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 טכני  מפרט

 
 כללי .0

 
ניין בסידור, טיוב וסריקה של ארכיב תיקי הבניין הנמצא בהקמה הכולל פרויקט  ביצוע

. במסגרת הפרויקט על הקבלן לסדר את התיקים / בקשות בהתאם , ובין היתר למיין המועצה
את המסמכים בתיק על פי בקשות, להפריד את המסמכים שאינם לסריקה, להקים במערכת 

,  וועדה את כל התיקים / הבקשות המאושרות לסוגיהן שלא נקלטו/מוחשבו עד כהלניהול 
כל מסמכי הבקשה שיסרקו ימופתחו וישויכו  .ולהשלים את המידע החסר בבקשות הקיימות

 בהתאם. 
כמו כן המועצה שומרת לעצמה את האפשרות להפעיל את המציע בסריקת מסמכי בקשות 

 . באופן שוטף לאחר סיום שלב ההקמה
 

 ומטרות  יעדים .1
 

 עבודת ארכיב הוועדה. ייעול

קלה ונוחה למסמכי תיק הבניין ושקיפות מקסימאלית למידע ללא תלות  נגישות .1.1
 בתיקי הבניין.

 הולם לשמירה על המסמכים השונים בתיק הבניין וגיבויים.  מענה .1.2
ולמערכות אחרות  ימתהמסמכים הסרוקים למערכת ניהול וועדה הקי קישור .1.3

זאת מתוך כוונה לאפשר נגישות מידע מרבית לציבור וייעול העבודה בין ו במועצה
 .במועצההמחלקות השונות 

 

 משתמש עיקרי –יישום  חה/ מומ לקוח .2
  

 / משתמש לקוח .2.1
 
 העיקריים של תוצרי הפרויקט הם:  המשתמשים 

 לתכנון ובנייה )משתמש עיקרי(. ועדה •

 בהתאם לצרכים והרשאות. המועצהעובדי  כלל •

 ציבור ואנשי מקצוע. –אינטרנט חיצוניים  ימשתמש •
 

 יישום / מנהל מערכת  מומחה .2.2
 

היישום לפרויקט המיון , סריקה ,מפתוח, ולבקרת איכות שוטפת על תוצרי  מומחה
 הפרויקט היא הוועדה לתכנון ובנייה.

 

 הבהקים .3
 

 .עצההמוו/או הקבלן ו / או בכל מקום אחר שעליו תחליט  מועצה יבוצע במשרדי ה השירות
 במהלך הפיילוט הטיוב יבוצע במשרדי המועצה. 

 בקשות נסרקו ויש לשייכם למערכת לניהול הוועדה בהתאם  5000כ 
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 לניהול הועדה תשמש בין היתר לניהול ובקרה על הפרויקט . המערכת
 

 
 
   תיקים / בקשות לסריקה  .4

 
 באים:תיקים / בקשות הכולל את סוגי ההארכיב ההנדסי 

 

 כמויות דןאומ פריט 'מס

הכוללות  מאושרותטיוב וסריקת בקשות להיתר  סידור 1
 או יותר A2בגודל אחד מסמך לפחות 

5,540 

הכוללות  מאושרותלא טיוב וסריקת בקשות להיתר  סידור 2
 או יותר A2בגודל אחד מסמך לפחות 

300 

הכוללות אישור בטאבו טיוב וסריקת בקשות ל סידור 3
 A3 עד  מסמך בגודל

3,230 

הכוללות מסמך מידע תכנוני טיוב וסריקת בקשות ל סידור 4
 A3 עד  בגודל

970 

הכוללות מסמך רישיון עסק טיוב וסריקת בקשות ל סידור 5
 A3 עד  בגודל

200 

הכוללות מסמך הזמנות שמאות  טיוב וסריקת  סידור 6
 A3 עד  בגודל

180 

 

 

 דלמסמך בגו לליםהכותיקי פיקוח  טיוב וסריקת  סידור 7
 A3 עד 

3,125 

מסמך  לים הכולתיקים משפטיים  טיוב וסריקת  סידור 8
 A3 עד  בגודל

300 

 1,000 או יותר a0ל מסמך בגוד סריקת  9

 a4- a3 1,000סריקת מסמך בגודל  10

 5000 שיוך מסמכים סרוקים 11

 1,000 עלות שידוך מסמכים בחזרה 12
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 השירותים: פירוט .5
 

 הם:הנדרשים  השירותים
 

התיקים וסידור מסמכי הבקשות מחדש, טיוב המסמכים  ומיונם )ארכוב, דילול  הכנת
טבלת סוגי מסמכים המפורטת במסמכי המכרז , שינועם למרכז  יוביעור(,  מפתוח וסיווג עפ''

מפתוחם, קישורם אל מערכת  הסריקה, קליטתם במרכז הסריקה, הכנתם לסריקה, סריקתם,
 .המועצהינוע התיקים בחזרה בהתאם להחלטת הרישוי, בקרת איכות וש

לביצוע סריקה של מנת תיקים ) הכוונה לכמות תיקים שתימסר לקבלן בכל שבוע(   ההערכות
ממועד הכנת התיקים לשינוע ועד החזרת התיקים למקומם בארכיב והיותם זמינים לשימוש 

 ימי עבודה. 7לא יעלה על  המועצהצוות 
 י דרך העיקריות הבאות: מנת תיקים תכלול את אבנ כל

 התיק מיון המסמכים והכנתם לסריקה. סידור •

 הנתונים במערכת, כולל הקמת התיק / בקשה במידה ונדרש טיוב •

 התיקים. שינוע •

 . סריקה •

 רישוי( ומתן שדות מפתח . כתהקבצים )קישור למער  ניתוב •

 טיפול במנת תיקים סיום •
 

 על ידו בכל שלב. ופלוטיישא באחריות מלאה לשלמות המסמכים שי הקבלן
 
תהליך ארגון התיקים ומיונם  במסגרת - לסריקה והכנתםהתיק , מיון המסמכים  סידור .5.1

 תבוצענה הפעולות הבאות:
  דילול .לסריקה וארכוב, ל עיקריים : ימיין את המסמכים לשני סוגים הקבלן

 
   -בתיק המאושרות מסמכי הבקשות  סידור .5.1.1

 בתיק בהתאם לדרישת הוועדה. הקבלן לסדר את הבקשות  באחריות
 הבקשות ימוקמו בתיק על פי סדר כרונולוגי , בקשה אחרונה בראש התיק. 

 .עבור כל בקשה יאוחסנו המסמכים בסדר שיקבע על ידי הועדה 
תיק ומספר הבקשה, שתכיל את סוג הבקשה ומספר התודבק מדבקה בכל שמרדף 
קות ושהבקשה להיתר . גרמ קשורים להליךהמסמכים הכל יכיל את  שמרדף עליון

 יאוגדו בגומייה .
  4שמרדף נוסף יכיל את כל המסמכים הקשורים להליך הבנייה ועד למתן טופס 

 שמרדף נוסף יכיל את תעודת הגמר
 אמצעות גומייה איכותית לשמרדף. מסמכים שלא ניתן להכניס לשמרדף יאוגדו ב

 
ה את סוגי המסמכים בסמכות הועדה להנחות את הקבלן להפריד עבור כל בקש

 לשמרדפים נוספים במידת הצורך.
עליו בשמרדף מתאים המסמכים שלא יסרקו )לדילול( יאוחסנו תיק ה בתחתית

  .לא לסריקה –תודבק מדבקה 
סידור מסמכי בקשות אחרות ) בקשות לא מאושרות ,תיקי פיקוח ,  אישור  .5.1.2

 לטאבו , מידע תכנוני, שמאות, משפטי (
ת בנפרד( יאוגדו ויישמרו בשמרדף אחד עליו תודבק מדבקה  מסמכי הבקשה )כל אח

 תיק ומספר הבקשה,שתכיל את סוג הבקשה ומספר ה
 

 המסמכים והכנתם לסריקה וארכוב מיון .5.1.3
 כל מסמך  לתיק ההיתר /בקשה אליה הוא מתייחס. שיוך .5.1.3.1
דפים ראשונים / אישורים של גופים המבוססים על תכנית  צילום .5.1.3.2

 לבקשה בהתאם. ההיתר המאושרת  ושיוכם
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 .כל מסמך לסוג המסמך בהתאם שיוך .5.1.3.3
מהתיקים תיעשה באופן המבטיח כי לא ייגרם כל   םהמסמכי הוצאת .5.1.3.4

 .נזק למסמכים המתויקים בהם
 קרועים יודבקו באופן שיאפשר את סריקתם באופן המיטבי .   מסמכים .5.1.3.5
תיקים קרועים יסודרו בתיק קרטון חדש ויסודר בהתאם לנוהל סידור  .5.1.3.6

 ן.תיק בני
 

 נתוני התיקים במערכת   טיוב .5.2
 

דרך זו תבוצע לפני הסריקה של מנת תיקים ובאמצעות הקבלן הראשי בלבד )לא  אבן
 באמצעות קבלן משנה(.

 
 עבודתו על תיק/ בקשה, הקבלן יבצע את הפעולות הבאות: במסגרת

 

בארכיב הוועדה קיימים כ  -תיקים או בקשות שאינם קלוטים במערכת  פתיחת .5.2.1
י בניין שלא מוחשבו במערכת לניהול ועדה . על הקבלן יהא להקים את תיק 500

הוצאת התיק  טרםהתיקים / בקשות האלו במערכת כחלק מדרישות המכרז וזאת ב
 לסריקה.

על הקבלן לוודא את שלמות הנתונים הבאים בכל תיק  –פרטי תיק   השלמת .5.2.2
 שייסרק:

להשלים  הקבלןבאחריות  .ס, בעל הזכות בנכתיק בניין, כתובת, גוש, חלקה מספר
 במידה ונתון מסוים לא קיים או לא עדכני .

על הקבלן לוודא את שלמות הנתונים הבאים בכל בקשה  –פרטי בקשה  השלמת .5.2.3
 שתסרק:

בקשה, תאריך הגשת הבקשה, פרטי בעל עניין, תאריך מתן היתר )לבקשות  מספר
 שניתן היתר(. 

הבקשה במערכת תואם את  תונינעל הקבלן לוודא כי  –סטטוס בקשה  עדכון .5.2.4
מסמכי הבקשה בתיק . במידה וקיימת סתירה בין המידע במערכת למסמכים 

 .המועצה בתיק, ידווח ויפעל לתקן בהתאם להנחיית 
 קבלןעל הקבלן לוודא כי מספר הגוש חלקה הינו עדכני להיום. ה  -חלקה /גוש .5.2.5

 חלקה.  בכל הקשור לעדכון פרטי גוש המועצה יפעל בהתאם להנחיות 
טיפול באזור הקבלן יפיק דוחות שיתנו תמונת מצב לגבי התיקים שנסרקו  בסיום .5.2.6

 ואלו שלא נסרקו.  
שיש לבצע פעולות נוספות לשיפור איכות   המועצהמצאה  –נוספות  פעולות .5.2.7

הנתונים במערכת תורה לקבלן לבצען, וזה יבצען ללא תמורה נוספת, מיד עם 
 קבלת ההנחיות.

 

 התיקים שינוע .5.3
 

הקבלן לספק ולהכין מכלים  לשינוע התיקים.  למען הסר ספק מובהר  באחריות .5.3.1
לאמצעי השינוע )מכלים( , אופן  המועצהבזאת כי על הקבלן לקבל את אישור 

 אריזת התיקים לצורך שינועם לסריקה. 
יפיק דוח מהמערכת הכולל את כל תיקי הבניין הנכללים במנה, יאמת כי  הקבלן .5.3.2

 רכיב בהתאם לדוח ויבצע את הפעולות הבאות:התיקים קיימים בא
יעדכן במערכת הרישוי את סטאטוס התיק ל "התיק בסריקה ".  הקבלן .5.3.2.1

 עבור כל התיקים שנמצאים בדוח ופיזית בארכיב .
 לא יוציא תיק לסריקה אם לא הוקם במערכת.  הקבלן .5.3.2.2
יארזו לשינוע באופן שלא ייגרם להם או למסמכים המתויקים  התיקים .5.3.2.3

 נזק.בהם כל 
 יבוצעו יומיים לפחות לפני השינוע בפועל. 5.1 –5.3הפעולות בסעיפים  כל .5.3.2.4
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 יוכן לו"ז לשינוע וכמות התיקים לאישור הוועדה המקומית.  .5.3.2.5
 

 הקבלן להנפיק תעודת משלוח המפרטת את תכולת המכל הכוללת את   באחריות .5.3.3
פר כל התיקים שיצאו לסריקה, כמות התיקים למיכל, שם המזמין, תאריך ומס

תמת נציג הועדה על תעודת יצאו לסריקה אך ורק לאחר הח התיקים מיכל.
 עותק אחד יישאר בידי מנהל הארכיב מטעם הועדה.    ראשכ המשלוח

יחזיר את החומר בתום העבודה לכל מקום /מקומות  שיחליט עליו  הקבלן .5.3.4
 . המועצההמנהל מטעם 

 

 סריקה .5.4
 

 ה:הפעולות העיקריות הנדרשות עבור הסריק להלן

 המסמכים בלשכת השירות והכנתם לסריקה קליטת .5.4.1
 

הפיזיים והקבלן יוודא  התיקיםהתיקים בלשכה תבוצע מול  קליטת .5.4.1.1
 שהתיק הפיזי תואם לרישום במדבקה.

 הבניין ייערך לסריקה על ידי עובד אחד בלבד. תיק .5.4.1.2
 יוודא כי כל המסמכים לבקשה משויכים לה ואך לה.  העובד .5.4.1.3
 ם לקבוצה בבקשה משויכים לה ואך לה. יוודא כי כל המסמכי העובד .5.4.1.4
 העליונה )אחרונה כרונולוגית( תקלט ראשונה. הבקשה .5.4.1.5
פעולה  וכלקרעים  יודבקומהדקים וסיכות ,יבוצע יישור דפים ,  יוצאו .5.4.1.6

 נדרשת נוספת .
 מבצע פעולות העריכה יתועד במערכת הניהול של הקבלן. שם .5.4.1.7
 המסמכים לסריקה. סיווג .5.4.1.8

 
 

להלן סיווג המסמכים  . תיקקשות / תיקים הנמצאים בסוגי הביסרקו כל  ככלל .5.4.2
 עבור כל ישות :

 
 
 

 :מאושרת בקשה .5.4.2.1
 

 שמרדף מסמך סוג  מספר נושא

היתר 
 בנייה 

1.1  
  בנייה רהית דף

1 

הגשה חתומה  תכנית  1.1 היתר
 גרמושקא

2 

גורמים 
 מאשרים

4.1  
 הג"א )מלא(

2 

 2 רמ"י )מלא(  4.2 

 2 בזק  4.3 

 2 חח"י  4.4 

 2 איכות הסביבה  4.5 

 2 רשות העתיקות  4.6 

 2 משרד הבריאות  4.7 
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משרד החקלאות   4.8 
 )מלא(

2 

 2 מועצה  4.9 

 2 מושב  4.10 

 2 אגודת מים / תאגיד  4.11 

  יועץ תנועה  4.12 

אישורים 
 שונים

הצהרת מהנדס +   5.1
 חישובים סטטים

1 

  פינוי פסולת   5.2 

  ת מעבדותבדיק  5.3 

  נגישות  5.4 

  חוו"ד אקוסטיות  5.5 

 

בקשה עם חותמת/כתב   5.6

 יד "תכנית לדיון"

 

 כספים

מסמכים כספיים   6.1
)דרישה לתשלום 

 +קבלות(

 

 השבחה

סריקת כל  – השבחה  7.1
 מסמכי ההשבחה
)שומה , דרישה 

 לתשלום , קבלה(

 

     

ליווי 
 הבקשה

מסמכי ליווי הבקשה ,   8.1
תכתובות פנימיות , 
 תכתובות חיצוניות,

 

  החלטות וועדה   9.1 החלטות

 פיקוח

צילומים, דוח פיקוח   
ותכתובות הקשורות 

 לפיקוח,

 

 כללי

הכוללת את כל  צרופה  10
 יתר מסמכי הבקשה

)התחייבויות/הצהרות 
  המבקש וכדומה(

 

4 טופס  
 4כל מסמכי טופס   2.1

 4כולל האישור לטופס 
3 

 4 תעודת גמר  3.1 
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 בקשה לא מאושרת .5.4.2.2
 

למעט דף וגרמושקא חתומים להיתר , טופס  5.4.2.1אותה טבלה כמו בסעיף 
 , תעודת גמר. 4
 
 בקשה לאישור לטאבו .5.4.2.3

 צרופה הכוללת את כל המסמכים הנוגעים לאישור לטאבו.
  
 בקשה למידע תכנוני  .5.4.2.4

 צרופה הכוללת את כל מסמכי הבקשה למידע תכנוני.
 
 שיון עסקבקשה לרי .5.4.2.5

 צרופה הכוללת את כל מסמכי הבקשה לרישיון עסק.
 
 הזמנת שמאות  .5.4.2.6

 צרופה הכוללת את כל מסמכי הזמנת השמאות .
 
 -תיק פיקוח   .5.4.2.7

 צרופה הכוללת את כל מסמכי הפיקוח 
 
 –תיקי משפטי  .5.4.2.8
צרופה הכוללת את כל מסמכי הפיקוח והמסמכים המשפטיים )כתב אישום,  

וגז"ד, דרישת תשלום לקנסות( ומסמכים  פרוטוקולים דיוני בית משפט
 נלווים נוספים לתיק המשפטי.

 

 תמהיל הסריקה  .5.4.3
מסמכי הבקשה תכלול את כל המסמכים שנקבע  במסמכי המכרז וייקבע  סריקת

 במהלך הפרויקט.  
כל המסמכים המפורטים בטבלה לעייל  , לרבות גרמושקות  ייסרקו .5.4.3.1

 חתומות והיתרים . 
)מלבד בקשה לא  כניות לא חתומותאו ת  יסרקו העתקי תכניות לא .5.4.3.2

 .מאושרת(
בקשות המאושרות במערכת יסרקו גם אם אין להן היתר  מסמכי .5.4.3.3

 וגרמושקא.
 

יכולה לשנות את סוג המסמכים  המועצההסר ספק , מובהר בזאת כי  למען
 שייסרקו ושיוכם לאורך כל הפרויקט.

 
 מסמכי נייר סריקת .5.4.4

 

 כים בצבע ובאופן הבא :יבצע את הסריקות של כל המסמ הקבלן .5.4.4.1

יחתים את כל המסמכים בחותמת נסרק במקום קבוע ומוסכם  הקבלן •
. בכל מקרה לא תבוצע חותמת על מלל שיגרום למחיקת המועצהעם 

סריקת המסמך וסמוך ככל שניתן  אחרפרטים. פעולה זו תבוצע ל
 לסריקת מסמך. 

 DPI 002יסרק ברזולוציה של  המסמך •

או בכל פורמט שיוחלט על ידי  PDF יסרקו בפורמט  המסמכים •
 .המועצה

 המסמכים המיועדים לסריקה יסרקו. כל •
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 יסרקו דו צדדית. אם גב המסמך ריק יסרק חד צדדית.  המסמכים •

 כולל גרמושקות ארוכות במיוחד. –מסמכים בכל גודל  ייסרקו •

 יסרק באופן איכותי שלא יפחת ממסמך המקור. המסמך •

 וב הקובץ הסרוק.יפעל במידת הצורך לטי הקבלן •

 באיכות ירודה תוטבע חותמת "איכות ירודה" בגוף המסמך.  מסמכים •

תכנית אחת האחרונה הנושאת חותמת להיתר )הקובעת(  עבור  תסרק •
 כל בקשה.

 . 30MBהקיצוני ביותר, על  אףהקובץ לא יעלה בכל מקרה,  נפח

גרמושקא עם אישור שאינו חתימות הועדה יש לצלם את החלק עם  בכל •
אישור הג"א,  החתימות והאישור )אישור רמ"י, אישור כיבוי אש,

 אישור בזק, אישור כבלים וכדומה( ולסרוק רק את הצילום.

כל מסמך הקבלן יוודא כי הוא נסרק באופן המיטבי וזאת על ידי  עבור •
 צפייה בכל עמוד מעמודי המסמך. 

 ריקתהקבלן להחזיר את המסמכים למצבם טרם ס באחריות •
מלבד טופס ההיתר  כים)אין הכוונה לשידוך מחדש של מסמ המסמכים

 .לגרמושקא(

 צפיין סטנדרטי. בכלכל המסמכים יסרקו כך שניתן יהיה לצפות בהם  •
 

 ומפתוח קבצים ניתוב .5.5
 

 .מספר התיק יפתח תיקייה עם תיק בניין תכל  עבור
 .בקשה תיפתח תיקייה עם מספר התיק בניין כל  תחת

 צים השייכים לבקשה.תחת כל בקשה ישמרו הקב
 

 הקבצים יהיו בפורמט המאפשר זיהוי תכולתם ושיוכם לפי שם הקובץ.  שמות
הסופי של ארגון התיקיות וקביעת שיטת הענקת שמות הקבצים ייעשה על פי  האופן

 במועד הכנת תכנית העבודה לפיה יבוצע התהליך. המועצההנחיית 
 

 ים : לכל מסמך יוצמדו השדות הבא – יםהמסמכ מפתוח
 מספר בקשה         
 סוג מסמך        
תאריך המסמך )הכוונה לתאריך המודפס בגוף המסמך ולא לתאריך שהתקבל         

 המסמך(
ערוכים לקישור  הםהקבצים על מדיה אופטית תיעשה באופן המבטיח ש צריבת

 למערכת לניהול ועדה. 
 

 . המועצהיקבע על ידי יחזיר את התיקים לאתר האחסון באריזה ובסדר שי הקבלן .5.6
 

 טיפול במנת נתונים סיום .5.7
 

 את התוצרים הבאים:לנציג המזמין מנה, הקבלן יעביר כל העבודה על  בסיום

או  xmlאו  imageהמכיל את נתוני התיקים הסרוקים כקבצי  דיסק •
Excel  בהתאם למבנה  המועצה)או פורמט אחר שעליו תחליט

והמפתחות לכל  ציםתחליט( המכיל את אינדקס הקב המועצהש
 קובץ. 

"ח נתוני מנה שהוסבה במבנה שייקבע ובו פרוט התיקים דו •
 והבקשות )לפי גוש/חלקה ומספר בקשה( שהסתיים הטיפול בהם.
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 "ח שגויים/חסרים במבנה שייקבע.דו •

של המסמכים הסרוקים למערכת  קבציםיקשר את כל ה הקבלן •
ס התיק במערכת רישוי ופיקוח בנייה כמפורט לעייל וישנה את סטטו

 "סרוק". -ל
 תיקים  אובדן .6

 
הקבלן לוודא כי קיבל והחזיר תיקים בהתאם לתעודת המשלוח החתומה על ידו  באחריות

 . המועצהועל ידי נציג 
 .  ₪ 10,000מכל סיבה שהיא יושת על הקבלן קנס בסך של שלא נסרק במידה ולא יוחזר תיק 
.  ₪ 2,500יושת על הקבלן קנס בסך של מכל סיבה שהיא שנסרק במידה ולא יוחזר תיק 

לקבלן אודות התיק  המועצה  אתמפורטת בכתב מ הלהודע ופההקנס תהא כפ הטלת
יום מיום קבלת  5שלטענתה לא הוחזר וכי תינתן לקבלן הזדמנות לתקן את הליקוי תוך 

  .אמורהודעה כ

סמכי התיק והקבלן סרק את מסמכי התיק יהא עליו להפיק עותק קשיח של כל מ במידה
 .המועצהלארגנו מחדש ולהציגו בפני 

 

 בתיקים שלא עברו בקרת איכות  טיפול .7
ימחק קבצים שלא  אישמור את כל הקבצים שיפיק במסגרת הפרויקט ול הקבלן .7.1.1

 בקרת איכות.  רועב
 יעביר מנה נפרדת הכוללת את הקבצים המתוקנים. הקבלן .7.1.2
אישור בכתב ימחק את הקבצים הלא תקינים רק לאחר קבלת   הקבלן .7.1.3

 .המועצהמ
 

 דחוף תיק .8
 

 .המועצהדחוף הינו תיק שיש להחזירו בהקדם האפשרי למשרדי  תיק
 24עד  המועצהמתחייב לבצע את כל הפעולות הנדרשות בתיק דחוף ולהחזירו למשרדי  הקבלן

 שעות )יום עבודה(.

 

 שעל הקבלן לספק ציוד .9
 במועצההאחראים על המחשוב האמור בסעיף זה יבוצע רק לאחר תיאום עם הגורמים  כל

 וקבלת אישור בהתאם.
 

עבור עובדיו לביצוע הפרויקט. וזה  נדרשתהקבלן ירכוש את כל החומרה ה - חומרה .9.1
 כולל בין היתר:

עבודה , מכונת צילום, מדפסת, סורק מקומי , דיסקים )או כל אמצעי  עמדות .9.1.1
 .  –הקבצים(   עברתאחר לה

ל חשבונו כל ציוד נוסף שיידרש למימוש הקבלן ירכוש ויתקין ע –נוסף  ציוד .9.1.2
 הפרויקט.

 
הקבלן ירכוש ויתקין על חשבונו את כל התוכנות הנדרשות לביצוע  – תוכנה .9.2

 הפרויקט )מלבד התוכנה לניהול ופיקוח על הבנייה(.
 

מותקנת מערכת רישוי ופיקוח  המועצהבמשרדי  –רישוי ופיקוח על הבנייה  מערכת .9.3
המערכת תשמש ככלי לניהול הפרויקט, ככלי לטיוב  .קומפלוט על הבניה של חברת 

 החומר ולקישור הקבצים הסרוקים לתיקי הבניין.
ודול הפרויקט על המציע לרכוש עבור המועצה מחברת קומפלוט מ במסגרת

)במידה וחברת ₪  5,000בעלות של עד  לקליטת הנתונים וקשירתם לתיקי הבניין
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הקבלן מחויב . ₪ (  5,000ה בסך של קומפלוט תזכה במכרז היא תזכה את המועצ
לקליטה אוטומטית  במועצהבמערכת הרישוי  בוצעוללמוד ולהכיר את הפיתוחים ש

לגבי אופן שמירת  המועצהשל הקבצים הסרוקים ולפעול בהתאם להנחיות 
הקבצים כולל מבנה התיקיות ושמות הקבצים ומילוי כל הפרמטרים הנחוצים 

בקשה  שנסרקה. הקבלן ימלא את קובץ הדיווח בקובץ הדיווח לגבי כל מסמכי 
( במלואו בצורה מדויקת. למען הסר ספק התשלום יבוצע CSV)קובץ בפורמט 

הדיווח שאושרו בבקרת האיכות וקושרו  בקובץבהתאם לכמות הבקשות  שמולאה 
למערכת רישוי. קבצים שצוינו בקובץ הדיווח אך לא קושרו למערכת, מכל סיבה 

 תשלום עבורם עד לפתרון הבעיות וקישור הקבצים.שהיא, לא יבוצע 
התיק, מספר הבקשה, סוג  מספר"ח הנ"ל מתחייב הקבלן למלא לכל קובץ את בדו

(, המועצהאור המסמך, שם הקובץ שנישמר בסריקה )בהתאם להנחיות יהמסמך, ת
(.הקבלן מחויב בין היתר לקשר המועצהומסלול שמירת הקבצים )בהתאם להנחיות 

 בצים למערכת.את כל הק
 

 נוסף ציוד .9.4
 הקבלן יספק על חשבונו מכלים לשינוע מנות התיקים. – מכלים .9.4.1
 .המועצהתיקי הבניין  יסופקו על ידי  –בניין  תיקי .9.4.2
 כלשל  מודפסהקבלן יספק על חשבונו מדבקות לסימון  –מסמכי בקשה  מדבקות .9.4.3

 הבקשות. מסמכי
של  מודפסת לסימון הקבלן יספק על חשבונו מדבקו –לסימון הבקשה  מדבקות .9.4.4

 בהתאם להנחיית המועצה . הבקשה
במידה ויידרש הקבלן יספק על חשבונו  –בין קבוצות מסמכים ובקשות  חוצצים .9.4.5

 דפים שישמשו לחצוץ בין קבוצות המסמכים והבקשות בתיק. 
על חשבונו שמרדפים  לאחסון כל המסמכים שלא  ספקהקבלן י –ניילון  שקיות .9.4.6

 יסרקו בכל בקשה.
 . מסמכיםהקבלן יספק על חשבונו גומיות לאיגוד ה – גומיות .9.4.7
הקבלן יספק על חשבונו גודל של קרטון תיק בנין לפי  –תיקי בנין חדשים ריקים  .9.4.8

 כמות החומר שאמור להימצא בתיק.
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 הפרויקט  מימוש .10

 הקבלן להתייחס לכל הפרמטרים המופיעים בפרק זה. על
 

 מטעם הקבלן צוות .10.1
 
 ארגוני  מבנה .10.1.1
 

ט את המבנה הארגוני של צוות הפרויקט. המבנה יכלול בין היתר את יפר הקבלן
מנהל הפרויקט, עובדי סריקה, עובדי טיוב, קליטה, שינוע  וכל גורם נוסף שייקח 

 חלק בפרויקט.

 

 הפרויקט מטעם הקבלן מנהל .10.1.2
 

 '' לכל עניין הקשור למימוש המכרז.כתובתמנהל פרויקט  שיהווה '' דיריג הקבלן
יהיה עובד הקבלן ובעל ניסיון מוכח של לפחות שלוש שנים בניהול  הפרויקט מנהל

 דומה.  ובהיקףארכיב תיקי בניין  קתסרי בתחוםפרויקטים 
יפרט את שמו, ניסיונו של המנהל, השכלתו. כמו כן ימציא הקבלן קו"ח של  הקבלן

ביצע המנהל פרויקטים  בהםבניין עיר  בוועדותהמנהל ויפרט שמות של אנשי קשר 
 סוג זה.מ

הפרויקט מטעם הקבלן יידרש להשתתף בפגישות שוטפות, בתדירות  מנהל
 שבועית/חודשית )בהתאם לצורך(, ולדווח על קצב התקדמות הפרויקט.

את  המועצהמראש ובכתב. לא אישרה  המועצההפרויקט יקבל את אישור  מנהל
מנהל לא הייתה שבעת רצון מהמנהל, ימנה הקבלן  המועצההמנהל המוצע, או ש

 .המועצהבמקומו ובאישורה של  אחר

 נהל את הצוות מטעמו. שי  ציב באתר ראש צוות י הקבלן .10.1.3
 בתחוםנה בפרויקטים יהיה עובד הקבלן ובעל ניסיון מוכח של לפחות שראש הצוות 

 ארכיב תיקי בניין.  קתסרי
 
 עובדים  הכשרת .10.1.4
 

 לם ומוכח שצוות בעל ניסיון קודראש מהלך הפרויקט יהיה באתר המזמין  בכל
 חודשים .שישה לפחות 

 
נשוא מכרז זה ובין  דותויבצע הכשרה והסמכה לעובדיו בכל הקשור לעב הקבלן 

היתר, הכנה פרוק ומפתוח התיקים , טיוב ומחשוב הנתונים. הקבלן יפרט את 
 לכל גורם שישתתף בפרויקט ולעובדים חדשים במהלך הפרויקט. כהתכנית ההדר

. במידה ותידרש הכשרה ע"י במועצהמערכת המותקנת יבצע הכשרה על ה הקבלן
יזמין הקבלן את ההדרכה  ישירות מול הקבלן  –החברה האחראית על המערכת  

 עד לתפעול מלא ותקין של המערכת בהתאם לצרכיו. בונוועל חש
הסר ספק, יכולת העובדים לעבוד עם המערכת לניהול ועדה כפי שנדרש  למען

וימצא כי עובד לא מיומן דיו בעבודה עם המערכת  ידהובמבמסגרת המכרז תיבדק. 
 להחליפו. דרשהספק יי

 קבלת השירותים מקום .10.2
 

על הקבלן להיערך לספק את כל השירותים נשוא מכרז זה במשרדיו ובמשרדי  ככלל
 .המועצה

  מועצה אזורית הפרויקט המיועד עבור שטחבמידה והפרויקט יתבצע במשרדי הקבלן , 
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טרילי" עבור הפרויקט בלבד, והעובדים בפרויקט יעבדו במשך יהיה "ס לב השרון
כן, לא יהיו תיקים או מסמכים של פרויקט  כמו המשמרת שלהם אך ורק על פרויקט זה .
 אחר על שולחנות העבודה של העובדים.

 
 עבודה, תקופת ביצוע ולוח התקדמות בעבודה תכנית .10.3

 
 העבודה  תכנית .10.3.1
 

 פרט עבור כל שלב את הנושאים הבאים:על הקבלן ל דהתכנית העבו במסגרת

 

 מתודולוגיה •

 פעולות סדר •

 חודשים  תשעההערכות לסיום תוך  כולל, זמנים לביצוע לוחות •

 תפוקות •

 מבצע/אחראי  גורם •

 .המועצהנדרשת מ מעורבות •
 

 העבודה  שלבי .10.3.2
 

יפרט את אופן ביצוע העבודות/שירותים, בהתאם לנדרש במסמכי המכרז  הקבלן
 ס לנושאים הבאים:ובין היתר יתייח

 

 תיקים    שינוע •

 והכנת תיקים לסריקה עריכה •

 התיקים ומחשוב נתונים טיוב •

 המסמכים סריקת •

 המסמכים וקישור הקבצים למערכת לניהול ועדה .  מפתוח •

 איכות של הקבלן בקרת •

 התיקים החזרת •
 

ממועד הוצאת צו התחלת עבודה יגיש   י"ע 7תכנית העבודה: בתוך  אישור .10.3.3
תכנית עבודה מותאמת לביצוע כל העבודות ועליו לקבל  המועצהור הקבלן לאיש

. למען הסר ספק מובהר בזאת כי התכנית שתוגש על ידי באישור לתכנית זו בכת
 .למועצההקבלן שיזכה תהווה המלצה 

 .המועצהמאישורה על ידי  י"ע 14 ביצוע התכנית על ידי הזוכה יהיה בתוך  תחילת
 

  לוטיפי .10.4
 

ישמש בין היתר לבחינה ואישור של  והואבקשות להיתר  375יכלול  הפיילוט – כללי
 הנושאים הבאים:

 
 העבודה מטעם הספק,  צוות .10.4.1
 העבודה השונים, שלבי .10.4.2
 הציוד בו משתמש הספק ,   .10.4.3
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 האופן בו הספק מטייב את החומר  אישור .10.4.4
 

 להסתיים עד חודש מחתימה על ההסכם . לוטיעל הפי – "ז לביצועלו

 

 לאחר הפיילוט .  עבודה רציפה המשך .10.5
 תהליכי העבודה  ניתוח .10.5.1

להיתר  ( יערך על ידי הצדדים ניתוח  בקשות 375)כ  לוטהשלמת קליטת הפיי עם -

תהליכי העבודה במהלך הפיילוט והפקת לקחים שמטרתם קבלת החלטות על 

 בתחומים הבאים:  המועצהידי 

לב  אזורית מועצה , אם נדרשות, בתהליכי העבודה והממשק ביןההתאמות -

 לספק. השרון

 "ז לכל חודש עבודה בפרויקט.לובסוף הפיילוט יוגדר במדויק  –"ז לביצוע לו .10.5.2
 

 איכות  בקרת .10.6
 

מייחסת חשיבות רבה ביותר לבקרת האיכות שתבוצע  לב השרון  מועצה אזורית
הבקרה כחלק אינטגרלי של הפרויקט ערובה  טמעתבמהלך הפרויקט ורואה בה

 להצלחתו.
 
 ת ומשמעותם בקרת האיכו מרכיבי .10.6.1

 
 המשמעות לכל מרכיב בבקרת האיכות:  להלן

 
המסמך חייב להיות באיכות שבה ניתן לקרוא את  -הסריקה  איכות .10.6.1.1

 .  המועצההמסמך ללא בעיה בצורה ברורה כפי שיקבע על ידי 
 הקובץ יהיה מיושר לקריאה ללא צורך בסיבוב.  –הקובץ  יישור .10.6.1.2
 קיפולים ועיוותים.הקובץ יהיה ללא קמטים,  -המסמך   תצוגת .10.6.1.3
 .רזהקבצים יהיו בגודל התואם את דרישות המכ –הקבצים  גודל .10.6.1.4
 כל המסמכים שאמורים להיסרק נסרקו. –הסריקה  שלמות .10.6.1.5
בדיקה שכל המסמכים של הבקשה אכן שייכים  -המסמכים  נכונות .10.6.1.6

 לבקשה ולא הוכנס קובץ של מסמך מבקשה אחרת לבקשה זו.
נסרקו נמצאים במקומם בתיק כל המסמכים ש-התיק הפיזי  שלמות .10.6.1.7

 מסודר כנדרש במסמכי המכרז.  והתיקהפיזי 
 המסמכים סווגו בהתאם לסוגם . –מסמכים  סיווג .10.6.1.8
 קבצי הבקשה מופתחו בהתאם לנדרש.  מפתוח .10.6.1.9
 

עבור סעיף זה  0ציון  ינתן, ירשתאו יותר מהמסמכים לא יעמדו באיכות הנד 5%ו  היה
 בבקרת איכות עבור אותה בקשה. 

שומרת לעצמה את הזכות להוסיף מרכיבי איכות בכל עת  לב השרון  אזורית מועצה
 במהלך הפרויקט.

 
 יזומה של הקבלן בקרת .10.6.2

 
שוטפת על הליך  בקרהיהא אחראי הבלעדי לאיכות מוצריו, ועליו לבצע  הקבלן

. הקבלן יערוך בקרה יזומה עבור כל מנה רויקטהעבודה כחלק בלתי נפרד מן הפ
ווח בכתב על ביצוע בקרת איכות כנדרש. הבקרה תכלול את ובסיום כל מנה יד

 המרכיבים הבאים:
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הקבלן יוודא כי המשלוח כולל את כל התיקים  -המשלוח  שלמות .10.6.2.1
 שלוחהמופיעים בתעודת המשלוח. הבדיקה תבוצע עם קבלת המ

 ובמסירתו. 
 

הקבלן יוודא כי לכל התיקים / הבקשות  -התיקים והבקשות  שלמות .10.6.2.2
 כת שויכו המסמכים בהתאם.שנפתחו במער

 
הקבלן יוודא כי אין כפילות של תיקים במערכת. מצא  -תיקים  כפילות .10.6.2.3

 הקבלן כפילות כזו ידווח למזמין ויפעל לאיחוד התיקים בהתאם.
 

הקבלן יבצע בקרת איכות למסמכים הסרוקים ויוודא כי  -הסריקה  איכות .10.6.2.4
הפרמטרים הבאים הסופי הוא איכותי ובין היתר יבדוק הקבלן את  התוצר

ועוד. מצא הקבלן כי התוצר איננו איכותי   cropישור, חדות,י ,קבציםגדלי 
 האיכות בהתאם. לשיפוריפעל 

 

הקבלן יוודא כי כל המסמכים נסרקו ושויכו בהתאם על  -המסמכים  שיוך .10.6.2.5
הקבצים ויוודא כי המפתוח ושמות  כלפי המפרט. הקבלן יבדוק את 

דא שמסמכים שלא היה צורך בסריקתם לא הקבצים תקינים. כמו כן יוו
 נסרקו.

 
הקבלן יבצע בקרת איכות של שלושה קבצי מפתח בכל  - מפתח קבצי .10.6.2.6

 בקשה ויוודא כי הם כוללים את השדות והתוכן המתאימים.
 

 

 בכל סעיף מהסעיפים עבור כל בקשה.  95%הקבלן לעמוד ברף איכות של  על .10.6.3
 
מצאי בקרת האיכות עד שבוע ימים על הקבלן לתקן את כל מ –ליקויים  תיקון .10.6.4

יהווה תנאי לאישור  המועצהמהדיווח עליהם. תיקון הליקויים ואישורם על ידי 
 לקבלן. לוםלתש

 
 ואבני דרך תפוקות .10.7

 

חודשים מיום חתימת  13  עדלסיים את הפרויקט  המועצההסר ספק, בכוונת  למען
הקבלן לאשר בכתב שהוא החוזה. לפיכך, על הקבלן להיערך לקליטת המנות בהתאם. על 

ערוך לעמוד בלוח זמנים המתוכנן. במידה והקבלן צופה שלא יעמוד בלוח הזמנים 
ויבקש את אישורו לדחייה. על הקבלן  המועצההמתוכנן, ידווח באופן מידי למנהל מטעם 

 לעמידה בלוח הזמנים. המועצהשל  החלטהלעמוד בכל 

 בהתייחס לצו התחלת עבודה:אבני דרך עיקריות ולו"ז מצטבר לביצוע  להלן
  זמנים לביצוע לוח

 
 
 

 מצטבר בקשות כמות 
 375 375 1 חודש
 975 600 2 חודש
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 1875 900 3 חודש
 1,500  ל סוף רבעון  מינימום

 2,500 1000 4 חודש
 3,500 1000 5 חודש
 4,500 1000 6חודש 
 5,500 1000 7חודש 
 6,500 1000 8 חודש
 7,500 1000  9חודש 
 8,500 1000 10חודש 
 9,500 1000 11חודש 
 10,500 1000 12חודש 
  השלמות 13חודש 

  
 

 

לקבלן ולהפיק  דו"חות תקופתיים אשר  תהזכות לבצע מדידת תפוקו למועצה כי  יצוין
 יציגו את המצב בפועל בהשוואה למצב הנדרש.

תאם להנחיות בה רק אם הסתיים הטיפול הבקשותהסר ספק, בקשה תחשב למניין  למען
ולאחר השלמת כל הטיפול  המכרז ונספחיו ובהתאם להנחיות מנהל/מפקח הפרויקט .

 בה, וזה כולל סריקה מחשוב טיוב קישור הקבצים למערכת  ושינוע הבקשה לארכיב.
 תיק שחלק מהבקשות לא עמדו בהצלחה בבקרת איכות לא יחשב למניין התיקים. 

 בלוח זמנים  פיגור .10.8
 

 בחודשבמידה ו בתפוקות החודשיות כמפורט בטבלה לעייל .  עמודלן להקב באחריות
מהתפוקה החודשית   80%מסוים הקבלן לא יעמוד , מסיבות התלויות בו, בלפחות 

לבקשה כפול ₪  20על הקבלן קנס בסך של רשאית הוועדה להשית לעייל  תהמתואר
 הפרש  הבקשות שלא טופלו 

ההפרש בין יעד הבקשות לטיפול בחודש מסוים  הינו –)"הפרש הקבלות שלא טופלו " 
  כפי שמופיע בטבלה לעייל לבין הבקשות שטופלו בפועל באותו חודש( .

 

 

תהיה רשאית לשנות את שיטת סידור, טיוב וסריקת ארכיב תיקי  המועצהבזאת כי  מובהר .11
י ממצאים בניין ו/או להכניס הערות ו/או שינויים ותיקונים על פי שיקול דעתה הבלעדי על פ

 .ובמשך כל תקופת הפרויקט שיהיו בידיה לאחר תחילת התהליך

 
 


