל יום של איחור.₪  500

 אבטחת מידע .15

ולתקן את כל הדרוש בהתאם ( 17נספח )מועצה מתחייב לעמוד בדרישות אבטחת המידע של ההמציע  .15.1

ות הלאומית באבטחת מתחייב לעמוד בדרישות ובתקנות כפי שיקבעו על ידי הרשהמציע להנחיותיו. 

 .ת המועצה/ הוועדה לתכנון ובניהוכל גורם רגולטיבי אליו יהיה מחוייב סייבר

-התשמ"א , חוק הגנת פרטיות1995-מתחייב למלא אחר כל הוראות חוק המחשבים,  התשנ"ה המציע  .15.2

 דרישות אבטחת מידע של מכון התקניםוהתקנות שהותקנו מכוחו )כפי שיעודכנו מעת לעת(, , 1981

 וכן למלא אחר כל חיקוק עתידי לניהול מאגרי מידע ושמירתם. ,1495הישראלי ת"י 

 הן חוקיות ובבעלותו. ,אשר ישמשו אותו במתן השירותים ,יבטיח שכל התוכנותהמציע  .15.3

אף יגן על המידע מפני כל  המציעידאג לאבטח את כל המידע אשר יגיע אליו במסגרת הפרויקט. המציע  .15.4

 שריפה וכיוב'.נזק, לרבות גניבה, 

ימנע גישה למערכות המחשוב שברשותו, או למערכת המחשוב המשרתות אותו לצורך מתן שירותי המציע  .15.5

מכרז זה, ממי שאינו מוסמך לעיין בחומר או במידע המאוחסן במחשב, או ממי שלא חתם על התחייבות 

 לשמירת סודיות.

בביצוע מבדקי חדירה ומוסמך מתמחה האחראי לביצוע בדיקות חדירות על ידי גורם צד ג' המציע  .15.6

מועצה כמו כן ה חודשים. 18בדיקות החדירה יבוצעו כל . מועצהויציג את דו"ח הבדיקה לואבטחת מידע 

מתחייב לתקן את כל הממצאים שיתגלו בבדיקות המציע  לבצע בדיקות חדירות באופן עצמאי. תרשאי

יקות החדירה ואישור תקינותם יהיו תנאי ביצוע בד  החדירות ובבדיקות אבטחת המידע של המערכת.

 לקבלת תעודת השלמה עבור המערכת.

 היישום ישמור על עקרונות אבטחת המידע הבאים: .15.7

המערכת תעשה שימוש במנגנונים מפותחים של זיהוי, אימות והרשאות. המערכת תכלול מנגנון  .15.7.1

רש לזיהוי רק פעם המשתמש ייד ולפחות פעם בחודשיים.מועצה שינוי סיסמאות לפי מדיניות ה

 ללא קנס –שעות חריגה  4עד  קריטית תקלת מערכת

 לכל שעה₪  250 –שעות  15שעות ועד  5מ 

 לכל שעה₪  350 –שעות  16מ 

 דחופה

 רגילה

 ללא קנס –ימי עבודה  2עד  דחופה חזוקת מערכתת

 לכל יום₪  250 –ימים  6ימים ועד  3מ 

 לכל יום₪  350 –ימים  7מ 

 רגילה

 ללא קנס –ימי עבודה  4עד  דחופה קליטת נתונים

 לכל יום₪  300 –ימים  10ימים ועד  5מ 

 לכל יום₪  500 –ימים  10מ 

 רגילה
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אחת עם כניסתו למערכת עבור כל המודולים הכלולים בהצעה. סיסמת הזיהוי למערכת תכלול 

 שילוב של ספרות ואותיות בהתאם לתקני אבטחת מידע הקבעות בחוק ובתאם להחלטת המועצה.

 מערכת ההרשאות תפעל על פי העיקרון: ״הכול אסור, אלא אם כן הוגדר אחרת״. .15.7.2

 כל האפשר על תחזוקתה, ניהול ההרשאות, ניהול המשתמשים וכדומה.המערכת תקל כ .15.7.3

 המערכת תהיה נוחה להתממשקות למערכות חיצוניות לצורך ייצוא וייבוא נתונים. .15.7.4

המערכת תספק שירותי ניטור, דיווח ופיקוח שיאפשרו בקרה על פעילויות באתר וניסיונות כניסה של  .15.8

 משתמשים בלתי מורשים.

, חדירה דרך המערכת אל המידע תוהגנה עדכני המונע שינוי בלתי מורשה במערכ המערכת תכלול מערך .15.9

 , גניבה והפצה של מידע אישי וקנייני ושימוש בהם והתחזות לאתר הרשמי.מועצהמערכות ה

ניתן יהיה להגדיר הרשאות שונות למשתמש בהתאם לסוגי הפעילויות המותרות לו וכן הרשאות לשכבות  .15.10

 מידע.  

אחראי על אמצעי אבטחת מידע בשירותי ה"ענן" כגון אנטי וירוס, חומת מגן אש, מערכת יהיה המציע  .15.11

(.  אבטחה Intrusion Prevention System) PS/IDSגיבויים ביצוע גיבויים ומערכת למניעת חדירות  

 וגיבויים יבוצעו הן ליישום והן למסד הנתונים בו יעשה שימוש במערכת.

 .Cloud Disaster Recoveryמערכת והפעלתה תוך התמודדות עם לשרידות  ידאגיכלול המציע  .15.12

 .מועצהבכל מקרה היישום והמערכת יאפשרו שמירת עותק של גיבוי נתונים גיאוגרפיים ואלפא נומריים ב .15.13

אמצעי אבטחת המידע יכללו מידור גישה על ידי סיסמאות זיהוי ותיעוד ביצוע פעולות, גיבויים, ניהול  .15.14

Log  ועוד.  פעילות במערכת 

15.15. Log  הפעילות יהיה אחד הכלים למעקב אחר פעילות המבוצעת במערכת ולפיכך לא ניתן יהיה למחוק

 את שנות את נתוני הקובץ.

מערכת אבטחת המידע תכלול את אמצעי הגנה הנדרשים הן בהיבט שירותי הענן והן בהיבט עבודת  .15.16

 האפליקציה.

 

 וקניין מידע .16

הקיימים הינם קניינו הבלעדי של המזמין. הנתונים כל המידע ונתונים בבסיסי הנתונים  .16.1

( של הקבלן הם רכושו databaseשיאוחסנו במערכות המידע, המחשבים ובפרט בבסיסי הנתונים )

של המזמין. הקבלן מתחייב להעביר, בכל עת, את הנתונים בחלקם או בשלמותם לידי המזמין או 

 לידי נציגו מיד עם קבלת הדרישה מהמזמין. 

לא יהיה רשאי לגבות כל תשלום נוסף עבור שליפת הנתונים, הפקת הנתונים למדיה,  הקבלן .16.2

העברת הנתונים, הספקת תיעוד של מבנה הנתונים וכל שירות אחר הקשור להעברת הנתונים 

 למזמין או לבא כוחו.

כל מידע שיופק ו/או יתקבל אצל הקבלן, כתוצאה ממתן השירותים על פי הסכם זה, הינו בבעלות  .16.3

המזמין בלבד. הקבלן אינו רשאי להשתמש או להרשות לאחר להשתמש, ללא קבלת אישור בכתב 

ומראש מהמזמין, בכל נתון ו/או מידע ו/או מסמך ו/או מסמך פלט של המזמין, או בכל חלק של 
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המזמין, וזאת במישרין ו/או בעקיפין, בין לעצמו ובין לכל גורם אחר, בין מטעמו ובין אם לאו, 

 או שלא בתמורה.  בתמורה 

 

 המערכת דרישות .17

יצוין, כי   המערכת המוצעת תימסר לבדיקות קבלה, כאשר כל הדרישות קיימות בשלמותן.יובהר, כי  .17.1

המערכת המוצת תכלול  במסגרת ההצעה המקצועית, יהיה על המציע להראות עמידה בדרישות המערכת. 

 צה.לפחות את כל הפונקציונאליות הקיימת כיום במערכות המוע

 להלן פרוט הדרישות הפונקציונאליות הנדרשות מהיישום: .17.2

 באשכול מערכת מידע לניהול הוועדה לתכנון ובניה וניהול נכסי מועצה דרישות כלליות של המערכת

 תכונה נושא מס"ד
 המערכת כוללת התאמה מלאה לחוק תכנון ובניה בהתאם לתיקוניו  רגולציה 1

2 

נות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, המערכת כוללת התאמה מלאה תק  
.  הנגשה מלאה, ובהתאם לכל החוקים 2013התאמות נגישות לשירות התשע"ג 
 .AAוהרגולציות שבתוקף.  תקן נגישות 

3 

באמצעות חתימה דיגיטלית של המערכת מאפשרת שילוב של חתימה דיגיטלית   
 המועצה

4 
ם הנדרשים על ידי הרגולטור ובכלל המערכת תאפשר הפקת דוחות בהתאם לנתוני  

 זה מנהל התכנון, רשות האכיפה

5 
מערכת המידע המוצעת תתמוך בתפיסה של "מערכת ללא נייר" ותאפשר יצירת   

 תהליכים וניהול מידע ללא צורך בהדפסתו ותוך תאימות לדרישות החוק
 מסמכים המופקים מהמערכת יהיו מונגשים בהתאם לחוק    6
 ארגוני לקביעת משתמשים והרשאות Active Directoryהמערכת תאפשר חיבור ל  דעאבטחת מי 7

8   
המערכת תאפשר גישה לניהול הרשאות, סיסמאות וזיהוי משתמשים באמצעות 

Single Sign On - SSO 

9 
המערכת תכלול מנגנון לקביעת סיסמאות בהתאם למדיניות אבטחת המידע   

 וים, שילוב של אותיות, מספרים וסימנים מיוחדים(הארגונית )לדוגמא: מינימום תו

10 
המערכת תכלול מנגנון החלפת סיסמאות כולל התראות על החלפת סיסמה בהתאם   

 למדיניות אבטחת מידע ארגונית ושחזור סיסמה

11 
עבור שירותים המופעלים בענן )יש לפרט את מקום אתר  DRהמערכת תכלול יישום   

DR )וספק השירותים 

12 
 -אפשרות להגדרת שדות מידע נוספים לשדות הקיימים והמוגדרים במערכת  ניהול נתונים

 )*(  שדות גמישים

13 
אפשרות להוסיף תאור אירועים במלל חופשי בצמוד לרשומות המערכת ולצורך   

 .)*( מעקב אחר האירועים והתיקים

14 

דוגמא: גושים חלקות,  נתון המנוהל בפתרון המוצע ינוהל פעם אחת ולא ישוכפל ל  
כתובות, מסמכים )לדוגמא עדכון טבלת הרחובות תשפיע על כל המודולים של 

 המערכת(.

15 

תיעוד פנימי בדבר ביצוע עדכוני פרטי המיידע במערכת, כולל תיעוד פרטי מבצע  ניהול שינויים
ש הפעולה, מועד ביצוע הפעולה, זהוי ציוד הקצה ממנו בוצע השינוי, זיהוי המשתמ

שבצע הפעולה ומהות השינוי שבוצע כולל ערך לפני וערך אחרי ביצוע השינוי. 
שמירת היסטוריית השינויים במערכת ואפשרות לשליפת תיעוד היסטורית 

 )*( השינויים על ידי מנהלי המערכת באופן ידידותי .

16 
ממשק 

 משתמש
דוגמת התומכים בדפדפנים נפוצים  Browserממשק משתמש חלונאי או מבוסס 

Microsoft Edge ,Google Chrome, Firefox 
 בעברית להסבר על הפקד. Tool tipפקדי מערכת יכלול    17

18 
המערכת תתמוך בקליטת נתונים מימין לשמאל ולהיפך כולל שילוב של טקסט   

 בעברית עם טקסט באנגלית

19 
צה.  שדות המערכת תאפשר הגדרת שדות חובה על ידי מנהל המערכת מטעם המוע  

 חובה יסומנו במערכת באופן מודגש על מנת לאפשר את זיהויים בקליטת הנתונים
 ייעשה שימוש אחיד במושגים ובשמות פקדים לפעולות זהות.   20
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 תכונה נושא מס"ד

21 
המערכת תאפשר פתיחה בו זמנית של מספר יישויות ותתאפשר העתקת נתונים   

 מיישות לישות. לדוגמא פתיחה של מספר בקשות להיתר
 PlugInתתאפשר ללא צורך בהורדת  Webגישה לנתונים באמצעות יישום    22

23 
המערכת תכלול תמיכה מלאה ביישומי מובייל בסיבות הפעלה שונות לרבות מחשבי   

 לוח טלפונים חכמים

24   
המערכת תאפשר בניית תפריט מותאם משתמש והגדרת סוגי משתמשים בעלי 

 הרשאות שונות.

25   
תציד למשתמש פעולות אחרונות שביצע וכן תפריטים שכיחים בהם עשה המערכת 

 שימוש
 משתמש לא יראה פקדים או מסכים שאין לו הרשאה אליהם.   26

27 
יאפשרו  Work flowלביצוע תהליכים.  מסכי ה   Work flowהמערכת תכלול מסכי    

 דם.למשתמש לנהל תהליך כולל ניהול סדרה של מסכים וניווט למסך קו
 המערכת תאפשר עבודה במערכת בזמן ביצוע פעולות מתמשכות כגון הפקת דו"ח   28

29 
המערכת תכלול חיווי על התקדמות ביצוע בפעילויות שאורכות זמן לדוגמא בביצוע   

 של התקדמות התהליך וזמן משוער לסיום ההפקה. Barדו"ח של אלפי יישויות יוצג 

30 

תחקור 
ותשאול 

 נתונים
שאילתות דינמי אשר  יתופעל בצורה הפשוטה ביותר ויהיה נגיש לעבודה  מחולל

 )*( לכל המשתמשים על פי הרשאה
 ניתן יהיה לבצע שאילתה על מספר ישויות במקביל   31
 המערכת תאפשר חיפוש יישות עפ"י מספר מילים לאיתור    32

33 
ל, מתוך כל שדות המשתמש יוכל לקבוע את הפרמטרים לשאילתה, באופן פשוט וק  

 המידע הקיימים 

34   
", "גוש Yמספר בית  Xהמערכת תאפשר איתור בתשאול חופשי לדוגמא "כתובת 

X  חלקהY'של ישויות המקושרות לנתון לדוגמא: תיקי בניין, בקשות, וכיוב " )*( 
 המערכת תאפשר ביצוע חיפוש של כל נתון שהוזן למערכת   35
 ואיתור של חלק ממחרוזת טקסטהמערכת תאפשר חיפוש    36
 ביצוע שאילתות/חיפוש/הפקת דוחות יתאפשר על כל נתון הקיים במסד הנתונים   37

38 
הגדרת הפרמטרים לחיפוש שיוצגו למשתמש תהיה גמישה לקביעה ושינוי ע"י מנהל   

 המערכת מטעם הוועדה. 

39 
ת הבקשה וביצוע המערכת תאפשר חיפוש טקסטואלי לרבות חיפוש בתוך שדה מהו  

 חתכים ויצירת דו"חות הכוללים סעיף "מהות/תאור הבקשה"
 המערכת תאפשר חיפוש של יישות עפ"י מספר רב מילות מפתח    40

41 
ניתן יהיה לשמור שאילתות ולאפשר למשתמשים אחרים להשתמש בהן, בהתאם   

 להרשאה
 GISהמערכת תאפשר הצגת תוצאת שאילתה באמצעות מערכת ה    42

43 
המערכת תאפשר ביצוע תשאול של המערכת לניהול וועדה בהתאם להגדרת התיחום   

 GISהמרחבי של השאילתה במערכת ה 

44 

דוחות 
ומסמכים 
המופקים 
 מהמערכת

המערכת תכלול מחולל דוחות שיאפשר למשתמש הרשות יצירת דוחות ומסמכים.  
 תם, הגדרת תנאיםמחולל הדוחות יאפשר גישה לשדות מידע במערכת, הגדר

45 
המערכת תאפשר עיצובם של דוחות ומסמכים בהתאם לדרישות המועצה לרבות   

 .)*( מסמכי פרוטוקול ישיבה, הזמנה לישיבה ועוד

46 

הדוחות יתבססו על תבנית קבועה שתכלול כותרת עליונה ותחתונה, מספר עמודים,   
, חיתוך עמודים נכון תאריך הפקה, שם משתמש מפיק, פרמטרים שנבחרו לתשאול

במקרה של גלישת טבלה לעמודים נוספים, חזרה על שורת הכותרת של הטבלה 
 במעבר עמודים.

 משתמש המערכת יוכל לקבוע את השדות שיכללו בדו"ח   47

48 
ניתן יהיה להוציא בדו"ח אחד פלט על ישוב אחד, מספר יישובים עפ"י בחירה או   

 )*( כל היישובים

49 
היה להגדיר דוחות מראש אשר ישמשו את כלל משתמשי המערכת בהתאם ניתן י  

 להרשאה. 
 .XLS,XML, PDF, DOCתוצאת הדוחות תהייה ניתנת לשמירה בפורמטים    50

51 
המערכת תכלול דוחות אשר יתמכו בדוחות שידרשו על ידי הרגולטור כגון: "מודול   

 )*(מצוינות" "דפיות איתור" 
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 תכונה נושא מס"ד

52 

של טקסט יתאפשר ניהול עריכת טקסט במעבד תמלילים לרבות יכולת בשדות מידע   
(, סימון קטע.  דוחות ומסמכים המופקים מהמערכת ישמרו על Boldלבצע הדגשה )

 עריכת הטקסט שבוצעה על ידי המשתמש.

53 
מסמכים שיופקו מהמערכת יהיו ניתנים לעיצוב על ידי הוועדה )לוגו, הדגשה, קו   

 תחתי וכיוב'(.

54 
הגדרת פלטים של המערכת לדוגמא תעודת גמר/דף מידע וכיוב' תבוצע באמצעות   

 WORDתבניות 
 המערכת תאפשר עבודה במערכת לאחר הפקת המסמך מבלי שיהיה צורך בסגירתו   55
 הפקת מכתבים ומסמכים מהמערכת תאפשר שילובם של תמונות ומסמכים   56
 מה מפורטת או סיכומים בלבד )דו"ח למנהלים(.יכולת להצגת והדפסת כל דו"ח בר   57

58 
 Wordיכולת להצגת כל דו"ח על המסך בטרם הדפסתו ויצוא נתונים לאקסל    

 ואחרים יכלול העברת נתוני כותרות ושמירה על עיצוב הדו"ח.
 בדו"חות ותמונות Dashbordהמערכת תאפשר שילוב של    59

60 

של  GISו"חות ומסמכים באמצעות רכיב ה המערכת תאפשר שילוב של מפות בד  
המערכת.  המפה המשולבת בדו"ח תופק באופן אוטומטי ותציג את מיקום היישות.  

 לדוגמא בהפקת דף מידע תכנוני תוצג החלקה, בהפקת דו"ח פיקוח יוצג המבנה

61 
המערכת תאפשר הצגה של תוצאות דו"ח המופק מרכיבי המערכת על גבי מפה   

 המוצע חלק מהפתרון. GISב ה באמצעות רכי

62 
)לדוגמא הפקת מסמך לבעלי עניין(.   Mailהמערכת תאפשר הפקת מסמכים ל   

 תתאפשר הפקת הדפסות רק עבור נמענים ללא דוא"ל.

63 
המערכת תכלול דוחות כספיים עבור הוועדה שיציגו את הניהול הסכפי בהתאם   

 לסוג חיוב

64 

ניהול 
 מסמכים

אירכוב מסמכים, תוכניות, תמונות אינטגראלי במערכת ושיוכם המערכת תאפשר 
לכל ישות נדרשת, כולל סריקת מסמכים, תמונות, פקסים או קבצים אחרים כולל 

. לרבות שליחתם באופן קל וידידותי למשתמש בדואר Microsoft Officeקבצי 
אחר אלקטרוני מתוך המערכת. האירכוב בפעולה אחת ישירות לסורק או לכל קלט 

 ללא צורך בשלב או שלבי ביניים.
 המערכת תאפשר הצגת תצוגה מקדימה של קבצים המקושרים לישויות במערכת    65

66 
מסמכים המופקים מהמערכת יישמרו בארכיב המסמכים של היישות המקושרת   

 למסמך.

67 
המערכת תאפשר איתור תמונות/ מסמכים מכל רכיבי המערכת המקושרות לנתון   

 גוש וחלקה/ מבקש וכד'של 

68 
של מסמכים ותאפשר איתור מאפייני מסמכים  Meta Dataהמערכת תכלול ניהול   

 MetaDataבתשאול שדות 
 PDFהמערכת תאפשר תשאול מידע המופיע במסמכים סרוקים מסוג    69

70 
למערכת ממשק להפעלה ישירה של סורק לסריקת מסמכים וקישורם ליישויות   

 מערכת.המנוהלות ב

71 

תזכורות 
 והתראות

המערכת תכלול מנגנון לחילול התראות שישלחו למשתמשי מערכת ו/או גורמים 
ומייל.  המנגנון יאפשר הגדרת כותרת ההתראה, גוף ההודעה כולל  SMSאחרים ב 

 )*( שליפת נתונים משדות מידע במערכת, מועד ההתראה, תזכורות

72 
י המערכת ללא צורך בנקיטת פעולה על ידי הקפצת התראות באופן יזום על יד  

 )*( המשתמש

73 
( בהתאם לחוקיות שתוגדר על ידי SMSהמערכת תאפשר שליחה של מסרונים )  

 .)*( מנהל המערכת מטעם הרשות

74 
ישמרו כחלק  SMSהודעות מייל ומסרונים שיועברו מהמערכת בדוא"ל או לשרת   

 מארכיב המסמכים של המערכת

75 
Business 

intelligence 
 אפשרות לחילל דוחות על ידי מנהל המערכת מטעם הרשות 

 אפשרות לשילוב מכוונים מסוגים שונים   76
 בתחקור נתונים המוצגים בגרפים Drill Downיאפשר  BIרכיב ה    77

78 
יאפשר הצגת נתונים ומסוכמים בחתכי זמן שונים )לדוגמא: יומי/  BIרכיב ה   

 רבעוני/ שנתי(שבועי/ חודשי/ 

79 

BPM  מודולBPM  )המאפשר הגדרת תהליכי עבודה חוצי מערכות ומודולים )רוחבי
בוועדה. מאפשר בקרה על התקדמות מקרים וצווארי בקבוק בתהליכי העבודה 
והפקת נתונים ממוקדת ומרוכזת )סטטיסטיים( על משך תהליכי עבודה ומתן 
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דמות במקרים החורגים מזמנים התראות אטומטיות למנהלים בדבר עיכוב בהתק

 )*( המוגדרים מראש

80 

ארגוני  WORKFLOW -ניהול תהליכים גמיש המאפשר יישום תהליכים כ  
לרבות הגדרת והקשחת שלבים בתהליך מובנה, ניהול סטטוס לתהליך, ניתוב 

 )*( תהליכים בין גורמים ברשות והקפצת תזכורות בגינם

81 

 API (Applicationיצירת ממשקים מבוססי המערכת תאפשר הגדרה ו ממשקים
Programming Interface)  :מהמערכת המוצעת למערכות אחרות הפועלות בארגון

 כגון מערכת גביה, מערכת פיננסית

82 
בניהול תשלומים ותקבולים לרבות ניהול ערבויות ייושם ממשק למערכת הגביה   

 .ולמערכת פיננסית של הרשות בהתאם לצורך

83 
או  Desktopערכת תאפשר הפעלה של יישום אחר המיושם בארגון בעמדת המ  

 ב"ענן" תוך שליחת פרמטרים כדוגמת מסך, פעולה, מזהה אובייקט

84 
לחילול מסמכים  Wordלרבות יישום  Officeלמערכת ממשקים מלאים ליישומי   

 לניהול יומנים Outlookליבוא וייצוא נתונים/  Excelועריכתם/ 
 ערכת תאפשר יצירת כללים דוא"ל בכל רכיבי המערכותהמ   85

86 
 OutLookהמערכת תכלול מנגנון להצגת תזכורות באמצעות לוח שנה מתוך מערכת   

 )*( ארגוני או מערכת לוח שנה אחרת שתקבע על ידי המועצה
 המערכת תאפשר שמירת מיילים בכל אחת המיישויות של המערכת   87

88 

יחת הודעות במייל מתוך ישויות המערכת )לדוגמא מתוך המערכת תאפשר של  
מסמך בקשה(.  שליחת ההודעות תבוצע בהתאם לתבניות קבועות, תבניות אישיות 

 ותכלול אפשרות לצרוף מסמכים המנוהלים במערכת.

89 
יכולת מהירה וידידותית למשתמש להורדת נתונים מהמערכות לגיליון חישובים   

 Microsoft Excelאלקטרוני 

90 
יכולת מהירה וידידותית למשתמש לשילוב נתונים מהמערכות להנפקת מכתבים   

 Microsoft Wordממעבד תמלילים 
 המערכת תסופק עם מדריך למשתמש בעברית לאחזור ומידע וקליטתו במערכת תיעוד 91

92 
תיק למנהל מערכת )הגדרת פרמטרים והגדרות מערכתיות, משתמשים, הרשאות   

 וכו(.

93 

התיעוד יכלול ישויות, קשרים בין  -המערכת תכלול תיעוד בכתב של בסיס הנתונים  
ישויות, שדות ופרוט מאפייני כל יישות.  פרוט השדות בבסיס נתוני המערכת יכלול: 
 כותרת השדה, סוג השדה, גודלו תכולת וקשריו ושימוש הנתונים ובישום/ מערכת.  

94 
לקבלת מידע  APIום ממשקים לרבות תיעוד המערכת תכלול תיעוד לייש  

 מהיישומים

95 
המערכת תכלול תיעוד של תגיות לצורך עריכת דוחות מערכת המופקים באמצעות   

Word. 
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 רישוי בניה

 תכונה נושא מס"ד

 כללי 1
מודול רישוי בניה יאפשר לועדה ניהול המידע המלא של בקשות 

 להיתר, ישיבות וועדה

2   
י בניה יאפשר לועדה ניהול תהליכי עבודה בקשות מודול רישו

 מוסגים שונים לוועדה, ישיבות וועדה כולל ניהול ההבטים הכספיים

3   

מודול רישוי בניה יאפשר לועדה ניהול מלא של ישיבות הוועדה 
בחלוקה לסוגי ישיבות שונים ולרבות קביעת סדר יום, זימון 

פרסום החלטות משתתפים, ניהול הישיבה וקביעת החלטות, 
הישיבה.  משתמשי מערכת יוכלו לקבל הרשאות לחלק מסוגי 

 הישיבות שמנוהלות במערכת.

4   

מודול רישוי בניה מקושר לכלל רכיבי המערכת המוצעת באופן שלא 
יצריך שכפול נתונים לדוגמא: ייעודי קרקע, מעקב תוכניות, השבחה, 

 GISאתר האינטרנט של הרשות, 

5   
ר פתיחה ואיתור אוטומטי של תיק מידע על פי המערכת תאפש

 הפרמטרים המוזנים במערכת רישוי זמין. 

6   
המערכת כוללת יכולת גמישה ליצירת סוגים שונים של "גיליונות 

 דרישות" בהתאם לצורך

7   
המערכת תאפשר ניהול תהליך של בקשות למידע הכוללת את מיקום 

 וארועי הבקשה הבקשה, תאריך הבקשה, מעקב אחר שלבים 
 המערכת תאפשר ניהול של בקשות לעבודות הדורשות פטור מהיתר   8

 ניהול בקשות ותיקי בניין 9
המערכת תאפשר ניהול מלא של תיקי בניין ובקשות  שונות: בקשות 

 למידע , בקשות להיתר וכד'
 המערכת תאפשר הפקת תיק מידע לבקשה   10

11   
לבעלי עניין באופן שיכללו  SMSהמערכת תאפשר שליחת הודעות 

 בהודעה את מספר הבקשה במערכת רישוי זמין

12  
המערכת תאפשר קליטת מידע על בעלי עניין לרבות ריבוי טלפונים 

 ומייל
 המערכת תאפשר הזנת נתוני גובה של המגרש   13
 לכל תיק בניין יוגדרו נתוני הכתובת ונתוני גושים וחלקות   14

15   
וי הגיאוגרפיים של בקשות )גושים, חלקות, כתובות( נתוני הזיה

 ילקחו מתיק הבניין אליו הם שייכים
  XYלכל בקשה ותיק בניין ניתן יהיה להגדיר את נתוני ה    16

17   
המערכת תאפשר כלים נוחים לקליטת נתוני בקשות לרבות העברת 

 דרישות מבקשה לבקשה 

18   
ת עפ"י נ.צ ואיתור בקשות המערכת כוללת יכולת זיהוי יישויו

 ( GISבאמצעות המפה )
 המערכת תאפשר ניהול של ריבוי כתובות לתיק בנין/ בקשה   19
 המערכת תאפשר ניהול היסטורי של כתובות וגושים חלקות קודמים   20

21   
שמירת הנתונים ההיסטורים של החלקה המקושרת לתיק הבניין 

 י ביטוי בייעודי קרקעתתבסס על נתוני החלקה כפי שבאה ליד

22   
המערכת תאפשר בקשות לניהול שימוש חורג, הפקת ותיעוד 

 למסמכים עבור שימוש חורג.
 המערכת תציג לכל תיק בניין/בקשה את נתוני התוכניות החלות עליו   23

24   
מתוך מערכת רישוי  בקשה למידעהמערכת תאפשר קליטת נתוני 

 תזמין באופן אוטומטי כולל צרופו

25   
מתוך מערכת רישוי  בקשה להיתרהמערכת תאפשר קליטת נתוני 

 זמין באופן אוטומטי  כולל צרופות

26   
המערכת תאפשר הצגה למשתמש של מספר הבקשה בהתאם 

 למספור פנימי של הוועדה ובהתאם למספור מערכת רישוי זמין

27   
רו המערכת תאפשר מספור פנימי של בקשות בהתאם לכללים שיוגד

 על ידי הוועדה

28   
המערכת תאפשר בעת קליטת נתוני בקשה לבדוק באופן אוטומטי 

 את זכויות הבניה
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29   

המערכת תאפשר ניהול של שטחי בקשה: שטח חלקה, שטחים 
בשימושים שונים, שטח מותר בהתאם להוראות התוכנית, יתרת 

 שטחים לניצול.

30   
המבוקשים בבקשה  המערכת תאפשר הצלבה בין נתוני השטחים

 לבין נתוני הזכויות בייעודי קרקע
 המערכת תאפשר ליצור קשר בין בקשות שונות   31
 המערכת תאפשר לנהל ארועים ושלבים של כל בקשה    32

33   
המערכת תאפשר הפקת דוחות של בקשות והצגה של סטאטוס 

 הבקשה.  ניתן יהיה לייצא את הנתונים לאקסל כטבלת ציר

 יםכספ 34

המערכת תאפשר ניהול מלא של ההבטים הכספיים בפעילות הוועדה 
לרבות ניהול תשלומים בגין מידע, אגרות, היטלים, ניהול ערבויות 

 כספיות

35   

המערכת תאפשר הפקת אגרות והיטלים בהתאם לדרישות החוק 
הכוללים מנגנון הצמדה חודשי ושנתי לכל סעיף בהתאם לדרישות 

 הרשות והחוק 

36   

אפשרות לפיצול שורות של סעיפים,  –בהפקת אגרות במערכת רישוי 
שתהיה אפשרות להוסיף את אותו סעיף מספר פעמים 

 פירוט למה מתייחס כל שטח  ולהוסיף

37   
המערכת תאפשר יצירת דוחות כספיים הכוללים נתונים המוזנים 

 במודול רישוי בניה ומודול השבחה

38   
דים באופן אוטומטי על פי הנתונים המערכת תאפשר עדכון מד
 המפורסמים על ידי הלמ"ס

 המערכת תכלול מנגנונים לבקרה כי מנגנון ההצמדות מופעל ומעודכן   39

40   
המערכת תמנע שינוי סכומים לתשלום אלה לגורמים שהוגדרו 

 בהתאם למנגנון ההרשאות

41   

ועברו בהפעלת מממשק בין מערכת ניהול וועדה למערכת הגביה י
למערכת ניהול וועדה נתוני מספר הבקשה, תאריך והגורם שמבצע 

 את התשלום, כולל מספר הקבלה ומועד התשלום . 

42   
בכל שינוי של נתון כספי המערכת תציג את הגורם שביצוע את 

 השינוי ואת מהות השינוי שבוצע

 תהליכי עבודה 43

לשלבים  המערכת תציג סרגל התקדמות על טיפול בבקשה בהתאם
הקבועים בחוק ושלבים שיקבעו על ידי הוועדה.  המערכת תאפשר 

הצגת זמן שנותר לטיפול בבקשה ותאפשר הגדרת תזכורות לפני 
 המועד המשוער.

44   
סרגל ההתקדמות לטיפול בבקשות יאפשר לבודד שלבים הנמצאים 

 בטיפול של גורם חוץ.

45   
ם קלנדריים ובימי סרגל ההתקדמות לטיפול בבקשה יתחשבו בימי

 עבודה
 המערכת תאפשר הפקת פלטים בהתאם למתחייב בחוק תכנון ובניה   46
 עפ"י הנחיות מנהל התכנון –אפשרות להפקדת דו"ח מצויינות    47

48   
המערכת תאפשר קליטת ערבויות כולל תזכורות לפי תאריך תוקף  

 הערבות הספציפי
 ם של מספר סוגים של ישיבות וועדההמערכת תאפשר ניהול ישיבות וועדה 49

50   
המערכת תאפשר ניהול ויצירת קשר בין בקשות להיתר ובקשות 

 למידע ומאפייניהם כפי שייקבעו על ידי הוועדה
 המערכת תאפשר שיבוץ בקשות לישיבות ועריכת סדר יום   51

52   
המערכת תכלול מנגנון ידידותי להצגה ושיבוץ של כל הישיבות 

 ת לישיבה.המשובצו

53   
המערכת תאפשר יצירה וניהול של סדר היום של הישיבה כולל 

 סידור נושאי הישיבה בצורה פשוטה וידידותית.  

54   
המערכת תאפשר הפקה של סדר יום לישיבה בהתאם לדרישות 

 החוק

55   
המערכת תאפשר הפקה של פרוטוקול החלטות בהתאם לדרישות 

 החוק.

56   
ניהול תהליך ניהול ישיבות וועדה ותאפשר קישור המערכת תאפשר 

 מסמכים המנוהלים במערכת לישיבות 
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 פרסומים והתנגדויות 57
המערכת תכלול מודול פרסומים עבור בקשות להקלה או שימוש 

 חורג והצגתם באתר הוועדה

58   
המערכת תכלול מודול התנגדויות לבקשה כולל אפשרות להגשת 

 התנגדות מאתר הוועדה

59   
המערכת תכלול אפשרות למתן מענה לכל אחד מסעיפי התנגדויות 

 לבקשה

60   
המערכת תכלול אפשרות למתן מענה אחד במקרים בהם יש מספר 

 התנגדויות זהות לאותה בקשה

 אתר הוועדה 61
מערכת תאפשר הצגת נתוני רישוי בניה אודות ישיבות ובקשות 

 באתר האינטרנט של הוועדה

 הולבקרה וני 62

המערכת תאפשר חילול דו"ח תפוקות עובדים. הדו"ח יאפשר תצוגה 
של פעילויות עובד בטווח תאריכים של משימות לדוגמא: שיבוץ 

לישיבות, הפקת התרים, בקשות בטיפול.  הדו"ח יופק באופן מסוכם 
 ומפורט בהתאם לקביעת המשתמש.

63   

נון, רשות המערכת תאפשר הפקת דוחות נדרשים על ידי מינהל התכ
התכנון ואחרים בצורה פשוטה וידידותית לדוגמא: הפקת דו"חות 

 תקופתיים, דוחות מצוינות ואחרים.
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 פיקוח בניה

 תכונה נושא מס"ד
לחוק תכנון  116המערכת תתמוך בשינויים רגולטוריים במסגרת תיקון  רגולציה 1

עקבות ובניה והנחיות רשות האכיפה, כולל מסמכים חדישים הנדרשים ב
 התיקונים והפקת דפית איתור מלאה עם כל הנתונים.

המערכת תכלול יישום דרישות חדשות, בכל הנוגע לנהלים הקשורים    2
 לחוק תכנון ובניה. 116לתיקי הפיקוח, הנובעות מתיקון 

המערכת תכיל את כל שדות המידע הנדרשים בהתאם לחוק תכנון ובניה    3
 ותיקוניו

המערכת תתמוך בעבודת מפקחים בשטח ותאפשר צפיה ועדכון  יישום מובייל 4
 באמצעות טלפונים חכמים/ מחשבי לוח

 Offlineוב  Onlineיישום השטח של המערכת יאפשר עבודה ב    5
יישום השטח של המערכת יאפשר צפיה במסמכים המקושרים לבקשות    6

 להיתר כגון גרמושקות
יוך של צילומים של מקומות עברה יישום השטח של המערכת יאפשר ש   7

 שבוצעו באמצעות הטלפון הנייד/ מחשב לוח
 המערכת תאפשר שיוך לכל תיק פיקוח סוג של עברה על פי טבלת בחירה כללי 8
ניתן יהיה לשייך כל תיק פיקוח למספר העברה כפי שהוגדר בסקר    9

 עבירות הבניה שערכה הוועדה
יה להגדיר את מקור האיתור של התיק עבור כל תיק פיקוח ניתן יה   10

 )תלונה, סקר עברות, פעילות יזומה של הוועדה(.
 המערכת תאפשר להגדיר עבור תיק פיקוח את סוג העברה וסוג החריגה   11
 המערכת תאפשר למשתמש להגדיר את תקופת ההתיישנות של העברה    12
פיקוח ובמקרה של לכל תיק פיקוח ניתן יהיה להגדיר כתובת של תיק ה   13

 ריבוי כתובות להגדיר כתובת ראשית
 המערכת תאפשר הגדרת שכונה עבור תיק הפיקוח   14
המערכת תאפשר לקלוט את גושים וחלקות של תיק העברה מנתוני    15

 ייעודי קרקע
המערכת תאפשר ניהול כספים ואגרות הנוגעים לתיק הפיקוח וביצוע    16

 ל הוועדהתשלומים מאתר האינטרנט ש
המערכת תאפשר קישור לכל תיק פיקוח של מסמכים הקשורים לו    17

 לרבות תשריט מעוגן של היתר הבניה
 המערכת תאפשר קליטה עבור כל תיק פיקוח של בעלי העניין   18
 לבעלי העניין SMSהמערכת תאפשר שליחת הודעות ב    19
כלול לפחות פרוט של המערכת תאפשר ניהול תהליכי אכיפה באופן שי   20

פעולת האכיפה, סטאטוס הטיפול, תאריך, נסיבות העברה וסדר עדיפות 
 לטיפול כפי שייקבע על ידי הוועדה

המערכת תאפשר להציג באופן מובנה במערכת את המיקום הגיאוגרפי  ממשקים 21
 של תיק הפיקוח על רקע גושים חלקות ו/או אורתופוטו של המועצה

22 
 

לקלוט לכל תיק פיקוח את מיקום העבירה המדוייק  המערכת תאפשר
, כולל GIS, ועל בסיס מידע זה גישה לאתר X Yבאמצעות קליטת נתוני 

 סימון ואיתור הבקשה בהמשך .
שיאפשר הצגת נתוני הפיקוח  GISלמערכת  ONLINEיבוצע ממשק    23

)שכבות נושאיות בחלוקות שיקבעו  GISכשכבות דינאמיות במערכת ה 
ידי הרשות(. ומעבר בלחיצה מתיק הפיקוח להצגת פרטים מלאים של על 

 תיק הפיקוח.
  GISיתאפשר ממשק דו כייוני בין מודול פיקוח בניה למערכת    24

 , מגרשים, חלקותXYבאמצעות כתובות, נתוני 
ותמנע שגיאות בקליטת  XYהמערכת תסייע למשתמש בקליטת נתוני    25

 GISקת קורדינטה ממערכת הקורדינאטות באמצעות העת
במסגרת התיקונים החדשים של היחידה הארצית לפיקוח ובניה, נדרשת  דוחות 26

הועדה לספק דוחות רבעוניים המסכמים את פעילות הוועדה בנושא 
האכיפה. המערכת תאפשר הפקת דוחות אלה בצורה מובנית וידידותית 

 למשתמש
27 

 
ם שונים ובהתאם לסוג המערכת תאפשר הפקת דוחות פיקוח בחתכי

 תיק הפיקוח
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 תכונה נושא מס"ד
המערכת תאפשר הפקת דפיות איתור בהתאם לעיצוב שייקבע על ידי    28

 הוועדה
המערכת תכלול מודול כספים לתיקי פיקוח המאפשר להפיק קנסות  קנסות 29

מנהליים באופן מוסדר מתוך המערכת ובכלל זה מסמכים כספיים 
 נוספים הרלוונטיים לנושא הפיקוח

המערכת תאפשר בחירת תעריפי קנסות מתוך טבלת התעריפים מרכזית    30
 של המערכת

חישוב גובה הקנס בהתאם  -המערכת תאפשר הפקת קנסות מנהליים   31
לתקנות, כולל הפקת שובר מגנטי לתשלום לרבות יצירת מסלקה 

 במערכת החיוב
וק, מעקב ובקרה אחר תשלום הקנסות עפ"י המועדים הקבועים בח   32

 חישוב ריביות פיגורים במידת הצורך
 בקשות לביטול קנס/ בקשה לשיפוט ייקלטו לתוך המערכת התפעולית   33
 מעקב אחר סטטוס הקנס באתר ההנדסי אתר הוועדה 34
המערכת תאפשר הצגה לאזרח באמצעות אתר האינטרנט של הסדרים    35

 בתיקי פיקוח
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 היטלי השבחה

 תכונה נושא מס"ד

 כללי 1
 המערכת תאפשר ניהול ומעקב אחר תהליך טיפול באגרות, והטלי השבחה

2   

העברת תאפשר העברת תוצאת חישוב אגרות והיטלים למערכת הגביה של 
המועצה כולל זיהוי הנכס וקבלת עדכון ממערכת הגביה בדבר ביצוע 
התשלום בידי התושב או אי ביצוע התשלום. על הממשק להיות דו כיווני, 

 זמן אמתוב

3   
המערכת תכלול מנגנון לניהול כספי של היטלי ההשבחה לרבות הצמודות 

 בהתאם לחוק תכנון ובניה

4   
המערכת תאפשר ניהול שומות מטבלאות, שומות ועדה, שומות נגדיות, 

 מוסכמות, מרכיבי השומה.

5   

המערכת תאפשר קליטה ובקרה בדבר ערבויות בנקאיות עבור בקשות 
מקרה של אי הסכמה לרבות פרטי הערבות: סכום, מועדים, למימוש ב

 סטטוס וכד'

6   
המערכת תאפשר תעוד שיטת ביצוע חישוב האגרות וההטלים ותעוד פנימי 

 של אופן ביצוע החישוב לכל אגרה והיטל

7   
קישור בין נתונים כספיים במערכת היטלי השבחה המערכת תאפשר  

 לנתונים כספיים במערכת רישוי

8   
המערכת תאפשר יצירת דו"ח כספי לפי תאריך תשלום ולפי תאריך הפקת 

 שומה ו/או דרישת תשלום

9   
המערכת תאפשר עבור כל היטל השבחה הצגה של התוכניות שקבעו את 

 ההשבחה על בסיס נתוני מודול מעקב תב"ע וייעודי קרקע. 

10   
 המערכת תאפשר מעקב אחר מימוש זכויות מקרקעין

11   
המערכת תאפשר ניהול מסמכים  ותמונות עבור תיק השבחה.  מסמכים 

 אלה יהיו זמינים מכל רכיבי המערכת ובכפוף למערך הרשאות

12   
המערכת תאפשר ניהול בקשות להעברה לטאבו, היתר בניה, שימוש חורג, 

 פטור, תשלומי מקדמות. לרבות קישור לתוכנת הגביה.

13   
מים של היטלי השבחה באמצעות אתר המערכת תאפשר ביצוע תשלו

 הוועדה
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 מעקב תב"ע

 תכונה נושא מס"ד

 רגולציה 1
ל לניהומודול מעקב תב"ע יכלול ממשקים מלאים למערכת מינהל התכנון 

 תוכניות

2   
מוודל מעקב תב"ע יאפשר קליטת נתונים וניהול של תוכניות שהוגשו עפ"י 

 הנוהל נוהל מבא"ת ותוכניות שהוגשו לועדה טרם

3   
 ךממשק למערכת מינהל התכנון יאפשר הורדה אוטומטית של מסמכים ויתמו

 בניהול גרסאות 

4   
המערכת תאפשר ניהול של סטאטוסים ושלבי פרסום התוכנית בהתאם 

 לרגולציה ובהתאם לנהלי הוועדה

 כללי 5
המערכת תכלול אפשרות לניהול תוכניות מסוגים שונים לרבות: תוכנית 

 ת, תוכניות מתאר, תצ"ר, תת"ל, תוכניות איחוד וחלוקה וכיוב'מפורט

6   

מודול  ניהול התוכניות ינהל את כל המידע עבור התוכניות השונות המנוהלות 
במערכת לרבות צרופותיהן.  נתונים ומסמכים אלה ינוהלו רק במודול זה 

בחה, ושימשו את כל רכיבי המערכת האחרים: רישוי בניה, ייעודי קרקע, הש
GIS. 

7   

המערכת תאפשר ניהול פרטי בעלי עניין של התוכנית )יוזם התוכנית, בעלי 
הקרקע, עורך, מודד(.  בעל עניין ינוהל בטבלה מרכזית כך שבליטת בעל עניין 

 שקיים במערכת לא תדרש קליטה של כל פרטיו

8   
ת המערכת תאפשר ניהול של תהלכי התנגדות לתוכנית כוללל אפשרות להגד

 שהתנגדויות באמצעות אתר הוועדה

9   
המערכת תאפשר מעקב וניהול תהליכים שלבי התקדמות התוכניות בכל אחד 

 מהתהליכים הסטטוטורים והשלבים של התוכנית

 המערכת תאפשר חיבור צרופות מתוך סייר של מערכת ההפעלה   10

11   
רה של גושים המערכת תאפשר ניהול גושים וחלקות לתוכנית ובכלל זה שמי

 וחלקות היסטוריים

12   
המערכת תאפשר ניהול כתובות לתוכנית ובכלל זה שמירה של כתובות 

 היסטוריים

 (XYהמערכת תאפשר שמירה וניהול של נתוני קורדינטות עבור התוכנית )   13

 המערכת תכלול ניהול של תהליך הטיפול בתוכנית ומעקב מול קבועי זמן   14

15   
אפשר שיבוץ של תוכנית לישיבות הוועדה והפקת מסמכי הכנה המערכת ת

 לישיבות ומסמכים נלווים

 המערכת תאפשר הצגת התוכניות בהתאם לסטאטוסים שלהם בדפי המידע   16

17   

המערכת תאפשר למשתמש הוועדה שיוך תוכנית למערכת ייעודי קרקע על 
ה בהתאם מנת שתופיע בדף המיעד וברשימת התוכניות שחלות בחלק

 לסטאטוס התוכנית.

18   
המערכת תאפשר יצירת טבלת אירועים ושלבים קבועה שהזנתה תהיה 

 מחוייבת בכל תכנית

 המערכת תאפשר הצגת נתוני תוכניות וצרופותיהן באמצעות אתר הוועדה אתר הוועדה 19

20   

המערכת תאפשר הצגה לאזרח בצורה פשוטה של כל התוכניות במקום מגוריו 
בקרה למיקומו לרבות באמצעות זיהוי מיקום של ההתקן ממנו מבוצע או 

 התשאול
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 ייעודי קרקע

 תכונה נושא מס"ד

המערכת תנהל את זכויות הבניה בכל תאי השטח והחלקות  כללי 1
 במרחב התכנון

מערכת ייעודי קרקע תאפשר קליטה, אחזור וניהול של מידע    2
ת, תת"לים, תמ"מים, מתוכניות מסוגים שונים לרבות תמ"או

 תרש"צים, תוכניות איחוד וחלוקה
המערכת תאפשר הצגה של תוכניות הסטאטוסים שונים בתאי    3

 השטח/ מגרשים וחלקות

הפקת המידע תתבסס בהתאם לתוכניות שנקלטו במודול מעקב    4
 תב"ע

המערכת תאפשר הצגת ייעוד הקרקע למגרש וקביעת התוכנית    5
ם במקרים בהם המגרש הוא חל על יותר מגוש שהגדירה אותו )ג

 אחד(
המערכת תאפשר ניהול שטחים של תא השטח: שטח המגרש    6

בתוכנית, שטח חלקת המקור, שטח מתוך חלקת מקור, שטח 
 גיאוגרפי מחושב

המערכת תכלול ניהול עץ קשרים בין החלקות.  המערכת תאפשר    7
 הצגה גרפית )תרשים( של עץ החלקה.

המערכת תאפשר הפקת דף מידע תכנוני למגרש, חלקת מקור  מידע דף 8
 ותא שטח בהתאם לתוכנית אחת או יותר.

דף המידע התכנוני יאפשר שילוב של תצוגה גיאוגרפית למיקום    9
 כולל הצגת צביעת הייעודים -( GISהמגרש/תא השטח/ החלקה )

ועבור  המערכת תאפשר הפקת דף מידע תכנוני עבור כל מגרש   10
 גם במקרה שבחלקת המקור חלים ייעודים שונים. חלקת המקור

המערכת תאפשר הפקת דף מידע תכנוני בחלקת מקור באופן    11
שיכיל מידע על כל הייעודים וסיכום של ההוראות הבניה עבור 

 החלקה בהתאם לייעוד.
המערכת תאפשר הפקה של סוגים שונים של דפי מידע בהתאם    12

 הוועדהלדרישות 

המערכת תאפשר למשתמש לקבוע את התוכניות אשר ישתתפו    13
 בקומפילציה של הזכויות.

המערכת תאפשר קליטה של ייעוד למגרש וכן ייעוד ראשי    14
למגרש )ייעוד המאגד קבוצה של ייעודים בהתאם להגדרת 

 הוועדה(
מערכת ייעודי קרקע תציג לכל חלקה, מגרש את התוכניות    15

 נון, הפקדה ובתוקף בהתאם להחלטת הוועדהבתכ

מערכת ייעודי קרקע תציג לכל מגרש את הכתובת המשוייכת לו    16
 ואת השכונה ככל שקיימת

דף המידע שיופק המערכת יהיה ניתן לעריכה בהתאם לפורמט    17
 הוועדה ידישייקבע על 

 דף המידע יאפשר עץ הירארכי של נושאים ותתי נושאים   18

המערכת תאפשר הפקת דף מידע קומפילטיבי להצגת זכויות    19
 בניה לכל נקודת זמן

המערכת תאפשר הפקת אוטומטית של דפי מידע הכוללים    20
 הדגשה, קו תחתי לטקסט, הצללה, הדגשה וכיוב'
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 לנתוני התוכנית Hyper Linkדף המידע שיופק מהמערכת יכלול    21

המערכת לניהול הוועדה, ממערכת תתאפשר הפקת דפי מידע מ   22
GIS .וממערכות אחרות של הרשות 

 –הנפקת דפי מידע הכוללים הן מידע גרפי והן מידע אלפא נומרי    23
הן באמצעות אתר האינטרנט והן באמצאות המערכת המשרדית 

לרבות התאמה מלאה בין המערכת הגרפית למערכת האלפא  –
ה, בהתאם לרגולציה, בהתאם לחוק התכנון והבניי –נומרית 

 ובהתאם לשינויים בחקיקה כפי שיהיו מעת לעת. 
המערכת תאפשר הפקת דף מידע למגרש בשלמותו גם במקרים   24

 בו המגרש חל על חלקות מגושים שונים.

המערכת תאפשר הצגה לאזרח של מידע תכנוני בהתאם  אתר הוועדה 25
 למיקומו

ייעוד ראשי )ייעוד המערכת תאפשר הצגת מידע בהתאם ל   26
המאגד ייעודים שונים מאותו סוג( ובהתאם לייעוד הקבוע 

 במסמכי התוכנית
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 אתר וועדה

 תכונה נושא מס"ד

האתר יספק מענה מלא בהתאם לנוהל ניהול ותפעול אתר אינטרנט בוועדות  כללי 1
( או כל נוהל 02/10/2017מתאריך  500-002מקומיות לתכנון ובניה )מספר נוהל 

 מעודכן אחר
ממשק המשתמש של אתר הוועדה יהיה בהתאם לאפיון שייקבע על ידי   

 UIהמועצה לרבות עיצוב 

אתר הוועדה יאפשר לבצע תשאול לנתונים מכלל רכיבי המערכת המיושמים    2
 לרבות רישוי ופיקוח בניה, מעקב תב"ע, ייעודי קרקע ואחרים

ן של המציע. שירות הענן יכלול מנגנון ניהול נתוני המערכת יבוצע בשירות ענ   3
 מול מערכות המידע התפעוליות. Onlineעדכון נתונים 

אתר הוועדה יכלול מנגנון לניהול תוכן שיאפשר למנהל האתר מטעם הרשות    4
 ניהול מלא של תכני האתר

אתר האינטרנט יאפשר אחזור מידע רוחבי על גושים וחלקות מכלל רכיבי    5
לדוגמא בבחירת גוש וחלקה יתקבל מידע על נתוני תוכניות,  המערכת.  כך

 .GISבקשות להיתר, תיקי פיקוח בהסדר ושילוב של מפת 
אינטרנטיים,  On-Lineהמערכת תכלול יישום ליצירת טפסים מקוונים    6

מאובטחים, רספונסיביים מאתר האינטרנט כולל שילוב אוטומטי של נתונים 
לתכנון ובניה לאחר הזדהות הפונה בשם משתמש ממערכות ההנדסה והוועדה 

וסיסמא. הורדה, מילוי ושליחה מאובטחת על ידי משתמש הקצה כמו גם 
קבלת אישור מהמערכת בדבר שליחתם בחזרה לוועדה לרבות חתימה 

אלקטרונית מאובטחת ומאושרת. קליטה מבוקרת של הטפסים במערכות 
 – BPM –דה ממוחשב התיפעוליות, המשך טיפול בטפסים בתהליך עבו

לעדכן כמו גם  מועצהשליחת עידכון אוטומטי לפונה על כל שלב שתנחה ה
 עידכון בתיק הפונה באתר האינטרנט.

העתידית של המועצה  CRMהנדסה יועברו למערכת כל הטפסים בתוך אתר 
 . Web Serviceכמשימות בממשק 

רבות ממשק המערכת תאפשר ניהול וקביעת תורים לקבלת קהל וזאת ל   7
Microsoft Outlook  לבדיקת זמינות, להקצאת מועדים קבועים מראש

לקבלת קהל, לפתיחת טופס אינטרנטי רספונסיבי מאובטח מותאם מראש 
בדבר בקשה לפגישה, אישור לקיום הפגישה, ושריון זמן הפגישה ביומן 

של הגורם איתו נקבעה הפגישה. המערכת תתמוך בזימון התור  Outlookה
ותמיכה בניהול התור  מועצהצעות יישום אינטרנט, ניהולו על ידי עובדי הבאמ

 מסכי תצוגה לאזרח(.  3)תורים פייזים ו  מועצהבמשרדי ה
המערכת תהיה מערכת רספונסיבית שתתמוך בהתקנים שונים בתחנת הקצה:    8

 מחשב שולחני, מחשבי לוח, טלפונים חכמים

 מול מערכת ניהול וועדההמערכת תתעדכן באופן אוטומטי    9

המערכת תכלול מנגנונים שיתריעו על תקלות בעדכון נתונים בין מערכת ניהול    10
 וועדה לבין מערכת ניהול הוועדה

 המערכת תאפשר ניהול מידע תדמיתי של הוועדה    11

אתר הוועדה יכלול הצגת מודול הודעות הוועדה.  לכל הודעה ניתן להציג את    12
תוכן ההודעה ולהגדיר את תאריך תחילה וסיום תצוגה.  עדכון  התאריך,

ההודעות יתאפשר על ידי מומחה תוכן שיוגדר על ידי הרשות ויוכשר על ידי 
 המציע.

המערכת תכלול מנגנון גמיש לעריכת תפריטי האתר ללא הגבלה לעץ הניווט    13
 והרמות בו

 יה וישיבות וועדההמערכת תאפשר אחזור מידע בנושאי רישוי בנ   14
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 תכונה נושא מס"ד

המערכת תאפשר עדכון והצגה שוטפת של דוחות הנדרשים לתצוגה כפי    15
 שיוגדרו על ידי המועצה או כל גוף רגולטיבי שהוועדה תהיה מחויבת לו

 המערכת תאפשר מידע ותשאול של תוכניות בנין עיר   16

 המערכת תאפשר מידע ותשאול של זכויות בניה   17

תכלול עמודים המשלבים תצוגה של מידע מילולי ומידע במערכת ה המערכת    18
GIS באותו עמוד 

המערכת תכלול אפשרות ביצוע תשלומים של אגרות, היטלים ושירותים    19
נוספים שייקבעו על ידי הוועדה.  ביצוע תשלום יכלול ממשק דו כיווני בין 

רשות באופן שכל מערכת האינטרנט למערכת ניהול ועדה ומערכת הגביה של ה
 תשלום שיבוצע יעדכן את המערכת ניהול וועדה ומערכת הגביה.

אפשרות להפקדת שובר תשלום לתיקי מידע, אישורים לטאבו, פקדון לבקשות    20
 להיתר באופן עצמאי ע"י התושב

המערכת תאפשר ביצוע חיפושים על פי טקסט חופשי בתכנים של מידע כללי    21
 ערכת ניהול ועדה )לדוגמא חיפוש לפי שם מבקש(ובתכנים שמקורם במ

, מנהל Gov Mapהמערכת תכלול אפשרות קישורים לאתרי אינטרנט כגון    22
התכנון.  הקישורים יבוצעו מפרטי יישות )לדוגמא מפרטי תב"ע קישור 

 לאיתור התוכנית במינהל התכנון(
יטי מידע המערכת תאפשר ניהול ותצוגה של מסמכים המקושרים לפר   23

המוצגים במערכת לדוגמא: מסמכי בקשה להיתר, גרמושקות מסמכי תוכניות 
 בנין עיר  )אחסון הקבצים יבוצע בשירותי ענן של המציע(.

באתר יוצגו טפסים, נהלים, דוחות, חדשות, תכניות, מסמכי בקשות, ארכיב     24
 (גם מתוך תיקי בניןמסמכים )

רט לניהול ושימוש באתר ההנדסי באופן עצמי יומצא לועדה תיק הסבר מפו   25
 כולל שם משתמש וסיסמה לניהול תוכן

בקשות שנדונו בישיבות יוצגו באתר הועדה תחת הישיבה שהתקיימה גם לפני    26
 פרסום פרוטוקול דיון

, מסמכי תיק בניין, מסמכי אתר האינטרנט יאפשר פרסום של מסמכי בקשות  27
ים אחרים כגון גרמושקות, היתרים ללא מגבלת נפח ומסמכ תוכניות בנין עיר

 .  אחסון
המערכת תאפשר פרסום מסמכים מהמערכות התפעוליות לאתר הוועדה   28

 בצורה אוטומטית בהתאם לקודי מסמכים שיוגדרו על ידי הוועדה

 URL/APIהמערכת תאפשר הזנקת עמודים של יישויות תוך שליחה של   29
לדוגמא יתאפשר הפעלת האתר בשליחת פרמטר  והצגת המידע המבוקש כך

 ממערכת חיצונית והצגת נתוני חלקה, מגרש, תיק בניין, בקשה וכיוב'.
 

  



                                                                                              למתן שירותי אספקה, התקנה ותחזוקה שוטפת של מערכת מידע בוועדה לתכנון ובניה ובמחלקת הנדסה        –אזורית הגלבוע  מכרז מועצה 
      08/05/2022תאריך  6גרסת מסמך 

 

 

60 

 

 ניהול נכסים

 תכונה נושא מס"ד

ניהול נתוני  1
 נכס

הצגת מידע על מאפייני הנכס לרבות קביעת מספר מזהה חד ערכי לכל נכס, שמירת 
 זיהוי הנכס במרשם המקרקעין מספר מזהה של הנכס במערכת ארנונה,

 המערכת תשמור את שם הנכס בהתאם להגדרה הקייניית    2

המערכת תאפשר ניהול אנשי קשר לנכס לרבות בעלי עניין.  יתאפשר עדכון פרטים    3
 של איש קשר ועדכון המידע בכל הנכסים המקושרים אליו.

 X, Yובות, נתוני הגדרת נתוני מיקום לרבות נתוני גושים וחלקות, כת   4

המערכת תאפשר תיעוד של משתמשים בנכס לרבות ריבוי משמשים וניהול    5
 )*( היסטורי של משתמשים בנכס

רישום נתוני בעלי הזכויות בחלקות לרבות מידע קנייני, משפטי וזכויות    6
היסטוריות. רישום כל הזכויות בנכס לרבות זכויות בעלות, חכירה, שכירות, 

 )*( תכנוניותזכויות 
רישום נתוני המחזיקים והמשתמשים בנכס ובמבנים לרבות היסטורית מחזיקים,    7

 שטחי שימוש, חוזים והסכמים

רישום וניהול שומות והערכות שווי מסוגים שונים ושיוכם לישויות המערכת. וזאת    8
ם לרבות סוג הערכה/ שומה, מרכיבי השומה, תאריכים, סכומים, ניהול תהליכי

 לשומה
 המערכת תכלול תיעוד של מהות ומקור הזכות בנכס   9

המערכת תאפשר ניהול הירארכיה של נכסים ובכלל זה ניהול קשר בין נכס אב    10
 לנכס בן ובין נכסים קשורים.

מידע תכנוני  11
 על הנכס

המערכת תאפשר שמירת נתוני הנכס כפי שמופיע במרשם המקרקעין לרבות פרוט 
 לקות ובעלי הזכותגושים וח

 המערכת תאפשר ניהול היסטוריה של גושים וחלקות בהם הנכס חל    12

 ניהול תוכניות בנין עיר שחלות על הנכס   13

 ניהול זכויות בניה בנכס ובמחוברים   14

 ניהול תוכנית קובעת ייעוד וקביעת מגרש מתוך תוכנית ניהול מסמכים 15

שרים לנכס לרבות תשריטים ותרשימים של הנכס. ניתן ניהול חוזים שונים המקו   16
לשייך נתוני חוזר למספר נכסים.  בעדכון חוזה יעודכן המידע בכל הנכסים 

 המקושרים לחוזה.
 ניהול מסמכים המקושרים לנכס כולל אפשרות לאיתור מסמך עפ"י שם   17

ומסמכים לנכס בו ניהול תמונות מקושרות לנכס.  ניתן יהיה לקשר מספר תמונות    18
 זמנית.

עבור מסמכים המקושרים לנכס ובכלל זה ניהול מידע של  MetaDataשמירת    19
 יצירת המסמך, גורם מעדכן, נתוני מקום של התמונות

המערכת תאפשר איתור מסמכים מתוך מסך הנכס ומחוצה לו באמצעות איתור של  מבנים  20
 של המסמך  Meta data -כל אחד ממאפיני ה 

 פרטי ההיתר של במבנה לרבות תיק בניין והבקשות להיתר   21
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 תכונה נושא מס"ד

 תיעוד המבנים החלים בנכס והשימוש בהם   22

 ניהול שטחים של הנכס לרבות קומות, מפלסים: שטח עיקרי/ שטחי שירות   23

 )*( ניהול פרטים של מחזיקים בנכס והשימוש בדיקות שטח 24

 תיעוד ביקורים שנערכו בנכס   25

 תיעוד ממצאי ביקור שטח   26

ניהול היבטים  27
 כספיים

 )*( ניהול ערבויות וקישור המידע לנתוני מערכת פיננסית

המערכת תאפשר ניהול תשלומים של הנכס ובכלל זה מעקב אחר דרישות תשלום,    28
הגדרות תשלום לחוזים ותשלומים החלים על הנכסים לרבות תשלומים ותקבולים 

תשלומים שונים כגון: תשלומים לרשויות, תשלומי מיסים, תשלומי בגין חוזים ו
 קנסות

המערכת תאפשר ניהול הפן הכספי הקשור בנכס לרבות ניהול תקבולים.  נתוני    29
 הכנסות יהיו משיקים למערכת הגביה של הרשות

 ניהול ותיעוד השקעות כספיות שבוצעו בנכס   30

ס לרבות מועד הפוליסה, חברה מבטחת, מספר ניהול ותיעוד של ביטוחי הנכ   31
 הפוליסה, תאריך פקיעת תוקף

ניהול שמאויות שבוצעו בנכס לרבות ניהול תאריך השמאות, גורם מבצע , שיערוך    32
 כספי של הנכס.

 חיובים כספיים שבוצעו וניהולם ברמת הנכס.   33

 המערכת תאפשר הצגה גיאוגרפית של הנכס היבט מרחבי 34

 GISמידע על הנכס יתאפשר מתוך מערכת ה    35

מתוך כרטיס הנכס תתאפשר הצגה של מיקום הנכס באמצעות התמקדות למערכת    36
 GISה 

ניהול  37
 תהליכים

 המערכת תאפשר יצירת תהליכים של יצירת נכס חדש במערכת

ל ניהול תהליכי הקצאת נכסים לרבות ניהול החלטות של ועדת הקצאות, ניהו   38
 מסמכים נדרשים, ניהול ישיבות ומעקב החלטות

ניהול תהליכים משפטיים הקשורים בנכס בנושאי פיצויים, דמי שימוש, החזרת    39
 מקרקעין וכו'

ניהול תהליכי רישום, מעקב ובקרה אחר הסדרת תפיסת חזקה במקרקעין ציבורי    40
 לפי חוק תכנון ובניה

תעוד ומעקב אחר הפקעות נכסים וזאת לרבות: ביצוע ניהול תהליך טיפול, רישום,    41
הפקעות היסטוריות, ביצוע הפקעות שוטפות של מקרקעין המיועד לצרכי ציבור, 

מעקב אחר פרסום הפקעות ברשומות, איתור ושליחת הודעות לבעלים, רישום 
מינוי שמאים להערכת מקרקעין מופקעים, מעקב אחר ניהול מו"מ לפיצויים, 

 ת משפטיו מעקב אחר מימוש נכסים בפועל.מעקב תביעו
ניהול תהליכי תשלומים בגין הנכס לרבות התקשרויות, תוקף התקשרות, ערבויות,    42

 אבני דרך לתשלום
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 תכונה נושא מס"ד

קליטת נתוני חיוב של משתמשים  -ניהול תהלכים כספיים הקשורים בנכס     43
 בנכסים

 רת נכסים , רכישת נכסים , מכימועצהניהול תהליכי שכירת נכסים לשימוש ה   44

ניהול תהליכי רישום מעקב ובקרה אחר בעלי החלקות הפולשות לשטחים עירוניים    45
 וכתובותיהם. הזמנת מפות מדידה ממודד מוסמך לסימון הפלישות. 

 עוד טיפול במס רכוש ומס שבח יניהול תהליך רישום נכס, בקרה ת   46

הלכי עבודה והעברת משימות בין משתמשי המערכת תכלול אפשרות לניהול ת   47
 המערכת

המערכת תכלול מנגנון תזכורות פנימי של המערכת שיאפשר יצירת התראות  תזכורות 48
 יום. 30מא תזכורות על ערבות שפגה בעוד דוגבהתאם להגדרת המשתמש ל

 ניהול תזכורת: הגדרת תזכורות לתהליכים ושלבים, חוזים ודרישות, ולכל ישות   49
במערכת לרבות תזכורת כללית שאינה שייכת לנכס או למרכיבי הנכס. הגדרת סוג 

 התזכורת: חד פעמית מחזורית, נמען, תוכן התזכורת, תדירות .
)שירות  SMSהמערכת תאפשר העברת תזכורות והתראות למשתמשים באמצעות    50

 שליחת המסרונים הינה באחריות המועצה(.

תוצג למשתמש  -ת הבחירה ייכללו יותר מאובייקט אחד בכל מקרה בו תוצאו   51
רשימת האובייקטים והוא יוכל לצפות במידע על כל אחד מהם על פי בחירתו או 

 הרשאתו.
הפקת דוחות  52

 ומסמכים
 הפקת דו"ח  הקצאות של נכסי הרשות

 המערכת תציג מידע לציבור בהתאם למדינות הפרסום של הרשות. מידע לציבור 53
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 GISבאשכול מערכת מידע גיאוגרפית  רישות כלליות של המערכתד

 תכונה נושא מס"ד
תאפשר תצוגת מידע לעובדי הרשות, מתכננים,  GISמערכת ה  GISניהול מערכת   .1

 גורמי מקצוע ותושבים בהתאם למנגנון ההרשאות.
המערכת תהיה רספונסיביית למערכות ההפעלה הנפוצות ולכל     .2

סמארטפונים, טאבלטים וכל  PCצים לרבות אביזרי הקצה הנפו
 אביזר קצה נפוץ אחר

מערכת המידע תכלול אפשרויות ניהול מערכת על ידי עובד     .3
ולביצוע פעילות כגון:  GISשיוכשר על ידי הספק לניהול מערכת 

 )*(עדכון שכבות מידע, הגדרות לביצוע פעילויות, הוספת כלים 
הגדיר חוק לקשר בין ישות המערכת תאפשר למנהל המערכת ל    .4

 גיאוגרפית לישות אחרת ובין ישות לטבלת נתונים.
המערכת תאפשר שילוב של שירותי מיפוי חיצוניים כחלק משכבות      .5

) ועדות לתכנון ובניה,  WMS/ WFS/ Arc GIS Serverהמידע כגון 
תאגיד המים, מהל התכנון, מרכז למיפוי ישראל משרדי ממשלה 

 וכד'(
  Meta dataכת תאפשר ניהול ותצוגה למשתמש הקצה של  המער    .6

ובכלל זה: תאריך עדכון, מקור המידע  19115לשכבה בהתאם לת"י 
 Metaועוד.  משתמש המערכת יוכל לבצע חיפוש בהתאם לנתוני 

Data. 
בהתאם להגדרות הרשות יאפשר תשאול  Meta Dataמנגנון ה     .7

 )*( מסד הנתונים והפקת המידע בדוחות.
המערכת תכלול רכיב להתקנה מקומית לעבודה במשבר תקשורת.      .8

לשעת חירום יכלול את כל המידע המנוהל ברגיעה  GISרכיב ה 
ויאפשר ביצוע שאילתות, חיפושים והתמקדויות בצורה פשוטה 

 )*( בהתאם לדרישות הרשות.
המערכת תאפשר יצירת יישומי מפה על פי נושא בנוסף ליישום     .9

ללא  GISשל הרשות. היישומים יציגו את המידע משירותי המרכזי 
 שכפול מידע

המערכת תכלול אפשרות לביצוע קליטת נתונים בסקרי שטח     .10
באמצעות המערכת והזנת מידע גיאוגרפי, אלפא נומרי ותמונות 

 )*( המצולמות מטלפונים חכמים
לקובץ  GISהמערכת תאפשר ייצוא נתונים המנוהלים במערכת ה     .11

 DWGבפורמט 
המערכת תכלול מנגנון הרשאות שיאפשר תצוגה של שכבות  הרשאות  .12

 בהתאם להרשאות משתמש ו/או קבוצת משתמשים.  
המערכת תאפשר להתאים הגדרות תצוגה של שכבות )כגון:     .13

, שדות מידע( למשתמש ו/או קבוצת Labelsסימבולוגיה, תוויות 
 לצרכי המשתמש. משתמשים במטרה להתאים את תצוגת השכבות

מנגנון ההרשאות יאפשר ניהול הרשאות לתצוגת שכבות מידע, כלי     .14
 מערכת, יכולות לבצע חיפושים ועוד. 

מנגנון ההרשאות יאפשר תצוגת תבניות להפקת מפה בהתאם     .15
 להרשאת משתמש

המערכת תאפשר למנהל המערכת הפקת דוחות פעילות.  הצגה     .16
צעו בחתכי זמן שונים, משך לכל משתמש את הכניסות שבו

 )*( פעילות באתר וכיוב'
המערכת תאפשר הוספה, עדכון ומחיקה של שכבות באופן עצמאי  ניהול שכבות   .17

 .מטעם המועצהעל ידי מנהל המערכת 
המערכת תאפשר ניהול קבצי אורתופוטו, מפות בסיס ורסטרים ב     .18

Tiles. 
המוצג )להעלות  משתמש המערכת יוכל לשנות את סדר השכבות    .19

 ולהוריד את סדר השכבה(
המערכת תאפשר ניהול של שכבות באופן הירארכי וחלוקתן     .20

לנושאים.  המערכת לא תגביל את רמות ההירארכיה  ותאפשר 
 הצגה גרפית של החלוקה )עץ נושאים(.
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 תכונה נושא מס"ד
יכולת להגדיר שכבה להדלקה המאגדת מספר שכבות מסוגים     .21

תראות תדליק בו זמנית שכבת שונים לדוגמא הדלקת שכבת ה
 התראות קוויות, נקודיות ופוליגונליות.

המערכת תאפשר למנהל המערכת הגדרת תוויות הכוללת שליטה     .22
על מיקום, גודל, המרחק בינו לבין היישות ותוכן התווית )הפקת 

 תוויות תתאפשר בעברית ובערבית(.
פי דרישת  מערכת תאפשר לרשות הגדרת סימבולוגיה מותאמת על    .23

מנהל המערכת כולל תמיכה מלאה בסימבולוגיה עפ"י ערך ייחודי, 
הצגת מפת חום, הצגת ערך ייחודי, הצגה עפ"י טווח ערכים, גרפים 

 מסוגים שונים
מערכת תאפשר לרשות הגדרת סימובלוגיה של ערך ייחודי ו/או     .24

עד ( לישויות בהתאם לנתון אלפא נומרי  -קטגוריה של ערכים )מ 
 אחד או יותר( שיוגדר בשכבה או במסד הנתונים)

המערכת תאפשר הגדרת בררת מחדל לשכבה כשקופה ומידת     .25
 השקיפות

המערכת תאפשר הצגת מקרא שכבות דינאמי, כלומר הצגה של     .26
 מקרא בהתאם למוצג במפה.

המשתמש יוכל להגדיר שכבות מידע קבועות שיוצגו עם עליית     .27
 ישמרו בכל טעינה של המערכת.המערכת ושכבות אלה י

משתמש המערכת יוכל להגדיר שכבות זמניות במערכת שיוצגו     .28
 כשכבות אישיות ולשתף שכבות אלה עם משתמשים אחרים

 המערכת תאפשר הפקת מפות בפורמטים שונים  הפקת מפות  .29
הפקת המפות תכלול הגדרה דינאמית של גודל הדף, קנה המידה     .30

תרת ואלמנטים נוספים )קנ"מ, חץ להדפסה, בחירת הכו
צפון,מקרא וכיו"ב(.  המערכת תתמוך בגדלי דף שונים כולל הפקה 

 .A0בגודל 
 הפקת המפה תכלול מקרא שיכיל את המידע המופק במפה.      .31
תבנית הפקת המפה תהיה גמישה בהתאם לצרכי הרשות.  הרשות     .32

יקום תוכל להגדיר את אופן עיצוב תבנית המפה: לדוגמא: מ
 כותרת, מיקום תאריך, לוגו, קנ"מ וכיוב'

המערכת תאפשר הגדרת תבניות ייעודיות לצרכים שונים.  התבנית     .33
תגדיר באופן קבוע את השכבות המוצגות כך לדוגמא בתבנית 
 תאום תשתיות יוצגו שכבות: כבישים, מבנים, תשתיות וכד'.

 לא סטנדרטי. המערכת תאפשר להדפיס מפות גם עבור גודל דפים     .34
המערכת תאפשר חלוקה לגיליונות באופן פשוט וקל. החלוקה     .35

לגיליונות תתבצע  אוטומטית ע"י המערכת בהתאם להגדרות קנה 
המידה וגודל הדף. תהיה אפשרות לשינוי ידני של החלוקה ע"י 

 המשתמש.
 JPG/PDFהמערכת תאפשר הדפסה למדפסת  ו/או לקובץ     .36
גנון ליצירת הערות קבועות בהתאם לשכבות המערכת תכלול מנ    .37

המוצגות במערכת כך לדוגמא בתצוגת אורתופוטו תתווסף הערה 
כי "האורתופוטו הינו מגיחה שבוצעה בתאריך.....".  המערכת 

תכלול מנגנון שיאפשר למנהל המערכת מטעם הרשות קביעה של 
 ההערה המוצגת.

יאפשר למשתמש להפיק דוחות  המערכת תכיל מחולל דוחות אשר דוחות וטפסים  .38
 בצורה גמישה, קלה ופשוטה.

 )*( הפקת דוחות תתאפשר על נתוני שכבה אחת או יותר בכל דו"ח    .39
הדוחות יתבססו על תבנית קבועה שתכלול כותרת עליונה     .40

ותחתונה, מספר עמודים, תאריך הפקה, שם משתמש מפיק, 
מקרה של גלישת פרמטרים שנבחרו לתשאול, חיתוך עמודים נכון ב

טבלה לעמודים נוספים, חזרה על שורת הכותרת של הטבלה 
 במעבר עמודים.

ניתן יהיה להגדיר דוחות מראש אשר ישמשו את כלל משתמשי     .41
 המערכת בהתאם להרשאה. 

המערכת תאפשר שילוב בדוחות של מידע מילולי, מפה, גרפים,     .42
 )*( תמונות
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 תכונה נושא מס"ד
הרשות תהיה גישה להגדרה ושינוי של למנהל המערכת מטעם  תצוגת המפה  .43

הגדרות כרטוגרפיה בהתאם לדרישת הרשות, שמות שדות 
 ומאפיינים שיוצגו לישויות המערכת.

של יישות מוצגת בהתאם  Rotateהצגת יישויות תאפשר סיבוב     .44
לישות אליה היא מקושרת כך לדוגמא הצגת מגוף תהיה בהתאם 

 לזוית תנוחת הקו אליו הוא מקושר
המשתמש יוכל לשנות את קנ"מ התצוגה הן ע"י כפתורי התמקדות     .45

 והן ע"י קביעת הקנ"מ. 
המערכת תאפשר ניהול קבצי אורתופוטו, מפות בסיס ורסטרים ב     .46

Tiles המערכת תאפשר ניהול והצגה של אורתופוטו משנים שונות .
 ותאפשר יכולת השוואה בין תקופות

שכבות מידע ממקור חיצוני  המערכת תאפשר למשתמש להוסיף    .47
רסטר מעוגן, נתונים מקובץ אקסל  SHP, DWGכדוגמת קובץ 

בדיוק ובקואורדינאטות הנכונות. הפעולה תתאפשר בהתאם 
 להרשאה.

המערכת תאפשר למשתמש לבצע שיתוף של המפה עם גורמים     .48
 חיצוניים

 התצוגה והכיתובים יותאמו באופן אוטומטי לקנ"מ המשתנה    .49
מערכת תאפשר יצירת תוויות בצורה מיטבית כולל הצגת תווית ה    .50

 במספר שורות
המערכת תאפשר למשתמש לקבוע את שקיפות השכבה ולהגדיר     .51

 שקיפות לכל שכבה בנפרד
המערכת תכלול כפתורי ניווט נוחים לשימוש כולל חזרה ל"זום"     .52

קודם וזום כללי. קביעת הפקדים שיהוו חלק מהמערכת תסוכם 
 שלב אפיון המערכת.ב

המערכת תאפשר למשתמש להוסיף הערות טקסט והוספת צורות     .53
  session על גבי המפה כולל שמירתם לשימוש מאוחר גם בכניסה ל 

 והדפסתם.
 המערכת תאפשר מדידת מרחק ושטחים.    .54
המערכת תאפשר למשתמש לשמור את מצב תצוגת השכבות לטובת     .55

 כניסה במועד מאוחר יותר.
המערכת תאפשר למשתמש לשמור את תיחום המפה לטובת     .56

 שימוש עתידי
ליישויות שמקורם בבסיסי  Labelsהמערכת תאפשר יצירת תויות     .57

 GISנתונים של יישומים המתממשקים למערכת 
המערכת תאפשר הצגת קבצי רסטר מעוגנים בעץ השכבות או     .58

 .On The Flyטעינה של קבצי רסטר מעוגנים 
אחזור מידע, שאילתות   .59

 וחיפושים
המערכת תאפשר בביצוע התמקדות ביישות הנמצאת בשכבה אחת 

או יותר כך לדוגמא ניתן יהיה באיתור כתובת לאתר יישויות 
 משכבת מספרי בתים ומשכבת הרחובות.

 Y –ו  Xהמערכת תאפשר איתור עפ"י הזנת נתון קורדינטה     .60
 בצורה פשוטה. Clipboardוהעתקה של קורדינטות מהמפה ל 

המערכת תאפשר ביצוע חיפושים בצורה חופשית לרבות הקלדה של     .61
", חיפוש לפי מספר נכס, חיפוש לפי Yחלקה  X"חיפוש לפי גוש 

 " ועוד.Yמספר בית  X"רחוב 
)לדוגמא  משתי שכבות נפרדות  GISחיפוש מידע במערכת ה     .62

 הבתים ( הרחוב משכבת הרחובות ומספר הבית משכבת מספרי
מוכל מכיל,  -בחירה לפי אופן החיתוך בין שתי השכבות נבחרות    .63

 select by locationיושב מדויק 
המשתמש יקבל מידע על אובייקט במפה, בהצבעה ולחיצת עכבר.      .64

המידע שיוצג, ייקבע עבור כל שכבה בנפרד, ע"י מנהל המערכת 
הפעילויות  מטעם הרשות ויהיה ניתן לשינוי. בכל אחת מסוגי

 )הצבעה/ לחיצת עכבר( ניתן יהיה להגדיר את המידע המוצג.
המידע שיוצג יהיה ע"פ שמות השדות כפי שהם מופיעים בטבלאות     .65

 (.Aliasבסיסי הנתונים ו/או ב"שם לתצוגה")
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 תכונה נושא מס"ד
ישומים ולבצע פעולות ביבתשאול יישות ניתן יהיה להפעיל     .66

 "וביישומי "ענן DeskTopהמותקנים בעמדת 
המערכת תאפשר הצגת אובייקטים ממספר  -בחירה לפי מיקום     .67

שכבות מידע הנמצאים בתחום מוגדר מאובייקט נבחר, או מנקודה 
נבחרת על המפה. השאילתה תאפשר למשתמש לבחור אובייקט 

, רדיוס Bufferבמפה, או לסמן מיקום ע"ג המפה ולהגדיר תחום )
  רחק.או פוליגון תוחם( בשרטוט או בהגדרת מ

ישולב מחולל שאילתות שיאפשר בצורה  GISבמערכת ה     .68
הפשוטה ביותר תשאול שכבבה אחת או יותר ויהיה נגיש לעבודה 

 )*( לכל המשתמשים על פי הרשאה
המשתמש יוכל לקבוע את הפרמטרים לשאילתה, באופן פשוט וקל,     .69

 מתוך כל שדות המידע הקיימים.
לאפשר למשתמשים אחרים להשתמש ניתן יהיה לשמור שאילתות ו    .70

 בהן, בהתאם להרשאה.
תוצג  -בכל מקרה בו תוצאות הבחירה ייכללו יותר מאובייקט אחד     .71

למשתמש רשימת האובייקטים והוא יוכל לצפות במידע על כל אחד 
 מהם על פי בחירתו או הרשאתו.

יתאפשר חיפוש על כל הנתונים הקיימים בבסיס הנתונים. הגדרת     .72
מטרים לחיפוש שיוצגו למשתמש תהיה גמישה לקביעה ושינוי הפר

 ע"י מנהל המערכת מטעם הרשות. 
תוצג  -בכל מקרה בו תוצאות הבחירה ייכללו יותר מאובייקט אחד     .73

למשתמש רשימת האובייקטים והוא יוכל לצפות במידע על כל אחד 
 מהם על פי בחירתו או הרשאתו.

כיווני למערכות המידע המוצעות -ק דוהמערכת תהיה בעלת ממש ממשקים  .74
ומערכות מידע ברשות, הפועלות בסביבת "ענן" ומערכות הפועלות 

למערכות מידע  GISבהתקנה מקומית. התממשקות בין מערכת ה 
 GIS-אחרות תהיה דו כיוונית כך שיתאפשר, לדוגמא, ממערכת ה

לצפות בנתוני הגבייה ולהיפך )מתוך מערכת הגביה ניתן יהיה 
  .ולהתמקד בנכס(  GISפעיל את מערכת ה לה

בין מערכת  חיובים הדו כיווני יאפשר העברת ממשק,הכמו כן 
הנדסה למערכות הגבייה ותיק תושב של המועצה וכן עדכון חוזר 

 .)*( בדבר תשלומים ששילמו בגינם
שכבות שמקורן  -תאפשר הצגת שכבות נושאיות  GISמערכת ה     .75

במערכות מידע משיקות והגדרת  On lineבנתונים המתעדכנים 
סימבולוגיה בהתאם למידע אלפא נומרי. לדוגמא הצגת פניות 

, הצגת פניות בסימבולוגיה שונה בהתאם לאופי CRMממערכת 
הפניה, הצגת גודל הסימבול בהתאם לקריטריון של דחיפות ועוד. 

 Webו  Viewsהצגת שכבות נושאיות תתאפשר באמצעות יצירת 
Services תאם למאפייני הדרישה או גישה ישירה לטבלאות בה

 )*( היישום המשיק
 כחלק מהדרישות הספק יקים על חשבונו ממשק דו כיווני   .76
יהיה ממשק למערכת לניהול וועדה ולאתר  GISלמערכת ה    .77

האינטרנט של הוועדה לתכנון ובניה.  הממשק יאפשר מהצבעה על 
קפת כרטיס מידע של חלקה/ מגרש הפעלת מערכת ניהול וועדה וה

 החלקה/ מגרש.
תאפשר בבחירה של חלקה הפעלה של אתר  GISמערכת ה 

האינטרנט של הוועדה והפקת דף מידע מילולי של ייעודי הקרקע 
 וזכויות הבניה בהתאם לדרישת המועצה.

המערכת תאפשר תצוגת שכבות מידע מנתונים שיטענו ליישום.     .78
.   לדוגמא: TXT, CSV,XLSXטעינת הקבצים תתאפשר מקבצי 

טעינת קובץ עם נתוני קורדינטות, הצגת נתוני תושבים באופי 
כמותי/ עפ"י פרמטר/ מסוכם לאחר טעינת קובץ תושבים למערכת 

GIS  הכולל את כתובות התושבים.  מנהל המערכת יוכל לבצע
טעינה שתשמר כחלק מנתוני הפרוייקט ולהגדיר הרשאות צפיה.   

נהל מערכת יוכל לבצע את הטעינה משתמש קצה שאיננו מ
 לשימושו בלבד ו/או לשתף את המידע עם משתמש אחר.
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 תכונה נושא מס"ד
המערכת תאפשר הוספת שכבות מידע משירותי מיפוי של גופים     .79

( כגון: מרכז למיפוי WFS, WMSאחרים )לדוגמא באמצעות 
, מינהל יישוביםישראל, תאגיד המים, ועדות לתכנון ובניה, 

 התכנון, משרדי ממשלה
ניתן יהיה להתמקד למפה בפשטות מכל מודול שמוצע ברכיבי     .80

ההצעה ומיישום המופעל ברשות, בהתאם לערכים כגון: כתובת, 
 גוש/ חלקה, קורדינטות ועוד.

המערכת תאפשר הפקה של דו"חות שנוצרו במערכת משיקה על גבי     .81
 GISמערכת ה 

רכת ממע APIתאפשר קבלת נתונים בממשק  GISמערכת ה     .82
 מופעלת בארגון והצגת המידע על גבי המפה

תדע לספק מידע למערכת משיקה בהתאם לפניה  GISמערכת ה     .83
הגדרת  -שתתקבל לדוגמא החזרת ישויות הקימות בגוש/ חלקה 

הממשקים תבוצע על ידי הרשות עם הקמת המערכת ובשלב 
 התחזוקה

וגה תהווה מערכת אינטגרטיבית שתאפשר תצ  GISמערכת ה     .84
גיאוגרפית וניתוח מידע ממודולים שונים המסופקים על ידי המציע 

ומערכות הרשות.  כך לדוגמא המערכת תאפשר הצגה גיאוגרפית 
של כל החלקות בהם לא נוצלו זכויות בניה ו/או לא מומשו זכויות 

הבניה בפועל. הגדרת התצוגה הינה חלק מהגדרות המערכת וכלולה 
 בהצעת המציע.

תאפשר מתוך מסך פרטי יישות הפעלת יישום/  המערכת    .85
אפליקציה/ לינק הכולל פרמטר לדוגמא מתוך מסך חלקה הפעלת 

אתר הוועדה וקבלת מידע על החלקה שנבחרה/ הפעלה של לינק 
 לקובץ תמונה שמאוחסן בשרת הרשות או בשירותי "ענן"

המערכת תאפשר הפעלה של מערכת לצילום אלכסוני ומודל תלת     .86
י.  הפעלת היישומים תבצע התמקדות אוטומטית בהתאם מימד

 .GISלמקום הצבעה במפת ה 
. הפעלת יישום google street viewמערכת תאפשר ממשק ל     .87

Google Street View  תבצע התמקדות למיקום מבוקש באמצעות
 .GISהצבעה במערכת ה 

המערכת תאפשר שיתוף נתוני מיקום.  המערכת תאפשר להעביר     .88
 את נתוני המיקום למערכות אחרות 

המערכת תאפשר תיחום אזור )פוליגון או רדיוס(  ושליפת נתונים     .89
על פי הכתובות / זיהוי גיאוגרפי.  כמו כן, המערכת תכין רשימת 

 .SMSאוכלוסיה בתחום הנבחר למשלוח הודעות 
וגבל לפי המערכת תכלול מנגנון להזנת עדכונים עדכון הנתונים י קליטת נתונים  .90

הרשאה. המערכת תגבה את הנתונים לפני העדכון ותהיה אפשרות 
 (undoלחזור למצב המוצא )

המערכת תאפשר עדכון מידע גיאוגרפי ומילולי באופן עצמאי של     .91
  )*( הרשות

המערכת תאפשר הגדרת ישויות חדשות ועדכונן בצורה פשוטה     .92
 וידידותית

ע ליישות ועדכונן בצורה פשוטה המערכת תאפשר הגדרת שדות מיד    .93
 וידידותית.  הרשות תוכל לשלוט בסדר בשדות שיוצגו במערכת.

עדכון המידע המילולי יבוצע ככל שניתן באמצעות בחירה מטבלת     .94
 ערכים

בעדכון שדות מידע של תאריכים דוגמת תאריך ביקור בשטח     .95
 כון.תבוצע בדיקת תקינות לערכי התאריך ויתאפשר שימוש בתארי

 המערכת תתריע בכל בעיה של אי שלמות נתונים    .96
עבור כל ישות המערכת תעדכן את תאריך קליטת הנתונים ושם     .97

 עורך הנתונים
-Asהמערכת תכלול מודול המאפשר בדיקה מחשובית לתוכניות     .98

Made   וקבצי נתונים המוגשים לרשות בהתאם למפרטים שיוגדרו
הקבצים יאפשר בדיקה מחשובית של  על ידי הרשות. מודול בדיקת

התאמת הקבצים למפרט הרשות, הפקת דוחות שגויים המפרטים 
את התקלות הקיימות בקובץ ויאפשרו הטמעת אוטומטית בשכבות 
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 תכונה נושא מס"ד
מידע קיימות.  בדיקות התקינות יכלולו: בדיקות גרפיות, בדיקות 

טופולוגיה, בדיקות לתקינות מחשובית של המידע האלפא נומרי 
 א למערכת.שמיוב

מודול הבקרה יאפשר עדכון בו זמנית של מספר שכבות נתונים     .99
 שיובאו מקובץ אחד.

מודול הבקרה יאפשר קבלת נתונים בפורמטים מקובלים כגון     .100
DWG  וSHP 

דוחות הבקרה ככל שיש שגויים יכללו פלט גרפי ודו"ח שיועברו על     .101
 ונים.דיי הרשות לגורם שהכין את הקובץ לביצוע תיק

בתהליכי עדכון המידע המערכת תבצע בדיקות מחשוביות     .102
גיאוגרפיות לוודא שלמות של הנתונים: טופולוגיה, מספר ייחודי 

 לכל יישות, שכבות, בלוקים
בעדכון המידע תבצע בדיקות מחשוביות אלפא נומריות לוודא     .103

 שלמות של הנתונים: תקינות ערכים, שדות חובה
ם המערכת תבטיח קישור בין כל היישויות באופן בקליטת נתוני    .104

שכל אביזר יחובר לקו, כל קו יחובר לקו אחר ולא יהיו קווים בלתי 
 מחוברים

 המערכת תתריע בכל בעיה של אי שלמות נתונים    .105
מערכת עדכון המידע תעדכן עבור כל יישות את תאריך קליטת     .106

 הנתונים למערכת ושם עורך הנתונים
המערכת תאפשר הצגת מקרא לשכבות שיוגדרו על ידי מנהל  משממשק משת  .107

המערכת.  המקרא יציג רק את הסימבולוגיה של הישויות המוצגות 
 למשתמש בחלון העבודה ויופק בהדפסת המפה

המערכת תאפשר ניהול והחלפה של מפות רקע )תצלומי אוויר,     .108
OSM.)מפות בסיס מנתוני הרשות ועוד , 

יהיה פעיל גם בשכבות שמקורם בשירות מיפוי מקרא השכבות     .109
 חיצוני דוגמת שרות מיפוי של מינהל התכנון

רמות  3המערכת תכלול הצגה של שכבות בחלוקה לעץ נושאים ב     .110
 לפחות

של השכבות המוצגות  Meta Dataלמשתמש נתוני  גתציהמערכת     .111
שים נדר Meta Data.  נתוני Meta dataותאפשר חיפוש עפ"י נתוני 

 יאופיינו על ידי הרשות והספק בשלב הקמת המערכת.
המערכת תכלול כלי שרטוט ומדידה מתקדמים )כלי שרטוט     .112

מתקדם: צבעים שונים, עוביים שונים, יכולת מחיקת הפעולה 
האחרונה בלבד ולא את הכול, שרטוט בקווים ובמשטחים 

 ובנקודות, שרטוט לייבלים(.
ערכת לטעון לצפיה קובץ גיאוגרפי המערכת תאפשר למשתמש המ    .113

 SHP, DWF,DWGחיצוני בפורמט 
 מערכת תכלול הצגת מפת סביבה דינאמית     .114
סימניות: אפשרות הגדרת  סימניות ועריכתן. יכולת למנהל להגדיר     .115

 תחומים מוגדרים מראש
הצגת סרגל קנ"מ, החלפת קנ"מ בין גדלים רצויים ובקפיצות     .116

 שלמות ומדויקות
 ה שכב לכלהמערכת תאפשר שינוי שקיפות     .117
המערכת תאפשר למשתמש יצירת שכבות אישיות שיוצגו עבורו     .118

 Redlineבלבד. שכבה אישית הינה "ציור" שבוצע על ידי המשתמש 
)צורה, טקסט(, מדידה.  השכבה האישית תשמר עבור משתמש גם 

 .Multi session -בכניסה מאוחרת 
 לשתף שכבה אישית עם משתמשים אחרים. משתמש המערכת יוכל    .119
ניהול תוכניות וקבלת   .120

קבצים ממקורות 
-Asחיצונים )תוכניות 

Made תוכניות מדידה ,
 ועוד(

היישום המוצע יכלול מפרט לקבלת קבצים מגורמים חיצוניים 
בהתאם לסוגי התוכניות )יכלול הנחיות להגדת תוכנית/ קובץ 

 (Blocksדוגמא הכולל 
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אפשר בקרה של קבצים המוגשים לרשות ובחינה המערכת ת    .121

תתאפשר הגדרה של  -להתאמתם המחשובית לדרישות הרשות 
 יותר ממפרט אחד

בקרת המידע לתוכניות תכלול בדיקה אלפא נומרית לשלמות     .122
 נתונים, תקינות ערכים, בקרה למילוי ערכי חובה

 בקרת המידע לתוכניות תכלול בדיקה גיאוגרפית לתקינות    .123
 Blocksהנתונים: טופולוגיה, שלמות רשת, שכבות,  

המערכת תאפשר הפקת דוחות תקינות לאחר ביצוע הבדיקה.  ככל     .124
שקיימות בעיות יופק דו"ח מפורט של הבעיות בשילוב קובץ 

 גיאוגרפי להצגת המקומות שלא עמדו בבדיקה
קבצים שנבדקו ונמצאו תקינים ישולבו במערכת בתהליכי יבוא     .125

 ללא צורך בקליטה חוזרת של המידע למערכתו
-ASהמערכת תאפשר יצירת שכבה פוליגונליות של גבול תוכניות     .126

Made ותוכניות אחרות 
שכבת גבולות התוכנית יאפשרו קבלת מידע על התוכנית כגון:     .127

 תאריך קבלה, גורם שיצר את התוכנית, קנה מידה, ועוד
 יה ניתן לתשאולמידע שייקלט אודות התוכנית יה    .128
המערכת תאפשר לציבור הרחב להציע תיקונים ותוספות מידע  מידע לציבור  .129

 כולל משלוח הודעה מטלפון נייד.
מנהל המערכת מטעם הרשות יוכל להחליט על הפונקציונאליות     .130

 שהציבור יהיה חשוף לה ושכבות המידע
אגיד המערכת תציג מידע לציבור בהתאם למדינות הפרסום של הת    .131

 ובהתאם להנחיות רשות המים.
ניהול תשתיות רטובות   .132

 מים וביוב
המערכת תקלוט את כל שכבות המידע המפרטות את התשתיות 

הרטובות המנוהלות ובכלל זה נתוני תכנית אב למים וביוב, קווים, 
 אביזרים ומתקנים.  

המערכת תאפשר הצגת קבצי תוכניות מעוגנים וכן קבצים     .133
 ואחרות AS-Madeתוכניות וקטורים של 

המערכת תאפשר הצגת קבצי תוכניות באמצעות לחיצה על פוליגון     .134
 התוכנית )תחום התוכנית(

המערכת תדע לטפל בכל סוגי התשתיות עם עצמים השונים,     .135
הסמלים והמקרא המתאים לכל נושא )מים, ביוב תקשורת, חשמל, 

 ניקוז, מתקנים וכו'(.
ת הישויות הפיזיות בצבעים שונים בהתאם המערכת תאפשר הצג    .136

 למשתנה במסד הנתונים.
המערכת תאפשר שמירה של נתונים אלפא נומריים עבור מאפייני     .137

היישות ותאפשר את תשאולם באמצעות הצבעה על הישות 
 הגיאוגרפית.

המערכת תאפשר תיעוד לכל יישות של פעולות תחזוקה )פעולת     .138
 ניהול היסטוריה של טיפולים( תחזוקה אחת או יותר כולל

כרטיס המידע ליישות יתמוך בקשר בין היישות לשדה בקשר של     .139
: רבים. כך לדוגמא ניתן יהיה לשמור עבור כל יישות 1או  1:1

 רועי תחזוקה, מספר סטאטוסים וכד'.ימספר א
כרטיס המידע לישות יאפשר בצורה פשוטה לקבל מידע על ישויות     .140

מא מכרטיס מידע לשוחה ניתן יהיה בצורה פשוטה סמוכות כך לדוג
 להציג מידע על צינורות המשיקים לו.

המערכת תאפשר לרשות להגדיר יישויות ושדות מידע בכרטיס     .141
 היישות בצורה גמישה, עצמאית ולבצע שינויים ללא צורך בפיתוח.

המערכת תיצור שכבת התראות לעצמים שפג תאריך התחזוקה     .142
 שלהם.

מערכת תאפשר הצמדה לישויות הגיאוגרפיות מסכי מידע ה    .143
 ומסמכים מקושרים כדוגמת טפסים, צילומים וכיוב'.  

 ניתן יהיה לקשר עבור כל יישות מסמך/צילום/ קובץ אחד או יותר.    .144
של מקור  META DATAעבור כל מסמך/צילום/ קובץ אחד ינוהל     .145

 המידע, תאריך העדכון, הגורם המעדכן וכיוב'
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של עצמים וקווים.   Net workהמערכת תטפל בתשתיות כרשת     .146

בקליטת נתונים למערכת תבוצע בדיקת תקינות לשמות טופולוגיה 
של נתונים בהתאם לחוקיות השכבה. למשל, אם שוחה חייבת 

 המערכת תחייב זאת וכו'. -להיות קשורה לקו 
ו אחר קרקעי החוצה ק-המערכת תאפשר ייצוג של קו תשתית תת    .147

 עם גשר עלי )קשת( ולהיפך.
המערכת תכלול מגוון כרטסות הקשורות לעצמים, קווים ושכבות     .148

לתיאור וטיפול במגוון נושאים: מפעלים וחומרים מסוכנים, 
 מתקנים ועוד. 

למערכת יישומים להורדת נתונים לצוותי תחזוקה על גבי מכשירים     .149
ה למערכת. המערכת ניידים ולקליטת עדכוני שטח ממכשירים אל

יאפשר ניהול תהליך עסקי לבקרה אחר עדכון מהשטח וקביעה אם 
 המידע יועברו לקליטה למערכת.

המערכת תדע לשמור מסמכים, תמונות וכו' ולקשור את אלה לכל     .150
 סוגי העצמים הקיימים במערכת. 

אה ריתציג נתוני מד מים ממערכת קר"מ )ק GISהמערכת ה     .151
 תוני קריאות, מיקום, מידע הנדסי אחרמרחוק( לרבות נ

המערכת תאפשר ביצוע סימולציות של "סגירת מגופים" ושליחת    .152
 לצרכנים SMSהודעות 

המערכת תציג קריאות שרות, תיקונים, טיפולים כולל מידע על  אחזקה  .153
אירועי תחזוקה. יהיה ניתן לבצע חתכים ולהציג רק את הנתונים 

ו במערכת משיקה באחריות הרשות בחתך. קריאות השירות ינהול
 , מערכת מוקד עירוני וכיוב'.CRMכגון מערכת 

מערכת תאפשר ניהול תהליכי שטיפת קווים ופעילויות תחזוקה     .154
נוספות בדרך של הצגה נושאית בהתאם למועדי התחזוקה של 

 הפריט וכן קישור סרטוני וידאו ומסמכים נוספים
צוע תחזוקה לישויות פיזיות המערכת תאפשר הצמדת תאריך לבי    .155

 כגון מגופים, קווים, דרכים, מתקנים וכו'. 
המערכת תכלול יישום נייד שיאפשר לעובדי שטח להזין נתונים     .156

 .off lineו ב  on lineלמערכת. היישום יאפשר עבודה ב 
המערכת תספק מנגנון להפקת דוחות בחתכים שונים של סוגי     .157

 ית ועוד.טיפולים לפי מאפייני תשת
המערכת תכלול מנגנון להזנת עדכונים עדכון הנתונים יוגבל לפי     .158

הרשאה. המערכת תגבה את הנתונים לפני העדכון ותהיה אפשרות 
 (undoלחזור למצב המוצא )

הצגה של ייעודי קרקע עבור תוכניות מבא"ת תאפשר המערכת  ייעודי קרקע  .159
 ותוכניות קודמות

ושכבות מידע תכנוני ייעודי קרקע  המערכת תאפשר הצגה של    .160
 -בהתאם לשכבת קומפילציה ובהתאם לקבוצת ייעודים נוספות 

קבוצת ייעודים מציגה בסימון אחיד קבוצה של ייעודים כגון צבע 
 אחיד לדוגמא כל ייעודי הדרך.

המערכת תתמוך בהצגת תב"עות, תוכניות מתאר, תת"ל ותאפשר     .161
 ניהלן  בעץ הירארכי

ת תאפשר הצגה של תוכניות בנין עיר בצורה עצמאית ללא המערכ    .162
תלות בשכבת הקומפילציה וללא צורך לשלב את התוכנית ב"עץ 

 הנושאים".
המערכת תאפשר איתור והצגת תוכניות סרוקות מעוגנות ללא     .163

 צורך לשלבן בעץ השכבות
תצוגה של סימולוגיה לשכבת ייעודי מועצה להמערכת תאפשר     .164

 אם להגדרת המועצהבהת הקרקע
תבנית הפקת דף המידע תהיה גמישה בהתאם לצרכי הרשות.      .165

הרשות תוכל להגדיר את אופן עיצוב תבנית המפה: לדוגמא: 
 מיקום כותרת, מיקום תאריך, לוגו, קנ"מ וכיוב'

המערכת תאפשר הגדרת תבניות ייעודיות כגון דף מידע לצורך     .166
יגדיר באופן קבוע את השכבות  ייעודי קרקע.  דף המידע הייעודי
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המוצגות כך שבהפקת דף מידע ייעודי קרקע יוצגו שכבות: גושים, 

 חלקות, קומפילציה, מספרי מגרשים וכד'.
המערכת תאפשר הפעלת לינק ובו פרמטרים להפעלת אתר הוועדה    .167

 והפקת דף מידע תכנוני
ל הרשות לעבוד המערכת תכלול פתרון למשבר תקשורת וצורך ש ביטחון וחירום  .168

 ללא רשת אינטרנט
המערכת תכלול מנגנון לעדכון נתונים בין המידע הקיים ב"ענן"     .169

שתתוקן לשימוש במצב בו אין תקשורת  GISהמציע לבין מערכת ה 
 לשירותי ה"ענן"

המערכת תאפשר הצגת מיקום רכבים תוך התחברות למערכת     .170
)איכון רכבי הסעה  לניהול ציי רכס דוגמת איתורן/ פרטנר ואחרים

 של תלמידים, רכבי אשפה(.
המערכת תאפשר קישור למערכת יומן אירועים קיימת וכן תאפשר     .171

 המוצעת GISניהול אירועים באמצעות מערכת ה 
המערכת תהיה זמינה לאנשי השטח, ותאפשר העברת דיווח ונווט     .172

 לאירוע.
י הרשות .  המערכת תאפשר הצגת מידע דמוגרפי שיסופק על יד    .173

רשימת  -המידע הדמוגרפי יוצג במספר רמות החל מרמת המבנה 
 דוחות מסוכמים. -דיירים ועד רמת היישוב  

המערכת מאפשרת שליחת הודעות לתושבים בהתאם לתשאול     .174
מרחבי.  הגדרת סוג ההודעה והנוסח יקבע כחלק מתכולת 

 המערכת.
חירום שיוגדרו על תאפשר ניהול מלא של שכבות ב GISמערכת ה     .175

 ידי הרשות
תאפשר ניהול של תרחישים בחירום שיוגדרו על ידי  GISמערכת ה     .176

הרשות.  ניהול התרחיש יאפשר מעקב בין התוכנית לבין היישום 
 בשטח בזמן אמת.
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 9נספח 

 נתוני ייעודי קרקע עדכון

 כללי  .1

ית וכן קיימות שכבות גיאוגרפיות של במועצה אזורית גלבוע מופעלת מערכת ייעודי קרקע אלפא נומר .1.1

 קומפילציית ייעודיים, גבולות תוכנית, התראות, רוזטות ומספרי מגרשים.

מערכת ייעודי קרקע תאפשר הפקת דף מידע לחלקה סופית )חלקה הרשומה במרכז למיפוי ישראל ולא בוצע  .1.2

תוכניות בנין עיר אולם גבול לה עדכון בתוכנית אחרת( והפקת דף מידע לחלקות זמניות )חלקות שנקבעו ב

 החלקה אינו תואם לגבולות החלקה(.

במסגרת השירותים המבוקשים יהיה על הספק לבצע עדכון סקר ייעודי קרקע ומידע תכנוני שבמסגרתו  .1.3

 יבוצע איסוף וניתוח של מידע תכנוני ובניית דפי מידע מפורטים.  

אוגרפיים ו/או מידע אלפא נומרי בהתאם להתקדמות עדכון המידע בתחום ייעודי קרקע יבוצע הן בנתונים גי .1.4

 תהלכים סטטוטוריים של תוכניות בניין עיר ובהתאם לצרכי המועצה לעדכון מידע קיים.  

המידע הגיאוגרפי והמילולי יאפשר הפקת דף מידע מילולי לכל נקודת זמן ויכלול מידע מפורט של זכויות  .1.5

 בניה בחלקות ומגרשים.  

ודי קרקע הספק ינתח את המידע מהוראות התכניות לרבות קליטת זכויות הבניה כפי שהן בעדכון נתוני ייע .1.6

קבועות בהוראות תכניות הבניה השונות.  המידע שייקלט יוצג באמצעות דפי מידע תכנוניים שיופקו 

 . GIS-ממערכת ייעודי קרקע ובאמצעות מערכת ה

סו לישיבות שוטפות עם הספק על מנת לדון הגורמים הרלוונטיים ברשות המקומית/ועדה מקומית יתכנ .1.7

בסוגיות הנוגעות להיבטים התכנונים של התכניות וסתירות ככל שיעלו במהלך עדכון התוכניות והטמעת 

 הנתונים. 

בביצוע עדכון נתונים על הספק חלה החובה לדווח לגורמים הרלוונטיים בוועדה מקומית על כל בעיה ו/או  .1.8

 הסקר כאמור.   עניין המתעורר במהלך ביצוע

מאגר התכניות הממוחשבות וניהול ההליכים הסטטוטוריים יבוצע במערכת מעקב תב"ע הקיימת בוועדה  .1.9

 מקומית.  

 במסגרת העדכונים יידרש הספק לבצע ניתוח של זכויות בניה והוראות התוכנית עבור תוכניות בתוקף.   .1.10
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 מהות השירותים  .2

  ייעודי קרקעעדכון נתוני  .2.1

ובכלל זה איתור מידע  הגלבועתכניות בניין עיר החלות במרחב התכנון של המועצה אזורית עדכון נתוני  .2.1.1

מארגונים וחברות שמחוץ למשרדי הוועדה ובכלל זה משרד הפנים, מנהל התכנון, הוועדה המחוזית, 

 משרדי תכנון וכיוב'.

 סריקת תכניות בנין עיר ככל שתכניות אלה לא נסרקו על ידי גורם אחר. .2.1.2

 מוצעת.ה GIS-באמצעות מערכת ה צגתן במרחב הגיאוגרפיוהעיגון של תכניות ביצוע  .2.1.3

במערכת מעקב  הטמעת תכניות הכוללות תכניות בין עיר, תכניות מתאר, תכניות מחוזיות ואחרות  .2.1.4

  נדרשות. ויצירת שכבות מידע תב"ע, ייעודי קרקע

שאילתות שונות בהתאם לצורכי הטמעת המידע יאפשר יכולות ניתוח מידע מתקדמות, תצוגה וביצוע   .2.1.5

 . מועצהה

יבוצע מתוך ראייה תכנונית, ניתוח התכניות וקליטת למערכות המידע ביצוע תהליך הטמעת התכניות  .2.1.6

 והבנת משמעותן התכנונית. 

שכבות המידע .  GIS-מידע במערכת ההשילוב ויצירת שכבות מידע גיאוגרפיות של המידע התכנוני  .2.1.7

ת ושכבות מידע אודות כל תכנית בנפרד וכן שכב ,פח במפרט הטכנייכללו, בהתאם למפורט בנס

שיהוו ניתוח של המידע ויהיו ערוכות בהתאם לסדר התכניות ובהתאם למידע התכנוני קומפילציה 

 הנדרש.

ניתוח זכויות הבניה ומידע תכנוני אחר בהתאם להוראות התכניות, נספחיהם ותשרטי התכניות. ניתוח  .2.1.8

 . בלבד כל מגרש בהתאם למידע החל בול והטמעת המידע יבוצע

עדכון גושים וחלקות עבור מגרשים בשכבת הקומפילציה ככל שחלקות הוסדרו על ידי המרכז למיפוי  .2.1.9

 ישראל.

 

 :שירותי תחזוקה שוטפת .2.2

תחזוקה שוטפת של בסיסי הנתונים לגבי כל הנתונים ושכבות המידע הכלולים בעבודה והכל בהתאם  .2.2.1

רבות ביצוע עדכון תכניות שוטף למסד הנתונים האלפאנומרי והגיאוגרפי עבור למפורט במפרט הטכני ל

חלקות על ידי המרכז ב םתכניות שקיבלו תוקף לאחר שלב ההקמה ועדכון חלקות בעקבות שינוי

 למיפוי ישראל.

 עדכוני גושים וחלקות עבור מגרשים בשכבת הקומפילציה כולל שמירה וניהול של "עץ החלקה". .2.2.2
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 עילותתוצרי הפ .3

 עדכון מודול ייעודי קרקע  .3.1

 קישור מסמכי תוכניות למודול מעקב תב"ע .3.2

או פורמט גיאוגרפי אחר שיוחלט על ידי המועצה, של שכבות המידע  SHPהכנת קבצים גיאוגרפים בפורט   .3.3

לרבות קובץ צביעת ייעודים שיהיה תואם לדרישת המערכת שיושמה באשכול מערכת  6המפורטות בסעיף 

 .GIS –רפית מידע גיאוג

 

 מהות העבודה  .4

קליטת   .המועצהשל  GISביצוע עיגון של תכניות באופן שיאפשר את הצגתן במרחב הגיאוגרפי במערכת ה  .4.1

 במידע תבוצע תוך התאמתו לקדסטר של המרכז למיפוי ישראל.

 לרבות: תכניות בנין עיר, GIS-הטמעת נתוני תכניות במערכת הממוחשבת של ייעודי קרקע ומערכת ה .4.2

תכניות מתאר, תכניות מחוזיות, תכניות איחוד וחלוקה, תצ"רים ואחרות, לרבות נספחיהן ויצירת שכבות 

מידע שישולבו במערכות המידע הפועלות ברשות.  הטמעת  המידע התכנוני יאפשר ניתוח של המידע, תצוגה 

 מקומית. הועדה וביצוע שאילתות שונות בהתאם לצורכי 

התכניות יבוצע מתוך ראייה תכנונית, ניתוח התכניות והבנת משמעותן התכנונית י קליטת נתונביצוע תהליך  .4.3

. תהליך הטמעת המידע יכלול: איתור תכניות, ביצוע דיגיטציה של תכניות מועצהבהתאם להנחיות ה

 ונספחיהן בהתאמה לשכבת הקדסטר, קליטת כלל הנתונים מתוך הוראות התכניות ונספחיהן.  

 צ"רים ותכניות איחוד וחלוקה.קליטה למערכת של ת .4.4

הטמעת מסמכים והחלטות תכנוניות שנקבעו על ידי הוועדה המקומית ושאינם חלק ממסמכי התב"ע  .4.5

כדוגמת החלטות וועדה שמשפיעות על המידע התכנוני, הנחיות מרחביות, תכניות בינוי שאינם חלק 

יאוגרפית והן בקליטת המידע התכנוני מתכניות בנין עיר.  הטמעת המידע יבוצע הן בקליטת שכבות מידע ג

 ותוצרי דף המידע.

יצירת שכבות מידע גיאוגרפיות של המידע התכנוני באופן שיאפשר את הטמעת ושילוב המידע במערכת ה  .4.6

GIS  שכבות רצף,  )של מרחב התכנון. שכבות המידע יכללו, שכבות מידע אודות כל תכנית וכן שכבות מידע 

של המידע בתכניות ויהיו ערוכות בהתאם לסדר התכניות ובהתאם למידע התכנוני  קומפילציה( שיהוו ניתוח

הנדרש )דוגמת שכבת קומפילציה של ייעודי הקרקע, התראות, רוזטות ועוד(. על מנת לאפשר הצגת מפת 

 ייעודי קרקע בצורה ברורה למשתמש, שכבת מגרשי הקומפילציה תצבע בשני אופנים:

 ית.בהתאם לייעוד המופיע בתכנ .4.6.1

בהתאם לקוד ייעוד ראשי, שייאגד מספר סוגי ייעודים )עם תחילת הסקר יבוצע מיפוי של ייעודים ושל  .4.6.2

הייעודים הראשיים(. לדוגמא, ייקבע צביעה של ייעוד אחד המאגד את סוגי הדרך השונים המופיעים 

 בתוכניות.

חיהם ותשריטי התכניות.  קליטת כל זכויות הבניה ומידע תכנוני אחר בהתאם להוראות התכניות, נספ .4.7

ניתוח והטמעת המידע יבוצע עבור כל מגרש בהתאם למידע החל בו. עבור כל מגרש יופק פלט )דף מידע( 

הכולל את פרטי החלקה, הזיהוי הגיאוגרפי )גושים, חלקות(, תכניות בתוקף רלוונטיות לתכנון, תכניות 

 וונטיות עבורו בלבד.בתוקף אחרות, תכליות, זכויות הבניה והוראות שונות הרל
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שירותי תחזוקה שוטפת של המידע ועדכון בסיס הנתונים הגיאוגרפי והמילולי )לרבות עדכון תכניות שקיבלו  .4.8

תוקף לאחר שלב ההקמה של הפרויקט ועדכון חלקות ככל שבוצעו שינויים / עדכונים על ידי המרכז למיפוי 

 ישראל(.

 מודל הנתונים הגיאוגרפי .5

 ניתכוקו כחול של הת   .5.1

כנית ייקלטו כישות וכנית. גבולות התובאחריות הספק ליצור שכבה גיאוגרפית של הקו הכחול של הת   .5.1.1

 מסוג פוליגון.

 הקו הכחול של התכנית יותאם לשכבת הקדסטר שתסופק על ידי הרשות. .5.1.2

כנית כפי שנקלט במערכת מעקב תב"ע, וכנית, מספר מזהה של התוהקו הכחול יכיל מידע של שם הת  .5.1.3

. לקו הכחול יבוצע קישור של המסמכים מועצהך הפקדה ותוקף ושדות נוספים לפי דרישת התארי

 כנית.והסרוקים של הת

 תבוצע קליטה של קו כחול עבור כל תכנית וכן יצירת שכבה מאוחדת של כלל הקווים הכחולים. .5.1.4

 קליטת הקו הכחול תאפשר קישור לנתוני התוכנית במערכת מעקב תב"ע. .5.1.5

 וכניותתנתוני  קליטת   .5.2

על הספק לבצע דיגיטציה של התכניות החלות במרחב התכנון.  כל תכנית תקלט בנפרד ותסופק לרשות   .5.2.1

, על מנת לאפשר צביעת התוכנית ושילובה במערכת  מועצהבפורמט שיוגדר על ידי הSHP כקובץ מסוג 

 .GIS-ה

הקו הכחול, מגרשי עבור כל תכנית ייקלט כל המידע הגיאוגרפי הקיים בתשריט לרבות שכבות של  .5.2.2

 התכנית, מספרי התכנית/תאי השטח, התראות, רוזטות. 

כנית יקלטו כישות מסוג פוליגון וכי לא והספק יבטיח בתהליך קליטת המידע כי כל המגרשים של הת  .5.2.3

 בין מגרשים שונים באותה התכנית. Under shotאו  Over Shotיהיו 

 .הוועדההדיגיטציה תבוצע בהתאם לקדסטר שיסופק על ידי  .5.2.4

כנית וכן קוד הייעוד ומהותו.  הספק יעביר את המידע ועבור כל מגרש ייקלט מספר המגרש מתוך הת .5.2.5

כנית והיעוד הראשי וכנית בהתאם לייעוד המופיע בתובאופן שיאפשר צביעת הת GIS-למערכת ה

בה יקבעו כניות(.  סימבולוגיה להצגת הייעודים ומפרט השדות של השכו)ייעוד המקבץ מספר ייעודי ת

 .מועצהבשלב אפיון הפרויקט בהתאם לדרישות ה

 שכבת רצף של ייעודי קרקע )קומפילציה של תכניות(. .5.3

כנית יקלטו כישות מסוג פוליגון וכי לא והספק יבטיח בתהליך קליטת המידע כי כל המגרשים של הת .5.3.1

 בין מגרשים שונים בשכבת הרצף.  Under shotאו  Over Shotיהיו 

של המגרשים הקובעים את הייעודים.  קביעת הסדר של המגרשים בשכבת ת רצף ר שכבעל הספק ליצו  .5.3.2

כניות האחרונות החלות בכל תא שטח. ייתכנו מצבים בהם והקומפילציה תבוצע בהתאם לתכנון והת

המגרשים בשכבת ייעודי הקרקע לא יהיו בהתאם לתכנית האחרונה אלא בהתאם להיבטים תכנוניים.  

בות רבה להצגת המידע התכנוני באופן המשקף את המידע  לצורך הוצאת היתרי רואה חשיהוועדה 

 בניה.
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המגרשים בשכבת הקומפילציה, יהיו בהתאם למגרשים המופיעים בתוכנית שקובעת את החלוקה של  .5.3.3

 המגרש. 

.  כל המועצה  GISותשולב במערכת ה  SHPבאופן רציף, שלם בפורמט מועצה שכבת המידע תסופק ל .5.3.4

רשים בשכבת הקומפילציה יכלול מספר מזהה חד ערכי שיורכב ממספר הגוש ומספר אחד מהמג

כנית במערכת מעקב תב"ע, שם התכנית הקובעת את המגרש, קוד הייעוד, שם וחלקה/מגרש, קוד  הת

הייעוד ושדות מידע נוספים שיוגדרו על ידי הרשות.   שכבת המידע תוכן באופן שיאפשר קישור לנתוני 

 וועדה והפקת דף מידע תכנוני. מערכת ניהול

לכל אחד מהמגרשים בשכבת הרצף יימצא מספר מזהה ייחודי שיאפשר קישור בין המידע המילולי של  .5.3.5

 המגרש )זכויות בניה והוראות כפי שנקלטו במערכת לניהול וועדה( לבין המגרש.

ד המקבץ צביעת שכבת הקומפילציה תבוצע בהתאם לייעוד המגרש ובהתאם לייעוד ראשי )ייעו .5.3.6

 ייעודים שונים בעלי אותו אופי(.

 שכבת רוזטות .5.4

 הספק יבצע הטמעה של רוזטות דרכים כולל רוחב דרך וקווי בנין מתוך התכניות בשכבה ייעודית.  .5.4.1

הטמעת הרוזטות המופיעות בתכניות תבוצע עבור כל תכנית בנפרד וכן כשכבה של כל הרוזטות  .5.4.2

 המשתתפות בתוצר הקומפילטיבי.

 ות העירונית תאפשר הצגת מידע עבור כל רוזטה של התכנית שקבעה אותה.שכבת הרוזט .5.4.3

הספק יוודא שלא קיימת סתירה בין נתוני הרוזטה בהוראות התוכנית ובין התשריט.  ככל שקיימת  .5.4.4

 .מועצהסתירה יועבר הנושא להחלטת ה

 שכבת קווי בניין .5.5

שכבת קווי הבניין תהיה בהתאם הספק יבצע שכבת קווי בנין בהתאם לתשריט התכנית והוראותיה.    .5.5.1

 למרחקים המצוינים בתשריט התכנית ובהתאם להוראותיה.

בכל מקרה של סתירה בין הוראות התכנית לבין התשריט יובא הדבר לעיון וקבלת עמדת היועצת  .5.5.2

 המשפטית לוועדה המקומית.

 וועדה המקומית.שכבת קווי הבניין תוצג בהתאם לסימבולוגיה שתקבע על ידי הגורמים הרלוונטיים ב .5.5.3

 שכבת התראות .5.6

הספק יצור במערכת שכבת התראות כפי שבאות לידי ביטוי בתשריט התכניות )כגון: קיר משותף,     .5.6.1

 שפ"פ, דרכים לביטול וכו'(.  

שכבת ההתראות תהיה בהתאם לסוג ההתראה ואופייה הגיאוגרפי: התראה קווית, נקודתית  .5.6.2

 ופוליגונלית.

ראה, תיאור ההגדרה, שם התכונית שקובעת את ההתראה.  עיריית עבור כל התראה יוצג סוג ההת .5.6.3

 אילת רשאית להגדיר שדות מידע נוספים שימוחשבו כמאפיינים נוספים להתראה.

שכבת ההתראות תהיה בהתאם לסימונה בהוראות התוכנית ועבור כל התראה בשכבת הרצף יוצג שם  .5.6.4

 התוכנית שקבעה את ההתראה.
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 שכבות מידע נוספות .5.7

לשכבות המידע המופיעות מהתכניות ייקלטו הנחיות ומגבלות תכנוניות שלא נובעות מתכניות  בנוסף  .5.7.1

 כגון שטחי עתיקות, מגבלות של קו נפט וכיוב'. 

התראות גרפיות שאינן מתכנית )כגון: הנחיות מרחביות בעלות תיחום גיאוגרפי, שטחי עתיקות, קווי  .5.7.2

 יה ובפורמט מוסכם.לפי תיאום עם הועדה לתכנון ובנ –נפט וכו'( 

 המכילה את קוד הרחוב, שם הרחוב, מספר בית, כניסהשכבה נקודתית  –שכבת כתובות  .5.7.3

 מודל הנתונים האלפא נומרי .6

הספק יבצע הטמעה של המידע המילולי של התכניות באופן שיאפשר הפקת דף מידע מפורט עבור כל מגרש  .6.1

את פרוט התוכניות החלות על המגרש, זכויות דף המידע יכיל   המופיע בשכבת הרצף של ייעודי הקרקע.

 הבניה הרלוונטיות לחלקה, הוראות הבניה ומידע ספציפי כפי שנקבע בהוראות ובתשריט התוכניות.

הטמעת המידע עבור כל מגרש תכלול את המידע המפורט בתוכנית בתוקף החלה על המקרקעין, ככל שיש  .6.2

הול של עץ הקשרים של החלקה על מנת להציג את הקשר בין כזה, בנוגע  לכל חלקה בנפרד.  המידע יכלול ני

המגרש בשכבת הרצף לבין חלקת המקור ממנה הוא נבע. במידה ומגרש הינו על חלק מחלקה אחת או חל 

על יותר מחלקה אחת יצוין הקשר בין המגרש לחלקה ושטח המגרש מחלקת המקור.  עבור חלקת המקור 

כפי שמופיע בהוראות התכנית ושטחו הגרפי. במידה והמגרש הינו יוצג שטח החלקה הרשום ושטח המגרש 

איחוד או חלוקה של חלקות מקור יופיע פרוט הקשרים וסוגם )באופן מלא/חלקי( בדף המידע.  דף המידע 

 יציין את החלק של המגרש מתוך חלקת המקור.

 של המגרש מכל חלקה.במידה והמגרש חל על יותר מחלקת מקור אחת או חלק מחלקת מקור יצוין השטח  .6.3

עבור כל מגרש בשכבת הרצף ייקלט מידע מילולי של הכתובת של המגרש )רחוב, בית, כניסה( לרבות  .6.4

אפשרות לקליטת מידע על מבנה פינתי או כתובת ישנה של המגרש בהתאם למפת כתובות עירונית.  המידע 

ה, ישנה וכיוב'.  בנוסף לנתוני יאפשר קליטה של סיווג כתובת המגרש לכתובת ראשית, משנית, לא פעיל

 הכתובת של המגרש ייקלטו נתוני הרובע אליו שייך המגרש ומספר חזיתות של החלקה.

ניות בתוקף, בתכנון ובהפקדה.  וכניות החלות עליו לרבות תכועבור כל מגרש בשכבת הרצף ייקלטו הת .6.5

כניות ארציות ומחוזיות, ת כניותוכניות מקומיות וכן תוכניות שחלות על המגרש יכללו תורשימת הת

כנית, תאריך וכנית, סטטוס התוכניות יהיה שלם ויכלול את שם התוותצ"רים שאושרו. המידע אודות הת

כנית שקבעה את הייעוד ופרסום סטטוס ומספר ילקוט הפרסומים. כמו כן, יצוין עבור תא השטח שם הת

 כנית זו. וומספר המגרש מת

כניות וכניות בנין עיר כגון תוקלוט גם מידע תכנוני נוסף שאיננו חלק מתכחלק מהמידע התכנוני על הספק ל .6.6

בינוי, הנחיות מרחביות, החלטות ועדה המשפיעות על המידע התכנוני, התראות שלא נובעות מתכנית )למשל 

 רדיוסי מגן, שכבת עתיקות( ועוד.  –

 המידע הרלוונטי עבורו בלבד. עבור כל מגרש ייקלטו זכויות הבניה והוראות הבניה באופן שיכללו את .6.7

 עבור מגרשים בשכבת הרצף תתאפשר יצירת דף מידע קומפילטיבי של זכויות הבניה והוראות הבניה. .6.8

 המידע שייקלט יאפשר מידע מלא של זכויות והוראות בהתאם למופיע במסמכי התכנית לרבות נספחיה. .6.9

 ורמים הרלוונטיים בוועדה המקומית.סדר הזכויות והוראות המופיעות בדף המידע יאושר על ידי הג  .6.10
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הספק יוודא כי לא קיימות כפילויות בזכויות תחת שמות שונים וכי בדף המידע יופיעו רק זכויות המידע  .6.11

הרלוונטיות למגרש.  על הספק לוודא כי בתהליך קליטת הנתונים יקלטו הזכויות הספציפיות למגרש 

 בהתאם לייעוד ומיקומו. 

כניות שבתוקף כפי שהן מופיעות  בתקנון ובתשריט וייקלטו כל הזכויות מהת בתהליך קליטת הזכויות .6.12

כנית, כולל כל ההוראות הטקסטואליות )כגון: מס' קומות, שטחי בניה, קווי בנין, הנחיות תכנוניות והת

 וכו'(.

 העבודהתהליך  .7

 . םשיהיה אחראי על קליטת הנתוני מטעמופרוייקט לצורך ביצוע העבודה ימנה הספק מנהל  .7.1

מנהל הפרויקט יהיה אחראי על קשר שוטף עם הגורמים הרלוונטיים בוועדה המקומית וישתתף בישיבות  .7.2

בגין הישיבות וניהול הפרויקט לא תהיה עלות נוספת מצד  שתקבע על ידי המועצה. מעקב בתדירות 

 המועצה. 

ועדה. כל מנה תוגש עליהם תחליט הויישובים תהליך העבודה יבוצע במנות עבודה בהתאם לגושים או  .7.3

 .של הוועדהלוועדה לאישור בשלמות ונתוניה יוטמעו במערכות המחשוב 

 בקרת איכות .8

 רואה חשיבות מכרעת בביצוע תהליכי בקרת איכות במסגרת ביצוע העבודה.  מועצהה .8.1

בקרת האיכות תבוצע על ידי הספק בכל אחד משלבי הפרויקט על ידי צוות מטעמו של הספק שאיננו נמנה  .8.2

 הצוות שקלט את הנתונים מטעמו , כשלב מקדים לפני העברת המידע לרשות/ ועדה לתכנון ובניה.על 

תהיה רשאית  מועצה הספק יבצע תיעוד של תהליכי הבקרה ובכלל זה ניהול היקף התקלות שאותרו.  ה .8.3

 לקבל לידיה את תיעוד תהליכי הבקרה.

הספק לפחות בהיקף של בחינה של ייעוד אחד  בקרת איכות על שכבת הרצף של ייעודי קרקע תבוצע על ידי .8.4

יוגש דו"ח בקרת  הוועדה מכל תכנית המשתתפת בשכבת הקומפילציה. עם הגשת מתחם עבודה לאישור 

 האיכות שיפרט את רשימת החלקות שנבדקו.

תהלכי בקרת האיכות יבוצעו לאחר שילוב המידע הגיאוגרפי והמידע המילולי במערכות המידע של  .8.5

 .וועדהה
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 10נספח 

 תשתיות מים וביובעדכון נתוני 

 כללי .1
 

 .PDFוקבצי   DWGותוכניות אחרות בקצי  AS-MADEתוכניות  "קולחי גלבוע" ברשות התאגיד

 עבור כל אחת מהתשתיות.וביוב יצירת רשת מים ועדכון נתוני התשתיות  : המטרה

 רצף של מרחב המועצה. כשכבות טופולוגיות וכשכבת מוחשבו מתוכניותרשת המים ורשת הביוב י

הקמת הרשת תבוצע בהתאם למהימנות הנתונים כאשר סדר הקליטה יהיה ראשית קליטה של נתונים מתוכניות 

ולאחר מכן קליטה ממקורות מידע שדרת האמינות שלהן נמוכה )תוכניות סקר,  עדות דיגיטליות וחתומות

  .סקיצות(

ייקלט  PDFוקיים מידע של תוכניות עדות מתוכניות  DWGעדות בפורמט תוכניות  מתבמקומות בהם לא קיי

 המידע מתוכניות אלה.

במקומות בהם לא אותרה תוכנית עדות ייקלטו נתונים בהתאם להחלטת המועצה ממפה אחרת : מפת סקר, מה 

 לביצוע, מפת תכנון.

 .  תאגיד קולחי גלבועהקמת מסד הנתונים תבוצע בשלבי עבודה שיקבעו על ידי 

העבודה יבוצעו במקביל.  המזמין שומר על זכותו שלא לבצע את כל הרכיבים על ידי הספק הזוכה.   חלק משלבי

יהיה , GISבאשכול מערכת מידע גיאוגרפית במידה וקליטת המידע תבוצע על ידי ספק אחר הרי הספק הזוכה 

 .ללא תשלום נוסף GIS  סטנדרטי( במערכת ה GIS/CADמחוייב בהטמעת הנתונים )בפורמט 

 על ידי הספק הזוכה הוא ימנה מטעמו מנהל פרוייקט לצורך קליטת הנתונים.בביצוע קליטת נתוני תוכניות 

 שנים לפחות בתחום קליטת נתוני תשתיות.  5מנהל הפרויקט יהיה בעל ניסיון של 

מעקב מנהל הפרויקט יהיה אחראי על קשר שוטף עם הגורמים הרלוונטיים בוועדה המקומית וישתתף בישיבות 

 בתדירות שתקבע על ידי המועצה.  בגין הישיבות וניהול הפרויקט לא תהיה עלות נוספת מצד המועצה. 

 

2.  
 בסיס הנתונים של המערכתהקמת  .3

 

 איתור ומיון נתונים –שלב א' 

באחריות הספק לבצע איגום נתונים של תוכניות ממקורות מידע שונים, ממשרדי התאגיד ומשרדים הפועלים 

גופים משיקים ומשרדי תכנון.  הנתונים שיאספו ימוינו ויסווגו בהתאם לרמת אמינות הנתונים של עימו כגון 

 המידע:

 ממוחשבות As_madeמפות  .1

 בעותק קשיח As_madeמפות  .2

 מפות תכנון .3

 תוכניות כלליות )תוכניות אב, סקרי נכסים וכד'(. .4
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אפיון יכלול הגדרת שכבות ומאפיינים לכל הספק יבצע אפיון של מסד הנתונים לניהול תשתיות מים וביוב.  ה

 .)מצורף בהמשך מפרט בסיסי של התאגיד( יישות

 

 יצירת שכבה של אינדקס תוכניות –שלב ב' 

באחריות הספק ביצוע עיגון לתוכניות סרוקות ויצירת שכבה פוליגונלית עבור כל תחום של תוכנית.  עבור 

תוכנית ייקלטו גבול כבת תחום התוכנית בלבד.  לכל ( תבוצע יצירה של שDWG /SHPתוכניות וקטורית )

נתונים המתארים את התוכנית )בשלב אפיון המערכת ראשי התאגיד לקבוע שדות מידע אחרים בהתאם 

 לשיקול דעתו(:

 מספר תוכנית )נומרטור חד ערכי של תוכניות בתאגיד( .1

 תאריך תוכנית .2

 שם הקבלן .3

 תאריך התוכנית .4

 מקור המידע  .5

 קנ"מ .6

ון של תוכנית יקושר הקובץ של התוכנית כך שניתן יהיה בהצבעה על תוכנית לצפות בקובץ לכל פוליג

 התוכנית ובקובץ המעוגן.  

כקובץ מקושר והצגת התוכנית   GISקישור התוכנית לפוליגון תאפשר פתיחה של התוכנית במערכת ה 

 .GISהמעוגנת כחלק מנתוני מערכת ה 

 

 הקמת שכבת מים וביוב  –שלב ג' 

וייצור שכבה רציפה  GISתאם למיון מקורות המידע יבצע הספק קליטה של נתונים על רקע מערכת ה  בה

 DWGהקובץ יוכן בפורמט   וטופולוגית של קווי המים והביוב )כל תשתית בנפרד( בתחום פעילות התאגיד.

 לקליטת עפ"י מפרט התאגיד. Blocksוהספק יכין 

מידע האמינים ביותר, בהתאם למצויין לעיל, ובהתאם למדרג קליטת המידע תבוצע בתחילה ממקורות ה

שצויין.  בעת יצירת שכבת המידע הספק יאמת את הנתונים מול נציגי התאגיד ובמידת הצורך ישלים את 

 המידע בהתאם לידע הקיים של עובדי התאגיד.  

קשיח/ מפת תכנון/ ממוחשבת/ עותק  As-Madeלכל יישות שתקלט במערכת יצויין מקור המידע )תוכנית 

 מפת אב( ומספר התוכנית.

עבור כל קו, מתקן ואביזר ברשת תבוצע קליטת מידע אלפא  נומרי בהתאם למידע הקיים בתוכניות ומידע 

 .  שיושלם על ידי התאגיד

 הקליטה תבוצע בהתאם מפרט נתונים של התאגיד ובהתאם למקורות המידע.  

 וטופולוגית הכוללת אביזרים ומתקנים.  בשלב זה יבוצע הרשת תקלט כשכבה רציפה 

בשלב אפיון המערכת יוגדרו הכללים הטופולוגים בין האלמנטים השונים ברשת והמערכת תאכוף בתהליך 

 קליטת המידע את יישומם.   

 המערכת תאפשר בדיקה של תקינות הטופולוגיה ושלמות הערכים ותפיק דוחות של חריגים.
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ימי עבודה במשרדי התאגיד לטיוב המידע הקיים בתוכניות  7ש לעד במסגרת מימוש השלב הספק יידר

 .ולהשלמתו בהתאם לידע הקיים של עובדי התאגיד

תהליך קליטת הנתונים יכלול חיבור טופולוגי בין תוכניות ועיבוד המידע על מנת ליצור רשת רציפה ככל 

 שניתן.

 תחזוקה שוטפת של שכבת התשתיות –' דשלב 

וטפת של המערכת הספק יהיה אחראי על תחזוקת הנתונים בשכבת התשתיות ושמירה על כחלק מהתחזוקה הש

 עדכניותה לאורך כל תקופת הפרויקט. הפעילות תכלול את הפעולות הבאות:

  הוספת שכבות רקע שיסופקו על ידי המזמין 

  עדכון תוכניותAs-Made .לאחר שנבדקו על ידי המערכת, בשכבת הרצף 

  ים בתהליך בדיקת התוכניות וזאת עד קבלת קובץ תקין שעומד בדרישות יצירת קשר עם מודד

 המערכת.

  מטר קו ראשי לחודש )לרבות תוכניות סניטריות שיוגשו  1,000עדכון תשתית בהיקף של עד

מטר בחודש התשלום יהיה בהתאם למחירון שעות עבודה של  1,000(. בעדכון מעל CADבפורמט 

 .CAD/GISמפעיל תוכנת 

 
בסיס הנתונים לקליטת נתוני רשת המים )התאגיד ראשי לבצע שינויים במפרט הקליטה בהתאם לצרכיו(:מפרט   

 
תאור 

 שם רשימת הערכים תבנית קלט סוג השדה תאור מאפיין השכבה

 -קו מים 
4601 

Section_Number מספר קטע הנדסי String     

Street_name שם רחוב String     

Street_Code חובקוד ר Long 
Integer   רחובות טבלת  

House_number מספר בית Long 
Integer     

Location מיקום Long 
Integer   מיקומים טבלת 

LengthM אורך מדוד Double מטר   

Average_Deep עומק ממוצע Double מטר   

Material  חומר Long 
Integer   חומרים טבלת  

Diameter קוטר String מ"באינץ, פלסטיק במ ברזל   

WT עובי דופן Double אינץ   

Manner_Placing עילי/תת קרקעי Long 
Integer   התקנה צורת  

Is_sleeve שרוול Boolean     

OuterCoating עטיפת חוץ String 
  

  

Sleeve_diam קוטר שרוול Double אינץ   

Installation_year שנת הנחה Date YYYY   
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תאור 
 שם רשימת הערכים תבנית קלט סוג השדה תאור מאפיין השכבה

Source מקור מידע Long 
Integer 

  
 מקור נתונים טבלת

Status_eng סטטוס הנדסי Long 
Integer   

דסיהנ סטאטוס  

LineThickness עובי דופן Long 
Integer אינץ   

OperatingPressure לחץ תפעולי Double     

Designer מתכנן String     

Manufacturer יצרן Long 
Integer   יצרנים טבלת 

Constractor קבלן מבצע String     

Plan_name שם תוכנית String שם קובץ התוכנית שנקלטה   

Maintenance_status סטאטוס תחזוקתי Long 
Integer   מצב תחזוקתי 

Update_Date תאריך עדכון Date dd/mm/yyyy   

CommentRIS הערות String     

חיבור 
 - לאביזר

4602 

Connection_number מספר חיבור String     

Street_name שם רחוב String     

Street_code וד רחובק Long 
Integer   טבלת רחובות 

House_number מספר בית Long 
Integer     

Location מיקום Long 
Integer   טבלת מיקומים 

Manner_Placing צורת הנחה Long 
Integer   התקנה צורת  

Diameter קוטר Long 
Integer אינץ   

LengthM אורך הקטע Double מטר   

Average_Deep עומק ממוצע Double מטר   

Material חומר צינור Long 
Integer   טבלת חומרים 

Installation_year שנת הנחה Long 
Integer YYYY   

Update_Date תאריך עדכון Date dd/mm/yyyy   

Maintenance_status סטאטוס תחזוקתי Long 
Integer   מצב תחזוקתי 

Status_eng סטאטוס הנדסי Long 
Integer   טבלת סטאטוסים 

Source מקור מידע Long 
Integer   טבלת מקור נתונים 
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תאור 
 שם רשימת הערכים תבנית קלט סוג השדה תאור מאפיין השכבה

Plan_name שם תוכנית String     

CommentRIS הערות String     

 -מגוף 
4621 

Valve_number מספר מגוף String     

Street_name שם רחוב String     

Steet_Code קוד רחוב Long 
Integer   טבלת רחובות 

House_number מספר בית Long 
Integer     

Location מיקום Long 
Integer   טבלת מיקומים 

Manner_placing צורת התקנה Long 
Integer   טבלת צורות התקנה 

Diameter קוטר Long 
Integer אינץ   

Height גובה Double מטר   

Valve_Type סוג מגוף Long 
Integer   טבלת סוגי מגופים 

Condition מצב פתיחה Long 
Integer   טבלת סטאטוסים 

Operation_manner צורת הפעלה Long 
Integer   טבלת צורות הפעלה 

Type_cover סוג מכסה Long 
Integer   סוגי מכסים טבלת 

Form_Cover צורת מכסה Long 
Integer   צורות מכסים טבלת 

Dimension_cover מידות מכסה Long 
Integer מ"ס 

 טבלת קוטר מכסים

Bore_Dimension מידות שוחה Long 
Integer שוחה טבלת מידות מ"ס  

ManholeType סוג בניית שוחה Long 
Integer   טבלת סוגי שוחות  

Installation_year שנת הנחה Long 
Integer YYYY   

Update_Date תאריך עדכון Date dd/mm/yyyy   

Maintenance_status סטאטוס תחזוקתי Long 
Integer   מצב תחזוקתי 

Status_eng סטטוס הנדסי Long 
Integer   סטאטוס הנדסי טבלת 

Source מקור מידע Long 
Integer   מקור הנתונים טבלת 

Plan_name שם תוכנית String     

CommentRIS הערה String     

Image_hyper_link  קישור לתמונה של
     String היישות
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תאור 
 שם רשימת הערכים תבנית קלט סוג השדה תאור מאפיין השכבה

 -הידרנט 
4661 

Hydrant_number מספר הידרנט String     

Street_name שם רחוב String     

Steet_Code קוד רחוב Long 
Integer   רחובות טבלת 

House_number מספר בית Long 
Integer     

Location מיקום Long 
Integer   טבלת מיקומים 

Hydrant_type סוג ברז כיבוי אש Long 
Integer    טבלת סוגי ברז כיבוי

 אש

Diameter קוטר Long 
Integer אינץ   

Riser_diameter קוטר זקף Long 
Integer אינץ   

Producer יצרן Long 
Integer   יצרנים טבלת 

Device_break מתקן שבירה Boolean 0 /קיים1=לא קיים =   

Lock_option מערכת נעילה Boolean 0=קיים1קיים/  לא =    

Installation_year שנת הנחה Long 
Integer YYYY   

Update_Date תאריך עדכון Date dd/mm/yyyy   

Maintenance_status סטאטוס תחזוקתי Long 
Integer   מצב תחזוקתי 

Status_eng סטטוס הנדסי Long 
Integer   טבלת סטאטוס הנדסי  

Source מקור מידע Long 
Integer   מקור הנתונים טבלת 

Plan_name שם תוכנית String     

CommentRIS הערה String     

Image_hyper_link  קישור לתמונה של
     String היישות

שסתום 
 -אוויר 
4645 

Air_Valve_number מספר שסתום String     

Street_name שם רחוב String     

Steet_Code קוד רחוב Long 
Integer   טבלת רחובות 

House_number מספר בית Long 
Integer     

Location מיקום Long 
Integer   טבלת מיקומים 

Diameter קוטר Long 
Integer אינץ   

Height גובה Double מטר   

Bore_Dimension מידות שוחה String     

Type_cover סוג מכסה       

Form_Cover צורת מכסה Long 
Integer   צורות מכסים טבלת 
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תאור 
 שם רשימת הערכים תבנית קלט סוג השדה תאור מאפיין השכבה

Dimension_cover טבלת מידות מכסה     מידות מכסה 

Installation_year שנת הנחה Long 
Integer YYYY   

Update_Date תאריך עדכון Date dd/mm/yyyy   

Maintenance_status סטאטוס תחזוקתי Long 
Integer   מצב תחזוקתי 

Status_eng סטטוס הנדסי Long 
Integer   טבלת סטאטוס הנדסי  

Source הנתונים סוג מקור Long 
Integer   מקור הנתונים טבלת 

Plan_name שם תוכנית String     

CommentRIS הערה String     

Image_hyper_link  קישור לתמונה של
     String היישות

מערכת 
 - מדידה

4650 

Water_meter_number  מספר מערכת
     String מדידה

Street_name שם רחוב String     

Steet_Code קוד רחוב Long 
Integer   טבלת רחובות 

House_number מספר בית Long 
Integer     

Location וםמיק Long 
Integer   טבלת מיקומים 

Type סוג מערכת מדידה Long 
Integer    טבלת סוגי מערכות

 מדידה

Diam_Main_Meter_connect  קוטר חיבור למונה
 ראשי

Long 
Integer אינץ   

Diam_main_Watermeter קוטר מונה ראשי Long 
Integer אינץ   

Water_meter_number_main פר מונה מיםמס Long 
Integer     

Water_ID_NUM  מספר זיהוי מים
 )גביה(

Long 
Integer     

Grounding הארקה Boolean 0=קיים1קיים/  לא =    

Model דגם מד מים String     

Producer יצרן String     

height_above_ground  גובה התקנה מעל
 הקרקע

Long 
Integer     

Installation_year שנת הנחה Long 
Integer YYYY   

Update_Date תאריך עדכון Date dd/mm/yyyy   

Status_eng סטטוס הנדסי Long 
Integer   טבלת סטאטוס הנדסי  

Source הנתונים סוג מקור Long 
Integer   מקור הנתונים טבלת 
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תאור 
 שם רשימת הערכים תבנית קלט סוג השדה תאור מאפיין השכבה

Plan_name שם תוכנית String     

Maintenance_status סטאטוס תחזוקתי Long 
Integer   מצב תחזוקתי 

CommentRIS הערה String     

Image_hyper_link ל קישור לתמונה ש
     String היישות

ברז שירות 
- 4649  

Tap_number מספר ברז שירות Sting     

Street_name שם רחוב String     

Steet_Code קוד רחוב Long 
Integer   טבלת רחובות 

House_number מספר בית Long 
Integer     

Location מיקום Long 
Integer   טבלת מיקומים 

Manner_placing צורת התקנה Long 
Integer   טבלת צורות התקנה 

diameter קוטר Long 
Integer אינץ   

Height גובה/ עומק התקנה Double מטר   

Valve_Type סוג מגוף Long 
Integer   טבלת סוגי מגופים 

Producer יצרן Long 
Integer   יצרנים טבלת סוגי 

Condition טוס מצבסטא Long 
Integer   טבלת סטאטוסים 

Operation_manner צורת הפעלה Long 
Integer   טבלת צורות הפעלה 

Type_cover סוג מכסה Long 
Integer   טבלת סוגי מכסים 

Form_Cover צורת מכסה Long 
Integer   צורות מכסים טבלת 

Dimension_cover ת מכסהמידו Long 
Integer   טבלת מידות מכסה 

Bore_Dimension מידות שוחה String   טבלת מידות שוחה 

Installation_year שנת הנחה Long 
Integer YYYY   

Update_Date תאריך עדכון Date dd/mm/yyyy   

Maintenance_status סטאטוס תחזוקתי Long 
Integer   מצב תחזוקתי 

Status_eng סטטוס הנדסי Long 
Integer   טבלת סטאטוס הנדסי  

Source הנתונים סוג מקור Long 
Integer   מקור הנתונים טבלת 
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תאור 
 שם רשימת הערכים תבנית קלט סוג השדה תאור מאפיין השכבה

Plan_name שם תוכנית String     

CommentRIS הערה String     

מעביר 
 -קוטר 
4641 

Diameter_pass_number מספר מעביר קוטר String     

Street_name שם רחוב String     

Steet_Code קוד רחוב Long 
Integer   טבלת רחובות 

House_number מספר בית Long 
Integer     

Location מיקום Long 
Integer   טבלת מיקומים 

Diameter_in קוטר כניסה Long 
Integer אינץ   

Diameter_out קוטר יציאה Long 
Integer אינץ   

Material חומר Long 
Integer   טבלת חומרים 

Installation_year שנת הנחה Long 
Integer YYYY   

Update_Date תאריך עדכון Date dd/mm/yyyy   

Status_eng סטטוס הנדסי Long 
Integer   טבלת סטאטוס הנדסי  

Source הנתונים סוג מקור Long 
Integer   מקור הנתונים טבלת 

Plan_name שם תוכנית String     

CommentRIS הערה String     

אוגן/ אוגן 
- עיוור
4642 

Flange_number  מספר אוגן ואוגן
 עיוור

Long 
Integer     

Street_name שם רחוב String     

Steet_Code קוד רחוב Long 
Integer   טבלת רחובות 

House_number מספר בית Long 
Integer     

Location מיקום Long 
Integer   טבלת מיקומים 

Diameter  קוטר Long 
Integer אינץ   

Manner_placing צורת התקנה Long 
Integer   טבלת צורות התקנה 

Height עומק Double מטר   

Installation_year שנת הנחה Long 
Integer YYYY   

Update_Date תאריך עדכון Date dd/mm/yyyy   

Source הנתונים סוג מקור Long 
Integer   מקור הנתונים טבלת 
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תאור 
 שם רשימת הערכים תבנית קלט סוג השדה תאור מאפיין השכבה

Plan_name שם תוכנית String     

As_made_name שם תוכנית עדות String     

CommentRIS הערה String     

מתקני מים 
- 4622  

Facility_ID מספר מתקן String     

PlantName  שם מתקן הספקת
     String מים

Facility_Type סוגי מתקנים Long 
Integer   טבלת סוגי מתקנים  

Street_name שם רחוב String     

Steet_Code קוד רחוב Long 
Integer     

House_number מספר בית Long 
Integer     

PlantOwner בעלות Long 
Integer   טבלת בעלויות 

InMaxFlowRate  ספיקה מקסימאלית
     String נכנסת מק"ש

OutMaxFlowRate  ספיקה מקסימאלית
     String יוצאת מק"ש

Site_Description תיאור המקום String     

InDiameter קוטר חיבור כניסה Long 
Integer     

InOperatingPressure סהלחץ כני Double     

outDiameter קוטר חיבור יציאה Long 
Integer     

Point_Number מספר ארצי String     
Drilling_Depth  עומק קידוח Double     
OutOperatingPressure לחץ יציאה Double     
HydraulicHead עומד הידראולי Double     

Source הנתונים סוג מקור Long 
Integer   מקור הנתונים טבלת 

Plan_name שם תוכנית String     

Status_eng סטטוס הנדסי Long 
Integer   

 סטאטוסים טבלת

Ztopo רום טופוגרפי Double     

Installation_year שנת הנחה Long 
Integer YYYY   

Update_Date תאריך עדכון Date dd/mm/yyyy   

CommentRIS הערה String     

ברז דיגום 
- 4640  

Sample_tap_number מספר ברז דיגום String     

Street_name שם רחוב String     

Steet_Code קוד רחוב Long 
Integer   טבלת רחובות 

House_number מספר בית Long 
Integer     

Location מיקום Long 
Integer   מיםטבלת מיקו  
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תאור 
 שם רשימת הערכים תבנית קלט סוג השדה תאור מאפיין השכבה

Diameter  קוטר Long 
Integer אינץ   

Update_Date תאריך עדכון Date dd/mm/yyyy   

Source סוג מקור הנתונים Long 
Integer   מקור הנתונים טבלת 

Ztopo רום טופוגרפי Double     

CommentRIS הערה String     
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 מפרט בסיס הנתונים לקליטת נתוני רשת ביוב )התאגיד ראשי לבצע שינויים במפרט הקליטה בהתאם לצרכיו(:
 

 שם רשימת הערכים תבנית קלט סוג השדה תאור מאפיין שכבה

קו ביוב 
ראשי/ 

 - סניקה
4801 

Section_number מספר קטע String     

Street_name שם רחוב String     

Street_Code קוד רחוב Long Integer   טבלת רחובות 

Location מיקום Long Integer   טבלת מיקומים 

Diameter קוטר Double מ"מ   

IL_Out IL יציאה Double מטר   

IL_In IL כניסה Double מטר   

Slope שיפוע Double אחוז   

Flowe_type זרימה סוג Long Integer   טבלת סוגי זרימות 

InnerCoating ציפוי פנימי Long Integer   טבלת חומרים 

OuterCoating ציפוי חיצוני Long Integer   טבלת חומרים 

Material חומר צינור Long Integer   טבלת חומרים 

Length_M אורך מקטע מדוד Double מטר   

Instalation_year שנת הנחה Long Integer yyyy   

Sleeve קיום שרוול Boolean     

SleeveDiameter קוטר שרוול Double קוטר שרוול   

SleeveInstallYear שנת ביצוע שרוול Long Integer שנת הנחת שרוול   

SleeveMaterial חומר שרוול String   טבלת חומרים 

shattering ניפוץ Boolean 0 /1=לא קיים =
   קיים

Manufacturer יצרן הצינור String     

Planner מתכנן String     

Contractor קבלן מבצע String     

Source מידע מקור Long Integer   טבלת מקור נתונים 

Update_Date עדכון תאריך Date DD/MM/YYYY   

Owner בעלות Long Integer   טבלת בעלויות 

Status_eng סטטוס הנדסי Long Integer   
טבלת סטאטוס 

 הנדסי

Maintenance_status סטאטוס תחזוקתי Long Integer   מצב תחזוקתי 

Plan_name שם תוכנית String     

CommentRIS הערה String     

חיבור 
 -לצרכן 
4802 

Connect_number מספר חיבור String     

Street_name שם רחוב String     

Steet_Code קוד רחוב Long Integer   טבלת רחובות 

House_number מספר בית Long Integer     

Location מיקום Long Integer   טבלת מיקומים 

Diameter קוטר Long Integer מ"מ   

Length_M אורך הקטע Double מטר   

Slope שיפוע Double אחוז   

IL_Out IL יציאה Double מטר   

IL_in IL כניסה Double מטר   

Material חומר Long Integer   טבלת חומרים 

InstallYear  שנת ביצוע date yyyy   

Type_connect  סוג החיבור String   שירות  טבלת 

Source מידע מקור Long Integer טבלת מקורות  מקור מידע
 נתונים

file:///C:/Users/gil/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/F80B55BA.xlsx%23רחובות!A1
file:///C:/Users/gil/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/F80B55BA.xlsx%23מיקומים!A1
file:///C:/Users/gil/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/F80B55BA.xlsx%23זרימה!A1
file:///C:/Users/gil/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/F80B55BA.xlsx%23חומרים!A1
file:///C:/Users/gil/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/F80B55BA.xlsx%23חומרים!A1
file:///C:/Users/gil/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/F80B55BA.xlsx%23חומרים!A1
file:///C:/Users/gil/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/F80B55BA.xlsx%23חומרים!A1
file:///C:/Users/gil/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/F80B55BA.xlsx%23'מקור%20נתונים'!A1
file:///C:/Users/gil/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/F80B55BA.xlsx%23בעלויות!A1
file:///C:/Users/gil/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/F80B55BA.xlsx%23'סטאטוס%20הנדסי'!A1
file:///C:/Users/gil/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/F80B55BA.xlsx%23'סטאטוס%20הנדסי'!A1
file:///C:/Users/gil/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/F80B55BA.xlsx%23'מצב%20תחזוקתי'!A1
file:///C:/Users/gil/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/F80B55BA.xlsx%23רחובות!A1
file:///C:/Users/gil/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/F80B55BA.xlsx%23מיקומים!A1
file:///C:/Users/gil/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/F80B55BA.xlsx%23חומרים!A1
file:///C:/Users/gil/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/F80B55BA.xlsx%23שירותים!A1
file:///C:/Users/gil/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/F80B55BA.xlsx%23'מקור%20נתונים'!A1
file:///C:/Users/gil/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/F80B55BA.xlsx%23'מקור%20נתונים'!A1


                                                                                              למתן שירותי אספקה, התקנה ותחזוקה שוטפת של מערכת מידע בוועדה לתכנון ובניה ובמחלקת הנדסה        –אזורית הגלבוע  מכרז מועצה 
      08/05/2022תאריך  6גרסת מסמך 

 

 

91 

 

 שם רשימת הערכים תבנית קלט סוג השדה תאור מאפיין שכבה

Plan_name שם תוכנית String     

Planner מתכנן String     

Contractor קבלן מבצע String     

Update_Date תאריך עדכון Date DD/MM/YYYY   

Maintenance_status סטאטוס תחזוקתי Long Integer   מצב תחזוקתי 

Status_eng סטאטוס הנדסי Long Integer   טבלת סטאטוסים 

CommentRIS הערות String     

שוחת ביוב 
- 4820 

ManholeNumber מספר תא String     

Street_name שם רחוב String     

Steet_Code קוד רחוב Long Integer   טבלת רחובות 

House_number מספר בית Long Integer     

Location מיקום Long Integer   טבלת מיקומים 

TL רום מכסה שוחה Double מטר   

Function שירות Long Integer   טבלת שירותים 

IL רום תחתית שוחה Double מטר   

Average_Deep עומק Double מטר   

Diameter קוטר Double מ"ס   

Material חומר Long Integer   טבלת חומרים 

Planner מתכנן String     

Contractor קבלן מבצע String     

Middle_slope אמצעי ירידה Long Integer   טבלת אמצעי ירידה 

Type_Cover סוג מכסה Long Integer   טבלת סוגי מכסים 

Material_cover חומר מכסה Long Integer   טבלת חומרים 

Dimension_cover מידות מכסה Long Integer טבלת קוטר מכסים מ"ס 

ManholeType סוג בניית שוחה Long Integer   טבלת סוגי שוחות 

Installation_year שנת הנחה short Integer yyyy   

Source מידע מקור Long Integer טבלת מקורות  מקור מידע
 נתונים

Plan_name שם תוכנית String     

Maintenance_status סטאטוס תחזוקתי Long Integer   מצב תחזוקתי 

Status_eng סטאטוס הנדסי Long Integer   טבלת סטאטוסים 

Update_Date תאריך עדכון Date dd/mm/yyyy   

CommentRIS הערה String     

 - מגוף ביוב
4821 

Valve_number מספר מגוף String     

ManholeNum מספר תא String     

Street_name שם רחוב String     

Steet_Code קוד רחוב Long Integer   טבלת רחובות 

House_number מספר בית Long Integer     

Location מיקום Long Integer   טבלת מיקומים 

Manner_placing צורת התקנה Long Integer   טבלת צורת התקנה 

Hight גובה Long Integer     

Diameter קוטר Long Integer אינץ   

Valve_type סוג מגוף Long Integer   סוגי מגופים 

Manufacturer יצרן String     

model דגם String     
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 שם רשימת הערכים תבנית קלט סוג השדה תאור מאפיין שכבה

Contractor קבלן מבצע String     

Status_eng סטאטוס הנדסי Long Integer   טבלת סטאטוסים 

Update_Date דכוןתאריך ע Date dd/mm/yyyy   

Operable סטאטוס תפעולי Boolean 0 /1=לא תקין =
   תקין

OperatingManner אופן הפעלה Long Integer   בלת צורות הפעלהט 

Installation_Year  שנת ביצוע date yyyy   

TopoHeight רום טופוגרפי Double     

Maintenance_status סטאטוס תחזוקתי Long Integer   מצב תחזוקתי 

Source מידע מקור Long Integer טבלת מקורות  מקור מידע
 נתונים

Plan_name יתשם תוכנ String     

CommentRIS הערה  String     

תחנת 
-שאיבה 
4831 

Pump_station_number מספר תחנת שאיבה String     

StationName שם תחנת שאיבה String     

Street_name שם רחוב String     

Steet_Code קוד רחוב Long Integer   טבלת רחובות 

House_number מספר בית Long Integer     

Location מיקום Long Integer   טבלת מיקומים 

Contractor קבלן מבצע String     

DieselGenerator קיום דיזל גנרטור Long Integer     

Designer מתכנן String     

ElectricPower גודל חיבור חשמל Double     

FlowRate ספיקה Double     

LiftingHeight גובה הרמה כללי Double     

LocationDescription תיאור מיקום String     

PumpType סוג משאבה String     

PumpingPower הספק משאבות Double     

InstallYear שנת הקמה date yyyy   

Pumps_number מספר משאבות Long Integer     

LineEntranceIL ינור לתחנהרום כניסת צ Double     

ControlMethode שיטת פיקוד Long Integer     

source_file קובץ מקור string     

ReleaseIL רום גלישת חרום Double     

BuildingType סוג מבנה String     

BuildingDimensions מידות מבנה String מטר   

Status סטטוס הנדסי Long Integer    טבלת סטאטוס
 הנדסי

ReliabilityLevel רמת אמינות Long Integer     

Update_Date תאריך עדכון Date dd/mm/yyyy   

CommentRIS  הערה String     

4827 -מפל   

Fall_number מספר מפל String     

Street_name שם רחוב String     

Steet_Code קוד רחוב Long Integer   טבלת רחובות 

House_number מספר בית Long Integer     

Location מיקום Long Integer   טבלת מיקומים 

Fall_type סוג מפל Long Integer    סוגי מפלים 
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 שם רשימת הערכים תבנית קלט סוג השדה תאור מאפיין שכבה

Falll_Deep גובה מפל Double     

Diameter קוטר Double ס"מ   

IL_DownFall IL יציאה ממפל Double     

Installation_year שנת הנחה Long Integer yyyy   

Status_eng סטאטוס הנדסי Long Integer   סטאטוסים טבלת 

Source מקור המידע Long Integer   מקורות מידע טבלת 

Source_file קובץ מקור String שם קובץ הCAD   

Update_Date תאריך עדכון Date dd/mm/yyyy   

CommentRIS הערה String     

שסתום  
 -אוויר 
4822 

Air_Valve_number מספר שסתום String     

Street_name שם רחוב String     

Steet_Code קוד רחוב Long Integer   טבלת רחובות 

House_number מספר בית Long Integer     

Location מיקום Long Integer   טבלת מיקומים 

Diameter קוטר Long Integer אינץ   

Height גובה Double מטר   

Dimension_cover מידות מכסה Long Integer טבלת קוטר מכסים מ"ס 

Type_Cover סוג מכסה Long Integer   סוגי מכסים טבלת 

Form_cover צורת מכסה       

Dimension  וחהמידות ש Long Integer טבלת קוטר מכסים מ"ס 

Installation_year שנת הנחה Long Integer yyyy   

Update_Date תאריך עדכון Date dd/mm/yyyy   

Maintenance_status סטאטוס תחזוקתי Long Integer   מצב תחזוקתי 

Status_eng סטאטוס הנדסי Long Integer   טבלת סטאטוסים 

Source מקור מידע Long Integer   טבלת מקורות מידע 

As_made_name שם תוכנית עדות String     

CommentRIS הערה String     
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 11נספח 

 חלקים חסויים בהצעה )אופציונאלי(

 

 בשל היותם סוד מסחרי:אני מבקש שלא תינתן זכות עיון בסעיפים ו/או במסמכים הבאים בהצעתי, 

 

עמוד ____ בהצעה, בדבר _______________________________________________ וזאת, מהנימוקים 

 הבאים: ______________________________________________

עמוד ____ בהצעה, בדבר _______________________________________________ מהנימוקים הבאים: 

______________________________________________ 

עמוד ____ בהצעה, בדבר _______________________________________________ מהנימוקים הבאים: 

______________________________________________ 

אים: עמוד ____ בהצעה, בדבר _______________________________________________ מהנימוקים הב

______________________________________________ 

 

ברור לי כי אם ועדת המכרזים תקבל את בקשתי הנ"ל, אזי אותם סעיפים הרלוונטיים בהצעות אחרות שיוגשו למכרז 

 זה,  יהיו חסויים בפני.

 

 חתימת המציע:

 

______________ ______________ ______________ ______________ 

חתימה/ חותמת  תאריך מציעשם ה

 מורשה חתימה

 מס' זהות/ח.פ/ ע.מ
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 21 נספח
 המחירהצעת 

 ציעת המהצעהצהרת ו

 )להגשה במעטפה נפרדת(

 הגלבועמועצה אזורית לכבוד: 

אני ו/או המציע  מצהיר/ים בזאת כי בחנתי/נו לעומק והבנתי/נו את כל מסמכי המכרז שבנדון, הבנתי/נו את כל  .1

ות הנדרשים מאת המציעים במכרז זה, בדקתי/נו ושקלתי/נו כל דבר העשוי להשפיע על קביעת התנאים והדריש

מחיר הצעתי/נו. הנני/ו מציע/ים בזאת לספק את כל העבודות נושא המכרז, הכל על פי ההוראות והתנאים 

 הקבועים בכלל מסמכי המכרז, במחירים המפורטים להלן בהצעת מחיר זו.

את ביצוע העבודות נשוא המכרז כפי שפורטו במסמכי המכרז, בהתאם לתנאי המכרז על אנו מקבלים על עצמנו  .2

  .כל נספחיו

הננו מצהירים, כי המחירים המפורטים בטבלת הצעת המחיר, יכללו ביצוע מלא ומושלם של כלל ההתחייבויות  .3

במשרדי  יישום ההסכם ישיבות העבודה הנדרשות לצורךשיש לבצע על פי מסמכי המכרז, ובכלל זה כל העבודות, 

, חומרי העזר, כוח האדם, )כולל תוכנה של צד ג' ככל שתידרש( הציוד, החומרים, רישיונות התוכנה, הוועדה

עלויות בגין קבלת האישורים הדרושים לביצוע העבודות, עלויות הובלה, וכל הדרוש לביצוע העבודות על פי 

 מסמכי המכרז.

מפורטים בטבלת הצעת המחיר הינם סופיים ולא יתווספו אליהם הפרשי כמו כן אנו מצהירים, כי המחירים ה .4

הצמדה ו/או ריבית מכל מין וסוג שהוא וזאת, אף אם התארכה תקופת ביצוע העבודות, מכל סיבה שהיא, מלבד 

 הצמדה למדד המחירים לצרכן. 

 ,לדוגמא, הפקת אישורים ידוע לנו, כי לא נהיה רשאים לדרוש תשלום נוסף עבור עיבודים תקופתיים ודוחות. .5

 ח, הדרכה או תכנית המופיעה במפרט. אלה ואחרים יהיו כלולים במחיר השירות. "דו

אנו מצהירים, כי הצעתנו כוללת את כל העלויות כולל התאמה, הסבה, הטמעה בהתאם לדרישות המפורטות  .6

 . (8 נספח) בכל מסמכי מכרז לרבות המפרט הטכני

 יע ייצגו את כל עלויות הספק באספקת השרות לאורך תקופת ההתקשרות.המחירים הנקובים בהצעת המצ .7

 ידוע לנו, כי המזמין אינו מתחייב להזמין את כל המערכות ו/או השירותים או חלקן.  .8

 אינם כוללים מע"מ.כל הסכומים בהצעת המחיר  .9

 מובהר, כי הצעת המציע כוללת את הקמת התשתית ואספקת השירותים האלה למזמין. .10

צהירים וידוע לנו כי ביצוע השירותים מחייב שמירת סודיות בכל הנוגע למידע שיגיע לרשותנו וכן שמירה אנו מ .11

על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות ואנו מתחייבים למלא אחר הוראות ההסכם ולמלא את כל התחייבויותינו 

 וק. על פי מסמכי המכרז במהימנות ובאמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל ח

הצעתו  17.3ו/או  17.1מציע שלא ינקוב בהצעתו לסעיפים .  17.3ו/או  17.1המציע יגיש את הצעתו לסעיפים  .12

 תפסל.

  .17.5 –ו  17.2חייב לכלול בהצעתו מחיר לסעיף  17.1מציע אשר מגיש מחיר לסעיף  .13

 .17.5 –ו  17.4חייב לכלול בהצעתו מחיר לסעיף  17.3מציע אשר מגיש מחיר לסעיף  .14

 . המועצה להחלטת בהתאם ההצעה לפסילת להביא עלולה חסרה הצעה .15

הסכום את ההצעה יש למלא בעט ובכתב יד ברור או באופן מוקלד. ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעות ש .16

 ך את ההצעה.ברור ולפיכך לא ניתן להערי ואינהמוצע 

 הצעת המחיר: .17
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מכרז שבנדון, וקיום כל ההתחייבויות הספק על פי מסמכי תמורת מלוא השירותים שיסופקו על ידי הספק בקשר עם ה

)הכמויות  , בכפוף להוראות ההסכםלספק את הסכומים הבאיםהמועצה המכרז, ללא יוצא מן הכלל, תשלם 

 :הינן לצורך בחינת הצעות בלבד(מהוות אומדן והמצויינות 

 שירות /לכל מערכת המחיר המירבילחרוג מ אין* 

 

 ומחלקת נכסים מידע לניהול הוועדה לתכנון ובניה חבילת שירותי מערכות

 לניהול הוועדה מערכות מידע 171.

 מס"ד

 

 המערכת

 המסופקת

 

מחיר 

 מירבי

חודשי 

 למערכת 

מחיר 

 מינימלי

חודשי 

 למערכת

 כמות

 )בחודשים(

עלות חודשית  מחיר יחידה יחידה

 לכמות מוצעת

בש"ח לפני 

 מע"מ 

)כמות* מחיר 

 ליחידה(

רישוי ובניה   .1
ופיקוח על 

 הבניה

   חודש 36 2,000 2,500

אגרות    .2
היטלים 

 והשבחה 

   חודש 36 440 550

ניהול   .3
 נכסים 

   חודש 36 600 700

ייעודי   .4
 קרקע

   חודש 36 400 550

מעקב   .5
 תב"ע 

   חודש 36 400 550

אתר   .6
 אינטרנט 

   חודש 36 640 800

       סה"כ 

 
 מערכת ייעודי קרקעהזנת תכנית ב – עדכון נתונים 2.71

בהתאם  )הזנת תכנית במערכת ייעודי קרקע( עדכון נתוניםתמורת מלוא השירותים שיסופקו על ידי הספק בקשר עם 

בהתאם להזמנות עבודה פרטניות שתוצאנה לספק מעת לעת )ככל  לכתב הכמויות המצויין בהמשך הטבלה,

 להוראות ההסכם.  לספק את הסכומים הבאים, בכפוף מועצה שתוצאנה(, תשלם ה
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קליטת תכנית ותשריט  מס"ד
תיאור היקף  –חדשים 

 התכנית

כמות   מינימלימחיר   מירבימחיר 
 תוכניות

מחיר  יחידה
 יחידה

הצעת 
המציע 
לכמות 

בש"ח לפני 
מע"מ 

)כמות* 
מחיר 

 ליחידה(

תוכנית הכוללת  מגרש  1
     תוכנית 30 240 300 אחד

 5 - 2תוכנית הכוללת   2
     תוכנית 20 640 800 םמגרשי

  6-10תוכניות הכוללת  3
     תוכנית 20 1200 1500 מגרשים

 25 – 11תוכנית הכוללת  4
     תוכנית 20 1600 2000 מגרשים

 50 - 26תוכנית הכוללת  5
     תוכנית 20 2000 2500 מגרשים

     תוכנית 30 2800 3500 מגרשים 51תוכנית מעל  6

ר עדכון חלקת מקו 7
 50 במערכות המידע

40 
     מגרש 50

     תוכנית 10 2800 3500 עדכון תוכנית מתאר 8

     תוכנית 10 800 1000 תוכנית נושאית 9

 120 טיוב נתונים קיימים 10
95 

שעת  20
     עבודה

            סה"כ  

 
 גיאוגרפיותחבילת שירותי מערכות מידע 

 17.3 מערכות מידע גיאוגרפית
 

 כולל עדכון שכבות מידע ועדכון שכבות חדשות שיסופקו על ידי הלקוח להטמעה במערכת ה  המחירGIS 

 המסופקת המערכת מס"ד
 מירבימחיר 

 חודשי למערכת

מחיר 

 מינימלי

חודשי 
 למערכת

כמות 
מחיר  יחידה )בחודשים(

 יחידה

עלות 
חודשית 

 מוצעת
לכמות 
בש"ח 

לפני מע"מ 
)כמות* 

מחיר 
 ליחידה(

1.        GIS 1,500 1,200 36 חודש     

            סה"כ  
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 :רטובות תשתיות נתוני עדכון 471.

מחיר   מירבימחיר  קליטת נתונים מס"ד
  מינימלי

מחיר  יחידה כמות
 יחידה

הצעת המציע 
לכמות  בש"ח 

לפני מע"מ 
)כמות* מחיר 

 ליחידה(

1 
קליטת נתונים 
אלפאנומריים 

 וגיאוגרפיים מתוכנית
   ק"מ 150 640 800

            סה"כ  

 

 שירותים כללים לכלל חבילות השירותים:

  שלא נכללים בתכולת שירותי המכרז – ם נוספיםשירותי   5.71

 
מחיר   מירבימחיר  שירות מס"ד

 מינימלי 
כמות 
 יחידות

מחיר  יחידה
 יחידה

הצעת המציע 
לכמויות 

בש"ח לפני 
מע"מ )כמות* 
 מחיר ליחידה(

1 

הטמעת הדרכה ו
בבית הלקוח  נתונים

מעבר לנדרש במפרט 
 הטכני

   שעה 30 176 220

2 

הדרכה והטמעת 
במשרדי הספק  נתונים

מעבר לנדרש במפרט  -
 הטכני

   שעה 30 176 220

3 
יכולות חדשות פיתוח 

שלא כללות  בדרישות 
 המערכת

   שעה 30 224 280

            סה"כ  
 

 17.5 סיכום הצעת המציע עבור חבילת שירותים לניהול הוועדה ומחלקת נכסים : 
 

סה"כ הצעת המציע בהתאם לכמויות  השירות סעיף
 המפורטות בש"ח לפני מע"מ 

   מערכות מידע  16.1

   עדכון נתוני ייעודי קרקע 16.2

   שירותים נוספים 16.5

   סה"כ הצעת המחיר הכוללת של המציע )לא כולל מע"מ(
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 :  GIS -גיאוגרפיםהמציע עבור חבילת שירותים  סיכום הצעת 661.

 

 השירות סעיף
סה"כ הצעת המציע בהתאם 
לכמויות המפורטות בש"ח לפני 

 מע"מ 

   מערכות מידע גיאוגרפית  16.3

   קליטת נתוני תשתיות 16.4

   שירותים נוספים 16.5

   סה"כ הצעת המחיר הכוללת של המציע )לא כולל מע"מ(
 

מויות המפורטות בטופס הצעת מחיר זה הינן כמויות משוערות בלבד ואין בהן כדי לחייב את המזמינה בכל יודגש כי הכ

דרך שהיא והאחרונה תהא רשאית להזמין כמויות קטנות או גדולות מהכמויות המפורטות בטופס זה לפי שיקול דעתה 

 הבלעדי ובהתאם לצרכיה ולמציע לא תהיה כל טענה או תביעה בקשר לכך.

יודגש כי טבלת סיכום המחירים מצורפת לצורך הנוחות בלבד וכי בכל מקרה של סתירה בין הסכומים המצויינים עוד 

 יגבר האמור בטבלאות המחירים. –לעיל  17.1-17.5זו לבין הסכומים שצויינו בטבלאות שבסעיפים  הבטבל

 

 

 

 

   

שם מלא של החותם  תאריך

 בשם המציע

 חותמת המציעחתימה ו ח.פ./ע.מ. המציע

 

 

 אישור

אני הח"מ, עו"ד ______, מ"ר _________, מרח'___________, מאשר בזאת כי ביום _______ הופיע בפני 

_________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז/המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי 

 , אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן

__________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד
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 נספח 13
 הצעה מקצועית

 הצעה מקצועית

 פרטי המציע .1

 שם המציע: _______________________________________________ .א

 מספר מזהה )ח.פ.(: __________________________________________ .ב

 ת: __________________________________________________כתוב .ג

 מספר טלפון: ______________________________________________ .ד

 כתובת דוא"ל: _____________________________________________ .ה

 פרטי איש הקשר מטעם המציע .2

 שם איש הקשר: ____________________________________________ .א

 פקיד: __________________________________________________ת .ב

 מספר טלפון: ______________________________________________ .ג

 כתובת דוא"ל: _____________________________________________ .ד

    תכנית עבודה ולוחות זמנים .3

מוש כל חלק ו/או מרכיב המציע יפרט בהצעתו את תכנית העבודה המתוכננת על ידו למי .א
 בפרויקט/מערכות המידע לרבות תכנית הסבה. 

 המציע יפרט את סדר ביצוע השלבים/מרכיבים בפרויקט ויציגם גם בתרשים )גנט(. .ב
 לכל שלב/מרכיב יפרט המציע: .ג

 סדר פעולות 
 לוחות זמנים לביצוע 
 תפוקות 
 גורם מבצע/אחראי 
 מעורבות נדרשת מהמזמין 

רשות התאמות ליישומים/מערכות המוצעים על ידו, המציע יפרט במידה, ולדעת המציע, נד .ד
 התאמות אלה בתוכנית בתוכנית העבודה. הפירוט יכלול:

 אפיון ההתאמות 
 לוחות זמנים לפיתוח ויישום 
 ביצוע ההתאמות 
 התקנה 
 הסבה 
 מבחני קבלה 
 הדרכה והטמעה 
 הפעלה שוטפת 
 תחזוקה ותמיכה 

 וגש ע"י המציע תהווה המלצה למועצה.למען הסר ספק מובהר בזאת כי התוכנית שת .ה
 

 הצהרת המציע  .4

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה ___________ אני הח"מ ____________ ת.ז.  .1

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

___________________ ח.פ./ח.צ/ת.ז. מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם _________ הנני .2

 "(.המכרז" -" והמציע)להלן: "   22/22  מס' _____________, המציע במכרז פומבי 

 נכונים ומדויקים. להלן,  131.-331.בנספחים שמסרתי הריני מצהיר בזאת כי כל הפרטים  .3
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לל זה: ההודעה לעיתונות, הריני מצהיר בזאת כי בחנתי לעומק והבנתי את כל מסמכי המכרז שבנדון, ובכ .4

ההוראות למשתתפים, נוסח ההסכם, המפרטים הטכניים טופס הצעת המציע וכתב הכמויות, ולאחר שנודעו 

לי, כל הפרטים הנוגעים לעבודות נשוא המכרז, הבנתי את כל התנאים והדרישות הנדרשים מאת 

מחיר הצעת המציע. המציע מציע המשתתפים במכרז זה, בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת 

בזאת לספק את כל העבודות נשוא המכרז, על פי ההוראות והתנאים הקבועים בכלל מסמכי המכרז 

 ובמחירים המפורטים בהצעת המחיר המוגשת במעטפה נפרדת.

הצעת המציע מוגשת על סמך בדיקת המציע את מסמכי המכרז ואהיה מנוע מלהציג כל תביעות ו/או דרישות  .5

ידיעה ו/או אי הבנה של תנאי המכרז ומסמכיו או כל חלק מהם ואני מוותר מראש על  -בססנה על אישתת

טענות כאלה; מוצהר ומוסכם בזאת כי הנני ו/או המציע מקבל/ים את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים 

 בחוברת המכרז ללא כל הסתייגות.

 הנני מצהיר מסכים ומתחייב: .6

המכרז וכי היה ויזכה במכרז וימצא במהלך תקופת ההסכם כי אינו עומד  כי המציע עומד בכל תנאי .א

 לבטל את ההתקשרות.החברה  בתנאי המכרז, תהיה רשאית 

ולספק את המערכות נשוא ההסכם בהתאם למלא אחר כל ההוראות המפורטות במסמכי המכרז  .ב

( וטבלת 8ספח , ובפרט אך לא רק המפרט הטכני )נלכלל דרישות המפורטות במפרטים הטכניים

 ובכלל זה כל ההתחייבויות המפורטות בהם. ( 13)נספח  דרישות המערכת

העבודות נשוא המכרז יסופקו בהתאם למסמכי מכרז זה וכי התמורה תשולם על בסיס ההצעה  .ג

(, על צרופותיו ואני ו/או המציע מוותר/ים על כל מסמך ב'הכספית ובהתאם להוראות ההסכם )

 טענה בקשר לכך. 

ו/או המציע מצהיר/ים ומאשר/ים יהיו בידי/נו במהלך כל תקופת ביצוע העבודות נשוא המכרז אני  .ד

 כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים בדין לשם כך על ידי/נו.

אני ו/או המציע מצהיר/ים כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה, קשירת קשר או חבירה  .ה

 מכרז. בחוזה עם כל מציע אחר לאותו

אם הצעה זאת תתקבל, אני ו/או המציע מתחייב/ים בזאת לחתום על ההסכם בתוך המועד הקבוע  .ו

לכך בהוראות למשתתפים ולמסור בידיכם כל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז. היה ולא נעשה 

 לבטל זכייתי/נו ולחלט את הערבות שמסרתי/נו. תרשאיתהיה המועצה כן, 

ערבות המצורפת להצעתי/נו זו משמשת להבטחת עמידתי/נו אחר הצעתי/נו ו/או ידוע לי ו/או למציע כי ה .7

המצאת ההסכם חתום על ידי/נו בצירוף כל המסמכים הנדרשים, במועד הנדרש וכי אם לא אמלא/נמלא 

אחר הצעתי/נו או לא אקיים/נקיים איזה מהתחייבויותיי/נו על פי ההוראות למשתתפים והצעה זו, תהיה 

ת,  מבלי להזדקק להסכמתי/נו או למתן הודעה מוקדמת ומבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון רשאיהחברה  

לה על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, לחלט את סכומה, כמו כן, כי סכום הערבות נקבע כפיצוי מוסכם 

החברה  נגד בכל אחד מהמקרים המנויים בהוראות למשתתפים, והנני/ו מוותר/ים על כל טענה ו/או דרישה כ

 במקרה בו תממש את זכותה כאמור.

אני ו/או המציע מצהיר/ים כי כל האמור בהצעתי/נו על נספחיה הינו אמת וכי הנני/ו עומד/ים בתנאים  .8

 הנדרשים במסמכי המכרז באשר למציע ההצעה למכרז.
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נספחיה ותחייב בתוקפה על כל מרכיביה והצעה זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא  .9

חודשים מהמועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות  3את המשתתף החל ממועד הגשתה ועד לפחות תום 

חודשים מהמועד האחרון הנדחה להגשת הצעות במכרז(, או עד  3למכרז )ככל שמועד זה יידחה, עד תום 

ע נאריך את תוקף ההצעה , אני ו/או המציהחברהלפי דרישת   תום סיום הליכי המכרז, עפ"י המאוחר שבהם.

ותוקף ערבות המכרז לתקופה נוספת, כפי הנדרש. ידוע לי/נו ומוסכם עלי/נו כי אי הארכת ערבות המכרז 

כנדרש תהווה הפרת התחייבותי/נו, הפרה שתקים לחברה, בין היתר, זכות לחילוט הערבות שבידה, זאת 

 י מסמכי המכרז.מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים לה בדין ו/או עפ"

אם לא אמלא/נמלא אחר הצעתי/נו או לא אקיים/נקיים איזה מהתחייבויותיי/נו עפ"י ההוראות למשתתפים  .10

, מבלי להזדקק להסכמתי/נו או למתן הודעה מוקדמת ומבלי לגרוע מכל תהיה רשאית מועצההוהצעה זו 

רבות הבנקאית המצורפת להצעה זו, עפ"י מסמכי המכרז ו/או עפ"י כל דין, לחלט את הע וסעד אחר הנתון ל

 כפיצויים קבועים ומוערכים מראש לנזקים והפסדים העלולים להיגרם לה עקב כך. 

 למונחים בטופס זה תינתן המשמעות הנתונה להם בהוראות למשתתפים, אלא אם נקבע מפורשות אחרת. .11

בנקאית בסכום, בתנאים  להצעה זו כל המסמכים והאישורים הנדרשים בתנאי המכרז, לרבות ערבות מצ"ב .12

 ולתקופה כמפורט בהזמנה להגיש הצעות ותנאי המכרז.

 אמת.  -זהו שמי, זו חתימתי וכל האמור בתצהיר זה  .13

____________ _______________ ____________ ____________ 

 חתימה וחותמת מספר ת"ז שם ותפקיד במציע תאריך

 

 אישור

____, מרח'___________, מאשר בזאת כי ביום _______ הופיע בפני אני הח"מ, עו"ד ______, מ"ר _____

_________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז/המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא 

 יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.

___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד
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 131.נספח 

 דרישות המערכתהתאמת  המערכת לטבלת 

 ביחס לכל דרישה המפורטת בטבלת "דרישות המערכת" להלן, המציע יציין את התייחסותו באופן הבא:  .1

 : התאמת המערכת לדרישה במועד הגשת ההצעה .1.1

 הצעה יסמן "כ" )כן(.  במידה והמערכת עונה על הדרישה במלואה במועד הגשת ה .1.1.1

 במידה והמערכת עונה על הדרישה באופן חלקי יסמן "ח" )חלקי(.  .1.1.2

 במידה והמערכת לא עונה על הדרישה במועד הגשת ההצעה יסמן "ל" )לא(. .1.1.3

 : מידת התאמת המערכת במועד הגשת המכרז לדרישה .1.2

 במידה היכולת קיימת יסמן "ק". .1.2.1

  .ח יסמן "נ"במידה ונדרשת התאמה ללא צורך בביצוע פיתו .1.2.2

 במידה ונדרש פיתוח יסמן "פ". .1.2.3

 : יישום הדרישה בפרויקטים דומים בעבר .1.3

 במידה והדרישה יושמה בפרויקטים אחרים יסומן "מ". .1.3.1

 במידה ויושם באופן חלקי יסומן "ח". .1.3.2

 במידה והיכולת טרם יושמה יצוין "ט".  .1.3.3

נקודות  3-0טווח של יהיה ב )*(, , פרט לדרישות המסומנות בהניקוד לכל דרישה בטבלת "דרישות המערכת" .2

התאמה  /התאמה חלקית-2, יכולת קיימת/ יישום בפרויקטים דומים/התאמה מלאה-3)לכל קריטריון נבדק 

 (. נדרש פיתוח/ יכולת טרם יושמה/היעדר התאמה-0, ללא פיתוח/ יישום חלקי

, התאמה מלאה-נקודות עבור  10)נקודות לכל קריטריון נבדק  10-0סעיפים המסומנים ב )*( ינוקדו בטווח של  .3

 0יישום חלקי,  ,התאמה ללא פיתוח ,התאמה חלקית-נקודות עבור  2יישום בפרויקטים דומים, , יכולת קיימת

יכולת טרם יושמה(. עבור סעיפים, בהם המערכת המוצעת  ,נדרש פיתוח, היעדר התאמה -נקודות עבור 

הכולל צילומי מסכים, המדגים את אופן מימוש  נדרש המציע לספק מענה מפורט  מלאמתאימה באופן 

 בהעדר פרוט רשאית הוועדה לא לתת ניקוד עבור הקריטריון.  הדרישה במערכותיו.

המועצה רשאית לתקן את הציון לכל פריט )דרישה במפרט( בהתאם לממצאי הבדיקה. כך, אם בסעיף נדרש  .4

ויתברר שאצל אחד המציעים נושא זה לא שהמערכת תדע להפעיל הורדת נתונים למערכות בחבילת אופיס 

 להפחית ציון לפי ראות עיניו. שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.פועל כראוי, רשאי 
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 דרישות כלליות של המערכת

 תכונה נושא מס"ד

התאמת 
המערכת 
לדרישה 
במועד 
הגשת 

ההצעה 
 )כ/ח/ל (

פעילות 
נדרשת 

תאמת לה
המערכת 
לדרישה 
 )ק/נ/פ(

יישום 
הדרישה 

אצל 
לקוחות 
קודמים 
 )מ/ח/ט(

1 
המערכת כוללת התאמה מלאה לחוק תכנון ובניה  רגולציה

       בהתאם לתיקוניו 

2 

המערכת כוללת התאמה מלאה תקנות שוויון זכויות   
לאנשים עם מוגבלויות, התאמות נגישות לשירות 

ובהתאם לכל החוקים  .  הנגשה מלאה,2013התשע"ג 
       .AAוהרגולציות שבתוקף.  תקן נגישות 

3 
המערכת מאפשרת שילוב של חתימה דיגיטלית משרת   

       חיתום של הלקוח

4 

המערכת תאפשר הפקת דוחות בהתאם לנתונים   
הנדרשים על ידי הרגולטור ובכלל זה מנהל התכנון, רשות 

       האכיפה

5 

צעת תתמוך בתפיסה של "מערכת מערכת המידע המו  
ללא נייר" ותאפשר יצירת תהליכים וניהול מידע ללא 

       צורך בהדפסתו ותוך תאימות לדרישות החוק

6 
מסמכים המופקים מהמערכת יהיו מונגשים בהתאם   

       לחוק 

7 
אבטחת 

 מידע
ארגוני  Active Directoryהמערכת תאפשר חיבור ל 

       ותלקביעת משתמשים והרשא

8   
המערכת תאפשר גישה לניהול הרשאות, סיסמאות וזיהוי 

       Single Sign On - SSOמשתמשים באמצעות 

9 

המערכת תכלול מנגנון לקביעת סיסמאות בהתאם   
למדיניות אבטחת המידע הארגונית )לדוגמא: מינימום 
       תווים, שילוב של אותיות, מספרים וסימנים מיוחדים(

10 

המערכת תכלול מנגנון החלפת סיסמאות כולל התראות   
על החלפת סיסמה בהתאם למדיניות אבטחת מידע 

       ארגונית ושחזור סיסמה

11 
עבור שירותים המופעלים  DRהמערכת תכלול יישום   

       וספק השירותים( DRבענן )יש לפרט את מקום אתר 

12 
נוספים לשדות הקיימים  אפשרות להגדרת שדות מידע ניהול נתונים

       )*(  שדות גמישים -והמוגדרים במערכת 

13 

אפשרות להוסיף תאור אירועים במלל חופשי בצמוד   
לרשומות המערכת ולצורך מעקב אחר האירועים 

       .)*( והתיקים

14 

נתון המנוהל בפתרון המוצע ינוהל פעם אחת ולא ישוכפל   
ת, מסמכים )לדוגמא לדוגמא: גושים חלקות,  כתובו

עדכון טבלת הרחובות תשפיע על כל המודולים של 
       המערכת(.

15 

ניהול 
 שינויים

תיעוד פנימי בדבר ביצוע עדכוני פרטי המיידע במערכת, 
כולל תיעוד פרטי מבצע הפעולה, מועד ביצוע הפעולה, 

זהוי ציוד הקצה ממנו בוצע השינוי, זיהוי המשתמש 
השינוי שבוצע כולל ערך לפני וערך שבצע הפעולה ומהות 

אחרי ביצוע השינוי. שמירת היסטוריית השינויים 
במערכת ואפשרות לשליפת תיעוד היסטורית השינויים 

       )*( על ידי מנהלי המערכת באופן ידידותי .

16 

ממשק 
 משתמש

התומכים  Browserממשק משתמש חלונאי או מבוסס 
 Microsoft Edge ,Googleבדפדפנים נפוצים דוגמת 

Chrome, Firefox       
       בעברית להסבר על הפקד. Tool tipפקדי מערכת יכלול    17



                                                                                              למתן שירותי אספקה, התקנה ותחזוקה שוטפת של מערכת מידע בוועדה לתכנון ובניה ובמחלקת הנדסה        –אזורית הגלבוע  מכרז מועצה 
      08/05/2022תאריך  6גרסת מסמך 

 

 

105 

 

 תכונה נושא מס"ד

התאמת 
המערכת 
לדרישה 
במועד 
הגשת 

ההצעה 
 )כ/ח/ל (

פעילות 
נדרשת 

תאמת לה
המערכת 
לדרישה 
 )ק/נ/פ(

יישום 
הדרישה 

אצל 
לקוחות 
קודמים 
 )מ/ח/ט(

18 
המערכת תתמוך בקליטת נתונים מימין לשמאל ולהיפך   

       כולל שילוב של טקסט בעברית עם טקסט באנגלית

19 

המערכת תאפשר הגדרת שדות חובה על ידי מנהל   
המועצה.  שדות חובה יסומנו במערכת המערכת מטעם 

באופן מודגש על מנת לאפשר את זיהויים בקליטת 
       הנתונים

20 
ייעשה שימוש אחיד במושגים ובשמות פקדים לפעולות   

       זהות.

21 

המערכת תאפשר פתיחה בו זמנית של מספר יישויות   
ותתאפשר העתקת נתונים מיישות לישות. לדוגמא 

       ספר בקשות להיתרפתיחה של מ

22 
תתאפשר ללא צורך  Webגישה לנתונים באמצעות יישום   

       PlugInבהורדת 

23 
המערכת תכלול תמיכה מלאה ביישומי מובייל בסיבות   

       הפעלה שונות לרבות מחשבי לוח טלפונים חכמים

24   
המערכת תאפשר בניית תפריט מותאם משתמש והגדרת 

       ם בעלי הרשאות שונות.סוגי משתמשי

25   
המערכת תציד למשתמש פעולות אחרונות שביצע וכן 

       תפריטים שכיחים בהם עשה שימוש

26   
משתמש לא יראה פקדים או מסכים שאין לו הרשאה 

       אליהם.

27 

לביצוע תהליכים.    Work flowהמערכת תכלול מסכי    
ש לנהל תהליך כולל יאפשרו למשתמ Work flowמסכי ה 

       ניהול סדרה של מסכים וניווט למסך קודם.

28 
המערכת תאפשר עבודה במערכת בזמן ביצוע פעולות   

       מתמשכות כגון הפקת דו"ח

29 

המערכת תכלול חיווי על התקדמות ביצוע בפעילויות   
שאורכות זמן לדוגמא בביצוע דו"ח של אלפי יישויות יוצג 

Bar מות התהליך וזמן משוער לסיום ההפקה.של התקד       

30 

תחקור 
ותשאול 

 נתונים

מחולל שאילתות דינמי אשר  יתופעל בצורה הפשוטה 
ביותר ויהיה נגיש לעבודה לכל המשתמשים על פי 

       )*( הרשאה
       ניתן יהיה לבצע שאילתה על מספר ישויות במקביל   31
       עפ"י מספר מילים לאיתור המערכת תאפשר חיפוש יישות    32

33 
המשתמש יוכל לקבוע את הפרמטרים לשאילתה, באופן   

       פשוט וקל, מתוך כל שדות המידע הקיימים 

34   

המערכת תאפשר איתור בתשאול חופשי לדוגמא 
" של Yחלקה  X", "גוש Yמספר בית  X"כתובת 

ת, ישויות המקושרות לנתון לדוגמא: תיקי בניין, בקשו
       )*( וכיוב'

35 
המערכת תאפשר ביצוע חיפוש של כל נתון שהוזן   

       למערכת

36 
המערכת תאפשר חיפוש ואיתור של חלק ממחרוזת   

       טקסט

37 
ביצוע שאילתות/חיפוש/הפקת דוחות יתאפשר על כל נתון   

       הקיים במסד הנתונים

38 
שתמש תהיה הגדרת הפרמטרים לחיפוש שיוצגו למ  

       גמישה לקביעה ושינוי ע"י מנהל המערכת מטעם הוועדה. 

39 

המערכת תאפשר חיפוש טקסטואלי לרבות חיפוש בתוך   
שדה מהות הבקשה וביצוע חתכים ויצירת דו"חות 

       הכוללים סעיף "מהות/תאור הבקשה"
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 תכונה נושא מס"ד

התאמת 
המערכת 
לדרישה 
במועד 
הגשת 

ההצעה 
 )כ/ח/ל (

פעילות 
נדרשת 

תאמת לה
המערכת 
לדרישה 
 )ק/נ/פ(

יישום 
הדרישה 

אצל 
לקוחות 
קודמים 
 )מ/ח/ט(

40 
המערכת תאפשר חיפוש של יישות עפ"י מספר רב מילות   

       מפתח 

41 
ניתן יהיה לשמור שאילתות ולאפשר למשתמשים אחרים   

       להשתמש בהן, בהתאם להרשאה

42 
המערכת תאפשר הצגת תוצאת שאילתה באמצעות   

       GISמערכת ה 

43 

המערכת תאפשר ביצוע תשאול של המערכת לניהול   
וועדה בהתאם להגדרת התיחום המרחבי של השאילתה 

       GISבמערכת ה 

44 

דוחות 
ומסמכים 
המופקים 
 מהמערכת

המערכת תכלול מחולל דוחות שיאפשר למשתמש הרשות 
יצירת דוחות ומסמכים.  מחולל הדוחות יאפשר גישה 

 לשדות מידע במערכת, הגדרתם, הגדרת תנאים
      

45 

המערכת תאפשר עיצובם של דוחות ומסמכים בהתאם   
וקול ישיבה, לדרישות המועצה לרבות מסמכי פרוט

       .)*( הזמנה לישיבה ועוד

46 

הדוחות יתבססו על תבנית קבועה שתכלול כותרת עליונה   
ותחתונה, מספר עמודים, תאריך הפקה, שם משתמש 
מפיק, פרמטרים שנבחרו לתשאול, חיתוך עמודים נכון 
במקרה של גלישת טבלה לעמודים נוספים, חזרה על שורת 

       עמודים. הכותרת של הטבלה במעבר
       משתמש המערכת יוכל לקבוע את השדות שיכללו בדו"ח   47

48 
ניתן יהיה להוציא בדו"ח אחד פלט על ישוב אחד, מספר   

       )*( יישובים עפ"י בחירה או כל היישובים

49 
ניתן יהיה להגדיר דוחות מראש אשר ישמשו את כלל   

       משתמשי המערכת בהתאם להרשאה. 

50 
תוצאת הדוחות תהייה ניתנת לשמירה בפורמטים   

XLS,XML, PDF, DOC.       

51 
המערכת תכלול דוחות אשר יתמכו בדוחות שידרשו על   

       )*(ידי הרגולטור כגון: "מודול מצוינות" "דפיות איתור" 

52 

בשדות מידע של טקסט יתאפשר ניהול עריכת טקסט   
(, Boldולת לבצע הדגשה )במעבד תמלילים לרבות יכ

סימון קטע.  דוחות ומסמכים המופקים מהמערכת 
       ישמרו על עריכת הטקסט שבוצעה על ידי המשתמש.

53 
מסמכים שיופקו מהמערכת יהיו ניתנים לעיצוב על ידי   

       הוועדה )לוגו, הדגשה, קו תחתי וכיוב'(.

54 
דף מידע /הגדרת פלטים של המערכת לדוגמא תעודת גמר  

       WORDוכיוב' תבוצע באמצעות תבניות 

55 
המערכת תאפשר עבודה במערכת לאחר הפקת המסמך   

       מבלי שיהיה צורך בסגירתו

56 
הפקת מכתבים ומסמכים מהמערכת תאפשר שילובם של   

       תמונות ומסמכים

57   
יכולת להצגת והדפסת כל דו"ח ברמה מפורטת או 

       ד )דו"ח למנהלים(.סיכומים בלב

58 

יכולת להצגת כל דו"ח על המסך בטרם הדפסתו ויצוא   
ואחרים יכלול העברת נתוני  Wordנתונים לאקסל  

       כותרות ושמירה על עיצוב הדו"ח.
       בדו"חות ותמונות Dashbordהמערכת תאפשר שילוב של    59

60 

ומסמכים המערכת תאפשר שילוב של מפות בדו"חות   
של המערכת.  המפה המשולבת  GISבאמצעות רכיב ה 

      בדו"ח תופק באופן אוטומטי ותציג את מיקום היישות.  
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 תכונה נושא מס"ד

התאמת 
המערכת 
לדרישה 
במועד 
הגשת 

ההצעה 
 )כ/ח/ל (

פעילות 
נדרשת 

תאמת לה
המערכת 
לדרישה 
 )ק/נ/פ(

יישום 
הדרישה 

אצל 
לקוחות 
קודמים 
 )מ/ח/ט(

לדוגמא בהפקת דף מידע תכנוני תוצג החלקה, בהפקת 
 דו"ח פיקוח יוצג המבנה

61 

המערכת תאפשר הצגה של תוצאות דו"ח המופק מרכיבי   
המוצע חלק  GISב ה המערכת על גבי מפה באמצעות רכי

       מהפתרון.

62 

)לדוגמא הפקת  Mailהמערכת תאפשר הפקת מסמכים ל   
מסמך לבעלי עניין(.  תתאפשר הפקת הדפסות רק עבור 

       נמענים ללא דוא"ל.

63 
המערכת תכלול דוחות כספיים עבור הוועדה שיציגו את   

       הניהול הסכפי בהתאם לסוג חיוב

64 

ניהול 
 מכיםמס

המערכת תאפשר אירכוב מסמכים, תוכניות, תמונות 
אינטגראלי במערכת ושיוכם לכל ישות נדרשת, כולל 
סריקת מסמכים, תמונות, פקסים או קבצים אחרים 

. לרבות שליחתם באופן Microsoft Officeכולל קבצי 
קל וידידותי למשתמש בדואר אלקטרוני מתוך המערכת. 

לסורק או לכל קלט אחר  האירכוב בפעולה אחת ישירות
       ללא צורך בשלב או שלבי ביניים.

65 
המערכת תאפשר הצגת תצוגה מקדימה של קבצים   

       המקושרים לישויות במערכת 

66 
מסמכים המופקים מהמערכת יישמרו בארכיב   

       המסמכים של היישות המקושרת למסמך.

67 
מכל רכיבי  המערכת תאפשר איתור תמונות/ מסמכים  

       המערכת המקושרות לנתון של גוש וחלקה/ מבקש וכד'

68 
של מסמכים ותאפשר  Meta Dataהמערכת תכלול ניהול   

       MetaDataאיתור מאפייני מסמכים בתשאול שדות 

69 
המערכת תאפשר תשאול מידע המופיע במסמכים   

       PDFסרוקים מסוג 

70 
שירה של סורק לסריקת למערכת ממשק להפעלה י  

       מסמכים וקישורם ליישויות המנוהלות במערכת.

71 

תזכורות 
 והתראות

המערכת תכלול מנגנון לחילול התראות שישלחו 
ומייל.   SMSלמשתמשי מערכת ו/או גורמים אחרים ב 

המנגנון יאפשר הגדרת כותרת ההתראה, גוף ההודעה 
מועד כולל שליפת נתונים משדות מידע במערכת, 

       )*( ההתראה, תזכורות

72 
הקפצת התראות באופן יזום על ידי המערכת ללא צורך   

       )*( בנקיטת פעולה על ידי המשתמש

73 

( בהתאם SMSהמערכת תאפשר שליחה של מסרונים )  
 לחוקיות שתוגדר על ידי מנהל המערכת מטעם הרשות

)*(.       

74 

ברו מהמערכת בדוא"ל או הודעות מייל ומסרונים שיוע  
ישמרו כחלק מארכיב המסמכים של  SMSלשרת 

       המערכת

75 
Business 

intelligence 
אפשרות לחילל דוחות על ידי מנהל המערכת מטעם 

       הרשות 
       אפשרות לשילוב מכוונים מסוגים שונים   76

77 
בתחקור נתונים  Drill Downיאפשר  BIרכיב ה   

       בגרפים המוצגים

78 
יאפשר הצגת נתונים ומסוכמים בחתכי זמן  BIרכיב ה   

       שונים )לדוגמא: יומי/ שבועי/ חודשי/ רבעוני/ שנתי(

79 
BPM  מודולBPM  המאפשר הגדרת תהליכי עבודה חוצי

      מערכות ומודולים )רוחבי( בוועדה. מאפשר בקרה על 
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התאמת 
המערכת 
לדרישה 
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ההצעה 
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לקוחות 
קודמים 
 )מ/ח/ט(

ודה התקדמות מקרים וצווארי בקבוק בתהליכי העב
והפקת נתונים ממוקדת ומרוכזת )סטטיסטיים( על משך 
תהליכי עבודה ומתן התראות אטומטיות למנהלים בדבר 
עיכוב בהתקדמות במקרים החורגים מזמנים המוגדרים 

 )*( מראש

80 

 -ניהול תהליכים גמיש המאפשר יישום תהליכים כ  
WORKFLOW  ארגוני לרבות הגדרת והקשחת שלבים

מובנה, ניהול סטטוס לתהליך, ניתוב תהליכים בתהליך 
       )*( בין גורמים ברשות והקפצת תזכורות בגינם

81 

 APIהמערכת תאפשר הגדרה ויצירת ממשקים מבוססי  ממשקים
(Application Programming Interface)  מהמערכת

המוצעת למערכות אחרות הפועלות בארגון: כגון מערכת 
       גביה, מערכת פיננסית

82 

בניהול תשלומים ותקבולים לרבות ניהול ערבויות ייושם   
ממשק למערכת הגביה ולמערכת פיננסית של הרשות 

       .בהתאם לצורך

83 

המערכת תאפשר הפעלה של יישום אחר המיושם בארגון   
או ב"ענן" תוך שליחת פרמטרים  Desktopבעמדת 

       כדוגמת מסך, פעולה, מזהה אובייקט

84 

לרבות יישום  Officeלמערכת ממשקים מלאים ליישומי   
Word  /לחילול מסמכים ועריכתםExcel  ליבוא וייצוא

       לניהול יומנים Outlookנתונים/ 

85 
המערכת תאפשר יצירת כללים דוא"ל בכל רכיבי   

       המערכות

86 

המערכת תכלול מנגנון להצגת תזכורות באמצעות לוח   
ארגוני או מערכת לוח שנה  OutLookך מערכת שנה מתו

       )*( אחרת שתקבע על ידי המועצה

87 
המערכת תאפשר שמירת מיילים בכל אחת המיישויות   

       של המערכת

88 

המערכת תאפשר שליחת הודעות במייל מתוך ישויות   
המערכת )לדוגמא מתוך מסמך בקשה(.  שליחת ההודעות 

ת קבועות, תבניות אישיות ותכלול תבוצע בהתאם לתבניו
       אפשרות לצרוף מסמכים המנוהלים במערכת.

89 

יכולת מהירה וידידותית למשתמש להורדת נתונים   
 Microsoftמהמערכות לגיליון חישובים אלקטרוני 

Excel       

90 

יכולת מהירה וידידותית למשתמש לשילוב נתונים   
תמלילים  מהמערכות להנפקת מכתבים ממעבד

Microsoft Word       

91 
המערכת תסופק עם מדריך למשתמש בעברית לאחזור  תיעוד

       ומידע וקליטתו במערכת

92 
תיק למנהל מערכת )הגדרת פרמטרים והגדרות   

       מערכתיות, משתמשים, הרשאות וכו(.

93 

התיעוד  -המערכת תכלול תיעוד בכתב של בסיס הנתונים  
יות, קשרים בין ישויות, שדות ופרוט מאפייני יכלול ישו

כל יישות.  פרוט השדות בבסיס נתוני המערכת יכלול: 
כותרת השדה, סוג השדה, גודלו תכולת וקשריו ושימוש 

       הנתונים ובישום/ מערכת.  

94 
המערכת תכלול תיעוד ליישום ממשקים לרבות תיעוד   

API לקבלת מידע מהיישומים       



                                                                                              למתן שירותי אספקה, התקנה ותחזוקה שוטפת של מערכת מידע בוועדה לתכנון ובניה ובמחלקת הנדסה        –אזורית הגלבוע  מכרז מועצה 
      08/05/2022תאריך  6גרסת מסמך 

 

 

109 

 

 תכונה נושא מס"ד

התאמת 
המערכת 
לדרישה 
במועד 
הגשת 

ההצעה 
 )כ/ח/ל (

פעילות 
נדרשת 

תאמת לה
המערכת 
לדרישה 
 )ק/נ/פ(

יישום 
הדרישה 

אצל 
לקוחות 
קודמים 
 )מ/ח/ט(

95 
המערכת תכלול תיעוד של תגיות לצורך עריכת דוחות   

       .Wordמערכת המופקים באמצעות 
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 רישוי בניה

התאמת  תכונה נושא מס"ד
המערכת 
לדרישה 

במועד הגשת 
ההצעה 
 )כ/ח/ל (

פעילות נדרשת 
להתאמת 
המערכת 

 לדרישה )ק/נ/פ(

יישום 
הדרישה 

אצל 
לקוחות 
קודמים 
 )מ/ח/ט(

 כללי 1

וי בניה יאפשר לועדה ניהול מודול ריש
המידע המלא של בקשות להיתר, 

       ישיבות וועדה

2   

מודול רישוי בניה יאפשר לועדה ניהול 
תהליכי עבודה בקשות מוסגים שונים 

לוועדה, ישיבות וועדה כולל ניהול 
       ההבטים הכספיים

3   

מודול רישוי בניה יאפשר לועדה ניהול 
ה בחלוקה לסוגי מלא של ישיבות הוועד

ישיבות שונים ולרבות קביעת סדר יום, 
זימון משתתפים, ניהול הישיבה 

וקביעת החלטות, פרסום החלטות 
הישיבה.  משתמשי מערכת יוכלו לקבל 

הרשאות לחלק מסוגי הישיבות 
       שמנוהלות במערכת.

4   

מודול רישוי בניה מקושר לכלל רכיבי 
 המערכת המוצעת באופן שלא יצריך

שכפול נתונים לדוגמא: ייעודי קרקע, 
מעקב תוכניות, השבחה, אתר 

       GISהאינטרנט של הרשות, 

5   

המערכת תאפשר פתיחה ואיתור 
אוטומטי של תיק מידע על פי 

הפרמטרים המוזנים במערכת רישוי 
       זמין. 

6   

המערכת כוללת יכולת גמישה ליצירת 
ת" סוגים שונים של "גיליונות דרישו

       בהתאם לצורך

7   

המערכת תאפשר ניהול תהליך של 
בקשות למידע הכוללת את מיקום 

הבקשה, תאריך הבקשה, מעקב אחר 
       שלבים וארועי הבקשה 

8   
המערכת תאפשר ניהול של בקשות 

       לעבודות הדורשות פטור מהיתר

9 
ניהול בקשות 

 ותיקי בנייין

תיקי  המערכת תאפשר ניהול מלא של
בניין ובקשות  שונות: בקשות למידע , 

       בקשות להיתר וכד'

10   
המערכת תאפשר הפקת תיק מידע 

       לבקשה

11   

 SMSהמערכת תאפשר שליחת הודעות 
לבעלי עניין באופן שיכללו בהודעה את 

       מספר הבקשה במערכת רישוי זמין

12  
המערכת תאפשר קליטת מידע על בעלי 

       ן לרבות ריבוי טלפונים ומיילעניי

13   
המערכת תאפשר הזנת נתוני גובה של 

       המגרש

14   
לכל תיק בניין יוגדרו נתוני הכתובת 

       ונתוני גושים וחלקות

15   

נתוני הזיהוי הגיאוגרפיים של בקשות 
)גושים, חלקות, כתובות( ילקחו מתיק 

       הבניין אליו הם שייכים
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התאמת  תכונה נושא מס"ד
המערכת 
לדרישה 

במועד הגשת 
ההצעה 
 )כ/ח/ל (

פעילות נדרשת 
להתאמת 
המערכת 

 לדרישה )ק/נ/פ(

יישום 
הדרישה 

אצל 
לקוחות 
קודמים 
 )מ/ח/ט(

16   
לכל בקשה ותיק בניין ניתן יהיה 

        XYלהגדיר את נתוני ה 

17   

המערכת תאפשר כלים נוחים לקליטת 
נתוני בקשות לרבות העברת דרישות 

       מבקשה לבקשה 

18   

המערכת כוללת יכולת זיהוי יישויות 
עפ"י נ.צ ואיתור בקשות באמצעות 

      ( GISהמפה )

19   
ל של ריבוי המערכת תאפשר ניהו

       כתובות לתיק בנין/ בקשה

20   
המערכת תאפשר ניהול היסטורי של 

       כתובות וגושים חלקות קודמים

21   

שמירת הנתונים ההיסטורים של 
החלקה המקושרת לתיק הבניין 

תתבסס על נתוני החלקה כפי שבאה 
       לידי ביטוי בייעודי קרקע

22   

הול המערכת תאפשר בקשות לני
שימוש חורג, הפקת ותיעוד למסמכים 

       עבור שימוש חורג.

23   
המערכת תציג לכל תיק בניין/בקשה 

       את נתוני התוכניות החלות עליו

24   

בקשה המערכת תאפשר קליטת נתוני 
מתוך מערכת רישוי זמין באופן  למידע

       אוטומטי כולל צרופות

25   

בקשה י המערכת תאפשר קליטת נתונ
מתוך מערכת רישוי זמין באופן  להיתר

       אוטומטי  כולל צרופות

26   

המערכת תאפשר הצגה למשתמש של 
מספר הבקשה בהתאם למספור פנימי 
של הוועדה ובהתאם למספור מערכת 

       רישוי זמין

27   

המערכת תאפשר מספור פנימי של 
בקשות בהתאם לכללים שיוגדרו על ידי 

       הוועדה

28   

המערכת תאפשר בעת קליטת נתוני 
בקשה לבדוק באופן אוטומטי את 

       זכויות הבניה

29   

המערכת תאפשר ניהול של שטחי 
בקשה: שטח חלקה, שטחים 

בשימושים שונים, שטח מותר בהתאם 
להוראות התוכנית, יתרת שטחים 

       לניצול.

30   

המערכת תאפשר הצלבה בין נתוני 
המבוקשים בבקשה לבין השטחים 

       נתוני הזכויות בייעודי קרקע

31   
המערכת תאפשר ליצור קשר בין 

       בקשות שונות

32   
המערכת תאפשר לנהל ארועים ושלבים 

       של כל בקשה 

33   
המערכת תאפשר הפקת דוחות של 

      בקשות והצגה של סטאטוס הבקשה.  
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התאמת  תכונה נושא מס"ד
המערכת 
לדרישה 

במועד הגשת 
ההצעה 
 )כ/ח/ל (

פעילות נדרשת 
להתאמת 
המערכת 

 לדרישה )ק/נ/פ(

יישום 
הדרישה 

אצל 
לקוחות 
קודמים 
 )מ/ח/ט(

ניתן יהיה לייצא את הנתונים לאקסל 
 כטבלת ציר

 כספים 34

המערכת תאפשר ניהול מלא של 
ההבטים הכספיים בפעילות הוועדה 

לרבות ניהול תשלומים בגין מידע, 
       אגרות, היטלים, ניהול ערבויות כספיות

35   

המערכת תאפשר הפקת אגרות 
והיטלים בהתאם לדרישות החוק 

הכוללים מנגנון הצמדה חודשי ושנתי 
תאם לדרישות הרשות לכל סעיף בה

       והחוק 

36   

 –בהפקת אגרות במערכת רישוי 
אפשרות לפיצול שורות של סעיפים, 

שתהיה אפשרות להוסיף את אותו 
פירוט   סעיף מספר פעמים ולהוסיף

       למה מתייחס כל שטח

37   

המערכת תאפשר יצירת דוחות כספיים 
הכוללים נתונים המוזנים במודול 

       ומודול השבחה רישוי בניה

38   

המערכת תאפשר עדכון מדדים באופן 
אוטומטי על פי הנתונים המפורסמים 

       על ידי הלמ"ס

39   
המערכת תכלול מנגנונים לבקרה כי 

       מנגנון ההצמדות מופעל ומעודכן

40   

המערכת תמנע שינוי סכומים לתשלום 
אלה לגורמים שהוגדרו בהתאם למנגנון 

       אותההרש

41   

בהפעלת מממשק בין מערכת ניהול 
וועדה למערכת הגביה יועברו למערכת 

ניהול וועדה נתוני מספר הבקשה, 
תאריך והגורם שמבצע את התשלום, 
      כולל מספר הקבלה ומועד התשלום . 

42   

בכל שינוי של נתון כספי המערכת תציג 
את הגורם שביצוע את השינוי ואת 

       י שבוצעמהות השינו

43 
תהליכי 

 עבודה

המערכת תציג סרגל התקדמות על 
טיפול בבקשה בהתאם לשלבים 

הקבועים בחוק ושלבים שיקבעו על ידי 
הוועדה.  המערכת תאפשר הצגת זמן 

שנותר לטיפול בבקשה ותאפשר הגדרת 
       תזכורות לפני המועד המשוער.

44   

סרגל ההתקדמות לטיפול בבקשות 
ודד שלבים הנמצאים בטיפול יאפשר לב

       של גורם חוץ.

45   
סרגל ההתקדמות לטיפול בבקשה 

       יתחשבו בימים קלנדריים ובימי עבודה

46   
המערכת תאפשר הפקת פלטים 

       בהתאם למתחייב בחוק תכנון ובניה

47   
 –אפשרות להפקדת דו"ח מצויינות 

       עפ"י הנחיות מנהל התכנון
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התאמת  תכונה נושא מס"ד
המערכת 
לדרישה 

במועד הגשת 
ההצעה 
 )כ/ח/ל (

פעילות נדרשת 
להתאמת 
המערכת 

 לדרישה )ק/נ/פ(

יישום 
הדרישה 

אצל 
לקוחות 
קודמים 
 )מ/ח/ט(

48   

המערכת תאפשר קליטת ערבויות כולל  
תזכורות לפי תאריך תוקף הערבות 

       הספציפי

 ישיבות וועדה 49
המערכת תאפשר ניהולם של מספר 

       סוגים של ישיבות וועדה

50   

המערכת תאפשר ניהול ויצירת קשר 
בין בקשות להיתר ובקשות למידע 

ומאפייניהם כפי שייקבעו על ידי 
       הוועדה

51   
המערכת תאפשר שיבוץ בקשות 

       לישיבות ועריכת סדר יום

52   

המערכת תכלול מנגנון ידידותי להצגה 
ושיבוץ של כל הישיבות המשובצות 

       לישיבה.

53   

המערכת תאפשר יצירה וניהול של סדר 
היום של הישיבה כולל סידור נושאי 
       הישיבה בצורה פשוטה וידידותית.  

54   
המערכת תאפשר הפקה של סדר יום 

       לישיבה בהתאם לדרישות החוק

55   
המערכת תאפשר הפקה של פרוטוקול 

       החלטות בהתאם לדרישות החוק.

56   

המערכת תאפשר ניהול תהליך ניהול 
ישיבות וועדה ותאפשר קישור מסמכים 

       המנוהלים במערכת לישיבות 

57 
פרסומים 
 ותוהתנגדוי

המערכת תכלול מודול פרסומים עבור 
בקשות להקלה או שימוש חורג 

       והצגתם באתר הוועדה

58   

המערכת תכלול מודול התנגדויות 
לבקשה כולל אפשרות להגשת התנגדות 

       מאתר הוועדה

59   
המערכת תכלול אפשרות למתן מענה 
       לכל אחד מסעיפי התנגדויות לבקשה

60   

תכלול אפשרות למתן מענה  המערכת
אחד במקרים בהם יש מספר 

       התנגדויות זהות לאותה בקשה

 אתר הוועדה 61

מערכת תאפשר הצגת נתוני רישוי בניה 
אודות ישיבות ובקשות באתר 

       האינטרנט של הוועדה

 בקרה וניהול 62

המערכת תאפשר חילול דו"ח תפוקות 
עובדים. הדו"ח יאפשר תצוגה של 

ילויות עובד בטווח תאריכים של פע
משימות לדוגמא: שיבוץ לישיבות, 

הפקת התרים, בקשות בטיפול.  הדו"ח 
יופק באופן מסוכם ומפורט בהתאם 

       לקביעת המשתמש.

63   

המערכת תאפשר הפקת דוחות נדרשים 
על ידי מינהל התכנון, רשות התכנון 

ואחרים בצורה פשוטה וידידותית 
ו"חות תקופתיים, לדוגמא: הפקת ד

       דוחות מצוינות ואחרים.
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 פיקוח בניה

התאמת  תכונה נושא מס"ד
המערכת 
לדרישה 

במועד 
הגשת 

ההצעה 
 )כ/ח/ל (

פעילות 
נדרשת 

להתאמת 
המערכת 
לדרישה 

 )ק/נ/פ(

יישום 
הדרישה 

אצל 
לקוחות 
קודמים 
 )מ/ח/ט(

המערכת תתמוך בשינויים רגולטוריים  רגולציה 1
לחוק תכנון ובניה  116 במסגרת תיקון

והנחיות רשות האכיפה, כולל מסמכים 
חדישים הנדרשים בעקבות התיקונים והפקת 

 דפית איתור מלאה עם כל הנתונים.

      

המערכת תכלול יישום דרישות חדשות, בכל    2
הנוגע לנהלים הקשורים לתיקי הפיקוח, 

 לחוק תכנון ובניה. 116הנובעות מתיקון 

      

ערכת תכיל את כל שדות המידע הנדרשים המ   3
 בהתאם לחוק תכנון ובניה ותיקוניו

      

המערכת תתמוך בעבודת מפקחים מבשטח  יישום מובייל 4
ותאפשר צפיה ועדכון באמצעות טלפונים 

 חכמים/ מחשבי לוח

      

יישום השטח של המערכת יאפשר עבודה ב    5
Online  ובOffline 

      

שטח של המערכת יאפשר צפיה יישום ה   6
במסמכים המקושרים לבקשות להיתר כגון 

 גרמושקות

      

יישום השטח של המערכת יאפשר שיוך של    7
צילומים של מקומות עברה שבוצעו באמצעות 

 הטלפון הנייד/ מחשב לוח

      

המערכת תאפשר שיוך לכל תיק פיקוח סוג  כללי 8
 של עברה על פי טבלת בחירה

      

ניתן יהיה לשייך כל תיק פיקוח למספר    9
העברה כפי שהוגדר בסקר עבירות הבניה 

 שערכה הוועדה

      

עבור כל תיק פיקוח ניתן יהיה להגדיר את    10
מקור האיתור של התיק )תלונה, סקר עברות, 

 פעילות יזומה של הוועדה(.

      

המערכת תאפשר להגדיר עבור תיק פיקוח    11
 העברה וסוג החריגה את סוג

      

המערכת תאפשר למשתמש להגדיר את    12
 תקופת ההתיישנות של העברה 

      

לכל תיק פיקוח ניתן יהיה להגדיר כתובת של    13
תיק הפיקוח ובמקרה של ריבוי כתובות 

 להגדיר כתובת ראשית

      

המערכת תאפשר הגדרת שכונה עבור תיק    14
 הפיקוח

      

המערכת תאפשר לקלוט את גושים וחלקות    15
 של תיק העברה מנתוני ייעודי קרקע

      

המערכת תאפשר ניהול כספים ואגרות    16
הנוגעים לתיק הפיקוח וביצוע תשלומים 

 מאתר האינטרנט של הוועדה

      

המערכת תאפשר קישור לכל תיק פיקוח של    17
מסמכים הקשורים לו לרבות תשריט מעוגן 

 ל היתר הבניהש

      

המערכת תאפשר קליטה עבור כל תיק פיקוח    18
 של בעלי העניין
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התאמת  תכונה נושא מס"ד
המערכת 
לדרישה 

במועד 
הגשת 

ההצעה 
 )כ/ח/ל (

פעילות 
נדרשת 

להתאמת 
המערכת 
לדרישה 

 )ק/נ/פ(

יישום 
הדרישה 

אצל 
לקוחות 
קודמים 
 )מ/ח/ט(

 SMSהמערכת תאפשר שליחת הודעות ב    19
 לבעלי העניין

      

המערכת תאפשר ניהול תהליכי אכיפה באופן    20
שיכלול לפחות פרוט של פעולת האכיפה, 

סטאטוס הטיפול, תאריך, נסיבות העברה 
דר עדיפות לטיפול כפי שייקבע על ידי וס

 הוועדה

      

המערכת תאפשר להציג באופן מובנה  ממשקים 21
במערכת את המיקום הגיאוגרפי של תיק 

הפיקוח על רקע גושים חלקות ו/או 
 אורתופוטו של המועצה

      

22 
 

המערכת תאפשר לקלוט לכל תיק פיקוח את 
 מיקום העבירה המדוייק באמצעות קליטת

, ועל בסיס מידע זה גישה לאתר X Yנתוני 
GIS. כולל סימון ואיתור הבקשה בהמשך , 

      

 GISלמערכת  ONLINEיבוצע ממשק    23
שיאפשר הצגת נתוני הפיקוח כשכבות 

)שכבות נושאיות  GISדינאמיות במערכת ה 
בחלוקות שיקבעו על ידי הרשות(. ומעבר 

ים בלחיצה מתיק הפיקוח להצגת פרטים מלא
 של תיק הפיקוח.

      

יתאפשר ממשק דו כייוני בין מודול פיקוח    24
באמצעות כתובות, נתוני   GISבניה למערכת 

XYמגרשים, חלקות , 

      

 XYהמערכת תסייע למשתמש בקליטת נתוני    25
ותמנע שגיאות בקליטת הקורדינאטות 
 GISבאמצעות העתקת קורדינטה ממערכת 

      

מסגרת התיקונים החדשים של היחידה ב דוחות 26
הארצית לפיקוח ובניה, נדרשת הועדה לספק 

דוחות רבעוניים המסכמים את פעילות 
הוועדה בנושא האכיפה. המערכת תאפשר 

הפקת דוחות אלה בצורה מובנית וידידותית 
 למשתמש

      

27 
 

המערכת תאפשר הפקת דוחות פיקוח 
 וחבחתכים שונים ובהתאם לסוג תיק הפיק

      

המערכת תאפשר הפקת דפיות איתור    28
 בהתאם לעיצוב שייקבע על ידי הוועדה

      

המערכת תכלול מודול כספים לתיקי פיקוח  קנסות 29
המאפשר להפיק קנסות מנהליים באופן 

מוסדר מתוך המערכת ובכלל זה מסמכים 
 כספיים נוספים הרלוונטיים לנושא הפיקוח

      

תאפשר בחירת תעריפי קנסות מתוך המערכת    30
 טבלת התעריפים מרכזית של המערכת

      

 -המערכת תאפשר הפקת קנסות מנהליים   31
חישוב גובה הקנס בהתאם לתקנות, כולל 
הפקת שובר מגנטי לתשלום לרבות יצירת 

 מסלקה במערכת החיוב

      

מעקב ובקרה אחר תשלום הקנסות עפ"י    32
בחוק, חישוב ריביות המועדים הקבועים 

 פיגורים במידת הצורך
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התאמת  תכונה נושא מס"ד
המערכת 
לדרישה 

במועד 
הגשת 

ההצעה 
 )כ/ח/ל (

פעילות 
נדרשת 

להתאמת 
המערכת 
לדרישה 

 )ק/נ/פ(

יישום 
הדרישה 

אצל 
לקוחות 
קודמים 
 )מ/ח/ט(

בקשות לביטול קנס/ בקשה לשיפוט ייקלטו    33
 לתוך המערכת התפעולית

      

       מעקב אחר סטטוס הקנס באתר ההנדסי אתר הוועדה 34
המערכת תאפשר הצגה לאזרח באמצעות    35

 אתר האינטרנט של הסדרים בתיקי פיקוח
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 השבחה היטלי

התאמת  תכונה נושא מס"ד
המערכת 

לדרישה במועד 
הגשת ההצעה 

 )כ/ח/ל (

פעילות נדרשת 
להתאמת 
המערכת 
לדרישה 

 )ק/נ/פ(

יישום 
הדרישה 

אצל 
לקוחות 
קודמים 
 )מ/ח/ט(

המערכת תאפשר ניהול ומעקב אחר  כללי 1
 תהליך טיפול באגרות, והטלי השבחה

      

שוב העברת תאפשר העברת תוצאת חי   2
אגרות והיטלים למערכת הגביה של 

המועצה כולל זיהוי הנכס וקבלת עדכון 
ממערכת הגביה בדבר ביצוע התשלום 
בידי התושב או אי ביצוע התשלום. על 

 הממשק להיות דו כיווני, ובזמן אמת

      

המערכת תכלול מנגנון לניהול כספי של    3
היטלי ההשבחה לרבות הצמודות 

 ובניה בהתאם לחוק תכנון

      

המערכת תאפשר ניהול שומות    4
מטבלאות, שומות ועדה, שומות נגדיות, 

 מוסכמות, מרכיבי השומה.

      

המערכת תאפשר קליטה ובקרה בדבר    5
ערבויות בנקאיות עבור בקשות למימוש 

במקרה של אי הסכמה לרבות פרטי 
 הערבות: סכום, מועדים, סטטוס וכד'

      

תאפשר תעוד שיטת ביצוע המערכת    6
חישוב האגרות וההטלים ותעוד פנימי 

של אופן ביצוע החישוב לכל אגרה 
 והיטל

      

קישור בין נתונים המערכת תאפשר     7
כספיים במערכת היטלי השבחה 
 לנתונים כספיים במערכת רישוי

      

המערכת תאפשר יצירת דו"ח כספי לפי    8
קת שומה תאריך תשלום ולפי תאריך הפ

 ו/או דרישת תשלום

      

המערכת תאפשר עבור כל היטל השבחה    9
הצגה של התוכניות שקבעו את 

ההשבחה על בסיס נתוני מודול מעקב 
 תב"ע וייעודי קרקע. 

      

המערכת תאפשר מעקב אחר מימוש    10
 זכויות מקרקעין

      

המערכת תאפשר ניהול מסמכים     11
השבחה.  מסמכים  ותמונות עבור תיק

אלה יהיו זמינים מכל רכיבי המערכת 
 ובכפוף למערך הרשאות

      

המערכת תאפשר ניהול בקשות להעברה    12
לטאבו, היתר בניה, שימוש חורג, פטור, 

תשלומי מקדמות. לרבות קישור 
 לתוכנת הגביה.

      

המערכת תאפשר ביצוע תשלומים של    13
 הוועדההיטלי השבחה באמצעות אתר 
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 מעקב תב"ע

התאמת  תכונה נושא מס"ד
המערכת 
לדרישה 
במועד 
הגשת 

ההצעה 
 )כ/ח/ל (

פעילות 
נדרשת 

להתאמת 
המערכת 
לדרישה 
 )ק/נ/פ(

יישום 
הדרישה 

אצל 
לקוחות 
קודמים 
 )מ/ח/ט(

 רגולציה 1

מודול מעקב תב"ע יכלול 
ממשקים מלאים למערכת מינהל 

       התכנון לניהות תוכניות

2   

מוודל מעקב תב"ע יאפשר 
קליטת נתונים וניהול של 

תוכניות שהוגשו עפ"י נוהל 
מבא"ת ותוכניות שהוגשו לועדה 

       טרם הנוהל

3   

ממשק למערכת מינהל התכנון 
יאפשר הורדה אוטומטית של 

       בניהול גרסאות  ךמסמכים ויתמו

4   

המערכת תאפשר ניהול של 
ם סטאטוסים ושלבי פרסו

התוכנית בהתאם לרגולציה 
       ובהתאם לנהלי הוועדה

 כללי 5

המערכת תכלול אפשרות לניהול 
תוכניות מסוגים שונים לרבות: 

תוכנית מפורטת, תוכניות מתאר, 
תצ"ר, תת"ל, תוכניות איחוד 

       וחלוקה וכיוב'

6   

מודול  ניהול התוכניות ינהל את 
כל המידע עבור התוכניות 

נוהלות במערכת השונות המ
לרבות צרופותיהן.  נתונים 

ומסמכים אלה ינוהלו רק במודול 
זה ושימשו את כל רכיבי 

המערכת האחרים: רישוי בניה, 
       .GISייעודי קרקע, השבחה, 

7   

המערכת תאפשר ניהול פרטי 
בעלי עניין של התוכנית )יוזם 

התוכנית, בעלי הקרקע, עורך, 
בטבלה מודד(.  בעל עניין ינוהל 

מרכזית כך שבליטת בעל עניין 
שקיים במערכת לא תדרש 

       קליטה של כל פרטיו

8   

המערכת תאפשר ניהול של 
תהלכי התנגדות לתוכנית כוללל 

אפשרות להגדת שהתנגדויות 
       באמצעות אתר הוועדה

9   

המערכת תאפשר מעקב וניהול 
תהליכים שלבי התקדמות 

כים התוכניות בכל אחד מהתהלי
הסטטוטורים והשלבים של 

       התוכנית

10   
המערכת תאפשר חיבור צרופות 
       מתוך סייר של מערכת ההפעלה
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התאמת  תכונה נושא מס"ד
המערכת 
לדרישה 
במועד 
הגשת 

ההצעה 
 )כ/ח/ל (

פעילות 
נדרשת 

להתאמת 
המערכת 
לדרישה 
 )ק/נ/פ(

יישום 
הדרישה 

אצל 
לקוחות 
קודמים 
 )מ/ח/ט(

11   

המערכת תאפשר ניהול גושים 
וחלקות לתוכנית ובכלל זה 
שמירה של גושים וחלקות 

       היסטוריים

12   

המערכת תאפשר ניהול כתובות 
לתוכנית ובכלל זה שמירה של 

       תובות היסטורייםכ

13   

המערכת תאפשר שמירה וניהול 
של נתוני קורדינטות עבור 

       (XYהתוכנית )

14   

המערכת תכלול ניהול של תהליך 
הטיפול בתוכנית ומעקב מול 

       קבועי זמן

15   

המערכת תאפשר שיבוץ של 
תוכנית לישיבות הוועדה והפקת 
מסמכי הכנה לישיבות ומסמכים 

       לוויםנ

16   

המערכת תאפשר הצגת התוכניות 
בהתאם לסטאטוסים שלהם 

       בדפי המידע

17   

המערכת תאפשר למשתמש 
הוועדה שיוך תוכנית למערכת 

ייעודי קרקע על מנת שתופיע בדף 
המיעד וברשימת התוכניות 

שחלות בחלקה בהתאם 
       לסטאטוס התוכנית.

18   

לת המערכת תאפשר יצירת טב
אירועים ושלבים קבועה שהזנתה 

       תהיה מחוייבת בכל תכנית

 אתר הוועדה 19

המערכת תאפשר הצגת נתוני 
תוכניות וצרופותיהן באמצעות 

       אתר הוועדה

20   

המערכת תאפשר הצגה לאזרח 
בצורה פשוטה של כל התוכניות 

במקום מגוריו או בקרה למיקומו 
לרבות באמצעות זיהוי מיקום 

       ל ההתקן ממנו מבוצע התשאולש
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 ייעודי קרקע

התאמת  תכונה נושא מס"ד
המערכת 
לדרישה 

במועד הגשת 
ההצעה 
 )כ/ח/ל (

פעילות נדרשת 
להתאמת 
המערכת 
לדרישה 

 )ק/נ/פ(

יישום 
הדרישה אצל 

לקוחות 
קודמים 
 )מ/ח/ט(

המערכת תנהל את זכויות הבניה  כללי 1
בכל תאי השטח והחלקות במרחב 

 כנוןהת

      

מערכת ייעודי קרקע תאפשר    2
קליטה, אחזור וניהול של מידע 

מתוכניות מסוגים שונים לרבות 
תמ"אות, תת"לים, תמ"מים, 

 תרש"צים, תוכניות איחוד וחלוקה

      

המערכת תאפשר הצגה של    3
תוכניות הסטאטוסים שונים בתאי 

 השטח/ מגרשים וחלקות

      

סס בהתאם הפקת המידע תתב   4
לתוכניות שנקלטו במודול מעקב 

 תב"ע

      

המערכת תאפשר הצגת ייעוד    5
הקרקע למגרש וקביעת התוכנית 

שהגדירה אותו )גם במקרים בהם 
המגרש הוא חל על יותר מגוש 

 אחד(

      

המערכת תאפשר ניהול שטחים של    6
תא השטח: שטח המגרש בתוכנית, 

שטח חלקת המקור, שטח מתוך 
לקת מקור, שטח גיאוגרפי ח

 מחושב

      

המערכת תכלול ניהול עץ קשרים    7
בין החלקות.  המערכת תאפשר 

הצגה גרפית )תרשים( של עץ 
 החלקה.

      

המערכת תאפשר הפקת דף מידע  דף מידע 8
תכנוני למגרש, חלקת מקור ותא 
שטח בהתאם לתוכנית אחת או 

 יותר.

      

יאפשר שילוב דף המידע התכנוני    9
של תצוגה גיאוגרפית למיקום 
( GISהמגרש/תא השטח/ החלקה )

 כולל הצגת צביעת הייעודים -

      

המערכת תאפשר הפקת דף מידע    10
תכנוני עבור כל מגרש ועבור חלקת 

 המקור

      

המערכת תאפשר הפקת דף מידע    11
תכנוני בחלקת מקור באופן שיכיל 

סיכום של מידע על כל הייעודים ו
ההוראות הבניה עבור החלקה 

 בהתאם לייעוד.

      

המערכת תאפשר הפקה של סוגים    12
שונים של דפי מידע בהתאם 

 לדרישות הוועדה

      

המערכת תאפשר למשתמש לקבוע    13
את התוכניות אשר ישתתפו 

 בקומפילציה של הזכויות.

      



                                                                                              למתן שירותי אספקה, התקנה ותחזוקה שוטפת של מערכת מידע בוועדה לתכנון ובניה ובמחלקת הנדסה        –אזורית הגלבוע  מכרז מועצה 
      08/05/2022תאריך  6גרסת מסמך 

 

 

121 

 

המערכת תאפשר קליטה של ייעוד    14
וכן ייעוד ראשי למגרש למגרש 

)ייעוד המאגד קבוצה של ייעודים 
 בהתאם להגדרת הוועדה(

      

מערכת ייעודי קרקע תציג לכל חלקה,    15
מגרש את התוכניות בתכנון, הפקדה 

 ובתוקף בהתאם להחלטת הוועדה

      

מערכת ייעודי קרקע תציג לכל מגרש    16
את הכתובת המשוייכת לו ואת 

 שקיימתהשכונה ככל 

      

דף המידע שיופק המערכת יהיה ניתן    17
לעריכה בהתאם לפורמט שייקבע על 

 דיי הוועדה

      

דף המידע יאפשר עץ הירארכי של    18
 נושאים ותתי נושאים

      

המערכת תאפשר הפקת דף מידע    19
קומפילטיבי להצגת זכויות בניה 

 לכל נקודת זמן

      

ר הפקת המערכת תאפש   20
אוטומטית של דפי מידע הכוללים 

הדגשה, קו תחתי לטקסט, הצללה, 
 הדגשה וכיוב'

      

דף המידע שיופק מהמערכת יכלול    21
Hyper Link לנתוני התוכנית 

      

תתאפשר הפקת דפי מידע מהמערכת    22
 GISלניהול הוועדה, ממערכת 

 וממערכות אחרות של הרשות.

      

פי מידע הכוללים הן מידע הנפקת ד   23
הן  –גרפי והן מידע אלפא נומרי 

באמצעות אתר האינטרנט והן 
 –באמצאות המערכת המשרדית 

לרבות התאמה מלאה בין המערכת 
 –הגרפית למערכת האלפא נומרית 

בהתאם לחוק התכנון והבנייה, 
בהתאם לרגולציה, ובהתאם לשינויים 

 בחקיקה כפי שיהיו מעת לעת. 

      

המערכת תאפשר הצגה לאזרח של  אתר הוועדה 24
 מידע תכנוני בהתאם למיקומו

      

המערכת תאפשר הצגת מידע בהתאם    25
לייעוד ראשי )ייעוד המאגד ייעודים 
שונים מאותו סוג( ובהתאם לייעוד 

 הקבוע במסמכי התוכנית
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 אתר וועדה

התאמת  תכונה נושא מס"ד
המערכת 
לדרישה 

במועד 
ת הגש

ההצעה 
 )כ/ח/ל (

פעילות 
נדרשת 

להתאמת 
המערכת 
לדרישה 

 )ק/נ/פ(

יישום 
הדרישה 

אצל 
לקוחות 
קודמים 
 )מ/ח/ט(

האתר יספק מענה מלא בהתאם לנוהל ניהול  כללי 1
ותפעול אתר אינטרנט בוועדות מקומיות 

מתאריך  500-002לתכנון ובניה )מספר נוהל 
 ( או כל נוהל מעודכן אחר02/10/2017

      

אתר הוועדה יאפשר לבצע תשאול לנתונים    2
מכלל רכיבי המערכת המיושמים לרבות רישוי 

ופיקוח בניה, מעקב תב"ע, ייעודי קרקע 
 ואחרים

      

ניהול נתוני המערכת יבוצע בשירות ענן של    3
המציע. שירות הענן יכלול מנגנון עדכון נתונים 

Online .מול מערכות המידע התפעוליות 

      

אתר הוועדה יכלול מנגנון לניהול תוכן    4
שיאפשר למנהל האתר מטעם הרשות ניהול 

 מלא של תכני האתר

      

אתר האינטרנט יאפשר אחזור מידע רוחבי על    5
גושים וחלקות מכלל רכיבי המערכת.  כך 

לדוגמא בבחירת גוש וחלקה יתקבל מידע על 
וח נתוני תוכניות, בקשות להיתר, תיקי פיק

 .GISבהסדר ושילוב של מפת 

      

המערכת תכלול יישום ליצירת טפסים    6
אינטרנטיים, מאובטחים,  On-Lineמקוונים 

רספונסיביים מאתר האינטרנט כולל שילוב 
אוטומטי של נתונים ממערכות ההנדסה 

והוועדה לתכנון ובניה לאחר הזדהות הפונה 
בשם משתמש וסיסמא. הורדה, מילוי ושליחה 

מאובטחת על ידי משתמש הקצה כמו גם 
קבלת אישור מהמערכת בדבר שליחתם 

בחזרה לוועדה לרבות חתימה אלקטרונית 
מאובטחת ומאושרת. קליטה מבוקרת של 

הטפסים במערכות התיפעוליות, המשך טיפול 
 – BPM –בטפסים בתהליך עבודה ממוחשב 

שליחת עידכון אוטומטי לפונה על כל שלב 
עדכן כמו גם עדכון בתיק ל מעוצהשתנחה ה

 הפונה באתר האינטרנט.

      

המערכת תאפשר ניהול וקביעת תורים לקבלת    7
 Microsoft Outlookקהל וזאת לרבות ממשק 

לבדיקת זמינות, להקצאת מועדים קבועים 
מראש לקבלת קהל, לפתיחת טופס אינטרנטי 

רספונסיבי מאובטח מותאם מראש בדבר 
לקיום הפגישה, ושריון בקשה לפגישה, אישור 

של הגורם איתו  Outlookזמן הפגישה ביומן ה
נקבעה הפגישה. המערכת תתמוך בזימון התור 

באמצעות יישום אינטרנט, ניהולו על ידי 
ותמיכה בניהול התור במשרדי  מועצהעובדי ה

מסכי תצוגה  3)תורים פייזים ו  מועצהה
 לאזרח(. 

      

יבית שתתמוך המערכת תהיה מערכת רספונס   8
בהתקנים שונים בתחנת הקצה: מחשב 

 שולחני, מחשבי לוח, טלפונים חכמים
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התאמת  תכונה נושא מס"ד
המערכת 
לדרישה 

במועד 
ת הגש

ההצעה 
 )כ/ח/ל (

פעילות 
נדרשת 

להתאמת 
המערכת 
לדרישה 

 )ק/נ/פ(

יישום 
הדרישה 

אצל 
לקוחות 
קודמים 
 )מ/ח/ט(

המערכת תתעדכן באופן אוטומטי מול מערכת    9
 ניהול וועדה

      

המערכת תכלול מנגנונים שיתריעו על תקלות    10
בעדכון נתונים בין מערכת ניהול וועדה לבין 

 מערכת ניהול הוועדה

      

המערכת תאפשר ניהול מידע תדמיתי של    11
 הוועדה 

      

אתר הוועדה יכלול הצגת מודול הודעות    12
הוועדה.  לכל הודעה ניתן להציג את התאריך, 

תוכן ההודעה ולהגדיר את תאריך תחילה 
וסיום תצוגה.  עדכון ההודעות יתאפשר על ידי 
מומחה תוכן שיוגדר על ידי הרשות ויוכשר על 

 המציע.ידי 

      

המערכת תכלול מנגנון גמיש לעריכת תפריטי    13
 האתר ללא הגבלה לעץ הניווט והרמות בו

      

המערכת תאפשר אחזור מידע בנושאי רישוי    14
 בניה וישיבות וועדה

      

המערכת תאפשר עדכון והצגה שוטפת של    15
דוחות הנדרשים לתצוגה כפי שיוגדרו על ידי 

ו כל גוף רגולטיבי שהוועדה תהיה המועצה א
 מחויבת לו

      

המערכת תאפשר מידע ותשאול של תוכניות    16
 בנין עיר

      

המערכת תאפשר מידע ותשאול של זכויות    17
 בניה

      

המערכת תכלול עמודים המשלבים תצוגה של    18
באותו  GISמידע מילולי ומידע במערכת ה 

 עמוד

      

רכת תכלול אפשרות ביצוע תשלומים של המע   19
אגרות, היטלים ושירותים נוספים שייקבעו על 

ידי הוועדה.  ביצוע תשלום יכלול ממשק דו 
כיווני בין מערכת האינטרנט למערכת ניהול 
ועדה ומערכת הגביה של הרשות באופן שכל 

תשלום שיבוצע יעדכן את המערכת ניהול 
 וועדה ומערכת הגביה.

      

אפשרות להפקדת שובר תשלום לתיקי מידע,    20
אישורים לטאבו, פקדון לבקשות להיתר 

 באופן עצמאי ע"י התושב

      

המערכת תאפשר ביצוע חיפושים על פי טקסט    21
חופשי בתכנים של מידע כללי ובתכנים 

שמקורם במערכת ניהול ועדה )לדוגמא חיפוש 
 לפי שם מבקש(

      

פשרות קישורים לאתרי המערכת תכלול א   22
, מנהל התכנון.  Gov Mapאינטרנט כגון 

הקישורים יבוצעו מפרטי יישות )לדוגמא 
מפרטי תב"ע קישור לאיתור התוכנית במינהל 

 התכנון(

      

המערכת תאפשר ניהול ותצוגה של מסמכים    23
)תיק בניין ובקשות המקושרים לפריטי מידע 

מסמכי המוצגים במערכת לדוגמא: להיתר( 
בקשה להיתר, גרמושקות מסמכי תוכניות 
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התאמת  תכונה נושא מס"ד
המערכת 
לדרישה 

במועד 
ת הגש

ההצעה 
 )כ/ח/ל (

פעילות 
נדרשת 

להתאמת 
המערכת 
לדרישה 

 )ק/נ/פ(

יישום 
הדרישה 

אצל 
לקוחות 
קודמים 
 )מ/ח/ט(

בנין עיר  )אחסון הקבצים יבוצע בשירותי ענן 
 של המציע(.

באתר יוצגו טפסים, נהלים, דוחות, חדשות,     24
גם תכניות, מסמכי בקשות, ארכיב מסמכים )

 (מתוך תיקי בנין

      

יומצא לועדה תיק הסבר מפורט לניהול    25
ר ההנדסי באופן עצמי כולל שם ושימוש באת

 משתמש וסיסמה לניהול תוכן

      

בקשות שנדונו בישיבות יוצגו באתר הועדה    26
תחת הישיבה שהתקיימה גם לפני פרסום 

 פרוטוקול דיון
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 ניהול תורים

התאמת  תכונה נושא מס"ד
המערכת 
לדרישה 

במועד הגשת 
ההצעה 
 )כ/ח/ל (

פעילות נדרשת 
להתאמת 

מערכת ה
לדרישה 

 )ק/נ/פ(

יישום 
הדרישה אצל 

לקוחות 
קודמים 
 )מ/ח/ט(

1 

 כללי

המערכת תאפשר ביצוע זימון תורים 
למחלקות הוועדה באמצעות האתר 

 הוועדה
  

    

2 

  

למערכת יהיו ממשקים למערכת 
לניהול וועדה והמערכת תשלוף 

נתונים ממערכת לניהול הוועדה 
כגון: שמות משתמשים, נתוני 

ם, חלקות, בקשות קיימות גושי
 במערכת, תוכניות בין עיר וכיוב'

  

    

3 
  

המערכת תאפשר קביעת תורים עפ"י 
מספר סוגי תפקיד והפנייה לגורם 

 הטפל המתאים
  

    
4 

  

המערכת תאפשר ניהול במערכת של  
שני סוגי נציגים : נציגי קבלת קהל 

מזדמנים, נציגי קבלת קהל לתורים 
 מוזמנים מראש.

  

    

5   
המערכת תאפשר זימון תור לפי אזור 

       גוש /חלקה / מס' בקשה –

6   
המערכת תאפשר שיוך תור לפי גורם 
       אחראי על התיק במערכת התפעולית

7 

  

המערכת תאפשר פתיחת שירות 
גמיש המשוייך לנציג מסויים ללא 

 חיפוש לפי איזור
  

    

8 

  

ות המערכת תאפשר סנכרון הפגיש
 –של הנציג  OUTLOOK ליומן

שליחת זימון פגישה לאחר אישור 
 הפגישה במערכת.

  

    

9   
המערכת תאפשר זיהוי לקוח 
       בקיוסק מידע עפ"י מס' ת.ז.

10 

  

ממשק המערכת יתמוך רספונסיבי 
 Apple –באמצעות טלפונים חכמים 

 וגרסאות אנדרואיד
  

    

11 

  

המערכת תכלול מנגנון 
מהמערכת לקובעים  SMS רותתזכו

תור, אפשרות ביטול התור ע"י 
 החזרת קוד

  

    

12   
המערכת תכלול מודול למנהל 

       מערכת
13 

  
למנהל מערכת יתאפשר צפייה בכלל 

       הממתינים בתורים

14   
למנהל מערכת יתאפשר הצגת זמן 

       המתנה

15   
המערכת תאפשר ניהול מקום קבלת 

       הנציג
16 

  

למנהל מערכת יתאפשר ייצוא דוחות 
כמויות וזמנים עפ"י  -מן המערכת

 נציגים /תורים
  

    

17 
  

המערכת תכלול ממשק ויכולות עבור 
משתמשי פנים בוועדה העובדים עם 

 המערכת
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18   
משתמשי המערכת יוכלו לבצע 

       הקפצת תורים
19 

  
משתמשי המערכת יוכלו לבצע 

       ה חוזרת לממתיןקריא

20 
  

משתמשי המערכת יוכלו לצפות בכל 
הממתינים עפ"י תורים המוגדרים 

 לנציג המדובר
  

    

21 
  

המערכת תאפשר הצגת זמן המתנה, 
הגדרת חריגות בזמנים )צביעה לפי 

 חומרה(
  

    
22 

  

המערכת תתמוך בתצוגת ניהול 
התור במסכים גדולים שיוצבו 

מסכי המידע  במשרדי הוועדה.
יאפשרו בנוסף להצגת מספר התור 

 הצגה של סרטונים ומידע נוסף
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 ניהול נכסים

התאמת  תכונה נושא מס"ד
המערכת 
לדרישה 

במועד 
הגשת 

ההצעה 
 )כ/ח/ל (

פעילות 
נדרשת 

להתאמת 
המערכת 
לדרישה 

 )ק/נ/פ(

יישום 
הדרישה 

אצל 
לקוחות 
קודמים 
 )מ/ח/ט(

ניהול  1
 נתוני נכס

מידע על מאפייני הנכס לרבות קביעת מספר מזהה  הצגת
חד ערכי לכל נכס, שמירת מספר מזהה של הנכס במערכת 

 ארנונה, זיהוי הנכס במרשם המקרקעין

      

       המערכת תשמור את שם הנכס בהתאם להגדרה הקייניית    2
המערכת תאפשר ניהול אנשי קשר לנכס לרבות בעלי    3

כון פרטים של איש קשר ועדכון המידע עניין.  יתאפשר עד
 בכל הנכסים המקושרים אליו.

      

הגדרת נתוני מיקום לרבות נתוני גושים וחלקות, כתובות,    4
 X, Yנתוני 

      

המערכת תאפשר תיעוד של משתמשים בנכס לרבות    5
 ריבוי משמשים וניהול היסטורי של משתמשים בנכס

)*( 

      

בעלי הזכויות בחלקות לרבות מידע קנייני,  רישום נתוני   6
משפטי וזכויות היסטוריות. רישום כל הזכויות בנכס 

 לרבות זכויות בעלות, חכירה, שכירות, זכויות תכנוניות
)*( 

      

רישום נתוני המחזיקים והמשתמשים בנכס ובמבנים    7
לרבות היסטורית מחזיקים, שטחי שימוש, חוזים 

 והסכמים

      

רישום וניהול שומות והערכות שווי מסוגים שונים    8
ושיוכם לישויות המערכת. וזאת לרבות סוג הערכה/ 

שומה, מרכיבי השומה, תאריכים, סכומים, ניהול 
 תהליכים לשומה

      

       המערכת תכלול תיעוד של מהות ומקור הזכות בנכס   9
לל זה המערכת תאפשר ניהול הירארכיה של נכסים ובכ   10

 ניהול קשר בין נכס אב לנכס בן ובין נכסים קשורים.
      

מידע  11
תכנוני על 

 הנכס

המערכת תאפשר שמירת נתוני הנכס כפי שמופיע במרשם 
 המקרקעין לרבות פרוט גושים וחלקות ובעלי הזכות

      

המערכת תאפשר ניהול היסטוריה של גושים וחלקות     12
 בהם הנכס חל

      

       ניהול תוכניות בנין עיר שחלות על הנכס   13
       ניהול זכויות בניה בנכס ובמחוברים   14
ניהול  15

 מסמכים
       ניהול תוכנית קובעת ייעוד וקביעת מגרש מתוך תוכנית

ניהול חוזים שונים המקושרים לנכס לרבות תשריטים    16
פר ותרשימים של הנכס. ניתן לשייך נתוני חוזר למס
נכסים.  בעדכון חוזה יעודכן המידע בכל הנכסים 

 המקושרים לחוזה.

      

ניהול מסמכים המקושרים לנכס כולל אפשרות לאיתור    17
 מסמך עפ"י שם

      

ניהול תמונות מקושרות לנכס.  ניתן יהיה לקשר מספר    18
 תמונות ומסמכים לנכס בו זמנית.

      

מסמכים המקושרים לנכס עבור  MetaDataשמירת    19
ובכלל זה ניהול מידע של יצירת המסמך, גורם מעדכן, 

 נתוני מקום של התמונות

      

המערכת תאפשר איתור מסמכים מתוך מסך הנכס  מבנים  20
 -ומחוצה לו באמצעות איתור של כל אחד ממאפיני ה 

Meta data  של המסמך 
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התאמת  תכונה נושא מס"ד
המערכת 
לדרישה 

במועד 
הגשת 

ההצעה 
 )כ/ח/ל (

פעילות 
נדרשת 

להתאמת 
המערכת 
לדרישה 

 )ק/נ/פ(

יישום 
הדרישה 

אצל 
לקוחות 
קודמים 
 )מ/ח/ט(

בניין והבקשות פרטי ההיתר של במבנה לרבות תיק    21
 להיתר

      

       תיעוד המבנים החלים בנכס והשימוש בהם   22
ניהול שטחים של הנכס לרבות קומות, מפלסים: שטח    23

 עיקרי/ שטחי שירות
      

בדיקות  24
 שטח

       )*( ניהול פרטים של מחזיקים בנכס והשימוש

       תיעוד ביקורים שנערכו בנכס   25
       עוד ממצאי ביקור שטחתי   26
ניהול  27

היבטים 
 כספיים

       )*( ניהול ערבויות וקישור המידע לנתוני מערכת פיננסית

המערכת תאפשר ניהול תשלומים של הנכס ובכלל זה    28
מעקב אחר דרישות תשלום, הגדרות תשלום לחוזים 

ותשלומים החלים על הנכסים לרבות תשלומים 
זים ותשלומים שונים כגון: תשלומים ותקבולים בגין חו

 לרשויות, תשלומי מיסים, תשלומי קנסות

      

המערכת תאפשר ניהול הפן הכספי הקשור בנכס לרבות    29
ניהול תקבולים.  נתוני הכנסות יהיו משיקים למערכת 

 הגביה של הרשות

      

       ניהול ותיעוד השקעות כספיות שבוצעו בנכס   30
ול ותיעוד של ביטוחי הנכס לרבות מועד הפוליסה, ניה   31

 חברה מבטחת, מספר הפוליסה, תאריך פקיעת תוקף
      

ניהול שמאויות שבוצעו בנכס לרבות ניהול תאריך    32
 השמאות, גורם מבצע , שיערוך כספי של הנכס.

      

       חיובים כספיים שבוצעו וניהולם ברמת הנכס.   33
היבט  34

 ימרחב
       המערכת תאפשר הצגה גיאוגרפית של הנכס

       GISמידע על הנכס יתאפשר מתוך מערכת ה    35
מתוך כרטיס הנכס תתאפשר הצגה של מיקום הנכס    36

 GISבאמצעות התמקדות למערכת ה 
      

ניהול  37
 תהליכים

המערכת תאפשר יצירת תהליכים של יצירת נכס חדש 
 במערכת

      

ניהול תהליכי הקצאת נכסים לרבות ניהול החלטות של    38
ועדת הקצאות, ניהול מסמכים נדרשים, ניהול ישיבות 

 ומעקב החלטות

      

ניהול תהליכים משפטיים הקשורים בנכס בנושאי    39
 פיצויים, דמי שימוש, החזרת מקרקעין וכו'

      

יסת ניהול תהליכי רישום, מעקב ובקרה אחר הסדרת תפ   40
 חזקה במקרקעין ציבורי לפי חוק תכנון ובניה

      

ניהול תהליך טיפול, רישום, תעוד ומעקב אחר הפקעות    41
נכסים וזאת לרבות: ביצוע הפקעות היסטוריות, ביצוע 

הפקעות שוטפות של מקרקעין המיועד לצרכי ציבור, 
מעקב אחר פרסום הפקעות ברשומות, איתור ושליחת 

רישום מינוי שמאים להערכת מקרקעין  הודעות לבעלים,
מופקעים, מעקב אחר ניהול מו"מ לפיצויים, מעקב 

 תביעות משפטיו מעקב אחר מימוש נכסים בפועל.

      

ניהול תהליכי תשלומים בגין הנכס לרבות התקשרויות,    42
 תוקף התקשרות, ערבויות, אבני דרך לתשלום
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התאמת  תכונה נושא מס"ד
המערכת 
לדרישה 

במועד 
הגשת 

ההצעה 
 )כ/ח/ל (

פעילות 
נדרשת 

להתאמת 
המערכת 
לדרישה 

 )ק/נ/פ(

יישום 
הדרישה 

אצל 
לקוחות 
קודמים 
 )מ/ח/ט(

קליטת נתוני  -ים בנכס  ניהול תהלכים כספיים הקשור   43
 חיוב של משתמשים בנכסים

      

, מכירת מועצהניהול תהליכי שכירת נכסים לשימוש ה   44
 נכסים , רכישת נכסים 

      

ניהול תהליכי רישום מעקב ובקרה אחר בעלי החלקות    45
הפולשות לשטחים עירוניים וכתובותיהם. הזמנת מפות 

 פלישות. מדידה ממודד מוסמך לסימון ה

      

ניהול תהליך רישום נכס, בקרה תעוד טיפול במס רכוש    46
 ומס שבח 

      

המערכת תכלול אפשרות לניהול תהלכי עבודה והעברת    47
 משימות בין משתמשי המערכת

      

המערכת תכלול מנגנון תזכורות פנימי של המערכת  תזכורות 48
המשתמש שיאפשר יצירת התראות בהתאם להגדרת 

 יום. 30לגודמא תזכורות על ערבות שפגה בעוד 

      

ניהול תזכורת: הגדרת תזכורות לתהליכים ושלבים,    49
חוזים ודרישות, ולכל ישות במערכת לרבות תזכורת 

כללית שאינה שייכת לנכס או למרכיבי הנכס. הגדרת סוג 
התזכורת: חד פעמית מחזורית, נמען, תוכן התזכורת, 

 תדירות .

      

המערכת תאפשר העברת תזכורות והתראות למשתמשים    50
)שירות שליחת המסרונים הינה  SMSבאמצעות 

 באחריות המועצה(.

      

בכל מקרה בו תוצאות הבחירה ייכללו יותר מאובייקט    51
תוצג למשתמש רשימת האובייקטים והוא יוכל  -אחד 

או לצפות במידע על כל אחד מהם על פי בחירתו 
 הרשאתו.

      

הפקת  52
דוחות 

 ומסמכים

       הפקת דו"ח  הקצאות של נכסי הרשות

מידע  53
 לציבור

המערכת תציג מידע לציבור בהתאם למדינות הפרסום 
 של הרשות.
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 GIS -מערכת מידע גיאוגרפית 

התאמת  תכונה נושא מס"ד
המערכת 
לדרישה 

במועד 
הגשת 

ההצעה 
 )כ/ח/ל (

פעילות 
דרשת נ

להתאמת 
המערכת 
לדרישה 

 )ק/נ/פ(

יישום 
הדרישה 

אצל 
לקוחות 
קודמים 
 )מ/ח/ט(

ניהול מערכת   .1
GIS 

תאפשר תצוגת מידע לעובדי  GISמערכת ה 
הרשות, מתכננים, גורמי מקצוע ותושבים 

 בהתאם למנגנון ההרשאות.

      

המערכת תהיה רספונסיביית למערכות     .2
קצה ההפעלה הנפוצות ולכל אביזרי ה

סמארטפונים,  PCהנפוצים לרבות 
 טאבלטים וכל אביזר קצה נפוץ אחר

      

מערכת המידע תכלול אפשרויות ניהול     .3
מערכת על ידי עובד שיוכשר על ידי הספק 

ולביצוע פעילות כגון:  GISלניהול מערכת 
עדכון שכבות מידע, הגדרות לביצוע 

 )*(פעילויות, הוספת כלים 

      

תאפשר למנהל המערכת להגדיר המערכת     .4
חוק לקשר בין ישות גיאוגרפית לישות 

 אחרת ובין ישות לטבלת נתונים.

      

המערכת תאפשר שילוב של שירותי מיפוי      .5
חיצוניים כחלק משכבות המידע כגון 

WMS/ WFS/ Arc GIS Server  ועדות (
לתכנון ובניה, תאגיד המים, מהל התכנון, 

 משרדי ממשלה וכד'(מרכז למיפוי ישראל 

      

המערכת תאפשר ניהול ותצוגה למשתמש     .6
לשכבה בהתאם   Meta dataהקצה של  

ובכלל זה: תאריך עדכון, מקור  19115לת"י 
המידע ועוד.  משתמש המערכת יוכל לבצע 

 .Meta Dataחיפוש בהתאם לנתוני 

      

בהתאם להגדרות  Meta Dataמנגנון ה     .7
ול מסד הנתונים הרשות יאפשר תשא

 )*( והפקת המידע בדוחות.

      

המערכת תכלול רכיב להתקנה מקומית     .8
 GISלעבודה במשבר תקשורת.  רכיב ה 

לשעת חירום יכלול את כל המידע המנוהל 
ברגיעה ויאפשר ביצוע שאילתות, חיפושים 

והתמקדויות בצורה פשוטה בהתאם 
 )*( לדרישות הרשות.

      

ר יצירת יישומי מפה על פי המערכת תאפש    .9
נושא בנוסף ליישום המרכזי של הרשות. 

 GISהיישומים יציגו את המידע משירותי 
 ללא שכפול מידע

      

המערכת תכלול אפשרות לביצוע קליטת     .10
נתונים בסקרי שטח באמצעות המערכת 

והזנת מידע גיאוגרפי, אלפא נומרי ותמונות 
 )*( המצולמות מטלפונים חכמים

      

המערכת תאפשר ייצוא נתונים המנוהלים     .11
 DWGלקובץ בפורמט  GISבמערכת ה 
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התאמת  תכונה נושא מס"ד
המערכת 
לדרישה 

במועד 
הגשת 

ההצעה 
 )כ/ח/ל (

פעילות 
דרשת נ

להתאמת 
המערכת 
לדרישה 

 )ק/נ/פ(

יישום 
הדרישה 

אצל 
לקוחות 
קודמים 
 )מ/ח/ט(

המערכת תכלול מנגנון הרשאות שיאפשר  הרשאות  .12
תצוגה של שכבות בהתאם להרשאות 

 משתמש ו/או קבוצת משתמשים.  

      

המערכת תאפשר להתאים הגדרות תצוגה     .13
 של שכבות )כגון: סימבולוגיה, תוויות

Labels שדות מידע( למשתמש ו/או קבוצת ,
משתמשים במטרה להתאים את תצוגת 

 השכבות לצרכי המשתמש.

      

מנגנון ההרשאות יאפשר ניהול הרשאות     .14
לתצוגת שכבות מידע, כלי מערכת, יכולות 

 לבצע חיפושים ועוד. 

      

מנגנון ההרשאות יאפשר תצוגת תבניות     .15
 משתמש להפקת מפה בהתאם להרשאת

      

המערכת תאפשר למנהל המערכת הפקת     .16
דוחות פעילות.  הצגה לכל משתמש את 

הכניסות שבוצעו בחתכי זמן שונים, משך 
 )*( פעילות באתר וכיוב'

      

המערכת תאפשר הוספה, עדכון ומחיקה של  ניהול שכבות   .17
שכבות באופן עצמאי על ידי מנהל המערכת 

 מטעמה.

      

ת תאפשר ניהול קבצי אורתופוטו, המערכ    .18
 .Tilesמפות בסיס ורסטרים ב 

      

משתמש המערכת יוכל לשנות את סדר     .19
השכבות המוצג )להעלות ולהוריד את סדר 

 השכבה(

      

המערכת תאפשר ניהול של שכבות באופן     .20
הירארכי וחלוקתן לנושאים.  המערכת לא 

תגביל את רמות ההירארכיה  ותאפשר 
 ה גרפית של החלוקה )עץ נושאים(.הצג

      

יכולת להגדיר שכבה להדלקה המאגדת     .21
מספר שכבות מסוגים שונים לדוגמא 

הדלקת שכבת התראות תדליק בו זמנית 
שכבת התראות קוויות, נקודיות 

 ופוליגונליות.

      

המערכת תאפשר למנהל המערכת הגדרת     .22
 תוויות הכוללת שליטה על מיקום, גודל,
המרחק בינו לבין היישות ותוכן התווית 

 )הפקת תוויות תתאפשר בעברית ובערבית(.

      

מערכת תאפשר לרשות הגדרת סימבולוגיה     .23
מותאמת על פי דרישת מנהל המערכת כולל 

תמיכה מלאה בסימבולוגיה עפ"י ערך 
ייחודי, הצגת מפת חום, הצגת ערך ייחודי, 

וגים הצגה עפ"י טווח ערכים, גרפים מס
 שונים

      

מערכת תאפשר לרשות הגדרת סימובלוגיה     .24
 -של ערך ייחודי ו/או קטגוריה של ערכים )מ 
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התאמת  תכונה נושא מס"ד
המערכת 
לדרישה 

במועד 
הגשת 

ההצעה 
 )כ/ח/ל (

פעילות 
דרשת נ

להתאמת 
המערכת 
לדרישה 

 )ק/נ/פ(

יישום 
הדרישה 

אצל 
לקוחות 
קודמים 
 )מ/ח/ט(

עד ( לישויות בהתאם לנתון אלפא נומרי 
)אחד או יותר( שיוגדר בשכבה או במסד 

 הנתונים
המערכת תאפשר הגדרת בררת מחדל     .25

 לשכבה כשקופה ומידת השקיפות
      

כת תאפשר הצגת מקרא שכבות המער    .26
דינאמי, כלומר הצגה של מקרא בהתאם 

 למוצג במפה.

      

המשתמש יוכל להגדיר שכבות מידע קבועות     .27
שיוצגו עם עליית המערכת ושכבות אלה 

 יישמרו בכל טעינה של המערכת.

      

משתמש המערכת יוכל להגדיר שכבות     .28
זמניות במערכת שיוצגו כשכבות אישיות 

 לשתף שכבות אלה עם משתמשים אחריםו

      

המערכת תאפשר הפקת מפות בפורמטים  הפקת מפות  .29
 שונים 

      

הפקת המפות תכלול הגדרה דינאמית של     .30
גודל הדף, קנה המידה להדפסה, בחירת 

הכותרת ואלמנטים נוספים )קנ"מ, חץ 
צפון,מקרא וכיו"ב(.  המערכת תתמוך בגדלי 

 .A0ה בגודל דף שונים כולל הפק

      

הפקת המפה תכלול מקרא שיכיל את     .31
 המידע המופק במפה.  

      

תבנית הפקת המפה תהיה גמישה בהתאם     .32
לצרכי הרשות.  הרשות תוכל להגדיר את 

אופן עיצוב תבנית המפה: לדוגמא: מיקום 
 כותרת, מיקום תאריך, לוגו, קנ"מ וכיוב'

      

ניות ייעודיות המערכת תאפשר הגדרת תב    .33
לצרכים שונים.  התבנית תגדיר באופן קבוע 

את השכבות המוצגות כך לדוגמא בתבנית 
תאום תשתיות יוצגו שכבות: כבישים, 

 מבנים, תשתיות וכד'.

      

המערכת תאפשר להדפיס מפות גם עבור     .34
 גודל דפים לא סטנדרטי. 

      

המערכת תאפשר חלוקה לגיליונות באופן     .35
וקל. החלוקה לגיליונות תתבצע   פשוט

אוטומטית ע"י המערכת בהתאם להגדרות 
קנה המידה וגודל הדף. תהיה אפשרות 
 לשינוי ידני של החלוקה ע"י המשתמש.

      

המערכת תאפשר הדפסה למדפסת  ו/או     .36
 JPG/PDFלקובץ 
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המערכת תכלול מנגנון ליצירת הערות     .37
ת במערכת קבועות בהתאם לשכבות המוצגו

כך לדוגמא בתצוגת אורתופוטו תתווסף 
הערה כי "האורתופוטו הינו מגיחה שבוצעה 

בתאריך.....".  המערכת תכלול מנגנון 
שיאפשר למנהל המערכת מטעם הרשות 

 קביעה של ההערה המוצגת.

      

המערכת תכיל מחולל דוחות אשר יאפשר  דוחות וטפסים  .38
קלה  למשתמש להפיק דוחות בצורה גמישה,

 ופשוטה.

      

הפקת דוחות תתאפשר על נתוני שכבה     .39
 )*( אחת או יותר בכל דו"ח

      

הדוחות יתבססו על תבנית קבועה שתכלול     .40
כותרת עליונה ותחתונה, מספר עמודים, 

תאריך הפקה, שם משתמש מפיק, 
פרמטרים שנבחרו לתשאול, חיתוך עמודים 

 נכון במקרה של גלישת טבלה לעמודים
נוספים, חזרה על שורת הכותרת של הטבלה 

 במעבר עמודים.

      

ניתן יהיה להגדיר דוחות מראש אשר ישמשו     .41
את כלל משתמשי המערכת בהתאם 

 להרשאה. 

      

המערכת תאפשר שילוב בדוחות של מידע     .42
 )*( מילולי, מפה, גרפים, תמונות

      

יה גישה למנהל המערכת מטעם הרשות תה תצוגת המפה  .43
להגדרה ושינוי של הגדרות כרטוגרפיה 
בהתאם לדרישת הרשות, שמות שדות 

 ומאפיינים שיוצגו לישויות המערכת.

      

של  Rotateהצגת יישויות תאפשר סיבוב     .44
יישות מוצגת בהתאם לישות אליה היא 
מקושרת כך לדוגמא הצגת מגוף תהיה 

 בהתאם לזוית תנוחת הקו אליו הוא מקושר

      

המשתמש יוכל לשנות את קנ"מ התצוגה הן     .45
ע"י כפתורי התמקדות והן ע"י קביעת 

 הקנ"מ. 

      

המערכת תאפשר ניהול קבצי אורתופוטו,     .46
. המערכת Tilesמפות בסיס ורסטרים ב 

תאפשר ניהול והצגה של אורתופוטו משנים 
 שונות ותאפשר יכולת השוואה בין תקופות

      

שר למשתמש להוסיף שכבות המערכת תאפ    .47
 ,SHPמידע ממקור חיצוני כדוגמת קובץ 

DWG  רסטר מעוגן, נתונים מקובץ אקסל
בדיוק ובקואורדינאטות הנכונות. הפעולה 

 תתאפשר בהתאם להרשאה.

      

המערכת תאפשר למשתמש לבצע שיתוף של     .48
 המפה עם גורמים חיצוניים

      

ן אוטומטי התצוגה והכיתובים יותאמו באופ    .49
 לקנ"מ המשתנה
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המערכת תאפשר יצירת תוויות בצורה     .50
 מיטבית כולל הצגת תווית במספר שורות

      

המערכת תאפשר למשתמש לקבוע את     .51
שקיפות השכבה ולהגדיר שקיפות לכל 

 שכבה בנפרד

      

המערכת תכלול כפתורי ניווט נוחים     .52
ם לשימוש כולל חזרה ל"זום" קודם וזו

כללי. קביעת הפקדים שיהוו חלק 
 מהמערכת תסוכם בשלב אפיון המערכת.

      

המערכת תאפשר למשתמש להוסיף הערות     .53
טקסט והוספת צורות על גבי המפה כולל 

 שמירתם לשימוש מאוחר גם בכניסה ל 
session  .והדפסתם 

      

       המערכת תאפשר מדידת מרחק ושטחים.    .54
ר למשתמש לשמור את מצב המערכת תאפש    .55

תצוגת השכבות לטובת כניסה במועד 
 מאוחר יותר.

      

המערכת תאפשר למשתמש לשמור את     .56
 תיחום המפה לטובת שימוש עתידי

      

 Labelsהמערכת תאפשר יצירת תויות     .57
ליישויות שמקורם בבסיסי נתונים של 

 GISיישומים המתממשקים למערכת 

      

פשר הצגת קבצי רסטר המערכת תא    .58
מעוגנים בעץ השכבות או טעינה של קבצי 

 .On The Flyרסטר מעוגנים 

      

אחזור מידע,   .59
שאילתות 
 וחיפושים

המערכת תאפשר בביצוע התמקדות ביישות 
הנמצאת בשכבה אחת או יותר כך לדוגמא 

ניתן יהיה באיתור כתובת לאתר יישויות 
 משכבת מספרי בתים ומשכבת הרחובות.

      

המערכת תאפשר איתור עפ"י הזנת נתון     .60
והעתקה של קורדינטות  Y –ו  Xקורדינטה 
 בצורה פשוטה. Clipboardמהמפה ל 

      

המערכת תאפשר ביצוע חיפושים בצורה     .61
חופשית לרבות הקלדה של "חיפוש לפי גוש 

X  חלקהY חיפוש לפי מספר נכס, חיפוש ,"
 ד." ועוYמספר בית  Xלפי "רחוב 

      

משתי שכבות  GISחיפוש מידע במערכת ה     .62
)לדוגמא הרחוב משכבת הרחובות  נפרדות 

 ומספר הבית משכבת מספרי הבתים (

      

בחירה לפי אופן החיתוך בין שתי השכבות     .63
 select byמוכל מכיל, יושב מדויק  -נבחרות

location 

      

המשתמש יקבל מידע על אובייקט במפה,     .64
הצבעה ולחיצת עכבר.  המידע שיוצג, ב

ייקבע עבור כל שכבה בנפרד, ע"י מנהל 
המערכת מטעם הרשות ויהיה ניתן לשינוי. 

בכל אחת מסוגי הפעילויות )הצבעה/ לחיצת 
 עכבר( ניתן יהיה להגדיר את המידע המוצג.
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המידע שיוצג יהיה ע"פ שמות השדות כפי     .65
תונים שהם מופיעים בטבלאות בסיסי הנ

 (.Aliasו/או ב"שם לתצוגה")

      

בתשאול יישות ניתן יהיה להפעיל לינק     .66
להפעלת יישומים המותקנים בעמדת 

DeskTop "וביישומי "ענן 

      

המערכת תאפשר הצגת  -בחירה לפי מיקום     .67
אובייקטים ממספר שכבות מידע הנמצאים 
בתחום מוגדר מאובייקט נבחר, או מנקודה 

המפה. השאילתה תאפשר  נבחרת על
למשתמש לבחור אובייקט במפה, או לסמן 

, Bufferמיקום ע"ג המפה ולהגדיר תחום )
רדיוס או פוליגון תוחם( בשרטוט או 

  בהגדרת מרחק.

      

ישולב מחולל שאילתות  GISבמערכת ה     .68
שיאפשר בצורה הפשוטה ביותר תשאול 

שכבבה אחת או יותר ויהיה נגיש לעבודה 
 )*( משתמשים על פי הרשאהלכל ה

      

המשתמש יוכל לקבוע את הפרמטרים     .69
לשאילתה, באופן פשוט וקל, מתוך כל שדות 

 המידע הקיימים.

      

ניתן יהיה לשמור שאילתות ולאפשר     .70
למשתמשים אחרים להשתמש בהן, בהתאם 

 להרשאה.

      

בכל מקרה בו תוצאות הבחירה ייכללו יותר     .71
תוצג למשתמש רשימת  -אחד מאובייקט 

האובייקטים והוא יוכל לצפות במידע על כל 
 אחד מהם על פי בחירתו או הרשאתו.

      

יתאפשר חיפוש על כל הנתונים הקיימים     .72
בבסיס הנתונים. הגדרת הפרמטרים לחיפוש 

שיוצגו למשתמש תהיה גמישה לקביעה 
 ושינוי ע"י מנהל המערכת מטעם הרשות. 

      

כל מקרה בו תוצאות הבחירה ייכללו יותר ב    .73
תוצג למשתמש רשימת  -מאובייקט אחד 

האובייקטים והוא יוכל לצפות במידע על כל 
 אחד מהם על פי בחירתו או הרשאתו.

      

כיווני -המערכת תהיה בעלת ממשק דו ממשקים  .74
למערכות המידע המוצעות ומערכות מידע 

ות ברשות, הפועלות בסביבת "ענן" ומערכ
הפועלות בהתקנה מקומית. התממשקות 

למערכות מידע אחרות  GISבין מערכת ה 
תהיה דו כיוונית כך שיתאפשר, לדוגמא, 

העירונית לצפות בנתוני  GIS-ממערכת ה
הגבייה ולהיפך )מתוך מערכת הגביה ניתן 

  GISיהיה להפעיל את מערכת ה 
 )*( ולהתמקד בנכס(

      

שכבות  תאפשר הצגת GISמערכת ה     .75
שכבות שמקורן בנתונים  -נושאיות 

במערכות מידע  On lineהמתעדכנים 
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משיקות והגדרת סימבולוגיה בהתאם 
למידע אלפא נומרי. לדוגמא הצגת פניות 

, הצגת פניות בסימבולוגיה CRMממערכת 
שונה בהתאם לאופי הפניה, הצגת גודל 

הסימבול בהתאם לקריטריון של דחיפות 
נושאיות תתאפשר ועוד. הצגת שכבות 

 Web Servicesו  Viewsבאמצעות יצירת 
בהתאם למאפייני הדרישה או גישה ישירה 

 )*( לטבלאות היישום המשיק
המערכת תאפשר תצוגת שכבות מידע     .76

מנתונים שיטענו ליישום. טעינת הקבצים 
.   TXT, CSV,XLSXתתאפשר מקבצי 

לדוגמא: טעינת קובץ עם נתוני קורדינטות, 
הצגת נתוני תושבים באופי כמותי/ עפ"י 

פרמטר/ מסוכם לאחר טעינת קובץ תושבים 
הכולל את כתובות התושבים.   GISלמערכת 

מנהל המערכת יוכל לבצע טעינה שתשמר 
כחלק מנתוני הפרוייקט ולהגדיר הרשאות 
צפיה.   משתמש קצה שאיננו מנהל מערכת 
יוכל לבצע את הטעינה לשימושו בלבד ו/או 

 ף את המידע עם משתמש אחר.לשת

      

המערכת תאפשר הוספת שכבות מידע     .77
משירותי מיפוי של גופים אחרים )לדוגמא 

( כגון: מרכז למיפוי WFS, WMSבאמצעות 
ישראל, תאגיד המים, ועדות לתכנון ובניה, 

 , מינהל התכנון, משרדי ממשלהיישובים

      

ניתן יהיה להתמקד למפה בפשטות מכל     .78
ודול שמוצע ברכיבי ההצעה ומיישום מ

המופעל ברשות, בהתאם לערכים כגון: 
 כתובת, גוש/ חלקה, קורדינטות ועוד.

      

המערכת תאפשר הפקה של דו"חות שנוצרו     .79
 GISבמערכת משיקה על גבי מערכת ה 

      

תאפשר קבלת נתונים  GISמערכת ה     .80
ממערכת מופעלת בארגון  APIבממשק 

 דע על גבי המפהוהצגת המי

      

תדע לספק מידע למערכת  GISמערכת ה     .81
משיקה בהתאם לפניה שתתקבל לדוגמא 

 -החזרת ישויות הקימות בגוש/ חלקה 
הגדרת הממשקים תבוצע על ידי הרשות עם 

 הקמת המערכת ובשלב התחזוקה

      

תהווה מערכת   GISמערכת ה     .82
אינטגרטיבית שתאפשר תצוגה גיאוגרפית 

ניתוח מידע ממודולים שונים המסופקים ו
על ידי המציע ומערכות הרשות.  כך לדוגמא 

המערכת תאפשר הצגה גיאוגרפית של כל 
החלקות בהם לא נוצלו זכויות בניה ו/או לא 
מומשו זכויות הבניה בפועל. הגדרת התצוגה 

הינה חלק מהגדרות המערכת וכלולה 
 בהצעת המציע.
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וך מסך פרטי יישות המערכת תאפשר מת    .83
הפעלת יישום/ אפליקציה/ לינק הכולל 

פרמטר לדוגמא מתוך מסך חלקה הפעלת 
אתר הוועדה וקבלת מידע על החלקה 

שנבחרה/ הפעלה של לינק לקובץ תמונה 
 שמאוחסן בשרת הרשות או בשירותי "ענן"

      

המערכת תאפשר הפעלה של מערכת לצילום     .84
הפעלת  אלכסוני ומודל תלת מימדי. 

היישומים תבצע התמקדות אוטומטית 
 .GISבהתאם למקום הצבעה במפת ה 

      

 google streetמערכת תאפשר ממשק ל     .85
view הפעלת יישום .Google Street View 

תבצע התמקדות למיקום מבוקש באמצעות 
 .GISהצבעה במערכת ה 

      

המערכת תאפשר שיתוף נתוני מיקום.      .86
ר להעביר את נתוני המיקום המערכת תאפש

 למערכות אחרות 

      

המערכת תאפשר תיחום אזור )פוליגון או     .87
רדיוס(  ושליפת נתונים על פי הכתובות / 

זיהוי גיאוגרפי.  כמו כן, המערכת תכין 
רשימת אוכלוסיה בתחום הנבחר למשלוח 

 .SMSהודעות 

      

כונים המערכת תכלול מנגנון להזנת עד קליטת נתונים  .88
עדכון הנתונים יוגבל לפי הרשאה. המערכת 

תגבה את הנתונים לפני העדכון ותהיה 
 (undoאפשרות לחזור למצב המוצא )

      

המערכת תאפשר עדכון מידע גיאוגרפי     .89
  )*( ומילולי באופן עצמאי של הרשות

      

המערכת תאפשר הגדרת ישויות חדשות     .90
 תועדכונן בצורה פשוטה וידידותי

      

המערכת תאפשר הגדרת שדות מידע ליישות     .91
ועדכונן בצורה פשוטה וידידותית.  הרשות 
 תוכל לשלוט בסדר בשדות שיוצגו במערכת.

      

עדכון המידע המילולי יבוצע ככל שניתן     .92
 באמצעות בחירה מטבלת ערכים

      

בעדכון שדות מידע של תאריכים דוגמת     .93
תבוצע בדיקת תקינות תאריך ביקור בשטח 

 לערכי התאריך ויתאפשר שימוש בתאריכון.

      

המערכת תתריע בכל בעיה של אי שלמות     .94
 נתונים

      

עבור כל ישות המערכת תעדכן את תאריך     .95
 קליטת הנתונים ושם עורך הנתונים

      

המערכת תכלול מודול המאפשר בדיקה     .96
 וקבצי  As-Madeמחשובית לתוכניות 

נתונים המוגשים לרשות בהתאם למפרטים 
שיוגדרו על ידי הרשות. מודול בדיקת 
הקבצים יאפשר בדיקה מחשובית של 

התאמת הקבצים למפרט הרשות, הפקת 
דוחות שגויים המפרטים את התקלות 
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המערכת 
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ההצעה 
 )כ/ח/ל (

פעילות 
דרשת נ

להתאמת 
המערכת 
לדרישה 

 )ק/נ/פ(

יישום 
הדרישה 

אצל 
לקוחות 
קודמים 
 )מ/ח/ט(

הקיימות בקובץ ויאפשרו הטמעת 
אוטומטית בשכבות מידע קיימות.  בדיקות 

, בדיקות התקינות יכלולו: בדיקות גרפיות
טופולוגיה, בדיקות לתקינות מחשובית של 

 המידע האלפא נומרי שמיובא למערכת.
מודול הבקרה יאפשר עדכון בו זמנית של     .97

 מספר שכבות נתונים שיובאו מקובץ אחד.
      

מודול הבקרה יאפשר קבלת נתונים     .98
 SHPו  DWGבפורמטים מקובלים כגון 

      

כל שיש שגויים יכללו פלט דוחות הבקרה כ    .99
גרפי ודו"ח שיועברו על דיי הרשות לגורם 

 שהכין את הקובץ לביצוע תיקונים.

      

בתהליכי עדכון המידע המערכת תבצע     .100
בדיקות מחשוביות גיאוגרפיות לוודא 

שלמות של הנתונים: טופולוגיה, מספר 
 ייחודי לכל יישות, שכבות, בלוקים

      

תבצע בדיקות מחשוביות  בעדכון המידע    .101
אלפא נומריות לוודא שלמות של הנתונים: 

 תקינות ערכים, שדות חובה

      

בקליטת נתונים המערכת תבטיח קישור בין     .102
כל היישויות באופן שכל אביזר יחובר לקו, 

כל קו יחובר לקו אחר ולא יהיו קווים בלתי 
 מחוברים

      

למות המערכת תתריע בכל בעיה של אי ש    .103
 נתונים

      

מערכת עדכון המידע תעדכן עבור כל יישות     .104
את תאריך קליטת הנתונים למערכת ושם 

 עורך הנתונים

      

ממשק   .105
 משתמש

המערכת תאפשר הצגת מקרא לשכבות 
שיוגדרו על ידי מנהל המערכת.  המקרא 

יציג רק את הסימבולוגיה של הישויות 
פק המוצגות למשתמש בחלון העבודה ויו

 בהדפסת המפה

      

המערכת תאפשר ניהול והחלפה של מפות     .106
, מפות בסיס OSMרקע )תצלומי אוויר, 
 מנתוני הרשות ועוד(.

      

מקרא השכבות יהיה פעיל גם בשכבות     .107
שמקורם בשירות מיפוי חיצוני דוגמת שרות 

 מיפוי של מינהל התכנון

      

קה המערכת תכלול הצגה של שכבות בחלו    .108
 רמות לפחות 3לעץ נושאים ב 

      

 Meta Dataהמערכת תציד למשתמש נתוני     .109
של השכבות המוצגות ותאפשר חיפוש עפ"י 

 Meta Data.  נתוני Meta dataנתוני 
נדרשים יאופיינו על ידי הרשות והספק 

 בשלב הקמת המערכת.

      

המערכת תכלול כלי שרטוט ומדידה     .110
מתקדם: צבעים מתקדמים )כלי שרטוט 

שונים, עוביים שונים, יכולת מחיקת 
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ההצעה 
 )כ/ח/ל (

פעילות 
דרשת נ

להתאמת 
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לדרישה 
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יישום 
הדרישה 
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לקוחות 
קודמים 
 )מ/ח/ט(

הפעולה האחרונה בלבד ולא את הכול, 
שרטוט בקווים ובמשטחים ובנקודות, 

 שרטוט לייבלים(.
המערכת תאפשר למשתמש המערכת לטעון     .111

לצפיה קובץ גיאוגרפי חיצוני בפורמט 
SHP, DWF,DWG 

      

       נאמית מערכת תכלול הצגת מפת סביבה די    .112
סימניות: אפשרות הגדרת  סימניות     .113

ועריכתן. יכולת למנהל להגדיר תיחומים 
 מוגדרים מראש

      

הצגת סרגל קנ"מ, החלפת קנ"מ בין גדלים     .114
 רצויים ובקפיצות שלמות ומדויקות

      

המערכת תאפשר שינוי שקיפויות של שכבות     .115
 עבור כל שכבה בנפרד

      

ת תאפשר למשתמש יצירת שכבות המערכ    .116
אישיות שיוצגו עבורו בלבד. שכבה אישית 

הינה "ציור" שבוצע על ידי המשתמש 
Redline  צורה, טקסט(, מדידה.  השכבה(

האישית תשמר עבור משתמש גם בכניסה 
 .Multi session -מאוחרת 

      

משתמש המערכת יוכל לשתף שכבה אישית     .117
 עם משתמשים אחרים.

      

ניהול תוכניות   .118
וקבלת קבצים 

ממקורות 
חיצונים 
-As)תוכניות 

Made ,
תוכניות 

 מדידה ועוד(

היישום המוצע יכלול מפרט לקבלת קבצים 
מגורמים חיצוניים בהתאם לסוגי התוכניות 
)יכלול הנחיות להגדת תוכנית/ קובץ דוגמא 

 (Blocksהכולל 

      

המערכת תאפשר בקרה של קבצים     .119
רשות ובחינה להתאמתם המוגשים ל

תתאפשר  -המחשובית לדרישות הרשות 
 הגדרה של יותר ממפרט אחד

      

בקרת המידע לתוכניות תכלול בדיקה אלפא     .120
נומרית לשלמות נתונים, תקינות ערכים, 

 בקרה למילוי ערכי חובה

      

בקרת המידע לתוכניות תכלול בדיקה     .121
גיה, גיאוגרפית לתקינות הנתונים: טופולו

 Blocksשלמות רשת, שכבות,  

      

המערכת תאפשר הפקת דוחות תקינות     .122
לאחר ביצוע הבדיקה.  ככל שקיימות בעיות 
יופק דו"ח מפורט של הבעיות בשילוב קובץ 

גיאוגרפי להצגת המקומות שלא עמדו 
 בבדיקה

      

קבצים שנבדקו ונמצאו תקינים ישולבו     .123
צורך בקליטה במערכת בתהליכי יבוא וללא 

 חוזרת של המידע למערכת
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המערכת תאפשר יצירת שכבה פוליגונליות     .124
ותוכניות  AS-Madeשל גבול תוכניות 

 אחרות

      

שכבת גבולות התוכנית יאפשרו קבלת מידע     .125
על התוכנית כגון: תאריך קבלה, גורם שיצר 

 את התוכנית, קנה מידה, ועוד

      

דות התוכנית יהיה ניתן מידע שייקלט או    .126
 לתשאול

      

המערכת תאפשר לציבור הרחב להציע  מידע לציבור  .127
תיקונים ותוספות מידע כולל משלוח הודעה 

 מטלפון נייד.

      

מנהל המערכת מטעם הרשות יוכל להחליט     .128
על הפונקציונאליות שהציבור יהיה חשוף 

 לה ושכבות המידע

      

ציבור בהתאם המערכת תציג מידע ל    .129
למדינות הפרסום של התאגיד ובהתאם 

 להנחיות רשות המים.

      

ניהול תשתיות   .130
רטובות מים 

 וביוב

המערכת תקלוט את כל שכבות המידע 
המפרטות את התשתיות הרטובות 

המנוהלות ובכלל זה נתוני תכנית אב למים 
 וביוב, קווים, אביזרים ומתקנים.  

      

ת קבצי תוכניות המערכת תאפשר הצג    .131
מעוגנים וכן קבצים וקטורים של תוכניות 

AS-Made ואחרות 

      

המערכת תאפשר הצגת קבצי תוכניות     .132
באמצעות לחיצה על פוליגון התוכנית )תחום 

 התוכנית(

      

המערכת תדע לטפל בכל סוגי התשתיות עם     .133
עצמים השונים, הסמלים והמקרא המתאים 

תקשורת, חשמל,  לכל נושא )מים, ביוב
 ניקוז, מתקנים וכו'(.

      

המערכת תאפשר הצגת הישויות הפיזיות     .134
בצבעים שונים בהתאם למשתנה במסד 

 הנתונים.

      

המערכת תאפשר שמירה של נתונים אלפא     .135
נומריים עבור מאפייני היישות ותאפשר את 

תשאולם באמצעות הצבעה על הישות 
 הגיאוגרפית.

      

ערכת תאפשר תיעוד לכל יישות של המ    .136
פעולות תחזוקה )פעולת תחזוקה אחת או 

 יותר כולל ניהול היסטוריה של טיפולים(

      

כרטיס המידע ליישות יתמוך בקשר בין     .137
: רבים. 1או  1:1היישות לשדה בקשר של 

כך לדוגמא ניתן יהיה לשמור עבור כל יישות 
מספר ארועי תחזוקה, מספר סטאטוסים 

 כד'.ו

      

כרטיס המידע לישות יאפשר בצורה פשוטה     .138
לקבל מידע על ישויות סמוכות כך לדוגמא 
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מכרטיס מידע לשוחה ניתן יהיה בצורה 
פשוטה להציג מידע על צינורות המשיקים 

 לו.
המערכת תאפשר לרשות להגדיר יישויות     .139

ושדות מידע בכרטיס היישות בצורה גמישה, 
 שינויים ללא צורך בפיתוח. עצמאית ולבצע

      

המערכת תיצור שכבת התראות לעצמים     .140
 שפג תאריך התחזוקה שלהם.

      

המערכת תאפשר הצמדה לישויות     .141
הגיאוגרפיות מסכי מידע ומסמכים 

 מקושרים כדוגמת טפסים, צילומים וכיוב'.  

      

ניתן יהיה לקשר עבור כל יישות     .142
 חד או יותר.מסמך/צילום/ קובץ א

      

עבור כל מסמך/צילום/ קובץ אחד ינוהל     .143
META DATA  של מקור המידע, תאריך

 העדכון, הגורם המעדכן וכיוב'

      

 Net workהמערכת תטפל בתשתיות כרשת     .144
של עצמים וקווים.  בקליטת נתונים 

למערכת תבוצע בדיקת תקינות לשמות 
ת טופולוגיה של נתונים בהתאם לחוקיו

השכבה. למשל, אם שוחה חייבת להיות 
 המערכת תחייב זאת וכו'. -קשורה לקו 

      

-המערכת תאפשר ייצוג של קו תשתית תת    .145
קרקעי החוצה קו אחר עם גשר עלי )קשת( 

 ולהיפך.

      

המערכת תכלול מגוון כרטסות הקשורות     .146
לעצמים, קווים ושכבות לתיאור וטיפול 

ים וחומרים מסוכנים, במגוון נושאים: מפעל
 מתקנים ועוד. 

      

למערכת יישומים להורדת נתונים לצוותי     .147
תחזוקה על גבי מכשירים ניידים ולקליטת 

עדכוני שטח ממכשירים אלה למערכת. 
המערכת יאפשר ניהול תהליך עסקי לבקרה 

אחר עדכון מהשטח וקביעה אם המידע 
 יועברו לקליטה למערכת.

      

תדע לשמור מסמכים, תמונות וכו' המערכת     .148
ולקשור את אלה לכל סוגי העצמים 

 הקיימים במערכת. 

      

תציג נתוני מד מים  GISהמערכת ה     .149
ממערכת קר"מ )קאיה מרחוק( לרבות נתוני 

 קריאות, מיקום, מידע הנדסי אחר

      

המערכת תציג קריאות שרות, תיקונים,  אחזוקה  .150
ירועי תחזוקה. טיפולים כולל מידע על א

יהיה ניתן לבצע חתכים ולהציג רק את 
הנתונים בחתך. קריאות השירות ינהולו 
במערכת משיקה באחריות הרשות כגון 

 , מערכת מוקד עירוני וכיוב'.CRMמערכת 

      

מערכת תאפשר ניהול תהליכי שטיפת קווים     .151
ופעילויות תחזוקה נוספות בדרך של הצגה 
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התאמת  תכונה נושא מס"ד
המערכת 
לדרישה 

במועד 
הגשת 

ההצעה 
 )כ/ח/ל (

פעילות 
דרשת נ

להתאמת 
המערכת 
לדרישה 

 )ק/נ/פ(

יישום 
הדרישה 

אצל 
לקוחות 
קודמים 
 )מ/ח/ט(

התחזוקה של נושאית בהתאם למועדי 
הפריט וכן קישור סרטוני וידאו ומסמכים 

 נוספים
המערכת תאפשר הצמדת תאריך לביצוע     .152

תחזוקה לישויות פיזיות כגון מגופים, 
 קווים, דרכים, מתקנים וכו'. 

      

המערכת תכלול יישום נייד שיאפשר לעובדי     .153
שטח להזין נתונים למערכת. היישום יאפשר 

 .off lineו ב  on lineעבודה ב 

      

המערכת תספק מנגנון להפקת דוחות     .154
בחתכים שונים של סוגי טיפולים לפי 

 מאפייני תשתית ועוד.

      

המערכת תכלול מנגנון להזנת עדכונים     .155
עדכון הנתונים יוגבל לפי הרשאה. המערכת 

תגבה את הנתונים לפני העדכון ותהיה 
 (undoאפשרות לחזור למצב המוצא )

      

המערכת תתמוך בהצגה של ייעודי קרקע  ייעודי קרקע  .156
 עבור תוכניות מבא"ת ותוכניות קודמות

      

המערכת תאפשר הצגה של ייעודי קרקע     .157
בהתאם לשכבת קומפילציה ובהתאם 

קבוצת ייעודים מציגה  -לקבוצת ייעודים 
בסימון אחיד קבוצה של ייעודים כגון צבע 

 ייעודי הדרך.אחיד לדוגמא כל 

      

המערכת תתמוך בהצגת תב"עות, תוכניות     .158
 מתאר, תת"ל ותאפשר ניהלן  בעץ הירארכי

      

המערכת תאפשר הצגה של תוכניות בנין עיר     .159
בצורה עצמאית ללא תלות בשכבת 

הקומפילציה וללא צורך לשלב את התוכנית 
 ב"עץ הנושאים".

      

גת תוכניות המערכת תאפשר איתור ווהצ    .160
סרוקות מעוגנות ללא צורך לשלבן בעץ 

 השכבות

      

המערכת תאפשר לרשות תצוגה של     .161
 סימולוגיה לשכבת ייעודי הקרקע

      

תבנית הפקת דף המידע תהיה גמישה     .162
בהתאם לצרכי הרשות.  הרשות תוכל 
להגדיר את אופן עיצוב תבנית המפה: 

, לדוגמא: מיקום כותרת, מיקום תאריך
 לוגו, קנ"מ וכיוב'

      

המערכת תאפשר הגדרת תבניות ייעודיות     .163
כגון דף מידע לצורך ייעודי קרקע.  דף 
המידע הייעודי יגדיר באופן קבוע את 

השכבות המוצגות כך שבהפקת דף מידע 
ייעודי קרקע יוצגו שכבות: גושים, חלקות, 

 קומפילציה, מספרי מגרשים וכד'.

      

המערכת תכלול פתרון למשבר תקשורת  וםביטחון וחיר  .164
 וצורך של הרשות לעבוד ללא רשת אינטרנט

      

המערכת תכלול מנגנון לעדכון נתונים בין     .165
המידע הקיים ב"ענן" המציע לבין מערכת ה 
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התאמת  תכונה נושא מס"ד
המערכת 
לדרישה 

במועד 
הגשת 

ההצעה 
 )כ/ח/ל (

פעילות 
דרשת נ

להתאמת 
המערכת 
לדרישה 

 )ק/נ/פ(

יישום 
הדרישה 

אצל 
לקוחות 
קודמים 
 )מ/ח/ט(

GIS  שתתוקן לשימוש במצב בו אין
 תקשורת לשירותי ה"ענן"

המערכת תאפשר הצגת מיקום רכבים תוך     .166
חברות למערכת לניהול ציי רכס דוגמת הת

איתורן/ פרטנר ואחרים )איכון רכבי הסעה 
 של תלמידים, רכבי אשפה(.

      

המערכת תאפשר קישור למערכת יומן     .167
אירועים קיימת וכן תאפשר ניהול אירועים 

 המוצעת GISבאמצעות מערכת ה 

      

המערכת תהיה זמינה לאנשי השטח,     .168
 יווח ונווט לאירוע.ותאפשר העברת ד

      

המערכת תאפשר הצגת מידע דמוגרפי     .169
שיסופק על ידי הרשות .  המידע הדמוגרפי 

 -יוצג במספר רמות החל מרמת המבנה 
דוחות  -רשימת דיירים ועד רמת היישוב  

 מסוכמים.

      

המערכת מאפשרת שליחת הודעות     .170
לתושבים בהתאם לתשאול מרחבי.  הגדרת 

דעה והנוסח יקבע כחלק מתכולת סוג ההו
 המערכת.

      

תאפשר ניהול מלא של  GISמערכת ה     .171
 שכבות בחירום שיוגדרו על ידי הרשות

      

תאפשר ניהול של תרחישים  GISמערכת ה     .172
בחירום שיוגדרו על ידי הרשות.  ניהול 

התרחיש יאפשר מעקב בין התוכנית לבין 
 היישום בשטח בזמן אמת.
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 נספח 12.2
 

 המועצהמצגת בפני נציגי ת והנחיות לעחבילת השירותים המוצתיאור 
 

 "פירוט ב"טקסט חופשי .1

כיצד המערכת )במסמך חיצוני לחוברת המכרז, שיצורף לחוברת המכרז(  "טקסט חופשי"המציע ייפרט ב .1.1

עיפים המסומנים ס 13ונספח  4-13סעיפים  8שפורטו בנספח  מועצההמוצעת על ידו עונה על דרישות ה

 :נושאים הבאיםפחות להפירוט יכלול התייחסות ל .לרבות תיאור מילולי וצילום מסכי מערכתהכוכבית 

 תיאור סביבת הפיתוח של היישום. .1.1.1

 תיאור בסיס הנתונים של היישום. .1.1.2

 תיאור כללי של היישום ואופן העבודה באמצעותו. .1.1.3

 מנוהל בה.תיאור אופן עדכון המידע, אופן ניהול כל סוג מידע ה .1.1.4

 תיאור מסכי היישום )קלט, דוחות, שאילתות, עזרה וכיוב'(. .1.1.5

 פירוט ממשקי המערכת למערכות המשיקות כנדרש במכרז זה. .1.1.6

 (Work Flowבאמצעות המערכת )המנוהלים ניהול תהליכים  .1.1.7

 קיימים. APIתיעוד ממשקי  .1.1.8

 .תכנית עבודה ולוחות זמנים .1.1.9

 .16בנספח נדרש תוכננית מסירת מערכת בסיום התקשרות בהתאם ל .1.1.10

 

 וועדהה הצוות המקצועי מטעםמצגת בפני  .2

את היישומים, ההסבה וההטמעה המוצעת  מועצהההצוות המקצועי מטעם על המציע יהיה להציג בפני  .2.1

 על ידו, עבור כל אחד מרכיבי המערכת. 

באמצעות המערכת המוצעת ותתייחס להדגמת רכיבי ההצעה, לרבות הצגה  On-lineהמצגת תבוצע  .2.2

 .   ויישומים נוספים הכלולים בהצעהGIS  הצגת מערכת לניהול וועדה, מערכת לית של המערכת, כל

 במהלך המצגת יוצגו על ידי המציע כלים לאחזור וקליטה של מידע.   .2.3

, כאשר הודעה בדבר מועדי מועצההמצגת תתקיים לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, בתיאום עם ה .2.4

 ל מציע בנפרד.הפגישות המדויקים תימסר לכ

  : בשלב המצגות מועצהאמות המידה לניקוד הצוות המקצועי מטעם ה .3

 הערה ציון נושא מס"ד

   תפעול קל ונח של המערכת.  .1
 

התרשמות ממידת הפשטות של המערכת עבור משתמש   .2
 שאיננו מיומן.

  
 

התרשמות מהכלים הקיימים המערכת המאפשרים   .3
 למועצה גמישות

  

 ת ממשק המערכת במודולים השוניםהתרשמות מאחידו  .4
 והקשר בין רכיבי המערכת השונים

  
 

התרשמות מפשטות תהליכים הקיימים במערכת:   .5
 דוחות, שאילתות, ניהול תהליכי עבודה
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התרשמות מתמיכת המערכת במשתמש בתהליכי   .6
העבודה )מסכי עזרה, מילוי שדות באופן אוטומטי, 

 (התראות, תזכורות

  

   מהירות המערכת בתהליכי העבודה התרשמות מ  .7
 

   התרשמות ממהירות המערכת בתהליכי תשאול  .8
 

התרשמות מהתאמת המערכת לתיקונים שבוצעו בחוק   .9
  תכנון ובניה

  
 

   התרשמות ממהירות תהליכי עדכון של המערכת  .10
 

   התרשמות מיכולות המערכת לעבודה מהשטח   .11

   חום ממ"גבת המוצעהתרשמות מהניסיון המקצועי   .12
 

   ועדה לתכנון ובניההתרשמות מניסיון בתחום ניהול   .13
 

התרשמות מיכולת המערכת לביצוע ממשקים מול   .14
 או מול מערכות של גופים משיקים המועצהמערכות 

  
 

   התרשמות מהיישום הטכנולוגי המוצע   .15
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 331.נספח 

 התרשמות מהמלצות

 

 המלצות .1

 ממזמיני העבודה המלצותלצרף המציע  עיל, עלל (3)א()3 סעיףב ן, הקבועתנאי הסף לדרישת ניסיו במסגרת .1.1

  :המאשרות כי לנוסח המצורףבהתאם , (3 נספח)

המציע סיפק ברצף שירותי אספקה, התקנה, הטמעה ועבודות תחזוקה שוטפת  2020-2022השנים במהלך 

מערכת ן ובניה, מתוכם לפחות ועדות לתכנו שלושעבור לפחות  GISשל מערכת לניהול ועדה ו/או מערכת 

 :יובהר, כי דרישת הניסיוןעבור וועדות לתכנון ובניה במועצה אזורית  אחת

 .אצל כל גוף בנפרד במשך שנתיים ברצףהינה עבודה  .1.1.1

היישומים המפורטים בחבילת השירותים של המציע בהתאם לנספח העבודה שסופקה הינה כוללת את  .1.1.2

11  . 

  י האספקה, התקנה והטמעה והן בעבודות התחזוקהכוללת ניסיון בשירותהעבודה  .1.1.3

 נקודות. 2עבור המלצה של מועצה אזורית יקבל המציע   .נקודות 1עבור כל המלצה יקבל המציע  .1.2

  . נקודות 51 –בגין המלצות  המקסימלימספר הנקודות  .1.3

לא יקבלו  ,3 ספחבנולעיל ( 3)א()3בסעיף סעיף כפי שנדרש  ,או יהיה מידע חלקי המלצות בהם לא יופיע מידע .1.4

 ההחלטה לא להעניק ניקוד הינה של המועצה בלבד ובהתאם לשיקול דעתה בלבד.   .ניקוד
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 לכבוד

 הגלבועמועצה אזורית 

 א.ג.נ,

 טופס המלצה עבור ______________________

                   ]יש להגיש את ההמלצה על גבי נייר לוגו של ממליץ[
 

"( וכחלק ממסמכי הצעת המציע המציע___  ח.פ/ת.ז/ע.מ/אחר  _____________ )להלן: "לבקשת _____________

, הרינו מאשרים GISאספקת שירותי מערכת ניהול ועדה לתכנון ובניה/ מערכת לביצוע  22/22במסגרת למכרז פומבי מס' 

 כדלקמן:

שוי ופיקוח בניה, ניהול מידע לניהול תהליכי עבודה בוועדה לתכנון ובניה )רי המציע  מספק עבורנו מערכת .1

( החל מתאריך __________ ועד לתאריך מחק את המיותר) תכנוני(/ מערכת מידע גיאוגרפית

  שירותי המציע כוללים תחזוקה שוטפת של מערכת המידע ______________.

ונים איכות השירותים שסופקו : )יש להקיף בעיגול בחור את המספר המהווה את הערכתך לגבי הקריטרי .2

 הבאים(

 שירות הספק:  .א

1 2 3 4 5 

 במידה רבה מאוד במידה רבה במידה בינונית במידה מעטה כלל לא

 עמידה בלוחות זמנים:  .ב

1 2 3 4 5 

 במידה רבה מאוד במידה רבה במידה בינונית במידה מעטה כלל לא

 

 : __________________ שם הרשות המקומית .3

 : פרטי נותן האישור .4

 _______________ תפקיד: ________________שם מלא: ______

 טלפון:  ______________ מייל:_________________          

 

 המלצות/ הבהרות נוספות: .5

_______________________________________________________________ 

 על החתום:

___________________ ______________ ______ 

 תאריך  שם              מה   חתי                
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 41נספח 

 הצהרה על מעמד משפטי

 על המציע לציין במדויק את מעמדו המשפטי, בפרקים שלהלן:

  מעמד משפטיא. 

 במקרה של יחיד יש למלא את הסעיפים הרלוונטיים בפרק ב' ולצרף תעודת עוסק מורשה.     

 ג'.-יש למלא את פרקים ב ו –במקרה של חברה      

 עוסק מורשה. ש לצרף תדפיס מרשם החברות/י      

 פרטים כללייםב. 

 ___________________________________________ שם:

 _____________________________________ : כתובת

 _____________________________________ טלפון:

 מספר החברה/השותפות: ____________________________

 פר עוסק מורשה: ___________________________מס -או  -

  שמות בעלי זכות החתימהג. 

מס' תעודת   שם משפחה שם פרטי
 זהות

 דוגמת חתימה     

    

    

    

אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי הפרטים שמסרנו על מעמדנו המשפטי בטופס זה מדויקים 
 ועדכניים.

_          ___________________________________              ________________ 

 חתימה      תאריך  שם מלא    

 

 אישור עו"'ד/  רו"ח )לתאגיד(

אני הח"מ, _______________________, עו"ד / רו"ח, מאמת/ת בזאת את חתימות מורשי החתימה של 
__ )החברה / השותפות( החברה/ השותפות הנ"ל ומאשר/ת כי חתימתם מחייבת את ________________

 לכל דבר ועניין.

                       _______________                _________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד                                תאריך                             

------------------------------------------------------------------------------ 
 אישור )ליחיד(

אני הח"מ, _________________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע/ה בפני 
___________________________ נושא/ת  ת.ז. ___________ וכי הינו/ה הרשאי/ת ומוסמך/ת 

וההצהרה לעיל, חתם/ה בפני על להתחייב בשם המציע ולאחר שהבין/ה את תוכן ומשמעות ההתחייבות 
 התצהיר  וכתב התחייבות  זה. 

       _______________                _________________ 

 חתימה וחותמת                                תאריך                             
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 תצהיר והתחייבות על היעדר ניגוד עניינים
 

________, ת"ז _____________, המשמש כ __________________ אני ___________

 מתחייב בזאת כדלקמן :( המציע"בחברת________________________, )להלן: "

או  או לספקי/קבלני משנה מטעמו למציע, לפי העניין, או לעובדים מטעם המציע יהיה מתחייב שלא הנני .1
 גורמים עם שהוא וסוג מין מכל עניינים ניגוד ירותים,הש מתן תקופת לגורמים מקצועיים מטעמו במהלך

, וכי המציע אינו צפוי לכל ומילוי תנאיו 22/22פומבי מס' מתן השירותים מושא מכרז  בתחום עניין בעלי
 תביעה ו/או טענה מצד שלישי כלשהו, בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה.  

ו/או מחדל אשר עלולים להעמיד אותו או מי מטעמו במצב של  הנני מתחייב כי המציע ימנע מכל פעולה .2
ניגוד עניינים כאמור לעיל, לרבות, קבלת עבודה עבור כל גורם או גוף אחר, אם העבודה כאמור עלולה 

 להעמיד את המציע במצב של חשש לניגוד עניינים.
המציע  להימצא עלול הםשבשל מצב או נתון כל על מידי למועצה באופן כי המציע יודיע מתחייב הנני .3

  האמורים. המצב או הנתון למציע היוודע עם מיד עניינים ניגוד של במצב
הנני מתחייב כי המציע ימנע משימוש במידע כלשהו שהגיע לידיו במסגרת מכרז זה שלא למטרת ביצוע  .4

לקדם את התחייבויות המציע כאמור מכרז זה, ובכלל זה להימנע מכל שימוש במידע באופן שיש בו כדי 
 עניינו ו/או מי מטעמו ו/או ענייני צד שלישי.

 כל עם להתקשר שלו, כוונה כל למועצה על מראש בשם המציע, כי המציע ידווח ומתחייב מצהיר הנני .5
להוראות  בהתאם ולפעול אלו, בסעיפים להתחייבויותיו העלול להביא להתקשרות שתהא בניגוד גורם,

 שיבטיחו אחרות הוראות לתת או כאמור התקשרות למציע לאשר רשאית לא המועצהבעניין.  המועצה
 .זה בהקשר אלו, להוראות בהתאם יפעל כי מתחייב והמציע עניינים, ניגוד העדר

בקשר עם מניעת  המועצהלא תהיינה למציע כל טענות או תביעות מכל מין וסוג שהוא בגין כל החלטה של  .6
 ניגוד עניינים.

מהווה הפרה יסודית של ההסכם מושא מכרז פומבי מס'   המועצהו כלפי ברור לי כי הפרת התחייבות ז .7
22/22. 

מובהר בזאת שלעניין מכרז זה "ניגוד עניינים" פירושו גם כל אירוע העלול להוביל למצב של חשש לניגוד  .8
 עניינים או בעל פוטנציאל לניגוד עניינים.   

 ולראיה באתי על החתום:
 

_______________________   ______________________   

     חתימה      שם

 

 אישור עו"ד
אני הח"מ, ______________, עו"ד, מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' 

___________ / המוכר/ת לי באופן אישי,   __________________, אשר זיהיתיהו/ה באמצעות ת.ז. מס'
היר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעונשים וכי לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצ

 הקבועים בחוק, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני.
 

_________________                      _______________ 

 עו"ד חתימה וחותמת                        ךתארי                                                                           
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 נספח סיום התקשרות
 

 בין ההתקשרות תקופת בתום חלקה להעברה רבה חשיבות "( רואהעצהוממועצה מקומית הגלבוע )להלן: "

 ולא ההסכם תקופת הסתיימה בהם המקרים את כולל רותההתקש תקופת תום זה לעניין. מועצהל הספק

 . כלשהי מסיבה הספק עבודת הופסקה או והסתיימה  ההסכם תקופת הוארכה או, הוארכה

 : ההתקשרות תקופת תום עם

או לספק החדש שיבחר, את כל המידע והידע שהצטבר אצלו ו/או אצל  המועצהעל הספק להעביר לידי  .א

 .ימי עבודה 14תוך  עובדיו

על הספק להציג . לאורך כל תקופת ההתקשרות ובסיומה הינה של המועצה בלבד נתוניםהבעלות על ה .ב

תוכנית העבודה תהיה כפופה לדרישות במסגרת הצעתו, את נוהל מסירת המערכת בתום ההתקשרות. 

 .המועצה בכל עת בתקופת ההתקשרות והצעת המציע הינה המלצה בלבד

בנתונים ללא הצפנה  שימוש בצורה בה ניתן לעשות האמצעים כל את ,מועצהל להעביר יידרש הספק .ג

 .ובקבצים סטנדרטים שיקבעו על ידי המועצה בלבד

 המידע גזירת אופן, התיעוד, האלגוריתמים כל את בתוכו או תוכנית עבודה אשר יכלול הספק יציג נוהל .ד

אחרות  ולהסבה למערכות לקריאה הניתנות אוניברסאליות נתונים לטבלאות ברשותו,מהמערכות ש

 .לרבות מבנה שדות הנתונים ופורמט הקבצים המועבר

 לרבות, המערכות הממוחשבות והנתונים המפורטים בכתב קובצי כל את יכללו, זה במקרה, הנתונים .ה

עזר, קבצים  טבלאות, הרשאות, משיםמשת, אינדקסים, לוגים, תמונות, מסמכים, תנועות, אב קבצי

 קליטתם ממועד או/ו המערכת הקמת מיום ארכיב ונתוני היסטוריים נתונים לרבות, ב"וכיו גיאוגרפיים

 חזרה ומסמכים קבצים של מחדש לשיוך האינדקסים את יציג הספק. מביניהם המוקדם במערכת

 .החדשה למערכת

 למערכת שלו מהמערכת והמידע הנתונים את חלקה ורהובצ החדש לספק יעביר( זה במכרז הזוכה) הספק .ו

 .החדש ללא תמורה נוספת הספק עם פעולה וישתף החדשה

 והמשך חדש ספק בחירת – קרי, "חפיפה" של מצב בחשבון שיציג הספק, להביא הנוהל על, כן כמו .ז

 דיתהעתי המערכת בו מצב בחשבון להביא יש. לאוויר החדשה המערכת העלאת עד במערכת פעילות

 .מערכות שתי במקביל תעבודנה ולפיכך מודולארית בצורה תוקם

 לעמוד הספק חייב, מועצהה ידי על מופסקת ההתקשרות בו במקרה גם כי יצוין ספק הסר למען .ח

 .מועצהה ידי על שיבחר החדש לספק המערכת העברת בנושא בהתחייבויותיו
 

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

     

ם   תאריך פרטי מורשה חתימה מטע

 הקבלן

וחותמת מורשה   חתימה 

 החתימה
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 נספח אבטחת מידע

 כללי .1

 הנוהל תיחום .1.1

 מסד בעלת מערכת וכל אפליקציות, המחשוב מערכות כל בורע חלות הנוהל הנחיות .1.1.1
 22/22' מס זו במסגרת מכרז התקשרות במסגרת הקבלן ידי על שיסופקו נתונים

 מטרות .1.2

. המועצה עבור לקבלן כלליות מידע אבטחת הנחיות מכלול לספק הינה הנוהל מטרת .1.2.1
 מועצהל סופקושי המערכות עבור מידע אבטחת לדרישות בסיס ישמש זה נוהל, כן כמו

 .הקבלן עם ההתקשרות במהלך

 ישימות .1.3

 מודול, מערכת לכל ספציפיים נהלים סט לבנות נדרש בעזרתו אב נוהל הינו זה נוהל .1.3.1
 .הקבלן ידי על יסופקו אשר קונפיגורציה או

 הוראות .2

 כלליים עקרונות .2.1

 :הבאים מידע אבטחת עקרונות על לשמור המסופקת המערכת על .2.1.1

 והרשאות אימות, זיהוי של מפותחים מנגנונים קיום .2.1.1.1

 הוגדר כן אם אלא אסור ״הכול: העיקרון פי על תפעל ההרשאות מערכת .2.1.1.2
 אחרת״

 שלה המשתמשים, ההרשאות ניהול, תחזוקתה על האפשר ככל תקל המערכת .2.1.1.3
 וכו׳

 ופרמטרים, מחדל ברירות שינוי תאפשר, הניתן ככל גמישה תהיה המערכת .2.1.1.4

 ויבוא יצוא לצורך יצוניותח למערכות להתממשקות נוחה תהיה המערכת .2.1.1.5
 נתונים

 .נאותים ופיקוח דיווח, ניטור שירותי תספק המערכת .2.1.1.6

 (Identification and Authentication) ואימות זיהוי .2.2

 אימות לבצע וכן, משתמשים זיהוי יכולות לספק המערכת על ואימות יכולות הזדהות .2.2.1
 הכניסה לש הראשוני בשלב מתרחש זה תהליך. שהזדהה במשתמש מדובר שאכן

 המשתמש על. המערכת למשאבי כלשהן הרשאות קיבל שהמשתמש לפני, למערכת
 ואימות לזיהוי המנגנון את לפרט הקבלן על. זהותו את יוכיח אשר מידע לספק

 .משתמשים

 תוכניות, קבצים) במערכת אובייקט ולכל אינטראקטיבי משתמש לכל דרישות פירוט .2.2.2
 :הבאים םהמאפייני בעל ייחודי שם ייקבע( וכו׳
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 ולא, בלבד מספרים ולא אותיות להכיל חייב, נומרי-אלפא יהיה המשתמש שם .2.2.3
 '(.וכו, 1,2,3,4) סדרתי

 .תווים 5: משתמש שם של מינימלי אורך .2.2.4

 של זהותו אישור. המשתמש של הזדהות תהליך יתבצע למערכת כניסה בכל .2.2.5
  המשתמש

 חכם כרטיס, סיסמא) בלבד המשתמש בידי המצויים חומרה/מידע על יתבסס        
 (.וכדומה

 אם session במהלך( יותר מחמיר לעיתים) משתמשים זיהוי יכולות לפרט הקבלן על .2.2.6
  יש

 .בכך צורך        

 אינה ״סיסמתך הודעות לקבל לא, למשל) פרטים לספק לא השגיאה הודעות על .2.2.7
  נכונה״

 (.נכונים״ אינם הזיהוי ״פרטי אלא        

 :לדוגמא ואימות זיהוי של חיצוניים לשרתים ישוריותק יכולת לפרט הקבלן על .2.2.8
 .ההפעלה מערכת הזדהות על הסתמכות -

 .מרכזי Directory לשרת התממשקות -

 חכמים כרטיסים או, פעמית חד סיסמא של הזדהות למנגנוני התממשקות -

(RADIUS ,וכו.)' 

 מקור ויהו לא באפליקציה והרשאות, כיוונית-חד תהיה ההסתמכות, אופן בכל -

  של לאסקלציה

 .יותר ״נמוכות״ בפלטפורמות הרשאות    

 יהיו לא הנתונים בבסיס או ההפעלה במערכת האפליקציה של משתמש חשבונות -

  חייבים

 הם להם המדויקות ההרשאות את יפרט והקבלן, אדמיניסטרטיביות הרשאות    

 .נדרשים

 זיהוי יתבצע לא, עמה פקותהמסו נלוות תוכניות ולא באפליקציה לא, מקום בשום -

Hard coded. 

 לשינוי ניתנות הסיסמאות וכל, למחיקה ניתנים יהיו המשתמשים כל, כן כמו -

 .תקופתי

 ומדיניות ניהול - היישום ברמת סיסמאות .2.3
 :הנן המשתמש להזדהות המשמשת הסיסמא לניהול בסיסיות דרישות

 .סיסמאות מחולל או משתמש ע״י יחוברו הסיסמאות .2.3.1

 חד מוצפנים קובץ או בטבלה: כן אם אך, במערכת הסיסמאות את לשמור לא רצוי .2.3.2
 .כיוונית

 .עת בכל, בעצמו הסיסמא את לשנות היכולת את למשתמש תספק המערכת .2.3.3
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 תקופתית סיסמא החלפת אילוץ לקבוע תאפשר המערכת .2.3.4

 הנושאים לגבי לשינוי שניתנים ופרמטרים גמישות יכולות יפרט הקבלן, מקרה בכל .2.3.5
 .שלמעלה

 .ברשת גלויה תעבור לא הסיסמא .2.3.6

  .בהמשך יתואר אשר audits למנגנון להתממשק והאימות הזיהוי מנגנון על .2.3.7

 .במערכת המידע רגישות להגדרת בהתאם יוגדר הסיסמא חוזק .2.3.8

 שייאכף המינימלי הסיסמא חוזק, המערכת מנהלי גישת ועבור רגיש בסיווג במערכות .2.3.9
 ברמה לסיסמאות 3 חלק 1495 שראליי בתקן למוגדר בהתאם יהיה המערכת ע״י

 :כמפורט, שינויים עם, גבוהה
 תווים 7: מינימלי סיסמא אורךאו  AD-קישור ל -

 וסימנים ספרות, אותיות: תווים מבחר -

 אסורים: חוזרים תווים -

 אסורים: עוקבים תווים -

 אסורות: מקלדת גבי על בסמיכות הנמצאות וספרות אותיות -

 יום 90 :מקסימלי תוקף משך -

 ימים 7: תוקף מינימום -

 אחרונות סיסמאות 12 מול השוואה: סיסמא אותה של חזרה על איסור -

 חסימת עד( תקפה סיסמא שהוזנה האחרונה מהפעם) כושלים גישה ניסיונות מספר -

 .3: החשבון

 נעילת אירוע על המערכת למנהל ולהתריע, לוג לרשום המערכת יכולות יפרט הקבלן .2.3.10
 .חשבון

 הרשאות נוןמנג .2.4

 Discretionary -ה שיטת על תתבסס השונות במערכות הגישה הרשאות הענקת .2.4.1

Access Control) DAC .)במערכת לאובייקטים ספציפיות הרשאות יוגדרו זו בשיטה 
 הרשאות שינוי. יחד שניהם או משתמשים קבוצות שמות, המשתמשים שמות פי-על

 .בלבד מוסמכים גורמים ידי-על יתבצע הגישה

 .היישום של ההרשאות מנגנון את לפרט הקבלן על .2.4.2

, משתמשים קבוצת ברמת, המשתמש ברמת: הרשאות ניהול יכולת לפרט נדרש .2.4.3
 כל את לראות רשאים המשתמשים כל לא - רשומה סוג עפ״י, למשל) המידע סוג ברמת

 קבוצות ברמת(, שדה, רשומה, כפתור, מסך) אובייקט ברמת(, הרשומות אוכלוסיית
 '.וכו, יםאובייקט

 ,access) רק ולא( read, write, update, delete) מגוונת הרשאות קביעת לאפשר נדרש .2.4.4

deny access.) 

 ארגוני תפקיד או קבוצה לכל משתמש פרופיל קביעת אפשרות קיום יפרט הקבלן .2.4.5
 יהיו לא המשתמש פרופיל. משתמש פרופיל מערך של נוח לניהול אפשרות ומתן

 .בלבד הרשאות להקניית ישמשו אלא במערכת ייםלגיטימ משתמש חשבונות
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 לקבוצת משתמש שיוך האם) שבמערכת ההרשאות הורשת אמצעי לפרט נדרש .2.4.6
 ישנה הרשאות פרופיל שינוי, הקבוצה של ההרשאות את גם אליו יעביר משתמשים

 גמישות לאפשר נדרש, מקרה בכל'(. וכו, זה לפרופיל שמשויך מי לכל הרשאות
 .הרשאות לניהו של מקסימלית

 (.LDAP, למשל) חיצוני הרשאות במנגנוני תמיכה יכולות לפרט נדרש .2.4.7
 

 משתמשים ניהול .2.5

. שלו המשתמשים ניהול מודול הינו, הרשאות ומערכת יישום מכל ועיקרי קריטי חלק .2.5.1
 .ונוח ידידותי, גמיש משתמשים ותחזוקת הקמת ניהול מנגנון להציע הקבלן על

 .משתמשיםה ניהול מנגנוני את יפרט הקבלן .2.5.2

 והיכולת, ההרשאות במערכת חכם ארגוני מבנה יצירת יכולת לגבי יפרט הקבלן .2.5.3
 של אוטומטית תחזוקה מאפשר) האפליקציה בתוך הרלוונטי לתוכן אותו לממשק

 (.הארגוני מקומם עפ״י, משתמשים

 '(.וכו חופפות קבוצות, קבוצה בתוך קבוצה) חכם קבוצות ניהול לאפשר נדרש .2.5.4

 וקביעת המשתמש חשבון לרשומת רבים מתארים שדות פתהוס לאפשר נדרש .2.5.5
 משתמשים סוגי, שלו הארגוני במבנה רב עומק עם ארגון, למשל) אלו שדות לפי קבוצות

 '(.וכו, ספקים, חוץ עובדי הכוללים שונים

 . משתמש פרופיל העתקת ע״י או, משתמש העתקת ע״י משתמש יצירת לאפשר נדרש .2.5.6

 .המערכתמ משתמשים למחוק לאפשר נדרש .2.5.7

 .בהמשך הדוחות מחוללי בסעיף כמפורט, גמישה דוחות מערכת להציע נדרש .2.5.8

, חיצוניים קבצים בעזרת משתמשים וביטול חדשים משתמשים קליטת לאפשר נדרש .2.5.9
 .וכדומה, אישי מספר, משתמש שם מפתח לפי

 כדוגמת משתמשים ניהול של חיצוניות למערכות התממשקות יכולות לפרט נדרש .2.5.10
 .LDAP הספרי שירותי

 פונקציות הפעלת יאפשרו אשר חיצוניות מערכות מול מוצעים ממשקים לפרט נדרש .2.5.11
 פקודות בעזרת או API בעזרת, למשל( הרשאות שינוי, מחיקה, משתמש הקמת)

prompt. 
 

 (log, audit and alert) והתראה בקרה, תיעוד .2.6

 כולל) החריג נראית אשר פעילות, קריטית תוגדר אשר פעילות לתעד המערכת על .2.6.1
 פעולות לביצוע ניסיונות או ופעילות(, ההפעלה במערכת או/ו הנתונים בבסיס פעילות

 לספק המערכת על, כן כמו. במערכת שהוגדרה כפי, מידע אבטחת מדיניות נוגדת אשר
 המתאימים התפקידים לבעלי דיווח ויכולות אלו קבצים על לשמירה מתאימים כלים

 .בהתראות לטפל שיוכלו כדי

 :הבאים האירועים אחר מעקב ביצוע יאפשר במערכות( Audit) הבקרה נוןמנג .2.6.2

 '(וכו, כושלים ניסיונות, login/logout) ההזדהות במנגנון שימוש .2.6.2.1
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 למערכת כניסה כישלון .2.6.2.2

 אסור למידע גישה ניסיונות .2.6.2.3

 מיוחד כללים מנגנון עפ״י בקרה כדורשי שיוגדרו אפליקטיביים אירועים .2.6.2.4
 '(וכו, פעמים X מעל היצרן לאותו תקינה אישורי על דיווח: לדוגמא) לנושא

 המשתמש ידי-על בקרה כדורשת תוגדר אשר מסוימת פעילות התחלת .2.6.2.5
 (תוכנית הרצת, קובץ פתיחת)

 במערכת אובייקטים מחיקת .2.6.2.6

 גבוהות הרשאות בעלי גורמים ידי-על המבוצעות פעילויות .2.6.2.7

, services ,מערכת והעלאת הורדה, משתמשים ניהול) אדמיניסטרציה פעולות .2.6.2.8
 '(וכו

 (.ו"וכ, תוכנה שגיאות הודעות, מערכת נפילת) תפעוליות שגיאות .2.6.2.9

 :הבאים הפרטים יישמרו בקרה כדורש המוגדר אירוע כל עבור .2.6.3

 ושעה תאריך .2.6.3.1

 (IP כתובת: דוגמא) הפעולה ביצוע מקור .2.6.3.2

  המשתמש שם .2.6.3.3

 .האירוע סוג .2.6.3.4

 האירוע של כישלון או הצלחה .2.6.3.5

 (קובץ שם: דוגמא) הפעולה מבוצעת עליו האובייקט זיהוי .2.6.3.6

. רלוונטי תוכן לספק נדרש אירוע סוג כל עבור(: בוצע מה) הפעולה תיאור .2.6.3.7
, מערכת הורדת, משתמש מחיקת, לרשומה גישה ניסיון, רשומה עדכון: למשל

 .וכו׳

 .וברורות מלאות, אמינות להיות צריכות ההודעות על .2.6.4

 .כזיתמר למערכת הנתונים את לייצא המערכת יכולות לפרט הקבלן על .2.6.5

 חיתוך, דוחות של גבוהה רמה ולספק הדוחות למנגנון להתממשק הבקרה מנגנון על .2.6.6
 .וכו׳, מידע

 למנהלי( וכו׳ SNMP traps ,SMS, במייל) המערכת של דיווח יכולות לפרט הקבלן על .2.6.7
 .דיווח כדורשי שיוגדרו אירועים על המערכת

, אליו גישה קבלוי מורשים משתמשים רק. כיאות מאובטח להיות הבקרה מערך על .2.6.8
 .הבקרה מנגנון את ולהוריד להעלות ליכולת גישה בקרת על להקפיד נדרש ובמיוחד

 

 דוחות מערכת .2.7
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 :הבאים המנגנונים על גמישה דוחות מערכת קיום .2.7.1

, משתמשים בקבוצת משתמשים, למשתמש הרשאות) ההרשאות מערכת על דוחות .2.7.2
 (וכו׳

 (וכו׳, כושלים גישה ניסיונות, סוג מכל אירועים מספר) auditing ממערכת דוחות .2.7.3

 (וכו׳, TXT ,DOC ,XLS פורמט) חיצוניות לתוכנות הקבצים של יצוא יכולת .2.7.4

 ושעה תאריך, אותו שהפיק המשתמש שם את מציין, הדוח את המסווג banner קיום .2.7.5

 חדשים דוחות להגדיר המערכת למנהל לאפשר הדוחות מערכת על .2.7.6

 .יםואמינ ברורים, קריאים להיות הדוחות על .2.7.7
 

 פרוטוקולים ניתוח .2.8

 עם בממשקים האפליקציה את המשמשים הפרוטוקולים את לפרט הקבלן על .2.8.1
 שרתים ועם, הנתונים בסיס עם בממשקים, אוטנטיקציה ביצוע בזמן', ג צד תוכנות

 המידע אבטחת אמצעי את לפרט הקבלן על. אחרים חיצוניים ומודולים
 .אלו שבפרוטוקולים

 

 הנתונים שלמות .2.9

 שמידע, יישמרו במערכת שונים נתונים בין שיחסים לכך לדאוג נדרש ביםר במקרים .2.9.1
 להיות יוכלו ושטרנזקציות, ממושכים ועדכון עיבוד מתהליכי כתוצאה ייפגם לא

 העברת בעת נתונים שלמות להבטיח צריכים מתאימים מנגנונים, כן כמו. ״משוחזרות״
 .במערכת אובייקטים בין או, משתמשים בין, מערכות בין נתונים

 שלמות של בפרוטוקולים שימוש) נתונים לשלמות הקיימים מנגנונים לפרט הקבלן על .2.9.2
 Check) הודעות לעיבוד אלגוריתםMIC (Message Integrity Check ,) כגון נתונים

sums ,Message Digest 'וכד.) 

 שלפני גיבוי עם השוואה, במערכת מסיביים עדכון לתהליכי בדיקה מנגנוני קיום .2.9.3
 .וכד', תוצאות הצלבת, עולההפ

 רשומות של וטיפול שיחזור יכולת יאפשר אשר טרנזקציות ניהול תהליך קיום .2.9.4
 .נכשל שסנכרונן

 של ויבוא ייצוא, יישומים בין המועברים נתונים על שלמות של פרוטוקולים הפעלת .2.9.5
 סעיף גם ראה) מערכות בין מידע בחילופי בתקלות וטיפול מעקב מנגנון קיום. נתונים
 (.בהמשך נתונים העברת

 .גיבוי למערכת מעבר או שגיאה, תקלה של במקרה נתונים אחזור מנגנוני קיום .2.9.6

, שדות בין יחסים קביעת, למשל) הנתונים בבסיס נתונים שלמות מנגנוני קיום .2.9.7
referential integrity.) 

 

 זמינות .2.10
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 הזמן מסגרתב יבוצעו, עיבודן זמן מבחינת קריטיות הינן אשר שמשימות להבטיח נדרש .2.10.1
 שזמני להבטיח חשוב, כן כמו. לכאלה יהפכו לא, כאלה אינן אשר ופעילויות, הנדרש

downtime פעילות להשבתת יגרמו לא שונים עומסים או, תקלות, המערכת של. 

 בדרישות לעמוד יידרש והקבלן המערכת לדרישות בהתאם, המועצה ע״י יוגדר זה סעיף .2.10.2
 . השירות לרמת סיםהמתייח בסעיפים המפורטות השירות

 

 אמינות .2.11

 יהיה ממנה יופק אשר שהמידע מנת על, המערכת של גבוהה אמינות לרמת לדאוג נדרש .2.11.1
 .מרכזיות לפעילויות סף פרמטרי לקבוע נדרש. גבוה ערך בעל

 בדרישות לעמוד יידרש והקבלן המערכת לדרישות בהתאם, המועצה ע״י יוגדר זה סעיף .2.11.2
 . השירות לרמת חסיםהמתיי בסעיפים המפורטות השירות

 

 ופרטיות סודיות .2.12

, כרגיש יוגדר אשר מידע. הפרט חסיון על ובשמירה המידע בסיווג תמיכה לפרט נדרש .2.12.1
 :לדוגמא. מיוחדים והצפנה מידור באמצעי בו טיפול לאפשר נדרש

 שונים מידע בסוגי תמיכה .2.12.1.1

 אחר אובייקט כל או שדות/קבצים/מסכים של ההרשאות במערך ציון יכולת .2.12.1.2
 אישי מידע או, רגיש מידע בהם יוצג לא אשר מסכים יהיו, כן על. שכרגי

: נפרדים מסכים הצורך במידת להגדיר נדרש, לחילופין. מסוימים למשתמשים
 .שלא ואחד הרגיש המידע את הכולל אחד

 כרגיש המוגדר למידע גישה ניסיונות או גישה לרישום audits במערכי הגדרה יכולת .2.12.1.3

 המערכת דוחות על מידעה רגישות סימון יכולת .2.12.1.4

 קריטריונים בעלת רק אלא, כלליות מידע לאחזור לבקשות אפשרות מניעת .2.12.1.5
 .ספציפיים

-חשב עקרון) אחד אדם-מבן יותר של אישור דורשים אשר תהליכים לעצב יכולת .2.12.1.6
 (מבקר

 אחרות לסביבות productions מסביבת המועברים נתונים( scramble) לערבל יכולת .2.12.1.7
 (.סביבות בין ההפרד סעיף גם ראה)

 

 הצפנה .2.13

 :הצפנה באמצעי המוצר תמיכת יכולת לפרט הקבלן על .2.13.1

 (.SSL ,S-HTTP ,IDEA ,AES: כגון) הצפנה בתקני תמיכה פירוט .2.13.1.1

 שיטות, אורך, סימטרי-א /סימטרי) המוצר של המפתחות ניהול יכולות פירוט .2.13.1.2
 '(.וכו, וביטול מסירה, החלפה

 נבחר מידע של מקומית הצפנה .2.13.1.3
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 היישום של הסיסמאות קובצי הצפנת .2.13.1.4

 אם אחרות מערכות ומול המשתמש מול) ברשת במעבר סיסמאות של הצפנה .2.13.1.5
 (קיים

 . יישומים בין המועברים נתונים הצפנת .2.13.1.6
 

 סביבות הפרדת .2.14

 ,test, QA) שונות סביבות עם לעבוד המוצע המוצר יכולות את לפרט הקבלן על .2.14.1

production, development, staging,  וכיו"ב.) 

 .סביבה לכל נפרדים אוטנטיקציה הרשאות מערך קייםל נדרש .2.14.2

 תמיכה כולל, לסביבה מסביבה מאובטחת מידע העברת יכולות לפרט נדרש .2.14.3
workflows לדוגמא נושאים. קיימים אם לנושא מתאימים: 

 תיפגענה לא התהליך שבמהלך כך לייצור מפיתוח העברה יכולות לפרט נדרש .2.14.3.1
 . הייצור נתוני ושלמות זמינות

 יהיה ההרשאות מעבר, הייצור לסביבת הפיתוח מסביבת המידע העברת בעת .2.14.3.2
 מערך את להעביר: האופציות שתי את לאפשר נדרש - כלומר, אופציונלי

 .להעבירם ולא ,וההרשאות המשתמשים

 מסביבת במעבר רגישים לנתונים scrambling יכולת קיימת האם לפרט נדרש .2.14.3.3
, test, QA) מבצעיות הלא ביבותבס יופיעו שלא כדי אחרות לסביבות הייצור

 .״as is״(וכו׳

 (data transmission) מידע העברת .2.15

 למערכות רשומות או קבצים והעברת ממשקים, מועצהל מחוץ מידע קבצי העברת .2.15.1
 לפרצות מקור הינם אלו כל, שונים במקומות מידע מאגרי המעדכן רציף קשר, אחרות

 . שונות מידע אבטחת

 בין העברתו או מידע בשידור אלו למטרות הקיימים מנגנונים לפרט הקבלן על .2.15.2
 :הבאים בתחומים אפליקציות

 (Authentication) ואימות זיהוי .2.15.2.1

 (Access control) גישה בקרת .2.15.2.2

 (Data confidentiality) סודיות .2.15.2.3

 (Data integrity) שלמות .2.15.2.4

 (.non-repudiation) התכחשות מניעת .2.15.2.5
 

 session ניהול .2.16
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-non יכולת על לשמור מנת על מפותחות session לניהו פונקציות לספק המערכת על .2.16.1

repudiation ה בטחון ועל- session (כ- session אשר הפעולות מכלול את להגדיר ניתן 
 (.ליציאה ועד, למערכת וכניסתו ההזדהות מעת מבצע המשתמש

 . במוצר של session -ה ניהול מנגנון את לפרט הקבלן על .2.16.2

 למנוע במטרה, מאובטחת בצורה sessions וקיום לזיהוי מתאימים כלים לספק נדרש .2.16.3
 .man in the middle attacks -ו, session hijacking מסוג התקפות

 בין session האזנה למנוע כדי, קיימים אם הקשר של להצפנה אמצעים לפרט נדרש .2.16.4
 .לשרת הלקוח

 דרך בר״״עו אם גם, sessions כל דרך end-to-end identification אמצעים לספק נדרש .2.16.5
 -ה עקרון על ושמירה, הטרנזקציה לתיעוד היכולת לצורכי, שונים ומודולים שרתים

non-repudiation ,קודמים בסעיפים אלו כדוגמת התקפות למנוע כדי גם וכן. 

 דקות ללא פעילות. 30נדרש להגדיר ניתוק אחרי  .2.16.6

 

 תיעוד .2.17

 השונים אבטחהה מנגנוני, המערכת של הכוללת האבטחה תפישת לגבי תיעוד יישמר .2.17.1
 .האבטחה מנגנוני יעילות לבחינת שנעשו הבדיקות ותוצאות מערכת בכל המיושמים

 במערכת המידע אבטחת מערך של מפורט אפיון הקבלן יבצע אלה עקרונות בסיס על
 .משתמש קבוצות ע״פ ההרשאות מערך כל אפיון וכן המוצעת

  המוצר קוד שלמות .2.18

 
 :כי להתחייב הקבלן על

 .המועצה מול וסוכם התוכנה עם המסופק בתיעוד שנרשם מה את רק כילמ התוכנה קוד .2.18.1

 .וכיו״ב, טרויאנים סוסים, אחוריות דלתות, מסטר מסיסמאות חופשי התוכנה קוד .2.18.2

 של במידע באבטחת הפוגעים באגים, מעמיקה בצורה איכות בוחני ע״י נבדקה התוכנה .2.18.3
 .כאלו נוספים גיםבא קיום על לקבלן ידוע ולא תוקנו מהותית בצורה המערכת

 ידוע ולא, וכיו״ב ווירוסים, פוגעני קוד מפני מתאימה בדיקה חבילת ע״י נבדקה התוכנה .2.18.4
 .שכזה פוגעני קוד כוללת היא כי לקבלן

 ברמת פוגעים אשר(, למשל הפעלה מערכת) נלוות במערכות קוד שינויי מבצעת לא המערכת .2.18.5
 .המועצה של המחשב מערכות של הכללית המידע אבטחת

 להבדיל) מהותיים שינויים יתבצעו לא המוצר של עתידיות בגרסאות כי מתחייב קבלןה .2.18.6
 מפורש אישור ללא במערכת המידע אבטחת ברמת יפגעו אשר( צפויים לא מבאגים

 .המועצהמ

 

     

 וחותמת חתימה    המציע שם      תאריך        
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 אנספח 

 

 תאריך _______

 ביצועות נוסח כתב ערב

 לכבוד 

 המועצה האזורית הגלבוע

 מספר ערבות בנקאיתהנדון: 

 

"( אנו ערבים המציעעל פי בקשת _________________ מספר זיהוי _________________ )להלן: " .6
₪  60,000 "( לסילוק כל סכום עד לסך כולל של המועצהבזה כלפי המועצה האזורית הגלבוע )להלן: "

"( וזאת בקשר עם השתתפות המציע במכרז מס' סכום הערבותים( )להלן: "אלף שקלים חדש שישים)
 להבטחת מילוי כל התחייבויות המציע ע"פ תנאי המכרז. 22/22

 

ימים ממועד קבלת דרישתכם על ידינו  7לפי דרישתכם הראשונה בכתב, תוך תקופה שלא תעלה על  .7
ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות, מבלי באופן המפורט להלן, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה, 

להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת 
 המציע.

  

כל דרישה לתשלום מכוח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף ____________ בכתובת  .8
 ועצה. ידי המוסמכים מטעם המ-____________________ כשהיא חתומה על

 לעניין סעיף זה, דרישה אשר תימסר בפקס או בדוא"ל, לא תיחשב כדרישה. 
 

לעיל ייעשה על ידנו, בדרך של העברה בנקאית לחשבון המועצה עפ"י הפרטים  2התשלום כאמור בסעיף  .9
עפ"י שיקול דעתכם   –שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם 

 הבלעדי.
 

בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. כל )כולל(  26/10/22ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .10
 דרישה עפ"י ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

 בכבוד רב, 
____________ 

)חתימת מורשי החתימה 
ת מטעם הבנק + חותמ

 הבנק(
____________ 

 תאריך
 שם מוציא הערבות )בנק(: ______________________

 מספר /שם הסניף: ______________________________ 
 מס' טלפון: ________________ מס' פקס: _____________

 כתובת למשלוח דרישת מימוש הערבות: __________________________
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 'בנספח 

 לבין __________________________האזורית  המועצההסכם בין באישורי ביטוח               

הקטנת )אין לבצע בנספח שינויים או תוספות או מחיקות שעלולים לפגום בתקינותו ולגרום לפסילתו, 

,נא להחזירו אלינו מלא וחתום על ידי חברת ביטוח, באיכות נקיה  סכומי ביטוח תפסול מידית את הנספח

 ובסריקת מקור, לא יתקבל נספח אחר מלבד הנספח הזה(, 

הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים
 (DD/MM/YYYY)האישור

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

התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט 
 במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 האישור מבקש מעמדמ העסקה אופי מבוטחה מבקש האישורמ

מועצה אזורית 
 הגלבוע

  

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☒
 

 גביה וכספים  016

 

 המזמין       משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☒

הגופים המשתייכים  ☒
  ותאגידים שבבעלותהלמועצה 
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 מ"ר 116 -מ"ר לרבות שטח מרפסות וגזיבו של כ 56  -בשטח של כ

 

 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

 גבולותלפי  חלוקה
 סכומיאחריות או 

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 

 ההפוליס

גבול האחריות/  תאריך סיום תאריך תחילה
 סכום ביטוח

 השתתפות
 עצמית

 נוספים כיסויים
 בתוקף

מ סכום מטבע סכום
טב
 ע

יש לציין קוד כיסוי בהתאם 
 לנספח ד'

 
 שווי פרויקט 

  311  309  302   שח     
 312   313  328   

332          
         
         

 צד ג'
 

    3,000,000 
 למקרה 

3,000,000 
 ולתקופה

  312  309  302   שח
321  315  329 
328  

 6,000,000     אחריות מעבידים
 למקרה 

17,000,000 
 לתקופהו

 

    שח
319   

המוצר + אחריות 
 אחריות מקצועית

  303 302 301   שח 3,000,000    
 

301 302 
          
          

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

 

   ,שירותי האספקה, ההתקנה וההטמעה שירותי מערכות מידע ושירותים דיגיטליים הכוללים אספקה, התקנה, הסבה, הדרכה

 GIS        016      הוועדה לתכנון ובניה וניהול נכסי המועצההטמעה ותחזוקה של מערכת מידע לניהול 

 ביטול/שינוי הפוליסה 

הודעה  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לא ,מבקש האישור, למעט שינוי לטובת ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקש

 חתימת האישור

 המבטח:




