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            לכבוד 

 1202/4משתתפי מכרז פומבי מס' 
 

 ג.א.נ.,

( וניהול נכסים, מערכות הנדסיות  GISלאספקת מערכת ממ"ג ) 04/2021מכרז פומבי מס' הנדון: 
 ושירותים נלווים עבור המועצה המקומית קדימה צורן

 1מסמך הבהרות מס' 
 

"( לשאלות ההבהרה אשר התקבלו בקשר מועצהה)להלן: " צורן -קדימה המועצה המקומית להלן המענה של 
 למכרז שבנדון:

מיקום    
 במכרז 

 תשובה  שאלה

  1פרק  1
   3.1סעיף 
 3עמוד 

נבקש להסיר מהמכרז את המערכת לניהול 
להגיש  לאפשר  לחילופין  מהמכרז,  נכסים 
הצעה למערכת  לניהול נכסים בלבד )פרק 

לכל 2 ממשקים  ליישום  התחייבות  תוך   )
 המערכות הנוספות. 

 
במכרז  נכסים  לניהול  המערכת  הכללת 

בנושא   ניסיון  על  תמנע GISהמבוסס   ,
בוצע  עליה  המערכת  את  להציע  מאיתנו 
ועלולה לגרום לאובדן מידע  סקר הנכסים 

 קיים ברשות.  

 הבקשה נדחית.

  1פרק  2
   3.1סעיף 
 3עמוד 

ועדה  לניהול  המערכת  את  להסיר  נבקש 
מקומית מהמכרז, לחילופין לאפשר לגשת 
ליישום  התחייבות  תוך  בנפרד  זה  לפרק 

 ממשקים לכל המערכות הנוספות. 
 

במכרז  ועדה  לניהול  המערכת  הכללת 
בנושא   ניסיון  על  תמנע GISהמבוסס   ,

בכ   המותקנת  כחברה   50%מאתנו 
ז מהוועדות המקומיות להגיש הצעה למכר

בלבד   אחת  חלופה  תוגש  בו  למצב  ותוביל 
 במכרז.

 הבקשה נדחית.

  1פרק  3
  6סעיף 
 5עמוד 

אספקת  בנושא  סף  תנאי  להוסיף  נבקש 
 מערכת לניהול נכסים: 

לניהול  - מערכת  באספקת  ניסיון 
 נכסים ברשויות מקומיות  

נכסים  - סקרי  בביצוע  ניסיון 
 ושירותי יעוץ שוטפים 

 הבקשה נדחית.

  1פרק  4
  6סעיף 
 5עמוד 

במכרז לא קיימים תנאי סף למערכות 
 לניהול ועדה מקומית.  

נבקש להוסיף תנאי סף בנושא אספקת  
מערכות לניהול ועדה מקומית וניסיון 

 בהקמת וועדות חדשות.

 הבקשה נדחית.
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מיקום    
 במכרז 

 תשובה  שאלה

  2פרק  5
סעיף 
2.3.1  
 33עמוד 

נבקש כי ההתקנה של מערכת לניהול  
נכסים תותקן גם היא בהתקנה מקומית 

בדומה לתצורת המערכת לניהול ועדה  
 מקומית.  

 
מערכות אלו הינן מערכות המותקנות 

  GISבתצורה זהה לעומת מערכת ה 
 והאתר ההנדסי. 

 
נושא זה מהותי מאחר ושתי המערכות 

הינן בעלות בסיס נתונים הכולל נתונים  
ים וההפרדה תייצר נתונים משותפ

 ותחזוקה כפולים. 

ואתר הוועדה יופעלו בממשק  GISמערכות ה 
WEB ניתן להציע את יתר המערכות בממשק .

בהתאם לטכנולוגיה שבה  WEBחלונאי או 
 פותחה המערכת.

   -מפרט  6
סעיף 

5.2.37   
 עמוד

נבקש לוודא כי ההתקשרות עם חברת 
 המועצה. סליקה תבוצע על ידי 

יובהר כי הספק יידרש להקים את מערכת  
החיובים והמועצה תספק על חשבונה מסופון  

)מספר משלם( לביצוע החיובים לרבות 
התקשרות עם חברת האשראי ותשלום העמלות 

 .ישירות לחברת האשראי
  -מפרט  7

סעיף 
5.3.7  
 41עמוד 

 נבקש להסיר את הדרישה להנגשה קולית. 

כוללות יכולת   AAדרישות נגישות ברמת 
להקראה קולית של האתר באמצעות 

 קוראי מסכים לעיוורים. 
לאתר של  לתוסף נוסףהאם הכוונה  

הקראה קולית? במידה וכן, נבקש להוסיף 
 סעיף תמחור נפרד בהצעת המחיר.

היא הנדרשת באתרי   AAנבהיר כי רמת נגישות 
אינטרנט של גופים ציבוריים. רמה זו אינה 
דורשת הקראה קולית. ראו הנחיות הנגשת 

אתרים:  
https://www.gov.il/he/departments/guides/

website_accessibility 

  -מפרט  8
סעיף 
6.1.1 
 54עמוד 

בדרישות המכרז מצוין כי המערכות יפעלו 

   WEBבממשק משתמש 

 GISנבקש לסייג דרישה זו למערכת ה 
 והאתר ההנדסי בלבד.

 לעיל.  5ראו מענה לשאלה 

הצעת   9
 -המחיר 

 4פרק 
סעיף 

02.010   
 98עמוד 

)תצורת  5במידה והתשובה לשאלה  
שלילית, נבקש להוסיף ההתקנה( תהיה 

  -סעיף תמחור לאירוח בענן שלא יפחת מ 
₪  לחודש )שרת מערכת, שרת   2,300

 (. תטרמינל ורישיונו
לא ניתן לספוג עלויות אלו במחיר 

 המערכת לניהול נכסים. 

 הבקשה נדחית.

הצעת   10
 - המחיר

  4פרק 
 98עמוד 

נבקש לדעת האם קיימים במועצה  

והאם   Ms-sqlלבסיס נתונים  תרישיונו
 ניתן לבצע בהם שימוש ?

במידה ולא קיימים נבקש להעלות את 
מחירי המערכות )לא ניתן לספוג עלות 

זאת במחירים המערכת לניהול נכסים / 
ועדה( או לחילופין להוסיף סעיף תמחור 

 נפרד לנושא. 

 במועצה לא קיימים רישיונות.
 הזוכה. המערכת תהיה מותקנת בשרתי הספק 

הצעת   11
 -המחיר 

  4פרק 
סעיף 

03.010 
 98עמוד 

נבקש  להעלות באופן משמעותי את מחיר   
המערכת לניהול ועדה מקומית, מחיר זה 
נמוך בהתייחס לדרישות המכרז, הקמת  

וועדה חדשה ותכולת המערכות הנדרשות:  
מערכת לניהול ועדה, אתר הנדסי, מודול  

ההנדסי יעודי קרקע, תשלומים באתר 
 ואפליקציה לפיקוח מהשטח ועוד. 

במידה ותוקם ועדה מקומית במועצה, ישולם  
  03.010לספק דמי הקמה ע"פ המפורט בסעיף 

לטובת ביצוע הקמה, הטמעה והדרכות למערכת 
 עד הפעלה מלאה.

 -יובהר כי המחיר המירבי לסעיף זה יתוקן ל
50,000   .₪ 
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מיקום    
 במכרז 

 תשובה  שאלה

הצעת   12
 -המחיר 

  4פרק 
 98עמוד 

ומדובר בהקמת ועדה חדשה, בשלב  מאחר 
הקמת הוועדה ידרשו שעות הטמעה רבות. 

נבקש כי תוגדר במכרז מכסת שעות 
הטמעה כלולות ומחיר לשעת הטמעה 

 נוספת. 

 לעיל.  11ראו מענה לשאלה 

  - 1מסמך  13
 2סעיף 

נבקש לאפשר רכישת מסמכי המכרז דרך  
אתר האינטרנט של המועצה או לחלופין 

 טלפונית, ולקבל את הקבלה במייל. 

   קישור לתשלום עבור רכישת המכרז:
 

https://eprsys.co.il/EPRPayments/tiktoshav

/random_payments?rshut=47&sugts=1074 
 

  - 1מסמך  14
 )ב( 7.18

 הביקורים אינם בגדר חובה. מבקשים לבצע את הביקור לאחר הזכייה. 

  - 1מסמך  15
 )ג(7.18

נבקש לספק פירוט של הנתונים הקיימים  
 לרבות פורמט וכמות.

המיושמת ע"י  ESRIבטכנולוגיית  GISמערכת ה 
 חברת אינטרטאון.

  - 1מסמך  16
 8.1סעיף 

 לחות הזמנים הינם צפופים מדי.
אנו מבקשים לדחות את מועד ההגשה כך  
שבין מועד פרסום תשובות לשאלות לבין  

ימי עבודה לפחות על  15מועד ההגשה יהיו 
 מנת לגבש את המענה המיטבי.

להגשת הצעות נדחה מקובל, המועד האחרון 
, לא יתקבלו 12:00בשעה  14.06.2021לתאריך 

 הצעות שיוגשו לאחר מכן.

  - 1מסמך  17
 8.1סעיף 

נבקש לאפשר הגשת המכרז במעטפה  
 חלקה הנושאת את שם המכרז בלבד.

נדרש להגיש את המכרז במעטפה סגורה הנושאת 
את מספר המכרז ושם המכרז ללא זיהוי המציע.  

 ידנית במשרדי המועצה. ההגשה הינה 

  - 1מסמך  18
 8.2סעיף 

לא ברור מהו ה"עותק המקורי". נא 
 הבהרתכם. 

העותק המקורי, הינו העותק עליו החתימות 
 המקוריות של המציע )לא צילום(. 

  - 1מסמך  19
 8.4סעיף 

מבקשים לאפשר מילוי מסמכים באופן 
 ממוחשב. הצעת מחיר תמולא בדיו.  

מקובל ובלבד שלא יערך כל שינוי בנוסח מסמכי  
 המכרז.

  - 1מסמך  20
 13.2סעיף 

הסעיף נוגד את עיקרון השוויון ולכן אנו  
מבקשים להחליף הצבעת חברי הוועדה  

 . Best and Finalבתהליך מוסדר של 

 הבקשה נדחית.
יובהר, כי ועדת המכרזים תפעל בעניין זה  

 בהתאם לכל דין. 

  - 1מסמך  21
 13.6סעיף 

מבקשים להבהיר שזכות להתקשר עם 
במקרה מציע אחר תעמוד למזמין אך ורק 

של אי מילוי התחייבויותיו של מציע אשר 
 זכה במכרז.

 הבקשה נדחית. אין שינוי בהוראות המכרז.

מפרט  22
  -טכני 
2.4.1 

מבקשים לאפשר מערכת ניהול וועדה  
 מותקנת בענן.

 לעיל.  5ראו מענה לשאלה 

https://eprsys.co.il/EPRPayments/tiktoshav/random_payments?rshut=47&sugts=1074
https://eprsys.co.il/EPRPayments/tiktoshav/random_payments?rshut=47&sugts=1074
https://eprsys.co.il/EPRPayments/tiktoshav/random_payments?rshut=47&sugts=1074
https://eprsys.co.il/EPRPayments/tiktoshav/random_payments?rshut=47&sugts=1074


4 

מיקום    
 במכרז 

 תשובה  שאלה

מפרט  23
  -טכני 
סעיף 
2.5.5 

מספקי  SMSהמועצה תרכוש בנק הודעות  ?SMSמי יישא בעלויות שליחת 
חבילות הודעות )צד ג'( והספק יידרש ליישם / 

להגדיר את ממשק משלוח ההודעות באמצעות  
 מערכת זו.

לחילופין הספק יוכל להגיש הצעה לחבילת 
שתהיה זולה או שווה למחיר  SMSהודעות 

 לאותו מפרט. SMSשיתקבל מספקי חבילות 
מפרט  24

  -טכני 
סעיף 

5.2.3.1 

מבקשים להגדיר כמות תשלומים עבורם  
 יידרש הפיתוח.

הכוונה היא  39)עמוד  5.2.31בהתייחס לסעיף 
לכל סוגי החיובים המחושבים במערכת ניהול  

 וכו'( הוועדה המקומית )אגרות, היטלים 

מפרט  25
  -טכני 
סעיף 

5.2.76 

מי יצרן מערכת ההכנסות ומערכת 
 פיננסית? 

של ת היא והמספקת את שירותי המערכ החברה
 ניר. חברת בר

מפרט  26
  -טכני 
סעיף 
5.4.7 

 לעיל.  15ראו מענה לשאלה  מהי המערכת הקיימת ומי היצרן? 

מפרט  27
  -טכני 
סעיף 

5.4.41 

להתחברות רחבה מדי. רשימת מערכות 
מבקשים להבהיר שהמערכת תתחבר  
למערכת ניהול מסמכים המוצעת ע"י  

 מציע בהצעה שלו בלבד. 

ניתן להציע מערכת ניהול מסמכים של הספק 
כחלופה לממשק למערכת ניהול מסמכים 

הקיימת במועצה. יובהר כי המועצה לא תשלם  
 תוספת תשלום במידה והספק יבחר באופציה זו. 

מפרט  28
  -טכני 
סעיף 

5.5.2.18 

מבקשים להבהיר שנכס בודד משמעותו 
 מגרש בודד.

 הכוונה למגרש בודד.

מפרט  29
  -טכני

 5.6סעיף 

מי יישא בעלויות חסימת כבישים באם 
 יידרש? מי מבצע את התיאום?

עלויות הסדרי תנועה ושיטור / פיקוח עירוני 
תהיה על חשבון המועצה. הספק יידרש לתאם 

ביצוע העבודות עם כלל הגורמים הנדרשים את 
 במועצה ובמשטרת ישראל.

מפרט  30
  -טכני

 5.6סעיף 

היות ותוצרי הסקר אמורים להיטען  
, מבקשים להבהיר שניתן  GISלמערכת 

  GISיהיה לספק תוצרי הסקר בפורמט 
 בלבד. 

אינו מוכר. הפורמטים המקובלים   GISפורמט 
ברשת   KML ,DWG ,SHPלטעינה יהיו  

( או  WGS 84קורדינטות ישראל החדשה ) 
UTM. 

הסכם  31
  -שירות 

 6סעיף 

מבקשים להבהיר שמדובר בהשבתה 
בלבד. כמו כן מבקשים להגדיל את הזמן 

שעות במידה ותינתן לספק התחברות  4-ל
 תינתן.שעות באם לא  8-מרחוק ול

 יובהר כי מדובר בהשבתה של המערכת. 
 לספק תינתן גישה למערכותיו בצורה קבועה. 

יובהר כי סיום הטיפול בתקלה משביתה יהיה  
 שעות מרגע פתיחת התקלה.  4בתוך ועד 

דרישות  32
 -אבטחה

סעיף 
2.2.8 

פעמיות,  -מי יישא בעלויות סיסמאות חד
 כרטיסים חכמים וכד'?

המועצה תישא בעלויות כרטיסים חכמים 
ואביזרים נלווים )קוראי כרטיסים וכו'( לצורך 

גישה מאובטחת. יובהר כי דרישות אבטחת 
חלות  -המופיעות במסמכי המכרז המידע 

 על הספק.במלואן 
חלק מהמערכות מותקנות  יחד עם זאת, במידה ו

במשרדי המועצה, המועצה תפעיל רכיבי אבטחת  
( MFAמידע ברמת רשת )כדוגמת פיירוול וכן 

והספק ידרש לרכוש על חשבונו רכיבי אבטחת 
  NGAV ,EDR  ,WAFמידע ברמת שרת כדוגמת  

 וכו'.



5 

מיקום    
 במכרז 

 תשובה  שאלה

על מנת לאפשר הליך שוויוני ותחרותי,  כללי  33
נבקש להבהיר כי המציע אינו מחזיק או 

מוחזק על ידי מציע אחר במכרז )החזקה  
החזקה במישרין או בעקיפין ב  –לעניין זה 

כהגדרתו   ,או יותר מאמצעי שליטה 25%
וגורם אחד אינו מחזיק  )בחוק ניירות ערך

 .או יותר בשני מציעים 25% -ב

 מסמכי המכרז.ל 6ראו סעיף 

  - 1פרק  34
 7.18סעיף 

 נבקש כי 

התייחסות הספק לתשתיות  .א

המועצה תינתן ע"י הספק  שיוכרז 

 כזוכה ולא ע"י המציעים. 

התייחסות המציעים תינתן למפרט הכלול 
 במסמכי המכרז.

 הבקשה נדחית.

  - 1פרק  35
 8.1סעיף 

נבקש דחייה בת שבועיים לאור סמיכות  
תשובות ההבהרה  המועדים בין קבלת 

 למועד ההגשה.

 לעיל.  16ראו מענה לשאלה 

,  3מסמך  36
,  26עמוד 
 2סעיף 

נבקש כי, המצהיר יחתום בשם הספק 
בלבד, שכן אין בידיעתו המידע על כל בעלי 

 הזיקה. 

הבקשה נדחית. לא ברורה הטענה לפיה הספק 
 אינו יודע מי הם בעלי הזיקה בו.

,  5מסמך  37
,  30עמוד 
 3סעיף 

לאור תקנות השבים המגבילות את הספק 

בבקשה לקבלת מידע בדבר היעדר רישום  

 פלילי ממנהליו, מורשה החתימה וכו'... 

נבקש כי יתוספו המילים "למיטב  
 . 3הידיעה" בתחילת פסקה 

 .הבקשה נדחית

, 2פרק  38
,  33עמוד 
 2.3סעיף 

נבקש לשנות את נוסח הסעיף ולהפריד בין 

שמערכת הממ"ג  תצורת המערכת, כך 

תותקן בענן הספק והמערכת לניהול  

נכסים תותקן בשרתי המועצה, בדומה 

למערכת לניהול ועדה המוגדרת להתקנה 

 2.4.1בשרתים מקומיים בסעיף 

 . לעיל 5 ראו מענה לשאלה

, 2פרק  39
,  34עמוד 
סעיף 
2.3.2 

חשבונו  הבקשה מקובלת ובלבד שהספק יקצה על   נבקש להסיר דרישה זו . 
(  mbpsמ"ב סימטרי ) 20תעבורה ברוחב פס של 

בין הענן שלו למשרדי  site to site vpnבתצורת 
 המועצה. 

, 2פרק  40
,  37עמוד 
סעיף 
5.16 ,

5.2.2 

נבקש הבהרתכם לסוג מערכות  המדובר  
 ואילו מיידעים ידרש הספק לקלוט ?

 

 : ראו פירוט הדרישות בסיפא למסמך זה
 נוספים" "פירוט ממשקים 

יובהר כי כלל הדרישות הינם חלק ממערכת 
 ניהול ועדה והמועצה לא תשלם עליהם בנפרד.

, 2פרק  41

 - 43עמוד 

, סעיף  44

5.4.22 

5.4.27 

נבקש הבהרתכם לסוג מערכות :  

פיננסיות, גביה, ומשפטית קיימות 

 במועצה. 

 . לעיל  25ראו מענה לשאלה 
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מיקום    
 במכרז 

 תשובה  שאלה

, 2פרק  42
,  44עמוד 
סעיף 

5.4.28 

ניהול וחישוב שומות מנוהל במודול 

השבחה הנו חלק ממערכת ניהול וועדה,  

לאור כך נבקש להוסיף הערה שבכפוף  

לקיום מערכת ניהול וועדה הכוללת מודול 

 השבחה 

 הערה מתקבלת.

, 2פרק  43
,  44עמוד 
סעיף 

5.4.31 

נבקש הבהרתכם לכוונה שהמערכת תדע 

אחרים. לטפל במיסי מקרקעין, ומיסים 

ואילו אגרות והיטלים אמורים להיות  

 מנוהלים במערכת נכסים.

מדובר בטעות סופר הסעיף יוסף תחת מודול 
 ניהול חיובים במערכת ניהול ועדה. 

, 2פרק  44
,  44עמוד 
סעיף 

5.4.33 

תהליך מעקב אחרי אישורי ההפקעות 
בוועדה )ניהול ישיבות( מנוהל ברמה של 

 ומודול ישיבות .מודול מעקב תב"ע 
נבקש כי תיוסף הערה שבכפוף לקיום   

מערכת ניהול וועדה הכוללת מודות מעקב  

 תב"ע. 

 הערה מתקבלת.

, 2פרק  45
,  45עמוד 
סעיף 

5.4.46 

נבקש לקבל דוגמא למבנה ספר הנכסים 
 הנדרש ע"י הוועדה. 

המועצה מבקשת לקיים את דרישות החוק 
תקנות הרשויות ומשרד הפנים בנושא ע"פ 

המקומיות )ניהול פנקסי זכויות במקרקעין( 
 יובהר כי המערכת תכיל שני רכיבים מרכזיים:
א. ספרור חד ערכי וניהול פרטי הנכס )כדוגמת  

גוש, חלקה, ייעוד, שטחים, זיהוי נכס, זיהוי מדי 
חשמל וכו'(  וניהול מסמכים מים, חיבורי  

מצורפים )דוגמת תיק בניין, אישור רישום 
 בטאבו וכו'(

ב. ניהול הקצאות בנכסים הכולל רישום מסודר  
של כל פרטי העמותות / המחזיקים בכל נכס 

עירוני לרבות חוזי שכירות, ביטוחים, תשלומים  
 וניהול תזכורות גמר תוקף.

, 2פרק  46
,  45עמוד 
סעיף 

5.4.52 

נבקש להוסיף שממשקים למערכות 
ממקורות חיצוניים יפותחו בכפוף לשיתוף 

 פעולה עם מקורות אלו.
 

 הערה מתקבלת.

, 2פרק  47
,  45עמוד 
סעיף 

5.4.54 

נבקש לקבל הבהרה איזו תוכנה לניהול  
 מסמכים עירוניים מותקנת במועצה. 

 לעיל.  25ראו מענה לשאלה 

, 2פרק  48
,  46עמוד 
סעיף 

5.2.2.6 

 נבקש כי ,

הדרישה לאישור מודד מסומך    .א

נושא זה קשור  –תוסר שכן

לבקרת איכות ולתיאום צפיות 

מהועדה וליווי של ועדות היגוי 

לנושאים של חוסר התאמה 

 ושיתוף עם החלטות הועדה. 

נבקש להבהיר  –פיסקה  אחרונה  .ב

כי הספק יבצע את התיקון ללא 

 פיצוי מכול סוג .

 החוק.הבקשה נדחית, אלו דרישות 



7 

מיקום    
 במכרז 

 תשובה  שאלה

, 2פרק  49
,  48עמוד 
סעיף 
5.6.9 

נבקש לדעת אילו רכיבים נידרש לפתח.  

נבקש גם להבהיר שכל פיתוח או תוספת 

 יתומחר בנפרד.

הרכיבים הנדרשים לפיתוח ו/או שיהיו קיימים 
ברשות הספק מפורטים בדרישות הממשקים בין 

קרקע,   ימערכת ניהול ועדה, מערכות תב"ע, ייעוד
ניהול השבחות, מערכת נכסי המועצה לבין 

 .GISמערכת ה 
יובהר כי המועצה לא תשלם בנפרד עבור  

 פיתוחים אלו. 
, 2פרק  50

,  48עמוד 
סעיף 

5.6.10 

 נבקש 

הבהרתכם לאפליקציות ו/או  .א

 התוספות  אותם נידרש להוסיף. 

יובהר כי לכל תוספת הדורשת  .ב

פיתוח תצורף אפיון ותמחור 

 נפרד. 

א. הכוונה לאפליקציית איסוף נתונים המפורטת 
 במחירון. 

יובהר כי המועצה לא תשלם בנפרד עבור  ב.
 פיתוחים אלו. 

, 2פרק  51
,  48עמוד 
סעיף 

5.6.11 

 נבקש ,

 הבהרתכם לגבי סעיף זה. .  .א

יובהר שלכל תוספת הדורשת  .ב

 פיתוח יצורף אפיון ותמחור נפרד.

מבנה ופורמט א. הספק יידרש להתאים את 
שכבות המידע הגרפיות לתקנים ו/או מוסכמות 

(, מפרטי 827הנהוגות בישראל כדוגמת מבא"ת )
משרד הפנים, מינהל התכנון ומודולים להקמת  

 שכבות כדוגמת שכבות לתשתיות זורמות.
ב. יובהר כי המועצה לא תשלם בנפרד עבור 

 פיתוחים אלו. 
 

, 2פרק  52
,  48עמוד 
סעיף 

5.6.13  ,
5.6.15 

נבקש  להבהיר כי באחריות  המועצה  

להעביר  מהספק הנוכחי לספק הזוכה, את 

הנוכחית, בפורמט  GIS-נתוני מערכת ה

 .  SHPסטנדרטי כגון קבצי 

 הערה מתקבלת.

, 2פרק  53
,  49עמוד 
סעיף 

5.6.15.9 

נבקש להבהיר כי הנתונים יוסבו ממערכת  

הנוכחית כפי שהם. קליטה מחדש  GIS-ה

 במפרט אחר מחייבת תמחור נפרד

ההבהרה מתקבלת. ההסבה תכלול העברת 
הנתונים ממערכת הקיימת למערכת הספק. 

הספק יידרש לבקרות כי כלל המידע הגרפי מעוגן 
לפי הקורדינטות התקינות וכלל המידע  

האלפאנומרי הועבר בשלמותו לרבות שדות 
 צורפים.הנתונים והקבצים המ

, 2פרק  54

  50עמודים 

- 53 ,

סעיפים  

56.16.1 – 

5.6.26 

נבקש הבהרתכם האם המידע קיים כבר 

ובאיזה פורמט. במידה ולא, נבקש 

הבהרתכם מי אחראי לקלוט את המידע 

 ובאיזה אמצעי זה צריך להתבצע. 

על הספק לקלוט אותו  –במידה וקיים 
מהמערכות הקיימות ברשות המועצה. במידה 

המועצה תפנה לקבלת הבנט"ל  –ולא קיים 
ממפ"י והספק יידרש לקלוט אותו בפורמט 

 הקיים במפ"י. 
האחריות לקליטת המידע, לבדיקה כי המידע 

הגרפי מעוגן בקורדינטות המתאימות וכן  
חלה   –לשלמות המידע האלפאנומרי הנלווה אליו  

 על הספק. 
, 2פרק  55

,  54עמוד 
סעיף 

5.6.28.2 

נבקש כי, מערכת החירום תבוסס על 

תוכנה שולחנית שהממשק הגרפי שונה,  

 אך היכולות זהות. 

 . לעיל 5ראו מענה לשאלה 

, 2פרק  56
,  54עמוד 
סעיף 
6.1.1 

  GIS-"נבקש להבהיר כי מערכת ה
וכי   WEBהנדרשת תסופק בממשק  

המערכות לניהול ועדה וניהול נכסים 
, כמקובל במערכות C/Sיסופקו בממשק 
 הפועלות בשוק".

 

 לעיל.  5ראו מענה לשאלה 
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מיקום    
 במכרז 

 תשובה  שאלה

, 2פרק  57
,  60עמוד 
סעיף 

6.16.4 

נבקש כי הדרישה תבוטל היות ותוכנת 

GIS  תפקידה להציג נתונים גיאוגרפיים

בלבד, ואינה תוכנה למודעות וחדשות, 

לצורך כך קיים האתר ההנדסי 

כפלטפורמה המאפשרת הודעות 

 מהמועצה". 

הכוונה לדרישות בפרק ממשק משתמש. בסעיף 
של הוועדה  זה ההפניה היא לאתר האינטרנט

 לתו"ב. 

, 3פרק  58
,  75עמוד 
 4.10סעיף 

נבקש כי, הסעיף יסויג לתכולת  מסמכי  

 המכרז המפורסמים בלבד. 

  –הכוונה למועצה מקומית  –חלה טעות סופר 
הסעיף מתייחס  –קדימה צורן. לעניין הדרישה 

למכרז דנא בלבד ולא לכלל התשתיות של 
 המועצה שאינן בתכולת המכרז.

, 3פרק  59
,  75עמוד 
 4.15סעיף 

לאור תקנות השבים המגבילות את הספק 

בבקשה לקבלת מידע בדבר היעדר רישום  

פלילי ממנהליו, מורשה החתימה וכו'... 

 נבקש כי הסעיף ימחק.

 הבקשה נדחית.

נבקש להוסיף סעיף חדש בו התחייבויות   3פרק    60

הספק יסופקו בכפוף למגבלות מגיפה ו/או 

הגבלת פעילות מכול סוג שאינה קשורה  

 לספק במישרין ו/או בעקיפין.

בתקופה של הגבלות מכול סוג כגון סגר  

אשר יש בהם להביא לכדי פגיעה במתן 

השירותים שאינם באחריות הספק, לא 

חוזה הפרה  ימצא הספק כמי שהפר את ה

יסודית שיש עמה ביטול והפסקת  

חילוט ערבות, ופיצוי בגין   ההתקשרות,

 כול נזק או הוצאה מכול סוג.

 הבקשה נדחית.

, 4פרק  61
, 100עמוד 
סעיף 

04.080 

תיחום לאזור  מהו נבקש הבהרתכם 

קמ"ר ? האם   11קמ"ר או  7הצילום האם  

נבקש   – תחום שיפוט או ריבוע חוסם? 

 . פוליגון לשטח הנדרש לצילום לסמן

 קמ"ר. 10.23שטח השיפוט של המועצה הינו 
 קמ"ר 7 -השטח הבנוי הינו כ

הדרישה היא לצילום כלל שטח השיפוט של 
הבנוי או לצילום השטח   1:1250המועצה בקנמ 

 . 1:500בקנמ 
סימון הפוליגון לשטח הנדרש יועבר עם ההזמנות 

 שתצאנה לספק מעת לעת.
יובהר כי התשלום לספק יותאם באופן יחסי 

בהתאם לקמ"ר בפועל שיצולם לפי בסיס  
 . 04.090, 04.080התמחור שירשום בסעיפים 

, 4פרק  62
, 100עמוד 
סעיף 

04.080 ,
090 

בחלופה של צילום  נבקשה הבהרתכם 

  5צילום של   תרזולוציי=   1:500בקנמ 

ס"מ לפיקסל מבקשים גם צילום אלכסוני  

האם המחיר המקסימלי כולל אספקת  –

 צפיין לשנה ? 

  04.080הדרישה לצילום אלכסוני מפורטת בסעיף 
בלבד. המחיר יכלול עלות צפיין לכל תקופת 

 ההתקשרות עם הספק )ולא לשנה(. 
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מיקום    
 במכרז 

 תשובה  שאלה

, 4פרק  63
, 100עמוד 
סעיף 

04.300 

נבקש לעדכן שורת מחיר זו, מגוש בודד  

לעדכון חלקה, היות ועדכון חלקה בגוש 

דורשת עבודה א"נ וגרפית ונדרש לשנות 

את עץ הקשרים מחלקה זמנית לחלקה  

סופית ולשנות בגרפי את הפרצלציה או 

 להעביר חלקות מגוש לגוש ועוד. 

 הבקשה נדחית.

ערבות  64
 ביצוע 

נספח א' 
להסכם  

 התקשרות

מבקשים לבחון אפשרות להקטין ערבות 

 אש"ח כמקובל  15ביצוע ל 

מצ"ב נוסח ערבות הביצוע  הבקשה מאושרת,
כאשר יורחבו  המועדכן יחד עם זאת, יובהר כי

השירותים והספק יידרש להפעיל מערכת לניהול  
 9בעמוד  9.3.3ועדה במועצה )כאמור בסעיף 

למפרט  33בעמוד   2.2למסמכי המכרז וסעיף 
הטכני(, יידרש המציע להמציא ערבות נוספת על  

₪ בהתאם לנוסח נספח א' להסכם  22,000סך 
  18.3ההתקשרות ובתוקף כאמור בהוראות סעיף 

 להסכם. 85 בעמוד
 

 
  :כללי

 
, לא יתקבלו הצעות שיוגשו  12:00בשעה  14.06.2021יובהר כי המועד האחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך  .1

 לאחר מכן.

 . 12:00בשעה  06.202101.ניתן לשלוח שאלות הבהרה נוספות עד לתאריך  .2

הסעיף, במקום המילים: "בנוסח נפלה טעות סופר. בסיפא    13בעמוד    13.4.2בסעיף    הבהרה מטעם המועצה:  .3

  נספח ב' במדויק המצורף לחוזה", יירשם : "בנוסח נספח א' במדויק המצורף להסכם ההתקשרות". 

ההבהרות במסמך הבהרות זה מחייבות את כל משתתפי המכרז, גוברות על האמור במסמכי המכרז ומהוות  .4

 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

ך הבהרות זה, ביחס למסמך ממסמכי המכרז, יחול השינוי בהתאמה על כל  ככל שנערך שינוי במסגרת מסמ .5

 מסמכי המכרז על נספחיהם, אף אם לא צוין הדבר במפורש.

על .6 כדין  חתום  כשהוא  הנ"ל,  ההבהרות  מסמך  את  להצעותיהם  לצרף  המציעים  החתימה  -על  מורשה  ידי 

 מטעמם.

  בהצלחה למשתתפי המכרז.  תמאחל ועצההמ .7

 
 בכבוד רב,
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 1מסמך 

  מפרט דרישות פונקציונאליות -2תוספת לפרק 

 פירוט ממשקים נוספים 

 ממשק רישוי זמין  .1

 
 המערכת תכיל מודול המנהל את הממשקים המקוונים למערכת רישוי זמין של מינהל התכנון. 

הורדת הבקשות הממשק יכיל את כלל הפונקציונליות הניתנת ליישום מול מערכת רישוי זמין, לרבות אך לא רק, 
על גרסותיהן השונות, יצירת בקשות במערכת ניהול ועדה באופן אוטומטי, סנכרון מספרי בקשות, גרסאות, פרטי 

המבקש והצלבת נתונים בין הקיים במערכת ניהול ועדה, לבין המידע שהועתק ממערכת רישוי זמין, ניהול  
וטומטית של מנגנון תזכורות / התראות בדבר  הבקשות על פי גרסאות במערכת, מענה לבקשות לרבות הפעלה א

תאריכי יעד למתן תשובות לעורך הבקשה, משלוח דוא"ל ומסרונים לעורך הבקשה בשלבי הקליטה והטיפול 
השונים בבקשה, "דחיפת" מידע עדכני ורציף ממערכת רישוי זמין למערכת ניהול ועדה, ניהול וטיפול בממשק 

 מערכת ניהול ועדה. מפ"י הכולל העברת מידע ממודדים ל
מודול ניהול ממשקים למערכת רישוי זמין יכלול פיתוחים והתאמות עתידיות ללא תשלום נוסף )מעבר לתשלום  

 החודשי( בהתאם לפיתוחים, תהליכים והוספת תכונות ואפשרויות חדשות במערכת ממשק זמין.
להרשאות ו/או פיתוחים ו/או יכולות מערכת המודול יכיל תכונות העברת מידע דו כיווני בין המערכות בהתאם 

ניהול זמין. מודול ניהול הממשקים יעודכן מעת לעת וזאת בהתאם להפצת גרסאות מערכות רישוי זמין ו/או 
 פיתוחים ייעודיים שבוצעו על ידו לוועדות תכנון ובניה.

לות אבטחת המידע וסריקת המודול יכיל כלי בדיקות תקינות קבצים המועברים ממערכות רישוי זמין וכן יכו
לגילוי ומחיקת רוגלות, סקריפט הפעלה,   SANDBOXו  WAFוירוסים באמצעות כלי אבטחה כדוגמת  

 השתלטות וכיו"ב. 
המועצה רשאית לקבוע עם הספק פגישות עבודה ליישום והטמעת תכונות, תהליכים ו/או מידע נוסף הנדרש 

 עדה וזאת כחלק מהשירות החודשי. להעברה בין מערכות רישוי זמין למערכת ניהול ו
 

 תהליך טיפול בתוכניות לצרכי רישום )תצ"ר(  .2

 
 כללי:

המערכת תנהל תהליכים, לרבות סטטוס של כל פעילות, לטיפול בבקשות לצרכי רישום )תצ"ר( לטובת שינוי 
ספרי  החלוקה בקרקע בין הבעלים השונים ו/או בקשות להגדרת בעלויות בקרקע. תוצר התהליך הוא עדכון 

המקרקעין )טאבו( בדבר החלוקה מחדש לתתי חלקות / מגרשים וזאת לאחר אישור יו"ר הוועדה והגשת התצ"ר 
למפ"י. המערכת תכיל גם ממשק קליטת מידע ויצירת תהליך / משימות ממערכת טפסים דיגיטליים שתופעל  

 באמצעות הספק באתר האינטרנט של הוועדה. 
 

 פירוט דרישה:

 תהליכים, סטטוסים ובקרות הבאות של מגיש הבקשה:המערכת תנהל את ה
 הבקשה לתצ"ר תכלול תוכנית מדידה מאושרת על ידי מודד מוסמך בהתאם להנחיות מפ"י.  .א

 תיוק / צירוף נסח טאבו עדכני במערכת .ב

הגשת תשריט חלוקה / איחוד וחלוקה לצורכי רישום לרבות עותקים, חתום ע"י הבעלים הרשומים בנסח  .ג

 התצ"ר. והמודד עורך 

אישור התצ"ר על ידי הגורם המאשר בוועדה. במידה ונדרשים שינויים / תיקונים תועבר הבקשה לסטטוס   .ד

 "הוחזר למבקש לתיקונים". 

 הבאת התצ"ר המאושר לסדר היום במליאת הוועדה ואישורו.  . ה

 ולמפ"י. העברת התצ"ר החתום לידי המבקש. המבקש יעבירו ללשכת רישום המקרקעין )טאבו(  .ו

קבלת "מפת תמורה" ונסח טאבו עדכני מהמבקש ועדכון המידע האלפאנומרי והגרפי במערכת ניהול ועדה   .ז

 .GISובמערכת ה 
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 תהליך ניהול השבחות ומעקב ניהול תהליך השבחה  .3

 
 כללי:

אחרת מטרת הפעלת התהליך היא לניהול תהליך השבחת מקרקעין בדרך של הגדלת זכויות בניה ו/או בכל דרך 
 אשר בגינה ערך המקרקעין גדל ביחס לשומה מקורית בטרם תהליך ההשבחה. 

 
 פירוט דרישה:

מערכת ניהול ועדה תכיל תהליך לניהול השבחות ומעקב ניהול תהליך ההשבחה. תוצרי התהליך הוא הפקת היטלי 
המערכת תכיל  השבחה לבעלי הנכסים לאחר הסרת עררים וממשק העברת חיובים למערכת הגביה של המזמין.

גם ממשק קליטת מידע ויצירת תהליך / משימות ממערכת טפסים דיגיטליים שתופעל באמצעות הספק באתר  
 האינטרנט של הוועדה. להלן הרכיבים הראשיים הנדרשים בתהליך:

ייזום תהליך השבחת נכס בהתאם לתהליך אישור תב"ע חדשה או תהליכים סטטוטוריים אחרים מהם  .א

 כויות בנכסים קיימים / עתידיים. נובעים הגדלת ז

העברת משימות  .ב לרבות  בהתאם  מקרקעין    / הנכסים  של  שווי  להערכת  הוועדה  מטעם  שמאים  הפעלת 

 לשמאי וקבלת דוחות שמאי.

תהליך טיפול בבקשות לפטור מהיטל השבחה לרבות תהליך ניהול משימות פנימי בוועדה לרבות אישור  .ג

 במליאת הוועדה. 

 ם מצד בעלי הנכסים לרבות שמאי מכריע. תהליך טיפול בעררי .ד

 תזכורות לטיפול בסטטוסים / תהליכים שלא הסתיימו. . ה

הקמת טפסים דיגיטליים, לכל הפחות, בנושאים הבאים הקשורים להשבחה )המזמין יגדיר באפיון מפורט   .ו

בית   עם הספק את מבנה הטופס והשדות למילוי(: בקשה לפטור מהיטל השבחה, בקשה לרישום / תיקון צו

וכו'(, העברת זכויות   38לחוק תו"ב )העברת זכויות, פינוי בינוי, תמ"א    19משותף, בקשות לפטור לפי סעיף  

בנכס, התחייבות לפטור מותנה, פירוט שטחי בניה לחישוב היטל השבחה והיטלים נוספים, בקשה לפיצויים  

 לחוק תו"ב.   197לפי סעיף 

 מערכת ניהול ארכיון מסמכים .4

 
 כללי:

הינה לטובת השגת היעדים  GISמטרת הפעלת מודול ניהול ארכיון וקישורו למערכת ניהול ועדה ומערכת ה 
 הבאים:

נגישות קלה ונוחה למסמכי הוועדה בין היתר למסמכי החלטות, אישורים, דוחות פיקוח ותיקי בניין )להלן  .א

 ( הסרוקים / מתויקים אלקטרונית במודול זה.המסמכים

 שמירה וגיבוי המסמכים הפיזיים הקיימים בארכיב הוועדה.   .ב

קישור המסמכים הסרוקים למערכת ניהול וועדה הקיימת ולמערכות אחרות בוועדה לטובת נגישות המידע  .ג

 לציבור ולמחלקות הוועדה. 

 
 פירוט דרישה:

 המודול יכיל לפחות את כלל היכולות הבאות: 
בפורמט פתוח )כדוגמת מסמכי טקסט, מסמכי אופיס, תוכניות ו/או מסמכים    PDFAיכולות חיפוש מסמכי   .א

CAD   : וכו'( בהם ניתן לחפש לפי מילים, ביטויים וכללים לוגים לחיפוש מסמכים לרבות חיפוש בשפות

 עברית, אנגלית ו/או מעורב. 

המצורפים בתוך קבצים   JSONאו    XMLו/או מפתוח שדות בתצורת    meta-dataיכולות חיפוש תגיות   .ב

 וקים.סר
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נפרד של המסמך תוך אפשרות לעיין בו באמצעות קורא   .ג ו/או תצוגה בחלון  הצגה מקדימה של המסמך 

( )reader / viewerקבצים  בוועדה  הקיימים  ו  pdf, office, cad( מהסוגים  אופיס  קבצי   ,open office  ,

הפחות: גלילה, הדפסה,    (. הקורא יכיל תכונות הבאות לכלtiff, png, jpgתמונות בפורמטים שונים כדוגמת  

 הגדלה / הקטנה, סימון הערות, הדגשה של מילים. 

מספר  .ד או  קובץ  העלאת  יכולת  הפחות  לכל  יכיל  לארכיב  העלאת מסמך  : מסך  יחידניות  יכולות ארכוב 

מ"ב לקובץ יחיד )לדוגמא מספר קבצי סריקה של גרמושקה(, הגדרת מילות    50קבצים קשורים עד נפח של  

ת נושאים מוגדרת מראש, יכולת הגדרת מספר מילות מפתח שונות, יכולת הוספת הערות מפתח מתוך רשימ

 טקסטואליות נוספות. כלל שדות והערות המצורפות לקובץ יהיו ברות חיפוש במודול זה. 

מתוך מאגר מסמכים / תיקיית מסמכים לרבות העלאת   batchיכולות ארכוב באצווה: העלאת מסמכים ב   . ה

 לפי מפרט הגדרת שדות שיוגדר על ידי הספק.  csv, json. Xmlקובץ המצורף באקסל,    קובץ מפתוח לכל שם

מפתח נושאים נדרש במודול ארכיון : יכיל לכל הפחות את הנושאים / מפתחות הבאים. המזמין רשאי  .ו

כפילות: "מסמכים כספיים", "מסמכים כתנאי לטופס   ובלבד שלא תיווצר  נוספים  נושאים  /   4להוסיף 

תעודת גמר",  "החלטות/ דיוני וועדה / תיק מידע", "מסמכי תנאים להיתר כולל חישובים סטטיים",  "  

תכתובת כללית", "מסמכי בעלויות", "תכתובות פנימיות", "אישורי גורמים ורשויות", "דף היתר בנייה",  

"קבלה  לתשלום",  "דרישה  חתומה",  לא  גרמושקה   " גרמושקה",   / חתומה  הגשה  "היטל "תכנית   ,"

השבחה", "אישור פקע"ר", "אישור כב"ה", "תכתובת רמ"י", "אישור איכ"ס", "אישור רשות העתיקות", 

"אישור חברות תקשורת )בזק / סלקום / הוט / פרטנר"(, "אישור משרד הבריאות", "אישור יועץ תנועה", 

",  4מסמכים נלווים לטופס  "אישור יועץ בטיחות", "אישור קונסטרוקטור", "מסמכים נלווים לבקשה", "

חומר    -תלונה", "פיקוח    –"תכתובת פנימית", "תכתובת חיצונית", "שומה", "תוכנית תנועה", "פיקוח  

זימון לבית משפט",   -כתב אישום", "פיקוח    -צילומים", "פיקוח    –דוח פקח", "פיקוח    -חקירה", "פיקוח  

טי",  "צו הריסה מנהלי", "צו הריסה שיפוטי",  "החלטת בימ"ש", " צו הפסקה מנהלי", "צו הפסקה שיפו

"נסח  תכנוני",  "מידע  ופיקוח",  אכיפה  ליחידת  "דיווחים  דין",  "גזר  משפט",  בבית  דיונים  "פרוטוקול 

טאבו", "תשלום בגין היטל השבחה",  "שומות שמאי",  "בקשה להיטל השבחה", "ועדת ערר", "תיקי 

 ו", "בקשה להעברה בטאבו",  "חוזה / הסכם נסח טאבו". ","אישור חתום לטאב197הפקעה לפי סעיף 

 המערכת תכיל יכולות הדפסה וייצוא הנתונים והקבצים במבנה אחיד למערכת ניהול מסמכים חיצונית.   .ז
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2מסמך   
 מפרט דרישות פונקציונאליות -2תוספת לפרק 

 שיטת העבודה להקמת המערכת  1

 כללי  1.1

הנדרשים לביצוע בתחילת הפרויקט ובכל מקרה בו העירייה תבקש להוסיף ו/או לשנות סעיף זה מגדיר את השלבים  

 מתכולות העבודה המוגדרות במכרז זה.

 שלבים   1.2

 כל שלב יאושר בצורה רשמית על ידי העירייה ובכך תתאפשר מעבר ותחילת פעילות על השלב הבא.

 פגישת התנעה; 1.2.1

 ניהול התקנת מערכת בסיסית;  1.2.2

 :אפיון תהליכי עבודה 1.2.3

 (; PDRתכנון ראשוני ) •

 (. CDRתכנון מפורט ) •

 מימוש ויישום: 1.2.4

 שלב מימוש, התקנה, התאמות ממשקים ואינטגרציה; •

 שלב הבדיקות; •

 שלב הדרכה והטמעה.  •

 הפעלה;  1.2.5

 שירות, תמיכה, תחזוקה והאחריות. 1.2.6

 

 תקופת ההקמה  1.3

 כללי  1.3.1

 הספק נדרש לקיים פגישות ניהוליות וטכניות תוך כדי הפרויקט.  •

הספק נדרש בכל תחילת שלב ובכל אבן דרך להציג לוח זמנים מפורט )תכנית עבודה כולל משימות של  •

הספק ובקשות מהעירייה(, ואת כל התוצרים והמסמכים הנדרשים לאבן הדרך כמוגדר בהגדרת תכולות 

 העבודה. 

 

 פגישת התנעה  1.3.2

משימות  • מדויקים,  )תאריכים  הזמנים  לוח  הפרויקט,  צוות  את  להציג  ההתנעה  בפגישת  נדרש  הספק 

( ותכנון ראשוני  עבודה  ובקשות מהעירייה( לביצוע הפרויקט, תכנית  כלל PDRהספק  ואת  ( למערכת 

 המרכיבים בפרויקט לרבות מפרטים טכניים של הציוד המוצע. 

 העירייה תציג את דרישותיה. •
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 עילות ותכנית עבודהניהול הפ 1.3.3

הספק נדרש לתכנן ולנהל באופן שוטף תכנית עבודה )גאנט( בהתאם ללוח הזמנים, שלבים ואבני הדרך  •

נדרש להכין תכנית עבודה מפורטת לכלל המשימות הנדרשות  )המפורטות מטה(. הספק  של הפעילות 

 לביצוע לכלל השלבים והתהליכים בפרויקט ולהציגה.  

בתכ • להציג  נדרש  בדיקות, הספק  אינטגרציה,  ממשקים,  אפיון   / התאמות  התכנון,  את  העבודה  נית 

 הדרכה והטמעה של כלל מרכיבי המערכת.

כלל  • את  לבצע  מתחייב  הספק  זה.  חוזה  נשוא  השירותים  תפעול  לניהול,  הבלעדי  אחראי  הינו  הספק 

ך במועדם, הכול הפעילויות ולפסק את השירותים נשוא מכרז זה על נספחיו וכן לעמוד בכל אבני הדר

 לשביעות רצון העירייה. 

 

 ניהול התקנת המערכת הבסיסית  1.4

הספק הזוכה יציג את היישומים, המימוש והפעילות שביצע לגופי תשתיות תחבורה במסגרת הפרויקטים   1.4.1

השונים אשר הוצגו על ידו כמענה למכרז. העירייה תבחר את הפתרון המתאים ביותר עבורה מבין הפתרונות  

 ועל בסיסו יתבצעו ההתאמות )כפי שמפורט בהמשך פרק זה(. שהוצגו לה 

,  או בענן הספקהספק יספק את הרישיונות ויבצע התקנה של הרישיונות על בסיס מערך המחשוב של העירייה   1.4.2

  -ההפעלה הראשונית והתאמת המערכת לדרישות נציגי העירייה לשלב זה. המערכת תותקן בשתי סביבות  

המערכת  מבחינת  זהות  תהיינה  הסביבות  ייצור.  וסביבת  בדיקות(  לסביבת  גם  )שתשמש  פיתוח  סביבת 

 והמודולים הקיימים. 

ר מול נציגי העירייה בשלב  הספק ימנה אחראי מטעמו אשר ירכז את עבודת ההתקנה וישמש כאיש הקש 1.4.3

 ההתקנות. 

 עבודת ההתקנה תתבצע ברצף עד להשלמתה.  1.4.4

 ניהול התקנת המערכת הבסיסית יבוצע כשלב ראשון בפעילות ואחריו יבוצעו כל הסעיפים מטה.  1.4.5

 

 אפיון תהליכי עבודה  1.5

הזמנות פרטניות להלן מוגדר אופן ביצוע כל שלב ו/או פרק מתכולות העבודה, קרי התקנת המערכת הבסיסית ו/או  

 ו/או הזמנות יישומי צד שלישי ו/או הרחבות ועוד )להלן: "חבילת עבודה"(. 

 :ביחס לכל חבילת עבודה יבוצעו השלבים הבאים המפורטים מטה עם ההתאמות הנדרשות

 

 כללי  1.5.1

הפרויקט הנדרש למימוש במסגרת מכרז זה יכלול אפיון מפורט של המערכת )מעבר למוגדר בחבילת  •

 ימוש ויישום, בדיקות, התקנות, הדרכה והטמעה. הבסיס(, מ

 הספק נדרש לאפיין את המערכת / חבילת עבודה ככל שנדרש ע"י למידת הצרכים והדרישות מהעירייה.  •

 תהליך הגדרת חבילת העבודה כולל את כל השלבים המופיעים בסעיפים. •
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 PDR (Preliminary Design Review) –סקר תכנון ראשוני  1.5.2

 להכין תכנון ראשוני שיכלול נושאים ניהוליים ונושאים טכניים. הספק נדרש 

 

 : נושאים ניהוליים להצגה

הספק נדרש להציג לאישור העירייה את המבנה הארגוני של צוות העבודה לביצוע הפרויקט. הספק נדרש  •

 להציג, מבנה ארגוני שכולל לפחות את בעלי התפקידים הבאים:

)חב • ו/או תת פרויקט  )מנהל פרויקט  לניהול הפעילות  Point Of Contactילת עבודה( מטעם הספק   )

נושא  וללוח הזמנים. הצגת האחראי על  ודרישות העירייה בהתאם למשימות  שיהיה זמין לכלל צרכי 

אפיון, מימוש ויישום, ממשקים ואינטגרציה, בדיקות, הדרכה והטמעה, הפעלה, אחר )בהתאם לפעילות  

 המתוכננת והנדרשת(.

הספק שיהיה אחראי על שירות התמיכה, תחזוקה והאחריות )לאחר תקופת ההקמה / סיום   מנהל מטעם •

 (. 1.2כלל השלבים המופיעים בסעיף 

 .1.3 י התפקידים כפי שהם נדרשים בסעיף בעל •

לעיל, לרבות אומדן  1.3.3הספק נדרש להכין תכנית עבודה בהתאם לדרישות תוכנית עבודה, ראה סעיף   •

 שעות העבודה הנדרשות. 

לטיפול   • והנהלים  לשירות  הטכני  המוקד  תיאור  את  שכוללת  השירות  אמנת  את  להציג  נדרש  הספק 

 בתקלות וסיווג של סוגי התקלות על פי רמות חומרה.

 ו רק לאחר אישור השעות ע"י העירייה. הספק יחל את עבודת •

 

 

 :נושאים טכניים להצגה

, העירייה תבחן באמצעות תכנית זה   מסמךב  הספק נדרש לתאר את תוכנית העבודה להקמת התוצרים •

 העבודה את רמת המענה והתאמתה ללוחות הזמנים. 

וחות, בקרות  הספק נדרש לתאר כיצד ימומש ממשק המשתמש, השרת, מבנה השכבות, טפסי המידע, ד •

 ותהליכים למימוש המערכת / חבילת עבודה. 

גורמים  • ע"י  המופעלות  העירייה  של  המידע  למערכות  הממשקים  של  טכני  מענה  להציג  נדרש  הספק 

 חיצוניים )יישומי צד שלישי(, לרבות אופי הממשק ותוכנית היישום )ניהולית וטכנית(. 

חב •  / למערכת  האפיון  עקרונות  את  להציג  נדרש  ודרישות הספק  צרכי  את  שלמד  לאחר  עבודה  ילת 

 העירייה. 

רשימת נושאים ו/או דרישות טכניות מהעירייה )דרישה ו/או נושא שלא יוצגו ו/או יאושרו יהיו באחריות  •

 הספק(.  

 להלן.  1.7.1הספק נדרש להציג תכנית בדיקות עקרונית בהתאם לדרישה בסעיף   •

 להלן.  1.7.2הספק נדרש להציג תכנית הדרכה והטמעה עקרונית בהתאם לדרישה בסעיף  •
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 CDR (Critical Design Review)סקר תכנון מפורט  1.5.3

)ני שהוצגו  הנושאים  כל  את  שיכלול  מפורט  תכנון  ולהציג  להכין  נדרש  בתכנון הספק  וטכניים(  הוליים 

 הראשוני ו/או שהתבקשו להיות מוצגים כחלק מההתייחסות לתכנון הראשוני ובדגש על:

 הספק נדרש להציג את העיצוב הגראפי )כולל הקרטוגרפיה( של המערכת / חבילת עבודה . •

 הספק יפרט את התהליכים והפונקציות במערכת / חבילת עבודה . •

ה ותכונותיהם בהתאם לדרישות המערכת. ככל שיהיו חבילות עבודה  הספק יפרט מהם חבילות עבוד •

 שאינן נדרשות במסגרת מכרז זה, הספק יידרש להגיש פירוט כיצד משתלבות חבילות עבודה אלו. 

הספק יכין אפיון פונקציונאלי ותפעולי מפורט שיכלול מסמך מערכת שכולל ממשק משתמש מפורט של  •

 כים, עיצוב, תפריטים ופקדים לכלל סוגי המשתמשים של המערכת. כל התהליכים ותתי התהליכים, מס

 תכנון מפורט של רכיבי הרשת ואבטחת מידע )ארכיטקטורה(. •

למערכות  • והממשקים  המשנה  מערכות  כל  ושל  המערכת  של  מערכת(  )ארכיטקטורת  מפורט  תכנון 

 העירייה וכלל המשתמשים. 

 של כל מערכות המשנה והממשקים(. אפיון טכני מפורט )שכולל את כל מרכיבי המערכת ו •

 תכנית בדיקות מפורטת, תכנית ההטמעה וההדרכה מפורטת ותכנית אינטגרציה מפורטת.  •

 תכנית אחזקה מונעת לתקופת השירות והאחריות. •

השרתים   • לתצורת  להתייחס  יידרש  בשרתי הספק  תותקן  המידע  ומערכת  במידה  ידו  על  הנדרשים 

 ר ליבות עיבוד, זיכרון ואחסון בכל שרת וכן מערכות הפעלה נדרשות, העירייה. הדרישות יהיו ברמת מספ

בדגש על תצורת מעבדים, זיכרון ורכיבים נוספים, זאת לאחר חישוב עומסים בהתאם לדרישות מערכת, 

 משתמשים, דוחות בקרות ותהליכים הנדרשים בהתאם להיקף הדרישות הצפוי וכיו"ב. 

ספק יידרש לעמוד בדרישות רמות שירות להפעלת המערכת, ה  –במידה והמערכת תופעל מענן הספק   •

לזמני תגובה, גיבויים ואבטחת מידע ולהספקת נפח אחסון מתאים לצרכי העירייה בתוספת של לפחות  

1TB .אחסון תמונות, מסמכים וקבצים מקושרים / מצורפים למסכי המערכת 

הפונקצי  • בדרישות  שינוי  לבצע  הזכות  את  לעצמה  שומרת  ההעירייה  בשלב  שאושרו    PDRונאליות 

 בעקבות נהלים ו/או הנחיות משפטיות של העירייה. 

לא מחייב באותו   –)ואישורו על ידי העירייה    CDRסיום שלב התכנון המפורט יהיה במסגרת יום סקר   •

 מועד(.  

אישור של התכנון המפורט מאשר לספק לבצע רכש, התאמות, ממשקים ואינטגרציה ועוד על פי הצורך   •

 למימוש תכולות העבודה וההסכם. 
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 רכש תכנות 1.6

 רכש התכנות יבוצע כחלק מחבילת הבסיס. 1.6.1

ו/או חבילות עבודה ו/או יישומים  כנות  והעירייה רשאית בכל שלב, מעבר לשלב רכישת הבסיס, לרכוש ת 1.6.2

 המחיר.. על רכש זה תשלם העירייה את תקורת הרכש כפי שמופיעה בטופס הצעת יםנוספו/או פיתוחים  

 מימוש ויישום 1.7

 מימוש ויישום  1.7.1

  CDRהספק נדרש לבצע מימוש, התקנה, התאמות ממשקים ואינטגרציה בהתאם למאושר לו ע"י העירייה בשלב ה  

 .1.5.3כמפורט בסעיף 

 

 בדיקות 1.7.2

של  הזמנים  ולוח  תכניות  שכוללות  בדיקות,  תכנית  להכין  נדרש  הספק  למערכת.  בדיקות  לבצע  נדרש  הספק 

הבדיקות, שיטות הבדיקה, צורת הבדיקה וכל משאבי הבדיקה והתמיכה האחרים הנדרשים )כ"א, אמצעים, אחר(. 

הפעילות( ובגמר הבדיקות מסמך )טכני ותפעולי(, בדיקות בתהליך )בדיקה תוך כדי    STPהספק יכין מסמך בדיקות  

 ( חתום על ידי מנהל הפרויקט ואיש אבטחת האיכות של הספק. STRבדיקות )מסמך 

 

 

 STP (Software Test Plan)תוכנית הבדיקות 

 הספק נדרש להכין מסמך תוכנית הבדיקות ליישום )המערכת( ולבסיס הנתונים. 

 המסמך יכיל לפחות את:

 יעדי הבדיקות. •

 הבעיות הצפויות. תיאור  •

 הסיכונים הרלוונטיים לביצוע הבדיקות.  •

 תיחום הבדיקות. •

 בהתאם לדרישות העירייה.  נושאים נוספים •

 

 : בדיקת המערכת / חבילת עבודה

 הבדיקות יתבצעו על סביבת הפיתוח ואחר כך בהתאם לאישור על סביבת הייצור. 

 הבדיקות שתבוצענה תכלולנה לפחות:

 (. GUIמשתמש גרפי )בדיקות ברמת ממשק  •

 בדיקות ברמת האפליקציה.  •

 בדיקות שהפונקציות פועלות באופן תקין בכל תרחיש אפשרי.  •

 (Data Baseבדיקות ברמת הקבצים הפיזיים ) •

 בדיקות דוחות, בקרות ותהליכי עבודה.  •

 הקישורים למערכות חיצוניות ומרכיבים פנימיים פועלים כראוי. •

 גדרו.עמידה בדרישות מידור והרשאות שהו •
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 עמידה בעומסים וזמני תגובה שנקבעו.  •

 יכולת התאוששות ממקרי כשל.  •

 יכולות גיבוי ושיחזור.  •

תיעוד  ולספק  להתאים  הספק  באחריות  להכין,  הספק  שבאחריות  האפיון  מסמך  על  יתבססו  המערכת  בדיקות 

 מעודכן כתוצאה מהשינויים והתוספות שייווצרו בשלב הבדיקות.

 

 STR (Software Test Report)מסמך סיכום בדיקות 

 הספק נדרש להכין מסמך תוכנית הבדיקות ליישום )המערכת( ולבסיס הנתונים. 

 המסמך יכיל לפחות את:

 תיאור בדיקות לפי רמה ותת רמה. –נושאי הבדיקות  •

 מתודולוגיות בדיקה. •

 אישור הבדיקות 

הספק   יבצע  ואינטגרציה,  ממשקים   / התאמות  ההתקנות  ביצוע  מסירתה בגמר  טרם  למערכת  ובדיקות  הרצות 

 על פי הנקודות כדלהלן:  לבדיקת העירייה

 תוצאות הבדיקות יתועדו, ירוכזו במסגרת דו"ח מסכם ויוצגו בפני נציגי העירייה.  •

 הספק יכין סביבת בדיקות והתקנות מתאימה לבדיקות, באתר בדיקות שיוכתב ע"י העירייה.  •

 בכל הנוגע לבעיות טכניות.  הספק ייתן תמיכה מלאה לצוות הבדיקות •

 הספק ייתן תמיכה בפתרון בעיות שתצופנה במהלך הרצת הבדיקות. •

 הספק ייתן מענה לשינויים דחופים במהלך הבדיקות. •

 הספק ייתן מענה לביצוע שינויים כתוצאה מתוצאות הבדיקות. •

 

 הדרכה והטמעה )ספרות תפעול, תחזוקה, תיק עדות, תיעוד תוכנה והדרכה( 1.7.3

 רש להכין תכנית הדרכה והטמעה שכוללת לוח זמנים ונושאים לביצוע הדרכה )תפעולי וטכני(. הספק נד

כלל   על  הסבר  לכלול  צריכה  והטמעה  הדרכה  תוכנית  בעברית.  להיות  נדרשים  והטמעה  הדרכה  ותוכנית  תוצרי 

 התוצרים: 

יעור )כולל שימוש נדרש להכין רשימה של נושאים ותתי נושאים שיוצגו בכל נושא להדרכה / ש  -מצגת   •

 ברשימת תוצרי ההטמעה(. 

נדרש להכין רשימה של הנושאים לתרגול )כולל נושאים לאיתור   -חוברת תרגול / חוברת תמיכה בהפעלה   •

 On  –תקלות( ומה הנושאים שיתורגל בזמן ההדרכה ומה בזמן תהליך התפעול השוטף בליווי הספק  

the Job Training (OJT .) 

תוכנה   • הממשקים   –תיעוד  לרבות  והיישום  המימוש  בשלב  שבוצעו  תוכנה  תיעוד  מסמך  להכין  נדרש 

 והאינטגרציה למערכות אחרות.

ותחזוקה   • תוכנה  תפעול,  ובספר   -ספרות  התפעול  בספר  שיוצגו  והנושאים  הכותרות  את  להציג  נדרש 

 (. התחזוקה )תיק תפעול מערכת, גיבוי, שיחזור, ניהול טבלאות, הוספת משתמשים וכדומה

-Onמדריך כללי למשתמשי המערכת שיקושר לתפריט העזרה בעת תפעול המערכת    -מדריך למשתמש   •

Line .במערכת ויהיה זמין גם כמסמך על ידי המשתמש 
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הספק נדרש לבצע הדרכה והטמעה לכלל מפעילי ומשתמשי העירייה עד רמת שליטה מלאה ושביעות  •

מקצוע במיומנות  ביטוי  לידי  שבאה  העירייה  איכותית רצון  מבחינה  עבודתם  את  לבצע  שתאפשר  ית 

 ובזמן. 

 בכל שדרוג / התקנת חבילת עבודה חדש, הספק יבצע הדרכה. •

ימי עבודה מיום דרישת   10מועד ההדרכה יתואם מראש בין המנהל והספק. המועד שייקבע יהא בתוך   •

 המנהל.  

 ההדרכה תכלול לפחות את הנושאים הבאים: •

o  המודולים, סביבת העבודה, בקרות, דוחותהמערכת, הכרת . 

o   .תפעול שוטף 

o .טיפול ראשוני בתקלות 

 

 ההדרכה תינתן בחצרי העירייה או במקום אחר עליו תחליט העירייה.  •

 ההדרכה תינתן בשפה העברית. •

כל   • תשולם  לא  ובגינם  חשבונו  ועל  הספק  ע"י  יבוצעו  וכו',  מצגות  לרבות  הדרכה,  וכלי  העזרים  הכנת 

 פת.תמורה נוס

 

 מצגות הדרכה טכניות ותפעוליות 

הספק נדרש לבצע הדרכה הכוללת סקירה כללית על המערכת, על כל מערכות המשנה והממשקים שהוקמו, יכולות, 

 אפשרויות השימוש ועוד על פי דרישה. קהל יעד: כלל משתמשי המערכות. 

 נושאים להדרכה על פי סוגי המשתמשים, אשר יכללו: הספק יכין וימסור מצגות הדרכה טכניות ותפעוליות והגדרת  

 תיאור המערכת וחבילות העבודה . •

 הוראות אחזקה, תחזוקה, בדיקה, איתור ותפעול תקלות. •

 

 (OJTליווי תמיכה והדרכה תוך כדי הפעלה ) 1.7.4

הספק נדרש, לבצע תמיכה בהפעלה של המערכת )הכנת חוברת תרגול / חוברת תמיכה בהפעלה החוברת  •

(. תמיכה תפעולית מרחוק לאורך כל תקופת On the Job Trainingעברית( אצל העירייה )תכתב ב

 ( ככל שיידרש ויאושר בהתאם לתכנית העבודה. 18:00עד  08:00הפרויקט )

• ( בהפעלה  לתמיכה  להכין  נדרש,  תרחישים  OJTהספק  מבוססי  המשתמשים  לתרגול  תרגילים   ,)

 תפעוליים ואיתור תקלות טכניות. 

 מסירה והפעלה  1.8

הספק נדרש לבצע מסירה והפעלה של כל חבילת עבודה ו/או ממשק בנפרד לעירייה )בגמר כלל משימות  •

 בו נמסרה המערכת.  עדההדרכה וההטמעה(. לאחר מכן תחל שנת אחריות ושירות בהתאם למו

האפיון   המסירה תהיה מלווה בבדיקה ואישור העירייה שכל מטלות הספק בוצעו בהתאם דיון, הגדרת •

 הפונקציונאלי והתפעולי, תכולות העבודה והדרישות הטכניות.
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 לוח זמנים  1.9

ופירוט  הסבר  )ראה  נוסף  עבודה  חבילת  כל  ו/או  המערכת  להקמת  והשלבים  הדרך  אבני  את  מגדיר  זה,  סעיף 

 המשימות בסעיף הגדרת תכולות עבודה(. 

הפניה לפירוט  הערות/הארות לוח זמנים  אבן דרך שלב 

 סעיףב

 - באחריות העירייה  מיידי הזמנת עבודה  1

בתחילת  1שלב ממועד חודש  התקנת מערכת בסיסית  2 מתקיים 

 הפרויקט באופן חד פעמי 

1.4 

והצגת  3 התנעה  פגישת 

 ( PDRתכנון ראשוני )

שלב ( ממועד 2שבועיים ) 

1 

זמן   הספק.  באחריות 

 התארגנות להספק

1.3.2 

מפורט  4 תכנון  הצגת 

(CDR )כולל אפיון מלא 

חודשים 3)  שלושהעד    )  

 4שלב ממועד 

 1.5 באחריות הספק

הזמנים   מימוש ויישום  5 ללוח  בהתאם 

התכנון  בשלב  שיסוכם 

 הראשוני 

 1.7.1 באחריות הספק

בדיקות  6 ביצוע  גמר 

 והצגה למזמין 

הזמנים   ללוח  בהתאם 

התכנון  בשלב  שיסוכם 

 הראשוני 

 1.7.2 באחריות הספק

והטמעה גמר   7 הדרכה 

 והפעלה 

הזמנים   ללוח  בהתאם 

התכנון  בשלב  שיסוכם 

 הראשוני 

 1.7.3 באחריות הספק

ומעבר  8 הפעלה  תחילת 

 לשנת שירות ואחריות

גמר   אישור  לאחר 

 הדרכה והטמעה 

באחריות  הפעלה  ליווי 

 הספק

- 
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 נספח א' 

 

 נוסח ערבות לביצוע ההסכם 

 בנק:  _____________                              לכבוד, 
 סניף: _____________                             מועצה מקומית קדימה צורן

 מיקוד: _____________                                                     1הרצל 
 תאריך:  _____________                  ג.א.נ.,

 הנדון: ערבות בנקאית מס'____________                                               
 

(  חמשה עשר אלף שקלים חדשים)במילים:  ₪    15,000אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, עד לסכום כולל של  

מאת   שתדרשו  הערבות"(,  "סכום  לאספקת  )להלן:  להסכם  בקשר  "הנערב"(,  )להלן:   __________________

( נלווים, מכוח מכרז פומבי מס'  GISמערכת ממ"ג  ושירותים  וניהול נכסים, מערכות הנדסיות  . סכום 04/2021( 

הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שיתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומחקר 

 י מוסד ממשלתי אחר )להלן: "המדד"(, בתנאי ההצמדה שלהלן: כלכלי, או ע" 

אשר פורסם ביום _________ )או סמוך   2021"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא המדד בגין חודש ________  

 לכך(.  

 "המדד החדש" לעניין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה הקודם לקבלת התשלום בפועל עפ"י ערבות זו.  

 רשי ההצמדה" לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: "הפ

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה, הסכום השווה למכפלת ההפרש בין 

 המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי.

שתכם עד לסכום הערבות, ללא כל אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרי

 הפרשי הצמדה. 

ערבותינו זו הינה מוחלטת ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם את סכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי שיהיה  

 עליכם לבסס או להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו אנו נשלם לכם את הסכום   15  -לא יאוחר מ  לפי דרישתכם הראשונה בכתב,

 הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה למדד. 

יאוחר  לא  בכתב  ידינו  על  להתקבל  צריכה  זו  ערבות  עפ"י  דרישה  כל  בכלל.  ועד  עד  בתוקפה  תישאר  זו  ערבות 

 מהתאריך הנ"ל. 

נים בזאת הסכמתנו הבלתי חוזרת לכך שהמועצה האזורית קדימה צורן לפי שיקול דעתה המוחלט, תוכל אנו נות

לפנות אל הבנק ולדרוש את הארכת תוקף הערבות מעת לעת ואנו המציעים מעניקים אף הסכמתנו לכך שהבנק 

 יאריך את תוקף הערבות, ככל שיידרש על ידה.

 
 בכבוד רב,  
בנק  

 __________________  ____ 

   

 *טופס זה ייחתם בידי מורשי החתימה של הבנק ויש להטביע עליו חותמת אישית וחתימת הסניף. 
 


