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 : תוכן עניינים למסמכי המכרז
 

 זמנה להציע הצעות ה - /מסמך 

 .תיאור כללי של המציע – 1.1נספח                  

 .תיאור ניסיון קודם – 1.1נספח  

 .נוסח ערבות בנקאית – 1.3נספח                  

 .מחזור העסקים השנתיתצהיר על נוסח  – 1.4נספח                  

 תצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים. נוסח  – 1.5נספח  

 .רת ההצעה הזוכהאמות מידה לבחי – 1.6נספח  

 .ידי המציע-פורמט טופס משוב להדגמת מערכות המידע על – 1.7נספח  

 הצהרת מחויבות לאבטחת מידע. – 1.1נספח  

 

 

 הצהרה והצעה של משתתף במכרז – 0מסמך 

 פרוט טכנולוגיות המערכות -חלק א'       

 מידת המענה של מפרט המערכות -חלק ב'      

 מחירההצעת  –חלק ג'       

 

 

 הסכם - 3מסמך 

 Scope of Work) המכרז במסגרת הנדרשות והמערכות, םהשירותי ותיחום אפיון -נספח א'  

S.O.W - ) 

  SLAרמת שירות  –' בנספח  

 נוסח אישור על עריכת ביטוחים -' גנספח                  

 ביצוענוסח ערבות  -' דנספח  

 חברה + עובד –ת נוסח התחייבות לשמירת סודיו –נספח ה'  

 נוהל הסבת מערכות -נספח ו'  

 CISOהצהרת  –נספח ז'  

 דרישות ואפיוני אבטחת מידע -נספח ח'  

 הצהרת מחוייבות לאבטחת מידע –' טנספח  

 1117 –התאמה לתקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע( תשע"ז  -נסםח י'  
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 /מסמך 

 
 לב השרוןהאזורית המועצה 

 
 9102/7 מכרז מס'
 

ותמיכה שימוש ושירותי תחזוקה שיונות ימתן רהצעות ללהציע הזמנה 
 מידע ממוחשבות לניהול שכר, נוכחות ומשאבי אנושבמערכות 

 עבור המועצה 

 
 

 כללי ./

 

 ,שימושמתן רשיונות ל מזמינה בזה הצעות( "המועצה"אזורית לב השרון )להלן: המועצה ה

 שכר, נוכחות ומשאבי אנוש  עבור המועצה במערכת מידע ממוחשבת לניהולה ותמיכה תחזוק

מובהר ומודגש "(. השירותים" )להלן: להלןבמסמכי המכרז , כמפורט ועבור קריית חינוך דרור

בזאת כי בכל מקום שנכתב במסמכי המכרז "המועצה" או מועצה אזורית לב השרון הכוונה גם 

 לכל גופי הסמך לרבות קריית חינוך דרור. 



מכרזתנאים להשתתפות ב .0

 

הדרישות והתנאים העונים על כל  ,בישראלכדין תאגידים הרשומים רשאים להשתתף במכרז 

  המצטברים שלהלן:

רשויות מקומיות ( 6לשש )תוכנה לניהול חישובי שכר ומשאבי אנוש שירותי המציע מספק  .1.1

אשר קדמו למועד פרסום )שלוש( השנים האחרונות  3במשך וזאת לפחות, במדינת ישראל, 

 ., לפחותרזהמכ

מורשה להפעיל ולספק את האפליקציות והרישיונות הינו בעל הזכויות ו/או המציע  .1.1

 . הנכללים בפתרון המוצע

 1.1הינו מעל  בתחום תוכנות שכר וניהול משאבי אנוש מחזור העסקים השנתי של המציע  .1.3

  .1111 -ו 1117)לפני מע"מ( בכל אחת מהשנים  ₪מיליון 

 

רשאית ועדת המכרזים, ם האמורים לעיל להשתתפות במכרז, תנאיהלא קיים המציע את כל 

מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע, או, לחלופין; 

ו/או הפרטים ו/או העניינים לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר ו/או ישמיט איזה מהמסמכים 

 .שבהצעתו
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עיקרי ההתקשרות

 

הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק להלן ם המובאים בסעיף זה הפרטי

יתה י. ההמכרזבמקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי 

 ., תחייב ההוראה האחרת והמפורטתהמכרזאחרת כאמור באיזה ממסמכי  תהתייחסו



 מצב קיים – רקע .1.4

 מבית מרכזיות ממוחשבות פיננסיות מידע מערכות מופעלות וןלב השר האזורית במועצה

 . המקומי השלטון במינהל לאוטומציה החברהושל  EPR של היוצר

 :הינן המופעלות המערכות

 .EPRמבית היוצר של  גביה מערכת א. 

 .EPRמערכת הנהלת חשבונות ופיננסיות אחרות מבית היוצר של  ב.

 -ו   ה לאוטומציה כולל אוגדן ת"ש ארכיבאות מבית היוצר של החבר שכר ערכתמ ג.

AutoImage.   

  רווחה מערכת ד. 

מערכת חינוך כולל: קידום נער, שכל"ם גני ילדים, שיבוץ גנים, רישום בחיוך, אסיף,  ה. 

 ופאר לחינוך.

 –דרור    מערכת שכר וניהול משאבי אנוש מבית היוצר של חיל"ןטק לקרית החינוך  ו. 

 תלושי שכר 151

 .ז. מערכת שעוני נוכחות מבית היוצר של חברת סינאל

 הרמוני מבית היוצר של  סינאל.ח. מערכת איסוף שעות וניהול נוכחות 

 /דוחות מבית היוצר של קופל ראם.116ט. תוכנת אריכבאות תלושי שכר / 

י. בקריית חינוך דרור מופעלת מערכת שכר מבית היוצר של החברה לאוטומציה ומערכת 

 Meckanoת מבית היוצר של נוכחו

 .אחרים בספקים שמקורן נוספות מידע מערכות מופעלות במועצה

  

  

 מהות השירותים הנדרשים .1.5

שכר וניהול משאבי שימוש, תחזוקה ותמיכה במערכות למתן רישיונות מכרז זה מתייחס 

למסמכי המכרז, והכל  1, המפורטות בפרק חינוך דרורובקרית  ממוחשבות במועצה אנוש

 ל פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.ע

ת והשירותים, כאמור, יוענקו למועצה ולגופי הסמך שלה כולל עמותות, חברות בנות, חבר

המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה, להרחיב את מתן כלכליות, תאגיד המים וכיו"ב. 

כן השירותים לגופים נוספים הקשורים במועצה. במקרה של תוספת גופים כאמור, תעוד

)בכפוף לאמור בהערות שבטופס  התמורה באופן יחסי וכפי מספר תלושי השכר שיתווספו

 . (1הצעת המחיר, חלק ג'  במסמך 

את הפתרון המתאים ביותר  ,מטרת מכרז זה הינה לבחור מבין פתרונות המחשוב הקיימים

ת . אין בכוונCost / Performance –עבור המועצה בהתייחס לשיקולי עלות ותועלת 
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המועצה לחייב את המציע לפתח מערכות חדשות או "להמציא גלגלים". יש בכוונת 

 ַבעלות כוללת ְבעלותהמועצה להתקשר עם מציע שברשותו המערכת המתאימה ביותר 

(T.C.O. – Total Cost Of Ownership)    .האופטימאלית 

 

 זמן הביצוע  .1.6

, כאמור דעה על הזכיה במכרזבמועד שיהיה נקוב בהותחיל במתן השירותים יהזוכה  א.

 . על ידי המועצה וואושרלמכרז  ורפושצבהתאם לתוכניות העבודה  להלן,  1.1בסעיף 

קבלת תעודת סיום עה מפורטת וכולל כל שלבי העבודה, לרבות הטמסיים את הזוכה י ב.

מהמועד שיהיה נקוב בהודעה על הזכיה, ימים  11, תוך 3מסמך בהסכם, כמפורט 

  .כאמור

ות האמור לעיל, שמורה למועצה הזכות להאריך את פרק הזמן שעד למועד למר

תחילת הפעלתה של המערכת בפועל )ובהתאמה, יידחה מועד הוצאת תעודת סיום 

 ומועד תחילת התשלום לזוכה(. 

במקרה, אשר בו הזוכה במכרז יהיה הגוף, אשר מעניק למועצה את השירותים נכון 

חולו הוראותיו של מכרז זה ויחייבו את הצדדים כבר י –למועד עריכתו של מכרז זה 

ויראו את המועד שיהיה נקוב בהודעה מהמועד שיהיה נקוב בהודעה על הזכיה במכרז )

וזאת מבלי לגרוע  על הזכיה כמועד, אשר בו הוצאה לספק תעודת סיום

 (. מהתחייבויותיו של הספק עפ"י כל מסמכי המכרז

תר מסמכי המכרז, לא תוצא ע"י המועצה תעודת סיום מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובי ג.

לאחר שהמערכת החלה לפעול בפועל והמועצה מפיקה באמצעותה, בלבד, את אלא 

 תלושי השכר. 

בתקופה של הזוכה ימשיך ויספק למועצה את השירותים, כהגדרתם במסמכי המכרז,  ג.

בהסכם, רט ממועד השלמת התקנת המערכות וקבלת תעודת סיום כמפושנים  3 -כ

למועצה בלבד מוקנית זכות ברירה )אופציה( . 31.11.1113 , שתסתיים ביום3מסמך 

לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להאריך תוקפו של ההסכם בשתי תקופות 

  חודשים. 14נוספות, כל אחת בת 

 

 וערבויות התמורה .1.7

ורה זכאי לתמהספק בתמורה לקיום התחייבויותיו עפ"י מסמכי המכרז, יהיה  .א

התמורה כאמור  .למסמכי המכרז 1מסמך שהוצעה על ידו בטופס ההצהרה והצעה, 

עפ"י כל מסמכי המכרז, הספק הינה סופית וכוללת עבור קיום מלוא התחייבויותיו של 

עובדים ו/או שינויים ולא תשתנה מכל סיבה שהיא, לרבות לא עקב שינוי בשכר 

 בהסכם.  המפורטים בתנאיםבמיסוי ולמעט שינויים בשיעורי המדד 

לתמורה כאמור יתווסף מע"מ, בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד ביצוע התשלום  .ב

 וכנגד המצאת חשבונית מס כדין.

החל ממועד השלמת כל העבודות וקבלת תעודת סיום על ביצוען, מדי תמורה תשולם ה .ג

ט , כמפוריום מתום החודש, אשר בו אושר החשבון 31חודש בחודשו ובתנאים של 

 בהסכם. 
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הבטחת קיום התחייבויותיו עפ"י מסמכי המכרז, ימציא הזוכה למועצה, עד וכתנאי ל .ד

 111,111לחתימתו של ההסכם, ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית בסך של 

בתום שנה ממועד הוצאת תעודת סיום, ובתנאי שעד למועד זה , כמפורט בהסכם. ש"ח

בכל ההתחייבויות שעפ"י מסמכי המכרז, לא הספק והמערכת שסופקה על ידו  ועמד

, אשר תהיה תקפה ש"ח 41,111תתנגד המועצה להפחתת ערבות הביצוע לסך של 

)או עד השלמת  יום לאחר מכן 11במשך כל תקופת ההתקשרות ובתוספת 

 . , לפי המאוחר מביניהם(הזוכההתחייבויותיו של 

 

 צרופות .3

 ן : המסמכים שלהל כלכל מציע יצרף להצעתו את 

סט מלא של כל מסמכי המכרז, לרבות הודעות שנשלחו למשתתפים במכרז בכתב, ככל  .3.1

 . שנשלחו

, לרבות בדבר להזמנה זו /./נספח יאור כללי של המציע ומילוי פרטים בהתאם למפורט בת .3.1

"מנהל פרוייקט הסבת המערכות" ו"מנהל הלקוח", המוצעים ע"י המציע להענקת 

 .לקוחות כמפורט שם, עובדים והשירותים למועצה

מציעים ה .0./נספח דלעיל, לפחות, בנוסח  1.1סעיף ביאור ניסיון קודם, בהיקף הנדרש ת .3.3

 . סיונםיאו כל אסמכתא אחרת להוכחת נ המלצות ממזמיני העבודותלצרף נדרשים 

המאשר כי המציע הינו בעל זכויות היוצרים מנהל במציע שהוסמך לכך תצהיר של  .3.4

אישור מקורי או   , לפי העניין,אוהנכללים בפיתרון המוצע  שיונותבאפליקציות ו/או הרי

באפליקציות ו/או מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקור" מאת בעל זכויות היוצרים  העתק,

ו/או הרשיונות האפליקציות את המציע מורשה להפעיל ולספק ברשיונות כאמור לפיו 

 .דלעיל 1.1, להוכחת התנאי הנקוב בסעיף בפיתרון המוצע יםהנכלל

הכוללת : , לאישור המועצה ,כנית עבודה מפורטת ברמת אבני דרך ותוצריםת .3.5

.תוכנית הסבה מפורטת כולל לו"ז ומשאבים .3.5.1

.תוכנית התקנה מפורטת כולל לו"ז ומשאבים .3.5.1

.תוכנית הדרכה מפורטת כולל לו"ז ומשאבים .3.5.3

.תוכנית הטמעה מפורטת כולל לו"ז ומשאבים .3.5.4

ולל לו"ז ומשאבים. תכנית התאוששות מאסון כ .3.5.5

להל"ן "   Disaster Recovery Planning  -תוכנית התאוששות מאסון  .3.5.6

DRP בהתאם לתוכניות המקובלות בארגונים פיננסיים בישראל "
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 כל הזכויות שמורות. נערך ע"י מניב הכנסות בע"מ ומשרד עו"ד כהן, וילצ'יק קמחי ושות' 
 ור מראש ממניב הכנסות בע"מאין להעתיק או להפיץ המסמך ללא קבלת איש

. BCP – Business Continuity Planתוכנית רציפות עיסקית/שרותית  .3.5.7

ת למצב היערכוהדן ב 5חלק  1415על התוכנית להיות תואמת את התקן הישראלי 

אסון

אמצעי אבטחת מידע ומניעת ניזקי לוחמת סייבר הכלולים בתכולת הפתרון  .3.5.1

. במערכות 1המוצע לרבות כל שכבות אבטחת המידע ואמצעי אבטחת מידע: 

. 5. בשרתים המוצעים  4. במשרדי המציע 3. בתווך התקשורת 1המוצעות 

מחשבים ניידים . בעמדות קצה ותחנות עבודה בגורמי חוץ, 6במשרדי המועצה  

של בעלי תפקידים  Smart Phonesשל בעלי תפקידים במועצה, טאבלטים ו 

.המציע ימלא הצהרה בדבר התחייבות לאבטחת מידע, בהתאם לנספח. וכד'

, Chief Information Security Officer (CISO)הצהרה חתומה על ידי   .3.5.1

שות אבטחת שאינו שכיר במציע, המאשרת כי הפתרון המוצע עומד בכל דרי

המידע המוגדרות במכרז. לאישור יש לצרף את תעודת ההסמכה של החותם כ 

CISO  כפי שנופקה על ידי גורם הכשרתCISO  וקורות החיים של ואת

 בנספח ח' להסכם. המצהיר

 ט'רישום שם ממונה אבטחת מידע שהינו עובד שכיר קבוע אצל המציע בנספח  .2/.3.9

 .להסכם

.ההסבה וההטמעה מטעם המציע קו"ח מפורטים של מנהל פרויקט .3.5.11

פרטים מלאים בדבר הסבות שביצע המציע )ככל שביצע( ממערכת גביה ו/או  .3.5.11

.ממערכת של חברה אחרת למערכת המציעממערכת הנהלת חשבונות 

 חזור העסקים השנתי של המציעאישור רו"ח של המציע בדבר מהצהרה של המציע בצירוף  .3.6

הנדרש  ולהוכחת התנאי   4./ נספחבנוסח  ,בתחום תוכנות שכר וניהול משאבי אנוש

 דלעיל. 1.3בסעיף 

רעון עם דרישה ראשונה, בנוסח המצורף ירבות בנקאית אוטונומית לטובת המועצה, בת פע .3.7

. (אלף ש"חעשרים  ובמילים:) ש"ח 11,111 בסך של, 3./נספח להזמנה להציע הצעות זו כ

" בערבות יהיה מדד היסודי המדד". לפחות, 31.11.11 -העד על הערבות להיות בתוקף 

 .15.7.11 , שפורסם ביום1111 יוני המחירים לצרכן של חודש

 ובהר כי:מ

נוספים יום  61 מועצה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות למשךה .3.7.1

כאמור להאריך את תוקף הערבות.  במכרז מתחייב במקרה של דרישה מציעוה

.  עילה לחילוט הערבות הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה,-אי

לא יעמוד  מציעכל אימת שהלפירעון מועצה תהא רשאית להגיש את הערבות ה .3.7.1

המכרז, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של המועצה  מסמכיבהתחייבויותיו על פי 

אחר.  מציעלפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה, לרבות תשלום נוסף ל
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 כל הזכויות שמורות. נערך ע"י מניב הכנסות בע"מ ומשרד עו"ד כהן, וילצ'יק קמחי ושות' 
 ור מראש ממניב הכנסות בע"מאין להעתיק או להפיץ המסמך ללא קבלת איש

במועד משלוח ההודעה בכתב שתיתן לו  שהצעתו לא זכתה, ערבותו תוחזר מציע .3.7.3

עם זוכה, לפי שיקול הסכם המועצה באשר לאי זכייתו או במועד החתימה על 

דעתה של המועצה. 

ל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום כ .3.1

:  , דהיינו1176חובות מס(, התשל"ו 

הוא מנהל  מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כיישור מפקיד שומה, מרו"ח או א .3.1.1

את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס 

הוא וכי  חוק מע"מ(, או שהוא פטור מלנהלם -)להלן  1176ערך מוסף, התשל"ז 

נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם 

וק מע"מ.מס לפי ח

./.9נספח , בנוסח תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדיןצהיר על ת .3.1.1

)במקרה של מציע המדווח  עוסק מורשהשל המציע ישור עדכני משלטונות המס על היותו א .3.1

יצורף גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של המציע נכלל בתיק  –בתיק איחוד 

 א וצורף להצעה האישור(.המאוחד של העוסק, אשר לגביו הוצ

תדפיס נתונים מעודכן מאת רשם החברות בדבר פרטי הרישום של התאגיד, מנהלי  .3.11

.התאגיד והשעבודים הרובצים על נכסיו

וכי אישור עורך דין או רואה חשבון של התאגיד באשר לזכויות החתימה בתאגיד  .3.11

)בשולי  ןר וענייגבי מסמכי המכרז וההצעה מחייבים את התאגיד לכל דב-החתימות על

 (.או במסמך נפרד טופס ההצעה והצהרת המציע

 

, מטעם זה בלבד ולפי המועצהרשאית איזה מהמסמכים האמורים לעיל, להצעתו המציע א צירף ל

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

 בה.  שבהצעתו ו/או מהנתונים המפורטים סמכיםישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמ

 

 :ההצעהאופן הגשת  .4

. למסמכי המכרז 1מסמך ל בהתאם ידו-המבוקשת על התמורהאת  בהצעתו המציע יציין .4.1

לבצע בהם כל תיקון, שינוי,  מבלימציע יגיש את הצעתו בקובץ מקורי של מסמכי המכרז, ה .4.1

דלעיל.  4מסמכים המפורטים בסעיף תוספת או הסתייגות שהיא ויצרף להצעתו את כל ה

ההצעה תוגש ע"י המציע בשתי מעטפות, כדלקמן :  .4.3

)פרוט טכנולוגיות  1רק את חלק א' של מסמך יכניס המציע  – למעטפה א' .4.3.1

למען  )מידת המענה של מפרט המערכות(. 1המערכות( ואת חלק ב' של מסמך 

על  .(0מסמך  )חלק ג' של תוכנס ההצעה הכספית לאהסר ספק, למעטפה זו 

 ".17/1111מכרז  –מעטפה זו יכתב "מעטפה א' 
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 כל הזכויות שמורות. נערך ע"י מניב הכנסות בע"מ ומשרד עו"ד כהן, וילצ'יק קמחי ושות' 
 ור מראש ממניב הכנסות בע"מאין להעתיק או להפיץ המסמך ללא קבלת איש

את כל יתר המסמכים, אשר עליו להגיש במסגרת יכניס המציע  – למעטפה ב' .4.3.1

חלק ג' כל הצרופות, הערבות הבנקאית ודלעיל( לרבות  4הצעתו )כאמור בסעיף 

על  – פרטי הצעת המחירכל  ולאחר שהושלמו ב, )הצעת המחיר( 1מסמך של 

. ".1111/ 17מכרז –"מעטפה ב' ה זו יכתב מעטפ

 

רך המציע שינוי, מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז )למעט השלמת הפרטים הנדרשים ע .4.4

ממנו בהצעתו( תהיה המועצה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה או, לפי שיקול 

ית , המועצה תהיה רשאדעתה הבלעדי, לבקש מהמציע לתקן את הצעתו. בכל מקרה

)גם אם המועצה לא העירה  להתעלם מכל שינוי שנעשה ע"י המציע במסמכי המכרז

יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז, אשר הוכן  . במקרה כזהלשינויים כאמור(

ע"י המועצה וכפי שנמסר למציעים ולא יהיה תוקף לכל שינוי אם יעשה ע"י המציע. 

 

ויטביע , על כל יתר המסמכים המצורפים להצעתומסמכי המכרז וחתום על כל דף ממציע יה

) מעטפה א' שתי המעטפות את  יכניס, לכך בכל מסמכי המכרז חתימה מלאה במקום המיועד

וישלשל את המעטפה לתיבת המכרזים המיועדת לכך אחת סגורה מעטפה לומעטפה ב'( 

הצעות  הזמנה לקבלת 29102/7עליה יכתב "מכרז  לב השרוןהאזורית  במשרדי המועצה

 הלמערכת מידע ממוחשבת לניהול שכר, נוכחות ומשאבי אנוש", ללא כל פרט מזהה של המציע

באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת.  ולאהצעות תוגשנה במסירה אישית 

א הגיש המציע את הצעתו בהתאם לאמור לעיל, תהיה המועצה, מטעם זה בלבד, רשאית ל .4.5

יקול דעתה לדרוש כי המציע יתקן, ישלים או יבהיר לפסול את ההצעה או, לחילופין ולפי ש

 את הצעתו או, לחלופין, להתעלם מכל הסתייגות, שינוי או תיקון שצירף המציע ולראות

את הצעתו כאילו הוגשה ללא הסתייגות כאמור.

.0.22/בשעה  7/.9.8/ הינו המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה  .4.6

במשרדי המועצה שתתקיים  המכרזמעטפות  גישי ההצעות רשאים להשתתף בפתיחתמ .4.7

במועדים שלהלן: 

. 11.31 בשעה  1.1115.ביום תיערך  –המכרז  ות מעטפפתיחה של  -

המועצה רשאית לשנות איזה מבין המועדים שלעיל בהודעה שתימסר לרוכשים של מסמכי 

כניסה למשרדי המועצה. בובהדבקה על לוח המודעות המכרז 

יום מהמועד האחרון להגשת  )מאה ועשרים(  111 קופה שלתהא בתוקף לתה הצעכל  .4.1

( ששים) 61המועצה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך הצעות במכרז. 

יום נוספים והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו. 

או ו/ת ועובדתיהבדיקות, כל בעצם הגשת הצעתו למכרז מאשר המציע כי הוא ערך את  .4.1

ת לדעתו על מנת שיהיה בידו כל המידע הדרוש לו לשם והנדרשחרות, ו/או את ומשפטי

 ללא ולמימושה והצעת להגשת מתאימים התנאים כל את ומצא הכנת ההצעה והגשתה

ל מידע עהצעתו על בדיקות שיערוך ו/או את בסס י. המציע נוספות עלויות או עיכובים
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 כל הזכויות שמורות. נערך ע"י מניב הכנסות בע"מ ומשרד עו"ד כהן, וילצ'יק קמחי ושות' 
 ור מראש ממניב הכנסות בע"מאין להעתיק או להפיץ המסמך ללא קבלת איש

על המועצה לא תחול כל  אחריות שייאסף על ידו ואשר יכול להיות רלוונטי למתן הצעתו, ו

בענין זה. 



כל הסתמכות של המציע על מידע כלשהו שנמסר לו מהמועצה באשר לעבודות ותנאיהן,  .4.11

אם ניתן כזה, נעשה על אחריותו של המציע בלבד והוא לא יהא רשאי להטיל על המועצה 

ננו מדויק, או אחריות כלשהי בענין זה, היה ויתברר כי איזה מהנתונים שנמסרו כאמור אי

איננו נכון.  



עותקים )מקור והעתק(,  בשניעל המציע להגיש את הצעתו על כל נספחיה ומצורפיה  .4.11

: על גבי מדיה מגנטית ההעתקבחוברת נייר כרוכה, ממוספרת וחתומה כדין. את  המקור

(CD/Disk On key   קובץ סרוק של כל מסמכי המכרז בפורמט )PDF  עם תוכן עיניינים

בגישה ישירה וחד חד ערכית לכל מסמך שהמציע נדרש  בלינק ממוחשבהפנייה  הכולל

לצרף להצעתו, בתוך מעטפה, בלא שיצוין עליה כל סימן זיהוי מלבד שם המכרז ומספרו, 

 והיא תוכנס לתיבת המכרזים במועצה. 

 

על המציע לכרוך את הצעתו, לסמן כל עמוד ועמוד במסמכי הצעתו במספר סודר, להפריד  .4.11

ין פרקי ההצעה בחוצצים ולצרף תוכן עניינים הכולל הפניה למספרי העמודים של ב

 הפרקים השונים בהצעתו. את הערבות הבנקאית יש למקם בסמוך לדף הצעת המחיר. 

 

על המציע לצרף להצעתו את חוברת המכרז וכל מסמך אחר אשר מוגש על ידו בהתאם  .4.13

וההבהרות והפרוטוקולים אשר יישלחו לנדרש בתנאי המכרז, לרבות כל מסמכי התשובות 

כאשר כל עמוד בחוברת המכרז יהיה חתום בשוליו על ידי למשתתפים, אם ישלחו, 

. לא צירף המציע את כל השאלות והתשובות לא יהיה בכך עילה לטעון מצידו כי המציע

לא ידע או לא הכיר חלק מהשאלות או התשובות בגין כך, ולא תישמע ממנו כל טענה 

, ויראו אותו כמי שקיבל ומכיר את כל התשובות וההבהרות שניתנו על ידי המועצה כאמור

 במכרז.

 

מובהר כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות  .4.14

 במכרז, תחולנה על המציע בלבד.

 
ם שהמציע מובהר ומודגש בזאת כי ההצעה תכלול את מסמכי המכרז בלבד בצרוף אותם מסמכי .4.15

 .אין לצרף תכנים נוספים. נדרש לצרפם למסמכי המכרז

 

 הוצאותרכישת חוברות המכרז ו .9

המועצה.  במשרדי ש"ח 115,1ת חוברת מסמכי המכרז ניתן לרכוש, בתמורה לסך של א .5.1

. מבלי לפגוע באמור, במקרה של ביטול המכרז, תשקול סכום זה לא יוחזר בכל מקרה

ה, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. למשתתפים לא המועצה להחזיר את דמי הרכיש
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תעמוד כל זכות קנויה להחזר כספי ולא תישמע כל טענה בעניין ככל שיבוטל המכרז 

 . והמועצה לא תשיב את סכום הרכישה למשתתפים

, ל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרזכ .5.1

תחולנה  הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז,ובכלל זאת כל ההוצאות 

 . המציעעל 

 

 הבהרות ושינויים .6

יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות למועצה, באמצעות  11:11בשעה  7.1114.יום ד ע .6.1

 :          לדוא"ל  WORDובקובץ 11-7167331אתי לוי אוסי לפקס מס':  גב'

Eti@LEV- HASHARON.COM  ו/או הודעה על סתירות, שגיאות  הרהשאלות הב

והתשובות יופץ לכל רוכשי חוברת  ותהפני. העתק בכתב או אי התאמות במסמכי המכרז,

יש לוודא הגעת השאלות לאתי בטלפון  המכרז ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

   .27-9762026מספר 



 :קובץ שאלות ההבהרה יערך באופן הבא בלבד .6.1

 פירוט השאלה/ההבהרה ' סעיףמס מס' עמ' מס"ד

    

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק -ל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעלכ .6.3

 תחייבנה את המועצה.  –תשובות בכתב 

מכרז, להכניס שינויים הצעות בלמועד האחרון להגשת  עדמועצה רשאית, בכל עת, ה .6.4

השינויים  .אלות המשתתפיםותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לש

כל רוכשי  בכתב, לידיעת, יובאו ,והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז

-לפי הפרטים שנמסרו עלאו באמצעות מייל מסמכי המכרז בדואר רשום או בפקסימיליה 

. ידו להצעתו-, יחתמו ע"י המציע ויצורפו עלידי רוכשי מסמכי המכרז

 

  בחינת ההצעות .9

מחיר ושקלול של מרכיבי ההצעה  ,ינת ההצעות תיעשה על סמך פרמטרים של איכותבח .7.1

. 1.6 נספחזה להלן והוראות  1השונים, ויחולו, לעניין זה, הוראות סעיף 

בחינת ההצעות תיעשה במספר שלבים, כדלקמן :  .7.1

בשלב זה, תיערך בקרה על שלמות תיפתח מעטפה א' של ההצעות.  – בשלב הראשון

 המוצע, לרבות הדגמה של הפתרון המוצע וייקבע ניקוד האיכות להצעה. הפתרון 

של ההצעות בתנאי הסף וכן  ןתיבדק עמידתתיפתח מעטפה ב' של ההצעות.  – בשלב השני

כן תיבדק הצעת המחיר ויעשה שיקלול של הניקוד -. כמומרכיבי ההצעהיתר יבדקו כל 

 הכול להצעה. 
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הדגמת השירות המוצע: .7.3

יוזמנו על ידי המועצה כל אחד ההצעות כל מעטפה א' של  פתיחתלאחר  .7.3.1

 הפתרון המוצע על ידו בפני נציגי המועצה.  ה שלמהמציעים על מנת לערוך הדגמ

בין השעות  11.1.11 -וב  16.1.11בתאריכים הדגמת הפתרונות למועצה תתקיים  .7.3.1

ם סדר ההדגמות יקבע בהתאם לסדר רכישת המכרז על ידי המציעי 11:31-16:11

או ראשון המציגים יהיה ראשון הקונים וכך הלאה. המועצה רשאית לשנות 

 .למגישי ההצעותבהודעה ו/או את סדר ההדגמות ועדי ההדגמות להוסיף על מ

יסביר במהלך ההדגמה המציע  ההדגמה לא יעלה על תשעים דקות. משך זמן .7.3.3

של ית הדגמה מוחשיערוך כן ו בקצרה את התפיסה הכוללת של מערכותיו ויתאר

 On -ב 1פרק , 3, מסמך נספח א' להסכםהשימוש בכל אחת מהמערכות כמוגדר ב

Line . הצגת המערכות על ידי לא תתאפשרPowerPoint שיבחר להציג  עומצי

פרק וב שלמות המערכות)אפס( בפרק  1ניקוד יקבל  PowerPoint אמצעותב

 . 1.6נספח כמוגדר ב ,התרשמות

נספח מהמשתתפים הרלוונטים כמוגדר באחד עריכת ההדגמה, ימלא כל לאחר  .7.3.4

לצורך ללו קישוכאשר תוצאותיו  ,1.7נספח המצ"ב כבנוסח את השאלון  1.6

 .בחירת ההצעה הזוכה

 

הוראות כלליות  .7.4

של  אמינותובחירת הזוכה תהיה המועצה רשאית להביא במניין שיקוליה את ב .7.4.1

א מכרז זה, ניסיונה בקיום התחייבויות בדומה להתחייבויות נשו סיונוי, נהמציע

המלצות, סבירות הצעתו , כישוריו, של המועצה או גופים אחרים עם המציע בעבר

 וכל שיקול רלוונטי אחר. , איתנותו הפיננסית של המציע

כל אסמכתא ומסמך מהמציעים לבקש ולקבל המועצה רשאית א צורך כך, תהל .7.4.1

ככל שיידרש וכן  והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם המועצה, הנוגעים לדבר

  תהיה המועצה רשאית ליצור קשר עם מזמיני עבודות קודמות של המציע.

המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות 

הנראים לה גבוהים או נמוכים מדי, גם לאחר פתיחת פרקים ו/או ניתוח מחירי 

 ההצעות, על מנת לבחון את המציע והצעתו.

יהיה חייב למסור למועצה ו/או למומחים מטעמה את כל ההסברים  המציע

והניתוחים כאמור לעיל, ובמקרה של סירוב, רשאית המועצה להסיק מסקנות 

לפי שיקול דעתה, עד כדי פסילת ההצעה.

הערכת ההצעות יהיו המועצה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או ב .7.4.3

ל בדיקה, כפי שימצאו לנכון. כל אחד לכל חלק מהם, כפי שימצאו לנכון, כ
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מהמציעים ישתף פעולה עם המועצה ומי מטעמה בבדיקות כאמור, ככל שתבקש 

לערוך בדיקות. לא שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל, תהיה המועצה 

 רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה.

יאו כל מסמך וד רשאית המועצה, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימצע .7.4.4

ו/או מידע ו/או נתון ו/או הבהרה, הדרושים, לדעת המועצה ו/או מי מטעמה, 

 להערכת ההצעות.

מועצה רשאית לפסול הצעות שאינן עומדות בתקציב שעומד לרשות המועצה ה .7.4.5

בכפוף  ו/או לאומדן שהוכן לצורך מכרז זה נשוא מכרז זהלשירותים בקשר 

.ועלהוראות דיני המכרזים ולביצוע שימ

מועצה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, ה .7.4.6

, באופן לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרזתנאיה או בשל חוסר התייחסות 

נדרש. שלדעת המועצה מונע הערכת ההצעה כ

ה מתחייבת לקבל את נאינ המועצה וביתר מסמכי המכרז האמור לעילכל מרות ל .7.4.7

כל , או או את ההצעה שתקבל את הניקוד הגבוה ביותרו/ הזולה ביותרההצעה 

 עד לקביעת הזוכה במכרז. , והיא רשאית לבטל את המכרז בכל עת הצעה שהיא

, לפיצוי או שיפוי כלשהו ור לעיל, לא יהיה זכאי אף מציע, בוטל המכרז כאמ .7.4.1

מהמועצה בגין כל הוצאה ו/או נזק שנגרמו לו בשל השתתפותו במכרז או כל 

 ./או נזק אחרים בקשר עם השתתפותו במכרזהוצאה ו

למועצה הזכות להוציא לפועל רק חלק מהשירותים או לחלקם בין מציעים שונים  .7.4.1

כראות עיניה. גם במקרה בו פוצל מתן השירותים בין מספר מציעים או 

שהמועצה החליטה לבצע רק חלק מהשירותים, הצעת המחיר שניתנה על ידי 

מציע לכל דבר וענין לגבי אותו חלק שעליו לבצע תחייב את ה 1במסמך המציע 

כאמור, והוא לא יהיה זכאי לפיצוי או תשלום כלשהו בגין העובדה שמתן 

 השירותים פוצל בין מספר מציעים או שהוטל עליו לספק רק חלק מהשירותים.

המועצה זכאית להקטין או להגדיל את היקף ההסכם בשיעור כלשהוא מהיקף  .7.4.11

נמסרה למציע, לבטל פרקים וסעיפים שלמים ללא שינוי השירותים שאספקתם 

 . במחירי הפריטים שנקבעו בהצעתו של המציע

 

 :הודעה על זכייה וההתקשרות .8

בהודעה יקבע מועד תחילת תודיע על כך המועצה לזוכה.  ,קביעת הזוכה במכרזאחר ל .1.1

יום  11הספק להתחיל בביצוע השירותים על מנת שבתוך  ההתקשרות ועד למועד זה על

הטמעה הסבה, הדרכה ויסיים את כל שלבי העבודה, לרבות וישלים הספק מאותו מועד 

 .למסמכי המכרז 3מסמך הסכם, מסמך מפורטת וכולל קבלת תעודת סיום כמפורט ב
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ימציא הזוכה את כל המסמכים והאישורים שעליו עד למועד שיהיה נקוב בהודעה כאמור,  .1.1

ערבות ביצוע וכן ההסכם, כשהוא חתום על ידו, לרבות  ,להמציא בהתאם למסמכי המכרז

 ., כנדרש בהסכםואישור על עריכת ביטוחים



 האמורה לעיל, תוך התקופה 1.1 כל התחייבויותיו כמפורט בסעיףא מילא הזוכה אחר ל .1.3

, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או מציא אחד או יותר מהמסמכיםשם ולרבות אם לא ה

ולחלט את במכרז,  תו של הזוכהית המועצה לבטל את זכיי, תהא רשאחזר בו מהצעתו

דלעיל( וזאת כפיצוי  4 בסעיףהערבות, אשר הוגשה ע"י המשתתף במצורף להצעתו )כאמור 

נוספים העומדים לזכותה נוכח  קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד

הזמין את העבודה לזה תהא רשאית המועצה במקרה כן הפרה זו של התחייבויות הזוכה. 

פי -מציע אחר, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית המועצה עלמכל 

כל דין. פי -עלהמכרז ו/או 

 
ותחזיר להם את  מועצה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתםה .1.4

ערבות המכרז.

 

 שמירת זכויות .7

והמשתתפים  ,ולחברת מניב הכנסות בע"מ ועצהל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למכ .1.1

במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה 

במכרז זה. 

ו קבע כזוכה את תנאי הצעתימשתתף שהצעתו תכל מועצה תהא זכאית לאכוף על ה .1.1

.במכרז

 

 

 בכבוד רב, 

 

 עמיר ריטוב         

 הראש המועצ                                                                                                                         

 האיזורית לב השרון               

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 79 מתוך 9/ עמוד   -מועצה אזורית לב השרון     גבייה ופיננסיותמכרז מערכות   

 כל הזכויות שמורות. נערך ע"י מניב הכנסות בע"מ ומשרד עו"ד כהן, וילצ'יק קמחי ושות' 
 ור מראש ממניב הכנסות בע"מאין להעתיק או להפיץ המסמך ללא קבלת איש

 
 /./נספח 
 29102/7מכרז מס' 
 

 -הזמנה להציע הצעות  4.0סעיף 
 תיאור כללי של המציע

 

 תיאור כללי של המציע

 

 על המציע רטיםפ .1

 : ______________________________________________________המציע  שם

 : _________________________________________________________כתובת

 ________: __________________'פקס ____________________ _____: _טלפון

 _______________________ כתובת מייל : ______________________________

 : ________________________________ )אם יש(כתובת אתר האינטרנט של המציע 

 שם איש קשר : ______________________ טל' נייד : ______________________ 

פרטי הרישום של התאגיד, מנהלי תדפיס נתונים מרשם החברות בדבר להצעתנו * מצורף 

 להזמנה להציע הצעות.  4 , כאמור בסעיףים הרובצים על נכסיוהתאגיד והשעבוד

 

 :  פרטים בדבר מנהל פרוייקט הסבת המערכת .1

 שם : _______________________ טל' נייד : _____________________________ 

 כתובת מייל : ___________________________ 

 המוצע. ת הסבת המערכ יש לצרף קו"ח מפורטים של מנהל פרוייקט

 

 

 : הלקוח" המיועד למועצהמנהל "פרטים בדבר  .3

 שם : _______________________ טל' נייד : _____________________________ 

 כתובת מייל : ___________________________ 

 המוצע. הלקוח יש לצרף קו"ח מפורטים של מנהל 
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 כל הזכויות שמורות. נערך ע"י מניב הכנסות בע"מ ומשרד עו"ד כהן, וילצ'יק קמחי ושות' 
 ור מראש ממניב הכנסות בע"מאין להעתיק או להפיץ המסמך ללא קבלת איש

 מוצרי תכנה עיקריים של המציע :  .4

_______________ _________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

_______ _________________________________________________________ 

 

 עובדים :  .5

 סה"כ עובדים שכירים אצל המציע )נכון למועד הגשת ההצעה( : ________________ 

 מתוכם, עובדים במערכות ייעודיות למגזר המוניציפאלי ________________ עובדים 

 מספר העובדים במוקד התמיכה _______________________ 

 __ר אנשי תמיכה והטמעה בשטח ____________________פמס

 

 לקוחות :  .6

 שירות באופן קבוע מהמציע : _______________ המקבלים מספר הלקוחות 

מתוכם, מספר הלקוחות שהם רשויות מקומיות )עיריות, מועצות מקומיות, מועצות איזוריות( : 

 ________________ 

 

 :רשמיים ישראלים איכות תקניעמידה ב .7

להצעה יש לצרף וברשותו אישורים תקפים על כך ) המציע עומד בתקני האיכות המסומנים להלן  

  –( את האישורים האמורים

 

(, פיתוח, יצור, designלהבטחת איכות בתיכון ) ISO 1111תקן ת"י 

 התקנה, מתן שרות ותחזוקה של תוכנה

 

 כן     /      לא

 

 לניהול אבטחת מידע ISO 17111תקן ת"י 

 

 כן     /      לא

 



 79 מתוך 9/ עמוד   -מועצה אזורית לב השרון     גבייה ופיננסיותמכרז מערכות   

 כל הזכויות שמורות. נערך ע"י מניב הכנסות בע"מ ומשרד עו"ד כהן, וילצ'יק קמחי ושות' 
 ור מראש ממניב הכנסות בע"מאין להעתיק או להפיץ המסמך ללא קבלת איש

 

)שתי( מערכות מבית  1ומיות המפעילות, נכון למועד הגשת ההצעה, לפחות מספר הרשויות המק

, כמפורט ________________:  היוצר של המציע במקביל מתוך שכר, משאבי אנוש, נוכחות

 : *להלן 

 בטור המתאים, ופרוט המודולים בהם עושה Vתוך סימון  הבא פורמטלפרט את כל הרשויות ב* יש 

 . )ניתן להוסיף טבלה דומה לרשויות נוספות( מהמערכותהרשות שימוש בכל אחת 

( המציע)היקף הפעילות של  3בפרק  הפירוט בטבלה בפורמט שלהלן ישמש לצורך קביעת הניקוד 

 באמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה

מס' 

 סידורי

מערכת משאבי  מערכת שכר שם הרשות המקומית

 אנוש

מערכת ניהול 

 נוכחות

1      

1      

3      

4      

. 

. 

. 

    

 

 

 

 

 

_________________ 

 חתימת המציע

 

 

 

 

 

 

 

 



 79 מתוך 8/ עמוד   -מועצה אזורית לב השרון     גבייה ופיננסיותמכרז מערכות   

 כל הזכויות שמורות. נערך ע"י מניב הכנסות בע"מ ומשרד עו"ד כהן, וילצ'יק קמחי ושות' 
 ור מראש ממניב הכנסות בע"מאין להעתיק או להפיץ המסמך ללא קבלת איש

 0./נספח 
 29102/7מכרז מס' 
 

 -הזמנה להציע הצעות  4.3סעיף 
 תיאור ניסיון קודם

 

 

 תיאור ניסיון קודם

  על המציע לפרט את העבודות הרלוונטיות, שמות ממליצים, מועדי הביצוע והיקף 

 הצעות, לפחות להזמנה להציע 1.1כנדרש בסעיף 

להזמנה להציע  /.0הפירוט שלהלן ישמש לצורך בדיקת עמידתו של המציע בתנאי הסף האמור בסעיף 

 /./לפרט להלן רשויות שפורטו ע"י המציע בטבלת הלקוחות שבנספח  ניתן. הצעות

 

 __________________ טלפון_____________________________    המזמין א.

 

 המופעלות אצל המזמין ותקופת ההפעלה :  המערכות שהופעלה /

  _______________________________המערכת: 

 ___________ -_____________ עד  -התקופה : מ

 _______________________________ המערכת: 

 ___________ -_____________ עד  -התקופה : מ

 _______________________________ המערכת: 

 ___________ -_____________ עד  -מהתקופה : 

 

 )מכרז ציבורי, מכרז סגור, מו"מ וכיו"ב( המציע לבצע את השירותים האופן בו נבחר   
 

   ________________________________________________________________ 
 
 

 ____: ________נייד_______________________ טל' שם :  -איש קשר אצל המזמין 

 

 

 __________________ טלפון_____________________________    המזמין .ב

 

 המערכות שהופעלה / המופעלות אצל המזמין ותקופת ההפעלה : 

 _______________________________ המערכת: 

 ___________ -_____________ עד  -התקופה : מ

 _______________________________ המערכת: 

 ___________ -_____________ עד  -ה : מהתקופ

 

 _______________________________ המערכת: 

 ___________ -_____________ עד  -התקופה : מ



 79 מתוך 7/ עמוד   -מועצה אזורית לב השרון     גבייה ופיננסיותמכרז מערכות   

 כל הזכויות שמורות. נערך ע"י מניב הכנסות בע"מ ומשרד עו"ד כהן, וילצ'יק קמחי ושות' 
 ור מראש ממניב הכנסות בע"מאין להעתיק או להפיץ המסמך ללא קבלת איש

 )מכרז ציבורי, מכרז סגור, מו"מ וכיו"ב( המציע לבצע את השירותים האופן בו נבחר   
 

  ____________________________________________________ ____________ 
 
 

 ____: ________נייד_______________________ טל' שם :  -איש קשר אצל המזמין 

 

 

 __________________ טלפון_____________________________    המזמין .ג

 

 המערכות שהופעלה / המופעלות אצל המזמין ותקופת ההפעלה : 

 _______________________________ המערכת: 

 ___________ -_____________ עד  -תקופה : מה

 _______________________________ המערכת: 

 ___________ -_____________ עד  -התקופה : מ

 _______________________________ המערכת: 

 ___________ -_____________ עד  -התקופה : מ

 

 ציבורי, מכרז סגור, מו"מ וכיו"ב( )מכרז המציע לבצע את השירותים האופן בו נבחר   
 

   ________________________________________________________________ 
 
 

 ____: ________נייד_______________________ טל' שם :  -איש קשר אצל המזמין 

 

 

 __________________ טלפון_____________________________    המזמין .ד

 

 הופעלה / המופעלות אצל המזמין ותקופת ההפעלה : המערכות ש

 _______________________________ המערכת: 

 ___________ -_____________ עד  -התקופה : מ

 _______________________________ המערכת: 

 ___________ -_____________ עד  -התקופה : מ

 _______________________________ המערכת: 

 ___________ -_____________ עד  -תקופה : מה

 )מכרז ציבורי, מכרז סגור, מו"מ וכיו"ב( המציע לבצע את השירותים האופן בו נבחר   
 

   ________________________________________________________________ 
 
 

 _______: _____נייד_______________________ טל' שם :  -איש קשר אצל המזמין 

 

 



 79 מתוך 02 עמוד   -מועצה אזורית לב השרון     גבייה ופיננסיותמכרז מערכות   

 כל הזכויות שמורות. נערך ע"י מניב הכנסות בע"מ ומשרד עו"ד כהן, וילצ'יק קמחי ושות' 
 ור מראש ממניב הכנסות בע"מאין להעתיק או להפיץ המסמך ללא קבלת איש

 __________________ טלפון_____________________________    המזמין .ה

 

 המערכות שהופעלה / המופעלות אצל המזמין ותקופת ההפעלה : 

 _______________________________ המערכת: 

 ___________ -_____________ עד  -התקופה : מ

  _______________________________המערכת: 

 ___________ -_____________ עד  -התקופה : מ

 _______________________________ המערכת: 

 ___________ -_____________ עד  -התקופה : מ

 

 )מכרז ציבורי, מכרז סגור, מו"מ וכיו"ב( המציע לבצע את השירותים האופן בו נבחר   
 

  _____________________________________________ ___________________ 
 
 

 ____: ________נייד_______________________ טל' שם :  -איש קשר אצל המזמין 

 

 

 __________________ טלפון_____________________________    המזמין .ו

 

 המערכות שהופעלה / המופעלות אצל המזמין ותקופת ההפעלה : 

 ____ ___________________________המערכת: 

 ___________ -_____________ עד  -התקופה : מ

 _______________________________ המערכת: 

 ___________ -_____________ עד  -התקופה : מ

 _______________________________ המערכת: 

 ___________ -_____________ עד  -התקופה : מ

 

 )מכרז ציבורי, מכרז סגור, מו"מ וכיו"ב(  המציע לבצע את השירותיםהאופן בו נבחר   
 

   ________________________________________________________________ 
 
 

 ____: ________נייד_______________________ טל' שם :  -איש קשר אצל המזמין 

 



 79 מתוך /0 עמוד   -מועצה אזורית לב השרון     גבייה ופיננסיותמכרז מערכות   

 כל הזכויות שמורות. נערך ע"י מניב הכנסות בע"מ ומשרד עו"ד כהן, וילצ'יק קמחי ושות' 
 ור מראש ממניב הכנסות בע"מאין להעתיק או להפיץ המסמך ללא קבלת איש

 

 __________________ טלפון_____________________________    המזמין .ז

 

 מערכות שהופעלה / המופעלות אצל המזמין ותקופת ההפעלה : ה

 _______________________________ המערכת: 

 ___________ -_____________ עד  -התקופה : מ

 _______________________________ המערכת: 

 ___________ -_____________ עד  -התקופה : מ

 _____ __________________________המערכת: 

 ___________ -_____________ עד  -התקופה : מ

 

 )מכרז ציבורי, מכרז סגור, מו"מ וכיו"ב( המציע לבצע את השירותים האופן בו נבחר   
 

   ________________________________________________________________ 
 
 

 ____: ________ידני_______________________ טל' שם :  -איש קשר אצל המזמין 

 

 

 __________________ טלפון_____________________________    המזמין .ח

 

 המערכות שהופעלה / המופעלות אצל המזמין ותקופת ההפעלה : 

 _______________________________ המערכת: 

 ___________ -_____________ עד  -התקופה : מ

 _________ ______________________המערכת: 

 ___________ -_____________ עד  -התקופה : מ

 _______________________________ המערכת: 

 ___________ -_____________ עד  -התקופה : מ

 

 )מכרז ציבורי, מכרז סגור, מו"מ וכיו"ב( המציע לבצע את השירותים האופן בו נבחר   
 

  ____________________________________ ____________________________ 
 
 

 ____: ________נייד_______________________ טל' שם :  -איש קשר אצל המזמין 

 



 79 מתוך 00 עמוד   -מועצה אזורית לב השרון     גבייה ופיננסיותמכרז מערכות   

 כל הזכויות שמורות. נערך ע"י מניב הכנסות בע"מ ומשרד עו"ד כהן, וילצ'יק קמחי ושות' 
 ור מראש ממניב הכנסות בע"מאין להעתיק או להפיץ המסמך ללא קבלת איש

 

 __________________ טלפון_____________________________    המזמין .ט

 

 המערכות שהופעלה / המופעלות אצל המזמין ותקופת ההפעלה : 

 ______________ _________________המערכת: 

 ___________ -_____________ עד  -התקופה : מ

 _______________________________ המערכת: 

 ___________ -_____________ עד  -התקופה : מ

 _______________________________ המערכת: 

 ___________ -_____________ עד  -התקופה : מ

 

 )מכרז ציבורי, מכרז סגור, מו"מ וכיו"ב( ת השירותים המציע לבצע אהאופן בו נבחר   
 

   ________________________________________________________________ 
 
 

 ____: ________נייד_______________________ טל' שם :  -איש קשר אצל המזמין 

 

 

 הערות:

  לעיל. עבור כל עבודה שנזכרה בכתב לצרף המלצות מפורטות ניתן .1

 הערות והבהרות נוספות ניתן לצרף בנפרד. .1

 במתכונת הנ"ל בדפים נוספים.יש לפרט  –לקוחות נוספים  .3

 

 

  

 חתימת וחותמת המציע: ____________       

  

 תאריך: _______________________       



 79 מתוך 03 עמוד   -מועצה אזורית לב השרון     גבייה ופיננסיותמכרז מערכות   

 כל הזכויות שמורות. נערך ע"י מניב הכנסות בע"מ ומשרד עו"ד כהן, וילצ'יק קמחי ושות' 
 ור מראש ממניב הכנסות בע"מאין להעתיק או להפיץ המסמך ללא קבלת איש

 

 /.3נספח 
 29102/7מכרז מס' 

 -בהזמנה להציע הצעות  4.9סעיף 
 הצעה –בנקאית נוסח ערבות 

 

 

 

 לכבוד
 לב השרוןהמועצה האזורית 

 
 

 ערבות בנקאית הנדון:
 
"( אנו ערבים בזה כלפיכם המבקשים" -)להלן  ________________________ פי בקשת-על .1

בתוספת הפרשי הצמדה, (, עשרים אלף ש"ח ובמילים:)₪   11,111של לסילוק כל סכום עד לסך 

 שפורסם על ידכם 17/1111מס' רשו מאת המבקשים בקשר למכרז שתדכהגדרתו של מונח זה להלן, 

 למתן רישיון שימוש, תחזוקה ותמיכה במערכות שכר, ומשאבי אנוש ממוחשבות עבור המועצה.

 
 
ימים מהמועד בו תגיע אלינו דרישתכם  7הננו מתחייבים לשלם לכם את סכום הערבות תוך  .1

עליכם כל חובה כלשהיא להוכיח או לנמק את  הראשונה בכתב, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל

 דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

 

ערבות זו הינה בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, לא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על  .3

, לשם קבלת תשלום על פיה, פיה בהליך משפטי, או בכל אופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה

 תביעה משפטית נגד המבקש, או לדרוש תחילה תשלום מאת המבקש.

 
וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לפי כתובתנו,   __________תוקף ערבותנו זו יהיה עד ליום  .4

 לא יאוחר מהמועד הנ"ל.

 

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .5

 

 כבוד       רב,ב        

 _____________ בנק        

 _____________ סניף        

 _____________ כתובת        

          

 
 

 
 
 

 

 



 79 מתוך 04 עמוד   -מועצה אזורית לב השרון     גבייה ופיננסיותמכרז מערכות   

 כל הזכויות שמורות. נערך ע"י מניב הכנסות בע"מ ומשרד עו"ד כהן, וילצ'יק קמחי ושות' 
 ור מראש ממניב הכנסות בע"מאין להעתיק או להפיץ המסמך ללא קבלת איש

 

 /.4נספח 
 29102/7מכרז מס' 
- 

 -בהזמנה להציע הצעות  4.6סעיף 
 תצהיר על מחזור כספי

 

 

 

 לכבוד
 מועצה אזורית לב השרון

 

 

 עסקים שנתיעל מחזור  תצהירהנדון:                  

 

 מס' ח.פ. ________________ _______שם הספק המציע : __________

 

 1.1הינו מעל שכר וניהול משאבי אנוש תחום תוכנות בהרינו לאשר כי מחזור העסקים השנתי של המציע 

 .1111 -ו 1117)לפני מע"מ( בכל אחת מהשנים  ₪מיליון 

 

 

 ________________חתימה וחותמת המציע : __________

 

 

 אישור רואה חשבון

לבקשת __________________ מס' ח.פ. __________________ )להלן : "המציע"( וכרואי החשבון 
בתחום תוכנות שכר וניהול  מחזור העסקים השנתי של המציעשלו ביקרנו את הצהרת המציע בדבר 

הצהרה הינה באחריות הנהלת המציע. כמדווח לעיל, ה 1111 -ו 1117בכל אחת מהשנים משאבי אנוש 
 אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.

 
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות 

שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה  עבסכומים ובמיד
 .ה מהותית. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנומטע

 
מחזור לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו, הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את 

  .1111-1117מהשנים בכל אחת בתחום תוכנות שכר וניהול משאבי אנוש העסקים של המציע 
 

 

 ,בכבוד רב      תאריך : _________

 

         _____________________ 

 רואי חשבון )חתימה וחותמת(         

 



 79 מתוך 09 עמוד   -מועצה אזורית לב השרון     גבייה ופיננסיותמכרז מערכות   

 כל הזכויות שמורות. נערך ע"י מניב הכנסות בע"מ ומשרד עו"ד כהן, וילצ'יק קמחי ושות' 
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 /.9נספח 
 29102/7מכרז מס' 

 בהזמנה להציע הצעות 4.8.0סעיף 
 תצהיר חוק שכר מינימום והעסקת עובדים זרים

 

 

 

 תצהיר בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים

 

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

 

"( שהוא הגוף המבקש הגוף" –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן        .1
. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר ב השרוןלהגיש הצעה למכרז של המועצה האיזורית ל

 זה בשם הגוף.
 
ב לחוק עסקאות 1" כהגדרתם בסעיף עבירה" -" ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותם של המונחים "       .1

גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים 

"(, תחת הכותרת "תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים החוק" -)להלן 1176 –כדין(, התשל"ו 

תנאי לעסקה עם גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה  –זרים כדין 
 וכי אני מבין/ה אותם.

 
ק ב לחוק( המציע לא הורשע בפס1הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף        .3

עבירה עפ"י חוק עובדים זרים )איסור העסקה  -דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 
, 1117 -או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1111-שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

ב לחוק(, 1( או, לחלופין, המציע או בעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף 31.11.11שנעבר לאחר יום 
עבירה עפ"י חוק עובדים זרים  -ורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה ה

או לפי חוק שכר מינימום,  1111-)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א
(, אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, חלפה 31.11.11, שנעבר לאחר יום 1117 -התשמ"ז

 ממועד ההרשעה האחרונה.שנה לפחות 
 
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.      .4
 
 
 

                                                                                                ____________________ 
 חתימת המצהיר                                                                                                            

 
 אישור

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי ברחוב 
 ____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת

 וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

_________________     _______________________ 

 ת עוה"דחותמת + חתימ                                                                                         תאריך            
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 הזוכה ההצעה לבחירת מידה אמות

 

 משקל פירוט ד"מס

 באחוזים

 הדרישות למפרט ביחס המוצע הפתרון שלמות 1

 המערכת של והטכנולוגיות הפונקציונאליות

 אשר יבחנו בהתאם  רזהמכ במסמכי המפורטות

 1למסמך ב'  –א ' ו  בחלקים המציע של מענהל

ומבחינה מדגמית שתבוצע במועד  המכרז למסמכי

הזמנה להציע ל 1.1הדגמת הפתרון כאמור בסעיף 

 למסמכי המכרז. 1 מסמךהצעות, 

5 

 41  הנדרשים השירותים לכלל לחודש המוצעת  העלות 1

 דומות במערכות המציעהיקף הפעילות של  3

, כפי שבא לידי ביטוי בטבלה המוצעת ובמערכת

  ././נספח על פי הנדרשת 

5 

 :רשמיים ישראלים איכות בתקני עמידה 4

להבטחת איכות בתיכון  ISO 1111תקן ת"י  א. 

(design פיתוח, יצור, התקנה, מתן שרות ,)

 ותחזוקה של תוכנה.

 ע.לניהול אבטחת מיד ISO 17111תקן ת"י   ב.

5 

 מהפתרון ות דעת הצוות המקצועי של המועצהחו 5

 הדגמת סמך על המציע של המקצועי ומהצוות

    הפתרון

45 

כ"  ה ס   111 

 

 מפורט במסמך זה להלן.  –פירוט הפרמטרים ואופן ניקוד ההצעות 

 /.6נספח 
 29102/7מכרז מס' 
 

 -הזמנה להציע הצעות  4.0סעיף 
 אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה
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 :והשקלול המידה אמות פרוט

עות שלא תקבלנה את )הצ %71 של מינימאלי מעבר ציון נדרש - הפתרון שלמות  - 1/ פרק  בסעיף .1

הועדה המקצועית ויאושר ע"י  ידי על יינתן הציון. תיפסלנה( -מלי הנ"ל בפרק זה יהציון המינ

במסמכי  א',ב' יםחלק 1מסמך בלטבלאות המתאימות  הספק מענה סמך עלועדת המכרזים 

 המשתתף. מטה הרשום 5 מספר בסעיף המפורטת הפתרון דגמתה בזמן המענה ובקרת מכרזה

ההצעות  יתרשל  ניקודה. נקודות 5 של ימקסימאל ניקוד יקבל ביותר הגבוה הציון את לשיקב

 :הבאה הנוסחה פי על ביותר הגבוה הציון את שיקבלשל המציע  לציון יחסית יחושב

 X       5                                      זה לסעיף המציע של  המצטבר הנקודות סך

 ביותר הגבוה הדרוג בעל מציעה של המצטבר הנקודות סך

 

 החלוקה הפנימית של אמות המידה לשלמות הפתרון: 

 ניקוד   קבוצה 

 חלק ב'  1מסמך בעל פי המפורט  –נקודות  1    שכר 

  חלק ב' 1מסמך בעל פי המפורט  –נקודות  1  משאבי אנוש 

 חלק א'  1מסמך בעל פי המפורט    –נקודות  1 אפיונים טכנולוגיים  

 

 : ט אופן חישוב הניקוד לשלמות הפתרוןפרו

: יקבע כדלקמן המשקל, באותה קבוצה שווה משקליינתן כל אחת מהקבוצות דלעיל ב שורה לכל

דהינו כל  31 חלקי מספר השורות בקבוצה נקודות  3מערכת השכר לדוגמא, הציון המקסימאלי 

נקודות  1עבור מענה חלקי ו  1.14נקודות עבור מענה מלא ו  1.11שורה מקבלת ציון מקסימאלי של 

עבור אין מענה. הציון יינתן על פי מענה המציע למכרז וייבדק באופן מדגמי על ידי הצוות המקצועי 

 . של המועצה בזמן הדגמת המערכות. כך גם לגבי שאר המערכות

ועדה מקצועית שתמנה לעניין זה ועדת המכרזים הכוללת את הבדיקה המדגמית תבוצע על ידי 

ת חינוך יסמנכ"לית קריית חינוך דרור וחשבת השכר של קרית השכר במועצה, גזבר המועצה, חשב

יודגש כי למועצה הזכות לשנות לפי שיקול דעתה הבלעדי . "(הועדה המקצועית" –)לעיל ולהלן  דרור

 את זהות ומהות הבוחנים.
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  . גובה הצעתו של המציע - 1 / פרק  בסעיף .2

 יחסית יחושב ההצעות יתר ניקוד(, 41) מרבי ציון שתקבל ביותר הזולה ההצעה פי על יקבע הציון

 :הנוסחה פי על ביותר הנמוך למחיר

 X       41                                     שהוצע ביותר הנמוך המחיר

 המציע שהציע המחיר

 

 המציע :קודותנ 5 של המקסימאלי הציון את יקבל:  היקף הפעילות של המציע - 3 / פרק בסעיף .3

 מערכות)שתי(  1 נכון למועד הגשת ההצעה  מפעילות רשויות מקומיות של מקסימאלי מספרש

 הבהתאם לרשימ ,המציע של היוצר מבית נוכחות, לפחות,או  משאבי אנוש ,שכרמבין מערכות )

 . 1.1מפורטת בנספח ה

 

 :הבאה ההנוסח פי על 5 שיקבל המתחרה לציון יחסית יחושב המתחרים יתר ניקוד

 X       5               זה לסעיף מספר הרשויות שהצהיר המציע

 מספר הרשויות שהצהיר המציע בעל המספר הגבוה ביותר

 

כפי התקנים, אשר בהם עומד המציע הניקוד למציעים יינתן על פי  - 4 מספר/ פרק  בסעיף .4

  למסמכי המכרז, על פי הניקוד כדלקמן: 1.1נספח המפורט ב

o נק 5יקבל  –על עמידתו בשני התקנים הישראלייםשותו אישורים תקפים  מציע שבר'. 

o    נק'. 1.5יקבל  –על עמידתו בתקן ישראלי אחדמציע שברשותו אישור תקף אחד 

o  על עמידתו באיזה מבין שני התקנים הישראליים מציע שאין ברשותו אף אישור תקף– 

 .נק' 1יקבל 
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 כל יזומנו שאליה הפתרון הדגמת סמך על למציעים יוענקהציון  – 5 מספר/ פרק  לסעיף  .5

לסעיף זה. )הצעות שלא  75% של מינימאלי מעבר ציון נדרש . למכרז הצעות שהגישו המציעים

 , תיפסלנה(5מספר  –תקבלנה את הציון המינימלי הנ"ל בסעיף זה 

 

 ופסלט בהתאם הפתרון את ידרגו אשר ,מקצועיתהועדה חברי ה בפני תעשה הפתרון הדגמת

 .למסמכי המכרז 1.7נספח כ המצורף משוב

 

 .ונוכחות משאבי אנוש ,המערכות שכרשלוש הדגמת הפתרון תיערך לגבי 

 

 כל אחד מהמשתתפים ידרג את התרשמותו משלושת המערכות ביחד בטופס המשוב.

 

 כדלקמן: יקבע ההתרשמות בסעיףלכל המערכות,  מציג כל של הסופי הציון 

 .נקודות 15 מקסימום – הידידותיותקבוצת  בגין רשמותהת בגין נקודות כ"סה -

 .נקודות 15 מקסימום – פונקציונאליותקבוצת  בגין מההתרשמות נקודות כ"סה -

 .נקודות 15 מקסימום -  כלליקבוצת ה בגין מההתרשמות נקודות כ"סה -

 

קי חל 15, אשר יקבע כדלקמן: באותה קבוצה שווה משקליינתן כל אחת מהקבוצות ב שורה לכל

הציון הכולל לכל שורה יהיה ממוצע הציונים שניתנו על ידי כל אחד  מספר השורות בקבוצה.

  מהמשתמשים באותה שורה.

 

בכל מקום במסמכי מכרז זה אשר בו קיימת התייחסות לועדה המקצועית ו/או לחבריה, מובהר כי יכול 

ם, לפי החלטתה של ועדת שיתווספו לחברים המנויים במסמכי המכרז משקיפים ו/או חברי נוספי

 המכרזים. 
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 מציע ידי על מערכותה להדגמת משוב טופס פורמט

 כללים פרטים .א

  תאריך: __________________   המציג: _____________ המציעשם 

 תפקידו   _________________ :שם המדרג_______________ : 

 הערכת הצופה לפרק התרשמות כללית מהפתרון ומהצוות המקצועי של המציע .ב

= גרוע    1ציון:     תכונה מס"ד קבוצה

 =מצויין11

  ממשק משתמש נוח 1 ידידותיות

  תפריטים הררכיים 1 

  משתמובילה את המש -תהליכים מובנים בתוכנה  3 

  ניותהערות אזהרה לפני פעולות הרס 4 

 5 Drill Down לקבל פרוט  

   עיצוב דוחות  6 

   אחידות ממשקי משתמש במערכות   7 

    

  תהליכי עבודה מתאימים למשתמש וללקוח 1 פונקציונאליות

  הפקת דוחות בקלות 1 

  קבלת מידע מהיר ואפקטיבי בשאילתות  3 

  הפקת הדפסות ותלושים מתאימים וברורים לקורא 4 

  עידכון טבלאות במעבר מהיר וישיר ממסכי התפעול 5 

 Wordכגון  Microsoftאפשרות קלה להורדת נתונים למוצרי  6 

 PDFולקובץ  Excelו  

 

  BIכלי  –שילוב מהיר ומלא עם מחולל דוחות  7 

  פונקציונאליות של הכלי לשליטה על הדפסת דוחות 1 

 Workובנים שילוב מהיר ומלא של תהליכים עיסקיים מ 1 

Flow 

 

  יכולת הגדרת תפריטים מותאמי משתמש 11 

  תעוד פנימי של שינויים בנתונים ונגישות להצגת השינויים 11 

 9./נספח 
 29102/7מכרז מס' 
 

 דגמת המערכות על ידי המציעהפורמט טופס משוב ל
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  התרשמות כללית מהתוכנה 1 כללי

  התרשמות ממקצועיות המציג 1 

התרשמות ממוכוונות המציע ועד כמה חשוב לו לעבוד עם  3 

 המועצה

 

  ארגנות המציע להדגמת הפתרוןהתרשמות מהת 4 

  התרשמות מבשלות הפתרון והיקף הנושאים הנכללים 5 

  התרשמות מיציבות הפתרון 6 

  התאמת המערכת לצרכי המועצה 7 

 

 הערות והתרשמות כללית:
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 8./נספח : /פרק 
 

 הצהרת מחויבות לאבטחת מידע
 

 "( מועצה אזורית": )להלן  לב השרוןועצה אזורית למ ת"( נותנחברהה":)להלן מטה ההחתומ יואנ :הואיל
 :ולרבות מידע המתקבל מצדדים שלישייםשירותים, המתבססים על מידע של המועצה האזורית 

הסודיות של המידע של המועצה  בהתחייבות שלנו לשמור על תמותנ וקבלת המידע כאמור :והואיל
 ;כמפורט בכתב זה, אבטחת מידע זה האזורית ועל 

 
 :כדלקמןכלפי המועצה האזורית, בזאת  תמתחייב ילכך, אנאי 

לא אמסור לאף צד ג' מידע שקיבלתי לצורך מתן השירותים מהמועצה, בין מידע מהמועצה או  .1
  .מידע מצד ג' 

אבטחת המידע להבטיח שימוש נכון בזיהוי לאחראי החברה ימונה אחראי לאבטחת המידע. על ב .2
למידע ובהגנת משאבי מערכות המחשב והמידע ומערכות המשתמש ובסיסמא, בהרשאות הגישה 

התקשורת. כמו כן ימונה בחברה ממונה לאבטחה הפיזית של המידע ומערכות המידע 
 והתקשורת.

 ימים מחתימת מסמך זה. 7זהות האחראי והממונה הנ"ל תימסר לכם בכתב בתוך 

אינטרנט ולרשתות מועצה האזורית לא יוחזקו ברשת תקשורת המחוברת להקבצי המידע של  .3
  . שאינן מאובטחות בהתאם לכללים המקובלים לאבטחת מידע באירגונים פיננסיםחיצוניות 

מועצה האזורית, תתאפשר רק תוך שימוש ההגישה למערכות המחשוב המחזיקות מידע של  .4
( אישי ובסיסמאות אישיות וחסויות. הסיסמאות תהיינה ידועות רק User-IDבזיהוי )

 חדשים. 3כל אחת ללפחות  והתוכנה תחייב החלפתם  למשתמשים בלבד

שגיאות רצופות בהקשת הסיסמא. השחרור יוכל  3זיהוי משתמש יינעל אוטומטית לאחר  .5
 מי שהוסמך למלא את מקומו בהיעדרו.מנכ"ל החברה או להתבצע רק ע"י 

 .תנוהל מערכת הרשאות למורשי גישה .6

מנהלי הרשת לעובדים  המפרידות בין תופעל מערכת ניהול הרשאות ויצירת רמות הרשאה .7
 .יינתנו למנהלי הרשת בלבד וזכויות של אדמיניסטרטור  אחרים. חשבונות

מועצה האזורית. הגישה לספריות המידור פנימי בשרת בגישה לספריות וקבצים של  יושםי .8
 וקבצים אלה תתאפשר רק למי שעבודתם ותפקידם בחברה מחייבים זאת.

, כנת הגנה תקנית ומעודכנת כנגד וירוסיםותותקן תת חיבור לשרת, במקרה של עבודה שאמצעו .9
  רוגלות, מתקפות סייבר וכל סוג אחר של נזק או צפייה במידע.

או לכל מטרה אחרת כשעליהם  לא יוצאו דיסקים משרתים או מדיות מגנטיות אחרות לתיקון .11
המידע ולפרמט את  מועצה האזורית. במקרה כזה יש למחוק אתהנמצאים קבצים ונתונים של 

 .הדיסק

יוקם נוהל עבודה מסודר להעברת, אחסון ותחזוקת מדיה מגנטית, או אופטית עם מידע של  .11
הנוהל יוקם בשיתוף של נציג  .אום מוקדםימועצה האזורית כך שלא תועבר מדיה ללא תה

המידע במועצה מאגרי אבטחת על וממונה  מנהל מאגר המידע במועצה האזוריתהחברה, 
 ית.האזור

מועצה האזורית במקום שהגישה אליו המדיה מגנטית או אופטית כנ"ל תאוחסן בתאום עם  .12

 .תתאפשר למורשי גישה בלבד

 :בתחנות העבודה תשמר אבטחת המידע .13
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 התחנה מועצה האזורית על הדיסק הקשיח שלם של השמרו קבציילא י. 

 בכל תחנה יותקן נועל מסך עם סיסמא. 

 הכניסה לרשת תהיה באמצעות USER ID אישי. 

  מועצה האזורית מהשרת באמצעות התחנההלא ניתן יהיה להוריד קבצים של. 

 .גישה לאחראי על הגיבויים בלבד גיבויים יבוצעו בצורה מסודרת וישמרו במקום סגור ונעול עם .14
  .כמו כן יש לקיים נוהל דרישה לקבלת גיבויים והורדתם לשרת

 . ופים חיצונייםקלטות עם גיבויים לג חל איסור על העברת .15

עיבוד מנתוני  כל מדיה מגנטית, או אופטית, או דוח השייכים למועצה האזורית או שהם תוצרי .16
 .ויגרסו לאחר השימוש מועצה האזורית, יאוחסנו בארון סגור וכן יושמדוה

  מועצה האזורית.האין להוציא חומר לגריסה או השמדה חיצונית ללא תאום עם  .17

כי היא פועלת כנדרש על פי החוק, התקנות ותיקוני הגנת הפרטיות ומתחייבת החברה מצהירה  .18
וכי היא נוקטת באמצעי אבטחה ובקרה כמתחייב מהוראות חוק הגנת הפרטיות, תיקוניו 

 ותקנותיו.

החברה מתחייבת להחתים את עובדיה על הצהרות סודיות, הכוללים, בין היתר, התחייבות  .19
 ועצה האזורית.מהלשמירה מוחלטת על סודיות המידע של 

 לערוך ביקורת אבטחה בכל עת. המועצה האזוריתהחברה מתחייבת לאפשר לנציג  .21

ידוע לי כי רק על בסיס קיום התחייבויותי והצהרותיי המועצה האזורית ניאותה למסור לי מידע  .21
 .ממקורות שוניםאו לאפשר לי לקבל מידע 

לכל הפרה וללא צורך בהוכחת ₪  11,111בגין הפרת התחייבויות אפצה את המועצה בסך של  .22
 נזק.

אני אשפה את המועצה האזורית בשיפוי מלא ומוחלט בשל כל הוצאה שתהיה לה בגין הפרת  .23
 התחייבות שלי, לרבות שכ"ט עו"ד.

 
 
 

 ולראייה באנו על החתום

 
 

 __________________     ________________ 
 תאריך                      שם החברה      
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 0מסמך 

 לב השרוןמועצה אזורית 

 1702119מכרז מס' 

רישיונות שימוש, שירותי תחזוקה ותמיכה מתן הצעה והצהרת המשתתף במכרז ל

 במערכות שכר ומשאבי אנוש ממוחשבות עבור המועצה

 יוגש במעטפה ב' בלבד

 

בזה אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז,  מצהירים ומתחייבים 

 כדלקמן : 

 

זו מוגשת  נום לכל האמור במסמכי המכרז, והצעתמימסכי ווהננקראנו בעיון, בחנו בקפידה  .1

 יםמוותר וציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, והנננבהתאם, ולא 

 בזה מראש על כל טענה כאמור.

 

לעיל  םכהגדרת למתן השירותיםהמתייחסים בדקנו, לפני הגשת הצעתנו למכרז, את כל הנתונים   .1

ותמיכה במערכות שכר  מתן השירותים כולל מתן רישיונות שימוש, שירותי תחזוקהוידוע לנו כי 

גופי סמך המועצה ושירותי תמיכת משתמשים עבור  הדרכה,שירותי , ומשאבי אנוש ממוחשבות

הקשורים בביצוע מלוא  הנסיבותכן בחנו את כל התנאים ו כמו. הכל כמתואר במסמכי המכרז, שלה

התחייבויותינו עפ"י מסמכי המכרז, את החוקים, הדרישות והנהלים של כל הרשויות המוסמכות 

וכל גורם אחר שאישורו נדרש לצורך קיום התחייבויותינו עפ"י מסמכי המכרז וכן את כל הגורמים, 

י קביעת התמורה בהצעתנו זו אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על הצעתנו. כן הננו מאשרים כ

נעשתה בהתחשב בכל הנתונים שלעיל וכי אין ולא תהיה לנו כל טענה, דרישה או תביעה בקשר עם 

 האמור לעיל ו/או עם הצעתנו.

 

ובידינו כל  לאמור במסמכי המכרז ובהסתמך על הבדיקות שערכנו הגשנו את הצעתנו בהתאם .3

מסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות ואנו מסכימים לכל האמור ב המידע הדרוש לנו

 המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.

 

הרשויות  הננו מתחייבים כי במשך כל תקופת ההתקשרות, נקיים אחר הוראות כל דין ו/או הנחיות .4

 שהיא. המוסמכות, כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת, ללא כל תמורה נוספת 

 

אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים עפ"י מסמכי המכרז ואנו מקבלים על עצמנו לבצע את העבודות,  .5

 נשוא המכרז. 

 

 הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  .6

 



 79 מתוך 39 עמוד   -מועצה אזורית לב השרון     גבייה ופיננסיותמכרז מערכות   

 כל הזכויות שמורות. נערך ע"י מניב הכנסות בע"מ ומשרד עו"ד כהן, וילצ'יק קמחי ושות' 
 ור מראש ממניב הכנסות בע"מאין להעתיק או להפיץ המסמך ללא קבלת איש

על מנת והמתאים הנדרש וכל הציוד  , כוח האדםהטכניים, המקצועייםאמצעים כל האת יש לנו  .7

אם  ואנו מתחייבים לעשות כןהעבודה במועדים הנקובים במסמכי המכרז,  ת לבצע ולהשלים א

  נזכה במכרז.

  

חוק הגנת הפרטיות,  אנו מכירים את כל הדינים המתייחסים לעבודות נושא ההסכם, לרבות .1

לשירותים בכל הנוגע  ם באבטחת מידע כל הדינים הקשוריוכן  ותקנותיו, 1111-התשמ"א 

ומתחייבים לפעול כמעבידים לחובות החלים עלינו "י מסמכי המכרז וכן ידינו עפ-המוענקים על

 לפיהם לרבות לפי השינויים  שיחולו מעת לעת. 

 

( מאה ועשרים) 111ותהא תקפה במשך  ,בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי נההצעתנו זו הי .1

רשאית לדרוש הארכת תוקף ידוע לנו, כי המועצה תהא יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 

, )שלושים( יום נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, תיפסל הצעתנו זו 31ההצעה למשך  

 כל דין. פי -עלפי המכרז ו/או -והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית המועצה על

  

חוזרת, -בלתימשום הצעה ו זו כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנ ,אנו מסכימים .11

מחייב הסכם  תייכרובקבלתה על ידכם   1173 –לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג  3כאמור בסעיף 

 בינינו לביניכם. 

 

 להבטחת קיום הצעתנו והתחייבויותינו אנו מוסרים ערבות כנדרש במסמכי המכרז. .11

 

נחתום על , הדעת המועצה על הזכייהיה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים כי תוך המועד שייקבע בהו .11

הכל כנדרש  כל המסמכים ונפקיד בידי המועצה כתב ערבות ואישור על עריכת פוליסות ביטוח

 במסמכי המכרז וכן נתחיל בביצוע העבודות ביום שהמועצה תורה לנו. 

 

היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות שנמסרה על ידינו עם  .13

הצעתנו במכרז תוגש לגביה על ידי המועצה, וסכום הערבות יחולט על ידה כפיצויים מוסכמים 

 וקבועים מראש.

 

דרש המועצה לשלם במהלך תקופת החוזה. לא נפנה תהצעתנו כוללת את כל העלויות והמחירים ש .14

ם, למועצה בבקשות להצעות מחיר לשינויים, שיפורים )שו"שים(, עידכונים, תוספות, מודולי

פרוצדורות או כל דרישה אחרת. אנו נשדרג את המערכות התוספות והחידושים עבור המועצה 

במסגרת התשלום שהצענו במכרז ולא נמנע מהמועצה כל שינוי, עידכון או תוספת למערכות. כמו כן 

אנו מתחייבים לעדכן את המועצה בדבר השינויים והשדרוגים והתוספות שאנו מבצעים למערכותינו 

 רותינו.ולש
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מוגשת ההצעה, אנו זכאים  והצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציע בשמ .15

לחתום בשם המציע על הצעה זו, חתימתנו מחייבת את המציע ואין כל מניעה על פי כל דין או הסכם 

 לחתימתנו על הצעה זו.

 

 

 

   _______________  __________________ 

 חתימת המציע          תאריך    

 

 

 

 

"( מאשר המציע_______, עו"ד של _________________________ )להלן: "_______אני הח"מ _________

______ חתמו בפני על הצעה זו דלעיל ועל כל יתר מסמכי המכרז וההצעה ה"ה ___בזה כי ביום ___

, ת.ז. _____________ בשם המציע________________  -__________________ ת.ז. ______________ ו

וכי התקבלו אצל המציע כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי  כי המציע הינו תאגיד קיים ותקף

ההתאגדות שלו ועל פי כל דין לחתימת המציע על ההצעה למכרז וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את 

 המציע.

 

___________________ 

  ,עו"ד                      
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 חלק א' : פירוט טכנולוגיות המערכות

 

 באות מערכותיו שמספקות המענה מידת אתובדיו  יד בכתב ושורה שורה בכל בטבלאות לסמן הספק על

V .למען. בדבר מידת התאמת הפתרון של הספק לאפיון הטכנולוגי הנדרש מידע לספק זה מפרט מטרת 

 לקוחות אצל מותקנת שהיא כפי, המועצה אצל המלאה המערכת את להתקין הספק על ,ספק הסר

 בהגדרת חוסר. זהשלהלן ו/או ביתר מסמכי מכרז  במפרט הפונקציות אלומ הוגדרו לא אם אף, אחרים

 נוספות תשלום לדרישות או המערכת של מצומצמת להתקנה עילה לשמש יוכל לא במפרט פונקציונאליות

 ,המציע להגדיר, לבצע, לתכנת ולהפעיל ממשקים והעברת נתונים בהגשת הצעתו מתחייב. המציע מצד

וגם במקרה יובהר ויודגש כי אפיונים אלה הינם אפיוני מינימום  .קיימים למערכות אחרות ,במידה ואינם

מתחייב הספק להשלים מתן פתרון מלא  -הספק סימן שאין בידו מענה או שיש בידו מענה חלקי אשר בו 

 קבלת תעודת סיום. לכתנאי תקנה של המערכת ועד למועד השלמת הה

 

 

 מענה תכונה ד"מס

 מלא

 מענה

 חלקי

 אין

 מענה

    Relational Data Baseמערכת מבוססת בסיס נתונים טבלאי  1

ממשק  Graphical User Interface  -  GUI –ממשק משתמש  גרפי  1

 Internetכגון   Browserמשתמש חלונאי או מבוסס גלשן רשת 

Explorer   

   

משולב במערכת  IBמבוסס כלי ידידותי למשתמש אחיד מחולל דוחות  3

המאפשר שליפת וניתוח נתונים מהירה וישירה מקבצי הנתונים 

התפעוליים כולל אפשרות שימוש במחולל הדוחות לכל מתשמש שיוגדר על 

 ידי המנהל.

   

ת לגיליון יכולת מהירה וידידותית למשתמש להורדת נתונים מהמערכו 4

 Microsoft Excelחישובים אלקטרוני  

   

יכולת מהירה וידידותית למשתמש לשילוב נתונים מהמערכות להנפקת  5

 Microsoft Wordמכתבים ממעבד תמלילים 

   

יכולת להצגת והדפסת כל דו"ח ברמה מפורטת או סיכומים בלבד )דו"ח  6

 למנהלים(.

   

בטרם הדפסת ושליחתו בנוסף למדפסת יכולת להצגת כל דו"ח על המסך  7

 PDFלהפקה בקובץ בפורמט 

   



 79 מתוך 38 עמוד   -מועצה אזורית לב השרון     גבייה ופיננסיותמכרז מערכות   

 כל הזכויות שמורות. נערך ע"י מניב הכנסות בע"מ ומשרד עו"ד כהן, וילצ'יק קמחי ושות' 
 ור מראש ממניב הכנסות בע"מאין להעתיק או להפיץ המסמך ללא קבלת איש

 
בהפקת דוחות כולל לשליטה משתמש לידידותי ואינטואיטיבי כלי  1

אפשרות לשינוי סדר העדיפות להדפסה, אפשרות להדפסה חלקית מעמוד 

עד עמוד, אפשרות להפסקת וביטול הדפסה, אפשרות לשינוי יעד ההדפסה 

 )מדפסת( וכד'.

   

 , חודיתייצד שלישי מובנת במערכת כולל  הגדרה  BPMקישוריות למוצר  1

יחודיים תהליכים עסקיים תפעול ובקרה של הספק ל ,בנייתפיתוח, 

במערכות התפעוליות, בהתאם לנהליי למועצה. על המוצר להיות משולב 

כולל אפשרות לשילוב  למועצה אזורית לב השרוןהעבודה הייחודיים 

ור הכוללים הגדרת המשתתפים בכל שלב אישור, הגדרת תהליכי איש

וזאת לרבות   זמנים, הגדרת סוג האישור )טורי, מקבילי, חליפי וכד'(.

טפסים מקוונים מאובטחים רספונסיביים למיוי על ידי העובדים וגורמים 

אחרים. הטפסים מזניקים תהליכים עיסקיים רוחביים והמערכת כוללת 

רת הנתונים ולבקרת תהליכי הטיפול והקידום מודול משרד אחורים לבק

 של התהליכים.

   

, כולל לי במערכת ושיוכם לכל ישות נדרשתאירכוב מסמכים אינטגרא 11

סריקת מסמכים, תמונות, פקסים או קבצים אחרים כולל קבצי 

Microsoft Office . 

   

יתרות מתוך  -בשורות ובנתונים רלוונטיים, לדוגמא Drill Downביצוע   11

 לחשבון, הצגת התנועות לחשבון.

   

פרטי  דתיעופרטי המיידע  במערכת, כולל  עדכוניתיעוד פנימי בדבר ביצוע  11

, זהוי ציוד הקצה ממנו בוצע השינוי, מבצע הפעולה, מועד ביצוע הפעולה

כולל ערך לפני וערך  ומהות השינוי שבוצע  זיהוי המשתמש שביצע הפעולה

שמירת היסטוריית השינויים במערכת ואפשרות  .אחרי ביצוע השינוי

השינויים על ידי מנהלי המערכת באופן ידידותי  תלשליפת תיעוד היסטוריי

. 

   

סוגי משתמשים בעלי  תיכולת לבניית תפריט מותאם משתמש והגדר 13

 הרשאות שונות.

   

הקפצת מסכים והתראות באופן יזום על ידי המערכת ללא צורך בנקיטת  14

 עולה על ידי המשתמש.פ

   

להפקת דוחות ודליית נתונים  BIלהלן  Business Intelligenceכלי  15

 משולב במערכת  ידידותית מהמערכות התפעוליות

   

את המשתמש  מוביליםש כךמסכי המערכת מעוצבים באופן אינטואיטיבי  16

 ממסך למסך בזמן ביצוע פעולה.

   

רלוונטיים בפורמט הדומה למוצג במסך  הדפסת נתונים ישירה ממסכים 17

כולל באור מילולי לקודים באופן ברור. על התוכניות המדפיסות לאפשר 

למשתמש לאפיין חיתוכים לפי תאריכים או פרמטרים אחרים רלוונטיים 

 .בטרם הדפסה
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 מענה המציע ) הקף בעיגול את המתאים( פרטים מערכת מס.

 

 

 

1. 

 

 

 

 מערכת שכר

  נים בסיס נתו

  מערכת הפעלה בשרת 

 Web  /Client Server טכנולוגית בתחנת הקצה 

 

 

 

1. 

 

 

 

מערכת משאבי 

 אנוש

  בסיס נתונים 

  מערכת הפעלה בשרת 

 Web  /Client Server טכנולוגיה בתחנת הקצה 

 

 

 

 

   _______________ ____________ ______ 

 חתימת המציע          תאריך    
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 מערכות מפרט חלק ב': 

. V באות מערכותיו שמספקות המענה מידת את יד בכתב ושורה שורה בכל בטבלאות לסמן הספק על

 על ספק הסר למען. המציע ידי על המוצעת המערכת של הפונקציונאליות על מידע לספק זה מפרט מטרת

 לא אם אף, אחרים לקוחות אצל מותקנת שהיא כפי, המועצה אצל לאההמ המערכת את להתקין הספק

 להתקנה עילה לשמש יוכל לא במפרט פונקציונאליות בהגדרת חוסר. זה במפרט הפונקציות מלא הוגדרו

 . המציע מצד נוספות תשלום לדרישות או המערכת של מצומצמת

 

דר בפרק זה להגדיר את כל רכיבי יובהר ויודגש כי אין בכוונת מפרט הדרישות והתהליכים המוג

 המערכות אלא לשמש אמצעי לבחינה אחידה ככל הניתן של הפתרונות המוצעים.

 

בידו יובהר ויודגש כי אפיונים אלה הינם אפיוני מינימום ובמידה והספק סימן שאין לו מענה או שיש 

תקנה של המערכת ועד למועד השלמת ההמענה חלקי מתחייב הספק להשלים מתן פתרון מלא למענה 

 .קבלת תעודת סיוםכתנאי לו

 

מועצה אזורית הפועלת נוכח היותה מובהר ומודגש כי על הספק לספק למועצה מענה מלא במיוחד 

שכל פעולה, נתון, דיווח ניתן לשליפה, לריכוז ולדיווח הן ברמת המועצה, הן ברמת  ךבמשטר דו רובדי כ

ה מרוכזת כמקובל במערכות רב מפעליות הן ברמת חברת העמותה או התאגיד הן ברמה מפורטת והן ברמ

 ררכיה.יהבת והן ברמת חברת האם לפחות בשתי רמות ה

 

מלאה  מותאמות במלואן לפעולה תוך כדי הלימה מוצעות על ידוהספק מצהיר בזאת כי כל המערכות ה

  להנחיות משרד הפנים למעבר לרישום בשיטה המצטברת )ישום דו"ח ועדת ברנע(.

 

  אנוש משאביושכר  -  כתמער

 

 שכר .א

 מענה תכונה ד"מס

 מלא

 מענה

 חלקי

 אין

 מענה

    חישוב שכר לעובד בודד, קבוצת עובדים, ע"פ חוקות שונות 1

    תיעוד אוטומטי לרכיב שכר  1

    חוקת השכר והסכמי שכר מקוונים. 3

טי חישוב תשלומי רכב, הבראה, ביגוד, מענק יובל ונסיעות באופן אוטומ 4

 על בסיס טבלה

   

    חישוב שכר ברמה יומית במרכיבי השכר, בתחילת ובסיום עבודה. 5

     116תלושי השכר / טופס  ביצוע אירכוב אוטומטי של  6

    הזנה יחידה של נתונים למערכת ועבודה מלאה עם מערכות משיקות. 7
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 מענה תכונה ד"מס

 מלא

 מענה

 חלקי

 אין

 מענה

    שמירת נתוני עובד וגישה מקוונת לנתונים. 1

נים כספיים במקוון לשנים רבות כולל נתוני  נוכחות, חופשות, שמירת נתו 1

 מחלות, מילואים וכד'

   

יישום הסכמי השכר רוחבים  באישור המנהל  בהתאם להוראות ממרכז  11

גמישות ביישום  השלטון המקומי. כולל תמיכה בעדכון שכר צמוד מדד.

 ההסכמים והשינויים השוטפים

   

באופן אישי או קיבוצי, וניכוי אוטומטי של  אפשרות תשלום מקדמות 11

 המקדמה במשכורת השוטפת

   

    ניהול הלוואות צמודות 11

האוכלוסייה, כולל מאזנים ודוחות  מגזריומחלות לכל  ותניהול חופש 13

 עלות למאזנים 

   

    ניהול מספר תיקי ניכויים נפרדים והפקת דוחות מאוחדים. 14

יטוח לאומי: מילואים, דמי לידה, פגיעה בעבודה, הפקת טפסים עבור ב 15

שידור  דמי אבטלה,  ייבוא אוטומטי של נתוני השכר של העובד לטופס.

 ישיר של הטופס למוסד לביטוח לאומי.

   

    עיטוף: תלוש חסוי או גלוי  + עותק תלוש מודפס )נוסף למקור(.  16

לי לתוכנה, תמ"ל, זמן נוכחות כגון לביא, המכון הישרא ממשק למערכות 17

 אמת וכד'

   

 ממשק למערכת הנהלת חשבונות להעברה אוטומטית של פקודת שכר 11

כולל הגדרת תקציב לחיוב כל רכיב שכר לעובד או  חיוב יחסי של רכיבי 

שכר לעובד למספר סעיפי תקציב מחלקתיים שונים. על המערכת לאפשר 

החשבונות כולל התראה למערכת הנהלת  On Lineהצגת סעיפי תקציב ב 

 תיזומה ממערכת הנהלת חשבונות בדבר חריגה מתקציב כולל היררכיי

 אישור חריגה מתקציב.

   

ממשק למערכת גביה לקבלת נתוני חיוב ארנונה ומים לעובדי הרשות  11

 המקומית

   

    קליטת דיווחים חיצוניים כדוגמת  מס"ב, קופות גמל, קרנות פנסיה  11

של תלוש  On Lineת חישוב  קיבוצית ופרטנית כולל הדפסה ב סימולציי 11

 שכר כפי שיונפק לעובד

   

מחולל דוחות גמיש ידידותי ומהיר לחילול דוחות בנושאי שכר, אפשרות  11

 הנפקת נתונים להדפסה, לקובץ ולדוא"ל
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 מענה תכונה ד"מס

 מלא

 מענה

 חלקי

 אין

 מענה

    הנפקת אישורים בדבר הכנסות וניכוים לעובד 13

דוחות הסטנדרטיים הדרושים על פי הנחיות הנפקת אוטומטית של כל ה 14

לדוחות  –משרד האוצר, הממונה על השכר באוצר, משרד הפנים 

הרבעוניים כדוחות מודפסים, ובנוסף לקובץ גליון חישובים אלקטרוני 

 בפורמט המאופיין על ידי המשרדים ללא תוספת עלות

   

ד על ידי העובד מתן אפשרות צפייה בנתוני השכר ומשאבי האנוש של העוב 15

רשת האינטרנט תוך כדי שמירה על כללי אבטחת מידע וצנעת באמצעות 

 הפרת מוקפדים

   

    הנפקת דוחות לשיפוי בגין מעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת 16

    עדכון שוטף למנהלי המערכת בדבר הסכמי שכר 17

    יקביצוע חישובים רטרואקטיביים באופן אוטומטי, מלא ומדו 11

    אפשרות לביצוע הדמיית שכר עתידית בהתבסס על פרמטרים משוערים 11

    אפשרות להסבר מפורט של אופן חישוב המס לעובד 31

    אפשרות להצגת משכורת שנתית וניתוח מגמות 31

    הפקת דוחות בקרה לחבות מעבידים לפיצויים 31

    ניהול אוטומטי של תהליך פרישת עובד 33

    חישוב אוטומטי של פדיון חופשה ומחלה 34

עריכת חישובים אטומטיים של גילומי מס תוך הקפדה על עלות מעביד  35

 מינימלית
   

ביצוע מינימיזציה של תשלומים מס עובד מעביד תוך הקפדה על מימוש  36

 פקודת מס הכנסה והעדכונים הנובעים ממנה

   

    רומות, גמלאים, מתנות וכד'ביצוע זיכויים וניכויים כגון: ת 37

    תאום דמי ביטוח לאומי לעובדים המועסקים אצל שני מעסיקים 31

שיתוף וסינכרון נתונים אוטומטי מיידי בין מערכת משאבי האנוש,  31
 מערכת השכר ומערכת ניהול הנוכחות.

   

לנציבות מס הכנסה ושידורו לנציבות על ידי הספק לאחר  116הפקת דוח  41
 קבלת אישור הרשות המקומית

   

מודול סיום עבודה לרבות הפקה אוטומטית של מכתב שחרור לקופות  41
. שיגור אוטומטי של הודעת  דוא"ל, לאחר אישור מפעיל המתאימות 

 המערכת,  לאיש הקשר בקופה המתאימה בדבר שחרר עקב גמר עבודה
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 מלא

 מענה

 חלקי

 אין

 מענה

    עם עזיבת עובד 161טופס  קה אוטומטית של הפ 41

    הגדרת תוספות שכר קבועות לכל דרוג ע"פ ההסכמים הקיבוציים 43

    קופ"ג התראה לגבי תלוש שכר שמופק ללא הפרשה לקרן פנסיה, 44

    בזמן קליטת עובד חדש ON LINEסניפי בנק חדשים  הגדרת 45

 1131מספר מסך בדומה ל) זיהוי כל עובד שיש לגביו איחוד סעיפי שכר 46
 (באוטומציה

   

שידור קובץ רבעוני של גמלאים בפנסיה מוקדמת למוסד לביטוח לאומי  47
 באמצעות מערכת קשרים עיסקיים ודוחות לאוצר

   

    הפקת דוח מעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת 41

  תוספות שכר ע"פ דרוגים,: טבלאות תעריפים ארציות ומפעליותקיום  41
שכר  ביגוד, הבראה, נסיעות,  ובד,ענוער  הוצאות רכב, רכב צמוד,

 .סטודנטים 

   

    קיום טבלאות שכר על פי דרוגים ועל פי וותק 51

    קיום טבלאות מס הכנסה וביטוח לאומי 51

    הבאה ורתניכוי אוטומטי של נטו שלילי במשכביצוע  51

חוב אצל עובד אם צויין אצלו הפסקת  בדבר התראות קיום  53
 נטו שלילי( ת,עבודה.)הלוואו

   

עדכון מדרגות מס ותקרות של :  עדכון אוטומטי של קבצים ע"י המערכת 54
 הביטוח הלאומי 

   

התראות אוטומטיות בין שכר ומשאבי אנוש בעת עדכון/שינוי שדות  55
מסוימים ) לדוגמא קבלת  התראה במשאבי אנוש כאשר משנים כתובת 

 או הורדת תמריץ קו עימות וכו'( של עובד בשכר כי יתכן והדבר גורר מתן

   

    עיקול משכורות באופן אוטומטי 56

    בפורמט מעתוק –הפקה אוטומטית של דו"ח מצבת  57

    +צרופה + מעטפית 111הפקה אוטומטית של טופס  51

הפקת תלושי שכר, הדפסתם, ומסירתם לרשות המקומית כשהם הדפסה ו 51
 חסויים בתוך  במעטפית

   

מנגנון אוטומטי מלא לישום תקנות משרד האוצר בדבר חובת מעבידים  61
לדיווח על כלל ההפקדות הפנסיוניות באמצעות ממשק העברת נתונים 

חשב. בקרת מעסיקים: שינוע ופיצול קבצים ישירות ליצרנים כולל וממ
 טיפול בהיזונים חוזרים

   

    י הביטוח הלאומי ביצוע אוטומטי של אימות עובדים וגמלאים מול נתונ 61

כל עידכון ו/או שיפור ו/או תוספת ו/או מודול ו/או תוכנית ו/או דוח ו/או  61
מסך שפותח ו/או מפותח ו/או יפותח על ידי הספק ללקוחותיו בתחום 

 משאבי האנוש

   

 

 

   _______________  __________________ 

 חתימת המציע          תאריך    
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   אנוש משאבי .ב

 מענה תכונה ד"סמ

 מלא

 מענה

 חלקי

 אין

 מענה

תעוד ואחזור כל פרטי רשומת העובד הרלוונטיים כולל אפשרות לצרוף  1

 מסמכים סרוקים ודיגיטליים ממקורות שונים.

   

    כולל הצגת חריגות וחוסרים ניהול מבנה ארגוני היררכי וספר תקנים 1

ודות, אישורים, הקשורים לעובד כולל תע שמירה ואחזור מסמכים 3

 משובים, מכתבים, ציונים לשבח, מכתבי הערכה וכד'

   

ניהול מסלולי קידום בהתאם לטבלת מסלולי קידום של מרכז השלטון  4

 המקומי

   

    תמיכה בתהליכי  אישור וקידום עובדים 5

    תעוד הכשרות, קורסים ולימודים אחרים 6

    יבודםשמירת טפסי הערכות עובדים ומנהלים וע 7

    ניהול ותעוד תהליכי גיוס ופיטורי עובדים 1

1 
    ניהול ומעקב אחר ארועי רווחה 

טיפול בעובד המועסק במספר משרות אצל אותו המעביד בצורה  11

אינטגרטיבית )"ריבוי משרות"(. כל הנתונים ברמת העובד נרשמים 

 במאגר העובדים פעם אחת.

   

שות לעובד למסמכים והנתונים הרלוונטיים תיק עובד באינטרנט: נגי 11

עובד לצפות אפשרות ל ,לעיונו בהתאם להרשאות שיסווגו על ידי המועצה

במידע אישי עדכני בזמן אמת ישירות מהמערכת התפעולית לקבל מידע 

, להדפיס 116לצפות בתלושי המשכורת שלו, לצפות בטופס   על משכורתו,

 עדרות,התלושים, לצפות בנתוני הנוכחות וה

לנושאים מוגדרים ת רישום יו, לבצע פעילוOn Lineב  טפסים לעדכן 

 מראש על ידי המועצה

   

11 
ליווי מלא של מחזור החיים של העובד בארגון ממצב של מועמד לעבודה 

דרך היותו עובד וכלה בטיפול בו כגימלאי ושמירת קשר עם משפחתו עם 

 ולאחר פטירתו

   

ל מועמדים למשרות ואפשרות לאתר מתוך בסיס ניהול בסיס נתונים ש 13

 נתונים זה מועמדים רלוונטיים על פי פרמטרים מוגדרים מראש.

   

אפשרות קלה לניוד עובדים מפונקציה ארגונית אחת לשנייה תוך כדי  14

עדכון הפרמטרים הרלוונטיים באופן ידידותי כגון סעיפים תקציביים ב 
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 מענה תכונה ד"סמ

 מלא

 מענה

 חלקי

 אין

 מענה

On Line  לת חשבונותלמערכת התקציבית ולהנה 

15 
ממערכת הנהלת החשבונות התקציבית בדבר  On Lineקבלת התראות ב 

 חריגה או אי ניצול תקציבים הקשורים בניהול המשאב האנושי באירגון

   

    הפקת טפסי הערכה, קליטתם ושמירתם במערכת לצורך בקרה  16

    הפקת הסכם העסקה הכולל נתוני שכר, נוכחות ומשאבי אנוש 17

הפקת הסכם העסקה לעובד המשלב נתוני שכר ומשאבי אנוש בפורמט  11

Microsoft Word 

   

שיתוף וסינכרון נתונים אוטומטי מיידי בין מערכת משאבי האנוש,  11
  מערכת השכר ומערכת ניהול הנוכחות.

   

הנפקה אוטומטית של טופס קליטת עובד לפי מפעל על פי פורמט מצורף  11
לרבות מסך קליטת נתונים למערכת בפורמט  1פרק מספר בנספח א' ל

 זהה

   

חישוב אוטומטי של גיל העובד על פי תאריך הלידה שלו. הצגת גיל העובד  11

 On Lineשאילתות ב  בשאילתות ובמסכים רלוונטיים, אפשרות לביצוע 
 וחתכים בדוחות על פי פרמטר של גיל העובד 

   

נים ממויין על פי מחלקות ועל פי ישובים. הנפקת אלפון כתובות וטלפו 11
יכולת למשלוח דוא"ל לקבוצות עובדים על פי מיון האלפון בנוסח שיקבע 

 על ידי המועצה

   

    קיום שדות: שם, טלפון וכתובת של בן משפחה לקשר בשעת חרום 13

שיבוץ  רשימת עובדים לפי מחלקה )כולל עובדים ממפעלים שונים  14
 ממחלקה אחת( ועובדים ביותר

   

מודול ימי הולדת )תאריך הולדת עובד( כולל משלוח ברכה בדוא"ל   15
 ורשימת ילדי חודש + גילם

   

. עוזבים כולל פרוט 1העברת עובדים מסיימים ל:  –מודול סיומי עבודה  16
. לפנסיונרים בפנסיה תקציבית, 1סיבת העזיבה תאריך סיום העסקה או 

. פנסיונרים בפנסיה צוברת. 3יעור הפנסיה או כולל תאריך הפרישה, ש
.   קיום שדה תאריך סיום העסקה ברשומת כולל שאירים 3ו  1אופציות 

העובד. קיום תהליך ממוחשב להחזרת עובד שדווח כסיים עבודה למצב 
 עובד פעיל במערכת

   

    ניהול ופירוט גמולי השתלמות כולל עדכוניםמודול  17

הוצאת אישור כולל תפקיד, שיעור  –אישורי עבודה של הנפקה אוטומטית  11
משרה תאריך תחילת עבודה וסיומה על גבי נייר הכולל את לוגו המפעל 

 הרלוונטי כולל אישור ההעסקה לעוזבים ופנסיונרים

   

    הנפקת אוטומטית של דו"ח מועמדים להעלאה בדרגה על פי פז"מ 11

    הנפקת אלפון עובדים בחתך מפעלים 31

    הנפקת דו"ח העלאה בדרגות על פי חתכים שונים 31

    הנפקת מכתבי הודעה בדבר עליה בדרגה אוטומטית מהמערכת 31

הנפקת דו"ח בדבר פרטי העובדים המשרתים במילואים על פי מועדי  33
 שרות, שמות, מחלקות ומפעלים
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ז. מחלקה, סיבת עוזבים ופנסיונרים לפי תאריך כולל שם, ת.הנפקת דו"ח  34
 עזיבה, תאריך סיום

   

    הנפקת דו"ח עובדים על פי מועד תחילת עבודה 35

השכלה, תוספות קיום שדות ופונקציונאליות מתאימה לנושאים הבאים:  36
לשכר, דירוג ודרגה )כולל היסטוריה( , שיוך מחלקתי )כולל היסטוריה(, 

אם, פרטים אישיים + שיבוץ בעבודה, פרטי ילדים, כולל חישוב משרת 
 כולל שיעור משרה

   

משאבי אנוש כגון : סיום חל"ת/חופשת לידה,  יתזכורות לאירועמודול  37
 וכד' מחלה ממושכת, משרת אם

   

התראות אוטומטיות בין שכר ומשאבי אנוש בעת עדכון/שינוי שדות  31
מסוימים ) לדוגמא קבלת  התראה במשאבי אנוש כאשר משנים כתובת 

 עובד בשכר כי יתכן והדבר גורר מתן או הורדת תמריץ קו עימות וכו'(של 

   

חישוב אוטומטי של כל ההפרשות לקרנות וחישוב האחוזים ושידור  31
אוטומטי של ההפרשות לביצוע תשלומים לקרנות השונות בהתאם 

 להגדרות.

   

דוח ו/או  כל עידכון ו/או שיפור ו/או תוספת ו/או מודול ו/או תוכנית ו/או 41
מסך שפותח ו/או מפותח ו/או יפותח על ידי הספק ללקוחותיו בתחום 

 משאבי האנוש

   

 

    

   _______________  __________________ 

 חתימת המציע          תאריך    
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 המחיר הצעתחלק ג': 

נו עפ"י קיום מלוא התחייבויותיהכוללת המבוקשת על ידינו בגין התמורה 

 :כדלקמן  הינה ,לו המצורף וההסכם זהמכר מסמכי

 

 .מס

 סידורי

 מספר (/) כמותי היקף המערכת

 עמדות

 קצה

(0) 

 מחיר חודשי 

 בש"ח

לפני מע"מ 

)כולל הסבת 

 (3נתונים( )

1 

בכל כמפורט שכר  מערכת 

 מסמכי המכרז 

  תלושי שכר לעובדי 711 -כ

 111מתוכם כ המועצה 

  פנסיונרים

תלושי שכר  111  -בנוסף  כ 

לעובדי קרית החינוך מתוכם: 

 51ו כ עובדי הוראה  131כ 

 פנסיונריםועובדי מינהלה 

7  

1 

  -משאבי אנוש מערכת 

 בכל מסמכי המכרז כמפורט 

 כנ"ל

 

6  

3 
מערכת בקרת מעסיקים 

 לכל הגופים הנ"לפנסיונית 

 4  

3 

 םייעיסק קווי תקשורת  1

פס  ירחבים מאובטח 

לשימוש במערכות הנ"ל בזמן 

)קוו  SLAובה מתאים ל תג

אחד למועצה וקוו אחד לבית 

 הספר דרור(

   

     ( 3) מחיר סה"כ  4

 

Q -  מע"מ כולל ₪  0,222/לא יפחת מ  4מובהר ומודגש בזה כי המחיר החודשי המצויין  בסעיף מספר

 .מע"מכולל ₪  4,222/ולא יעלה על 

 

 הערות :

)לתוספת או  15% עד של גודל בסדר כולים להשתנותהמפורטים בעמודה "היקף כמותי" י ההיקפים( 1)

בהיקף  15%. במידה ויהיה שינוי של מעל ל עדכון במחירשיהא כמבלי  תקופת החוזה במהלךהפחתה( 

 .באופן יחסיהשירותים, תשונה התמורה 
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 כל הזכויות שמורות. נערך ע"י מניב הכנסות בע"מ ומשרד עו"ד כהן, וילצ'יק קמחי ושות' 
 ור מראש ממניב הכנסות בע"מאין להעתיק או להפיץ המסמך ללא קבלת איש

מבלי ללא כל מגבלה שהיא כמות העמדות המפורטת בעמודה "מספר עמדות קצה" יכולה להשתנות  (1) 

 .כל עדכון במחיר )לתוספת או הפחתה(ציע יהיה זכאי לשהמ

 

( בעמודה "עלות חודשית לפני מע"מ" יש להשלים את התמורה המבוקשת עבור כל אחת מהמערכות 3)

 . Qתחרוג מהסכומים המוגדרים  בפיסקא המסומנת באופן שסה"כ התמורה המבוקשת לא 

לספק למועצה על פי מסמכי  הספק שעל םכל השירותיעבור מובהר כי התמורה המוצעת לעיל הינה 

הסבת הנתונים מהמערכת הקיימת לחדשה. למען הסר ספק מודגש בזה כי התמורה לרבות  ,המכרז

 הסכםנספח א' למסמכי המכרז, לרבות בכל כל האיפיונים המוגדרים עמודה זו כוללת את בהמפורטת 

במפורש בטבלאות שבמסמכי המכרז נו כולל השירותים הטכנולוגיים ותוכנות התשתית אף אם לא צויי

, וכל שאר השרותים והפתרונות המוגדרים BIבחוות השרתים של הספק,   Hostingלרבות שרותי  

ולרבות כאלה אשר לא מתקיימים במלואם בפתרון המוצע ע"י הספק במסגרת ההצעה  מסמכי המכרזב

קבלת תעודת כתנאי להמערכת ו עד למועד השלמת ההתקנה שלואשר, כאמור לעיל, על הספק להשלימם 

באיזה  המוגדריםלספק למועצה  שעל הספקרותים יהמועצה לא תשלם בנוסף/בנפרד על ש .סיום

ידוע לנו ומקובל עלינו כי . או שאינם מוגדרים במסמכי המכרז, הקיימים או העתידיים ממסמכי המכרז

תקופת החוזה. לא נפנה  הצעתנו כוללת את כל העלויות והמחירים שתדרש המועצה לשלם במהלך

למועצה בבקשות להצעות מחיר לשינויים, שיפורים )שו"שים(, עידכונים, תוספות, מודולים, פרוצדורות 

והמחיר שהצענו כולל את כל התוספות, השינויים והשדרוגים הנדרשים כיום או  או כל דרישה אחרת

 שידרשו בעתיד במהלך כל תקופת ההסכם.

 

 -כום התמורה הינו סופי ומוחלט וכולל בתוכו תשלום עבור כלל הוצאות ועלויות ידוע ומוסכם עליי כי ס
פי ההסכם, וכי לא אהיה זכאי לתשלום -ולביצוע מלוא התחייבויותיי על -בין הישירות ובין העקיפות 

 נוסף כלשהו.
 

 __________________________________ שם  המציע: 

 __________________________________          כתובת:

 __________________________________          טלפון: 

 __________________________________ פקסימיליה:

 __________________________________        תאריך:  

 :___________________________ חתימה + חותמת המציע
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 כל הזכויות שמורות. נערך ע"י מניב הכנסות בע"מ ומשרד עו"ד כהן, וילצ'יק קמחי ושות' 
 ור מראש ממניב הכנסות בע"מאין להעתיק או להפיץ המסמך ללא קבלת איש

 3 מסמך

 

 הסכם

 ם  ________________ביו לב השרוןשנערך ונחתם ב  

 

 

 אזורית לב השרוןמועצה     בין:

    ____________________ 

 ("המועצה" –)להלן     

 ;מצד אחד         

 

  _________________    לבין:

 ______________מ    

 (ספקה -להלן )    

 ;מצד שני          

 

 

שימוש, תחזוקה ותמיכה במערכות למתן רישיונות  17/1111והמועצה פרסמה מכרז מס.  הואיל

 ;ממוחשבות במועצה שכר ומשאבי אנוש

 

והספק הגיש הצעתו למכרז, והסכים לקבל על עצמו מתן השירותים נשוא המכרז  והואיל

 ;למועצה, בהתאם להסכם זה

 

והספק מצהיר כי הוא בעל הכישורים, האמצעים וכוח האדם, וביכולתו לבצע את  והואיל:

  , הכל בכפוף להוראות הסכם זה;השירותים הנדרשים

 

וועדת המכרזים של המועצה בהחלטתה מיום ______ המליצה על הצעת הספק, וראש  והואיל

 ;המועצה אישר למסור לידי הספק את מתן השירותים נשוא ההסכם

 

 

 לפיכך הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

 המבוא .1

 חלק בלתי נפרד הימנו. יםהוומוהנספחים המצורפים לו, המבוא להסכם זה  .1.1

 .בפרשנותו כותרות הסעיפים בהסכם זה הנן לשם הנוחות בלבד ולא תשמשנה .1.1

הסכם זה, בין שהם מצורפים ובין שלא, מבלתי נפרד המסמכים דלהלן מהווים חלק  .1.3

 וייקראו כולם ביחד להלן לשם הקיצור, "ההסכם":

 תיה.כל מסמכי המכרז, לרבות הצעת הספק, על נספחיה וצרופו .1.3.1
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 כל הזכויות שמורות. נערך ע"י מניב הכנסות בע"מ ומשרד עו"ד כהן, וילצ'יק קמחי ושות' 
 ור מראש ממניב הכנסות בע"מאין להעתיק או להפיץ המסמך ללא קבלת איש

 (.SOWאפיון ותיחום השירותים והמערכות הנדרשות ) -נספח א'  .1.3.1

 .SLAרמת שירות  -נספח ב'  .1.3.3

 .םאישור על קיום ביטוחינוסח  –נספח ג'  .1.3.4

 .ביצועערבות נוסח  –נספח ד'  .1.3.5

 

 הגדרות ומשמעותן .0

 זה המשמעות המיוחסת להם סכםלמונחים המופיעים בצד ימין של הטבלה שלהלן תהיה בה

 של הטבלה, אלא אם כן מחייב הדבר והקשר הדברים משמעות אחרת. שמאליהבצידה 

 

תאגידים ועמותות הנסמכים אליה  מועצה אזורית לב השרון, המועצה

 ., תאגיד המים וכיו"בתוכלכלי ות, חברלרבות

 

 גזבר  המועצה, האחראי מטעמה על ביצוע השירותים, מתן  או  המנהל

השירותים על ידי הספק, ומשמש שוטף על מתן  הוראות ופיקוח איש הקשר

 כאיש קשר בין המועצה לספק.

   

ה, כולל כל מסמכי רסם על ידי המועצושפ  17/1111 .מכרז מס המכרז

 המכרז.

 

קבלני המשנה שיועסקו על ידו לרבות עובדיו, מועסקיו, מנהליו,  ספקה

להעסקתם, כמפורט בהסכם  אישור המועצהשינתן לאחר ככל ו)

 הבאים בשמו או מטעמו.כל (, יורשיו וזה

 

הסכם זה, בהתאם להוראות כל השירותים שעל הספק לבצע   שירותיםה

, התקנתן, במערכות שימושאספקה של רשיונות  אתובכלל ז

, נתונים הסבת, יישום, להפעלתן הדרושים הפרמטרים הגדרת

 תחזוקה שירותי מתן, תמיכה מתן, והטמעות הדרכות ביצוע

שידרוג המערכת, הוספת , במערכות תקלות ותיקון

פונקציונאליות למערכת, שינויים ושיפורים, התאמת המערכת 

לרגולציה ולכל איפיון אחר הנדרש לצורך ביצוע חישובי שכר 

 של והמלאה התקינה להפעלתן הנדרש וכלוניהול משאבי אנוש. 

     .המערכות

 

 ,חישוב שכר וניהול משאבי אנושלתפעול ממוחשב של מערכות  המערכות

שרתים  ותוכנה כולל כמפורט במסמכי המכרז, על כל מרכיביהן 

לרבות תוכנות תשתית, וכל שינוי או התאמה בהם, בהתאם ו

  לקבוע בהסכם זה. 
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 כל הזכויות שמורות. נערך ע"י מניב הכנסות בע"מ ומשרד עו"ד כהן, וילצ'יק קמחי ושות' 
 ור מראש ממניב הכנסות בע"מאין להעתיק או להפיץ המסמך ללא קבלת איש

 

, כוננים לרבות, למחשבים הנלווה ההיקפי הציוד וכל מחשבים המחשבים

 הנדרש וכל תקשורת, חומרה ציוד, עכברים, מקלדות, מדפסות

 .     המכרז במסמכי כמפורט ,המערכות להפעלת

 

מערכות חומרה, תקשורת או תוכנות תשתית שאינן מיוצרות על  מערכות תשתית

ידי הספק, ואשר קיומן ותחזוקתן השוטפת הכרחיים ומהווים 

בסיס להתקנתן ולפעילותן התקינה של המערכות, כמפורט 

 במסמכי המכרז. 

 

הספק, והכרחיות להפעלת  תוכנות אשר אינן מיוצרות על ידי תוכנות תשתית

מובהר כי  . המערכות, כמפורט במסמכי המכרז ומסמכי הספק

הספק יספק למועצה פתרון שלם, מלא ועובד ובכלל זאת, מבלי 

 למצות, יספק את כל תוכנות התשתית כאמור.

 

 

 התחייבויות הצדדים .3

 

 וא הסכם זהנש לבצע את השירותים המועצה מוסרת בזאת לידי הספק, והספק מקבל על עצמו

שימוש, תחזוקה ותמיכה במערכות מידע ממוחשבות של מערכות מתן רישיונות ובכלל זאת 

וזאת בהתאם , המשמשות לתפעול ממוחשב של תחומי פעולה מוניציפאליים שונים במועצה

  ובכפוף לתנאי הסכם זה. 

 

 הצדדיםצהרות והתחייבויות ה .4

 

ורים לו לאשורם התנאים והדרישות , כי ידועים וברההסכםכי קרא את  ,מצהירספק ה .4.1

במקצועיות ולשביעות רצונה המלאה של  וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם ו,בהמפורטים 

הינם ו/או הצעתו למועצה במסגרת מסמכי והליכי המכרז שהציג המועצה, וכי כל המצגים 

ילות מצגי אמת ומדוייקים.  כמו כן מצהיר הספק כי המערכות שיעמיד לרשות המועצה מכ

וכי ואלה שידרשו בעתיד, את כל האפשרויות הקיימות במערכת המופעלת היום במועצה 

למועצה לא יגרם כל נזק או מחסור ממעבר למערכות של הספק. הספק מצהיר ומתחייב 

הנחיות  ליישום ללא כל תוספת מחירויותאמו מפעם לפעם מערכותיו מותאמות בזאת כי 

על השכר במשרד האוצר, מרכז השלטון המקומי וכל  הרגולטורים, בתי המשפט, הממונה

ובמידה ויתגלה כי יש צורך בהתאמה נוספת יבצע אותה הספק ללא גוף נוסמך אחר 

הספק מצהיר בזה כי יש בידיו היכולת, הידע, הנסיון . תמורה נוספת ובאופן מיידי

ה צורך והאפשרות המלאה לבצע הסבת נתונים מהמערכת הקיימת המועצה  )במידה ויהי

ותנאי  , עידכונם מפעם לפעם )ללא תוספת מחיר( בכך( לרבות הסבת הסכמי השכר
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 כל הזכויות שמורות. נערך ע"י מניב הכנסות בע"מ ומשרד עו"ד כהן, וילצ'יק קמחי ושות' 
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העבודה המתאימים והקיימים לכל עובד ועובד או לכל קבוצת עובדים לרבות הסבת כל 

ולרבות תמיכה מלאה ופתרון מלא לביצוע חישובים  הנתונים ההסטוריים ומסמכים

. כמו כן מצהיר הספק המערכת של הספקרטרואקטיביים אף בתקופה שבטרם הפעלת 

נתונים זאת  תעל אחריותו המלאה את ביצוע הסבת הנתונים ובמידה והסבהוא מקבל כי 

לא תתבצע כהלכה ו1או שלא תושלם ו1או יתגלו בהסבה שגיאות ו1או טעויות ו1או 

ליקויים אחרים ישא הספק באחריות מקצועית וכספית מלאה באשר ללקוי שיתגלה 

הצהרה זו הינה מעיקרי  ת המועצה ו1או את העובד1ת1ים1ות פיצוי כספי מלא.ויפצה א

 ההסכם והפרתה מהווה הפרה יסודית שלו. 

 

 ,היכולתהידע המקצועי, את ויהיו לו כל תקופת ההסכם כי יש לו  ,מצהיר ומתחייבספק ה .4.1

 וכל הנדרש על מנת ,העובדים המקצועייםו הכישורים, המיומנות, הציוד,, המשאבים

 .סכםבהתאם להספק את השירותים לשביעות רצונה של המועצה, ול

 

ולמועסקים כל ידו במשך ויהיו לו וברשות המועסקים על ידו ברשותו  כיספק מתחייב, ה .4.3

כל תקופת ההסכם כל הרישיונות, ההיתרים, האישורים וההרשאות הנדרשים לשם מתן 

  .ובהתאם להוראות כל דין השירותים על פי ההסכם

 

 .מצהיר כי הוא עוסק מורשה ומנהל ספרים כחוק קהספ .4.4

 

ואשר ביצועה הסכם על פי מסמכי המתן השירותים כי כל פעולה הקשורה בספק מתחייב ה .4.5

שיון ו/או היתר ו/או מילוי תנאי אחר על פי כל דין תבוצע רק לאחר קבלת ימחייב קבלת ר

 שיון ו/או היתר ו/או מילוי אותו תנאי.יאותו ר

 .סכםהפרתו מהווה הפרה יסודית של הההסכם וסעיף זה הינו מעיקרי ה

 

פק מצהיר, כי הוא מודע לצרכיה הכלליים והמיוחדים של המועצה, וכי המערכות הס .4.6

תואמות צרכים אלו, ומסוגלות ליתן להם מענה טכנולוגי מעולה. עוד מצהיר הספק כי ידוע 

של המערכות, חיוני ביותר לתפקודה ופעולתן הרציפה והתקינה  לו כי מתן השירותים

 השוטף של המועצה.

 

הספק מצהיר ומאשר, כי המערכות הינן פרי פיתוחו ו/או הוא בעל זכויות היוצרים בהן  .4.7

ו/או הוא בעל הזכויות לשיווק, פיתוח, ותחזוקת המערכות, וכי אין כל מניעה חוקית ו/או 

זה. עוד מצהיר הספק, כי אין הסכמית ו/או אחרת המונעת מהספק לקיים הוראות הסכם 

בהתקשרות על פי הסכם זה משום פגיעה בכל זכות יוצרים ו/או סודות מסחר ו/או זכויות 

 קנין רוחני ו/או זכויות פטנט ו/או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהוא.

 

 , ברמה מקצועית גבוההבמועד, בדייקנות, ביעילותהשירותים מתחייב לבצע את  הספק .4.1

שביעות רצון המועצה, וכן למלא אחר הוראות כל רשות מוסמכת ולפעול ל ובנאמנות

 .םובכל הקשור לביצוע השירותיםכל דין במהלך ביצוע  להוראותבהתאם 
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בכל הקשור עם ביצוע השירותים על פי בידיו סייע תו שתף פעולה עם הספקתהמועצה  .4.1

ו את לרשות עמידותלספק לעשות שימוש במחשבי המועצה, ותאפשר הקבוע בהסכם, 

ובמועדים שיתואמו  בתוך זמן סביר המידע והנתונים הדרושים לצורך הסבתם למערכות,

 .מראש עם המועצה, על מנת שלא ליצור תקלות בפעילות השוטפת של המועצה

 

ו/או יחידות הסמך שלה )לרבות השימוש במערכות יעשה אך ורק על ידי עובדי המועצה  .4.11

 .םי מי מהו/או מי שהוסמך על ידאגיד המים וכו'( חברות כלכליות, קריית חינוך, ת

 

המערכות, אלא בכפוף להסכמת הספק את  לשכפל או המועצה מתחייבת שלא להעתיק .4.11

 מראש ובכתב, ובתנאים שיקבע. 

 

למען הסר ספק יודגש, כי המועצה תהיה רשאית לרכוש מצדדים שלישיים מערכות נוספות  .4.11

הספק מתחייב לשתף פעולה עם המועצה וכל ו למתן שירותים אשר אינם כלולים בהסכם,

 . הטמעתןמי מטעמה לצורך 

 

 , שיפורים, תוספות, עידכוניםהשינויים ,התאמות ולבצע לסייע, לפעול מתחייב הספק .3/.4

 On ב נתונים העברת ממשקילרבות  ,המועצה של נוסף תשלום ללאלמועצה,  הדרושים

Line במועצה /או שתהיינה קיימות והקיימות  המערכות לבין שיספק המערכות בין

הספק מתחייב בזה באופן מוחלט  .שלישיים מצדדים המועצה שתרכושמערכות לרבות, ו

למועצה בבקשות להצעות מחיר לשינויים, שיפורים  יפנהלא וללא הסתייגויות ש

. הספק כולל )שו"שים(, עידכונים, תוספות, מודולים, פרוצדורות או כל דרישה אחרת

חיר שהציע ויספק התאמות, שינויים ושיפורים אלה ללא תוספת מחיר דרישות אלה במ

 הצהרה זו הינה מעיקרי ההסכם והפרתה מהווה הפרה יסודית שלו.  למועצה. 

 

  

 קמת המערכותה .9

 

הספק מתחייב לספק למועצה את המערכות המפורטות במסמכי המכרז ובמסמכים אשר  .5.1

 ים ולהטמיע בהן את הנתונים הנדרשים,צורפו על ידו להצעה, להקימן, לבצע הסבת נתונ

לבצע הדרכות לעובדי המועצה, לספק תמיכה, לתת שירותי תחזוקה ותיקון תקלות 

במערכות, לרבות מתן פתרון מיידי לבעיות דחופות, ביצוע תיקונים, שדרוג המערכות 

 ופתרון בעיות המתעוררות מעת לעת.

 

 מנת על הנדרש כל ביצוע כולל המערכות לכלל והתקנות הסבות לבצע מתחייב הספק .5.1

 ביצוע לרבות, המועצה צרכי את מלא באופן התואמת מיטבית בצורה יפעלו שהמערכות

 הנדרשות התשתיות והגדרת, והדרישות הנתונים איסוף לרבות) המערכת של אפיון
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 בין ממשקים יצירת, אינטגרציה, תוכנה והתאמות פיתוחים ביצוע(, המערכת להפעלת

 . המערכות

 

 הספק. כזאת הסבה ונדרשת במידה למערכות נתונים הסבת לבצע בזאת מתחייב ספקה .5.3

מבית היוצר של החברה  הקיימות מהמערכות נתונים הורדת לבצעו לפעול בזאת מתחייב

, למועצה הספק לפניית בכפוף, לספק תסייע המועצה. היסטוריים נתונים כולללאוטומציה 

 לפעולת לרבות נתונים הסטוריים הנדרשים יםהנתונ לקבלת, לאוטומציה לחברה בפניה

 הנתונים הסבת תהליך לכל הבלעדי האחראי הינו הספק, ספק הסר למען. המערכות

 תפנה לאוטומציה והחברה במידה.  למערכותיו, היסטוריים נתונים כולל, בשלמותם

 .זה בתשלום הספק ישא הנתונים הורדת בגין תשלום לקבלת

 

ת ותוכניפי על ות, הסבת הנתונים, ההדרכה וההטמעה, יקבע לוח זמנים לאספקת המערכ .5.4

אולם, בכל מקרה,  אשר צורפו על ידי הספק להצעתו ואושרו על ידי המועצהעבודה ה

תושלם הקמת המערכות, לרבות ביצוע כל הפעולות שלעיל ובהסכם זה להלן באופן 

המועצה בהודעה מהמועד שייקבע ע"י  יום 11שהספק יקבל תעודת סיום לעבודות בתוך 

 .על הזכיה במכרז

 

, הכולל תיק תפעול והוראות "מדריך למשתמש"הספק מתחייב להעביר לידי המועצה  .5.5

רשאית ליצור עותקים מועצה ה. , בשני עותקים בשפה העברית(התיעוד -)להלן  הפעלה

 ו/או מי מטעמה. ה נוספים מהתיעוד, חלקו או כולו, לצורך שימוש

 

דרכות לעובדי המועצה ו/או למי מטעמה שיעסוק בתוכנה, מעת הספק מתחייב להעביר ה .5.6

 לעת וככל שיידרש לפי דרישתה של המועצה. 

 

 

 מסירת המערכות .6

 

עם סיום התקנת כל המערכות, יודיע על כך הספק למנהל בכתב, ויתואם בין הצדדים מועד  .6.1

 (. "המבחנים" –לעריכת מבחני בדיקה למערכות )להלן 

 

, ישתתף בביצוע המבחנים, ויהיה רשאי להוסיף על המבחנים המנהל ו/או מי מטעמו .6.1

שהוצעו על ידי הספק מבחנים הנראים לו חיוניים להבטחת התאמה מירבית של המערכות 

  שינויים באופן ביצוע המבחנים.להורות על כן רשאי המנהל  .לצרכי המועצה

 

ם שנתגלו במהלך ביצוע המבחנים, ירשום הספק דו"ח המפרט את רשימת הליקויי .6.3

בהפעלת המערכות ואת הטעון תיקון, כמו גם את הערות המנהל לגבי דרישותיו לביצוע 

 עפ"י קביעתו של המנהל.  במערכות, ואת המועד הנדרש לביצועןתיקונים 
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, יתקן הספק את הדרוש תיקון ויודיע על כך למנהל בכתב בין בהתאם להחלטה דלעיל .6.4

לבדיקת תיקון הליקויים, ובסיומו יודיע המנהל  הצדדים יתואם מועד לעריכת מבחן נוסף

לספק בכתב, האם כל התיקונים בוצעו לשביעות רצונו והמערכות עומדות בכל הדרישות, 

מובהר כי פרק הזמן או יפרט את דרישותיו לביצוע תיקונים נוספים והמועד לביצועם.  

בשלמותה ולא  לביצוע ההשלמות והתיקונים נכלל בפרק הזמן שנקבע לביצוע העבודה

 יהווה עילה לדחיית המועד הנקוב בהסכם זה להשלמת התקנתן של המערכות. 

 

האמור דרש המנהל ביצוע תיקונים נוספים כאמור, יבוצעו התיקונים על ידי הספק ויחול  .6.5

 ., וחוזר חלילהזה דלעיל 6בסעיף 

 

ה במבחנים,  הודיע המנהל כי המערכות הותקנו לשביעות רצונו וכי המערכות עמדו בהצלח .6.6

יבצע הספק הדרכות לעובדי המועצה בהפעלת המערכות, ככל הנדרש, ובתאום מראש עם 

 המנהל.  

 

בסיום ביצוע ההדרכות לעובדי המועצה לשביעות רצונו של המנהל, תבצע המועצה,  .6.7

, לבדיקת נוספים ימים 11במשך ת ובתיאום עם הספק, ובנוכחות נציגיו, הרצה למערכ

 עבודתן באופן רציף וללא תקלות. תקינות המערכות ו

 

דו"חהמפרט את רשימת הליקויים שנתגלו בהפעלת יערוך הספק במהלך ביצוע ההרצה,  .6.1

המערכות ואת הטעון תיקון, כמו גם את הערות המנהל לגבי דרישותיו לביצוע תיקונים 

 תקלות אשר הוגדרו על ידי המנהל. לביצוען על ידי המנהל במערכות, ואת המועד הנדרש

כתקלות קלות אשר אינן פוגעות בפעילות התקינה, הרציפה והמלאה של המערכת )כגון 

, הספק רשאי - שגיאות כתיב, שגיאות בשדות שאינן בעלות חשיבות להבנת הנושא המוצג(

יום לאחר סיום  31 -בכפוף לקבלת הסכמת המנהל, לדחות את תיקונן, עד לא יאוחר מ

  ההרצה.

 

ובין  , יתקן הספק את הדרוש תיקון ויודיע על כך למנהל בכתב,תוך המועד שיקבע כאמור .6.1

הצדדים יתואם מועד חדש לביצוע הרצה למערכות. לאחר ביצוע ההרצה הנוספת, יודיע 

המנהל לספק בכתב, האם כל התיקונים בוצעו לשביעות רצונו והמערכות עומדות בכל 

 המועד לביצועם.   הדרישות, או יפרט את דרישותיו לביצוע תיקונים נוספים ו

 

דרש המנהל ביצוע תיקונים נוספים כאמור, יבוצעו התיקונים על ידי הספק ויחול האמור  .6.11

 ., וחוזר חלילהזה דלעיל בסעיף

 

הודיע המנהל כי המערכות הותקנו לשביעות רצונו, תחשב ההודעה כאמור כאישור לקבלת  .6.11

תעודת " –ועצה )להלן המערכות שהותקנו על ידי הספק כאמור בהסכם זה, על ידי המ

 (."סיום
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תעודת סיום באופן שהספק יקבל השלבים המפורטים לעיל כל ל הספק לסיים את ע .6.11

 מהמועד שיהיה נקוב בהודעה על הזכיה במכרז. ימים  11מפורט בסעיף זה, תוך כ

 

 

 

 אחריות הספק למערכות .9

 

תום תקופת החל ממועד סיום התקנת המערכות באופן סופי וקבלת תעודת סיום, ועד ל .7.1

(, מתחייב הספק לתקן על חשבונו כל תקלה במערכות "תקופת האחריות" –ההסכם )להלן 

 .ללא כל תוספת תשלום

 

למען הסר ספק יובהר, כי במקרה בו תוארך תקופת ההסכם על פי הקבוע בהסכם, תוארך  .7.1

 גם תקופת האחריות הקבועה בסעיף זה, בהתאמה.

 

 

 מתן שירותי תחזוקה .8

 

פת ההסכם, מתחייב הספק לספק את השירותים על פי הדרישות הקבועות לאורך כל תקו .1.1

ענות לכל קריאה, ולספק שירותי י", ולהSLA"רמת שירות  - זה להסכם ב'בנספח 

תחזוקה שוטפת, הדרכה ותמיכה טלפונית, ותיקון תקלות במערכות, במהירות האפשרית, 

 הנ"ל.  ב'נספח בלא יאוחר מהמועדים הקבועים 

 

ר ספק מובהר, כי מתן השירותים על ידי הספק יבוצע בהתאם לצרכים בפועל, למען הס .1.1

 וללא הגבלת מספר הקריאות החודשיות או הגבלת שעות העבודה הנדרשות בכל קריאה. 

 

 

 יצויים מוסכמיםפ .7

 הספק ישלם ,להסכם זה 'ב נספחב המפורטים SLA ה בכללי הספק עמידת אי של במקרים .1.1

  :להלן המוגדרים לכללים בהתאםמוסכמים מראש ו יםפיצויים קבוע למועצה

 יהיה כדלקמן :  גובה הפיצוי .1.1

 31% בגובהישולם פיצוי מוסכם  – קריטית בתקלה בטיפול חריגה בורע .1.1.1

  .לספק המועצה של הכולל החודשי מהתשלום

 מהתשלום  11% בגובהישולם פיצוי מוסכם  - חמורה בתקלה בטיפול חריגה בורע .1.1.1

 .לספק עצההמו של הכולל החודשי

 31% שלישולם פיצוי מוסכם  - הביצועים מרמת 5% מ יותר של חריגה בורע .1.1.3

 .לספק המועצה של הכולל החודשי מהתשלום
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 לספק המגיע החודשי מהתשלוםאת הפיצויים המוסכמים כאמור  לקזז תרשאימועצה ה .1.3

 .או להיפרע מהספק בכל אמצעי אחר, כפי שתמצא לנכון

 החריגה זמן ואורך לחריגה שנכנסה קריטית תקלה: המוסכםהפיצוי  גובה לחישוב וגמאד .1.4

הפיצוי  גובה ₪ 1,111 הינו לספק המועצה של החודשי והתשלום עבודה שעות 11 הינו

 (.זמן יחידות 1 מעל של חריגה) ₪ 4,111 הינוהמוסכם שישולם ע"י הספק למועצה 

  .חריגה בגין פיצוי מוסכם יושת אם לקבוע רשאי יהיה נהלמה .1.5

ים מצהירים כי הפיצוייים המוסכמים הנקובים לעיל נקבעו לאחר ההערכה זהירה צדדה .1.6

ושקולה של הנזקים, אשר עלולים להיגרם למועצה עקב הפרות ההסכם לפי האמור לעיל 

 והינם סבירים בנסיבות העניין. 

 

 מתן השירותים .2/

 

באופן הספק מתחייב להפעיל את המערכות באופן שיאפשר למועצה תפקוד נאות ותקין  .11.1

רצוף לאורך כל תקופת ההסכם, לרבות לבצע עדכון רצוף של המערכות, לתקן תקלות 

  שיתגלו בהן ולשמור על הקדמה הטכנולוגית.

 

הספק ימנה מי מטעמו, אשר הינו בעל כישורים מוכחים בתחום הניהולי והטכנולוגי של  .11.1

עצה, לרבות השירותים נשוא ההסכם, אשר יהיה אחראי מטעמו על מתן השירותים למו

 פיקוח על צוות הפרויקט וביצוע התיאומים הנדרשים עם המועצה.

 

ספק על חשבונו את כל הציוד, כח האדם בהיקפים הנדרשים, וכל יתר הדרוש יהספק  .11.3

לביצוע השירותים על פי ההסכם, אלא אם נקבע מפורשות אחרת. יודגש, כי כח האדם 

החודשים שקדמו לחתימת  14 -טים דומים ביהיה מיומן ובעל ניסיון רלבנטי בביצוע פרויק

ההסכם. הספק מתחייב להחליף כל עובד אשר נותן שירותים מטעמו למועצה, לרבות 

האחראי מטעמו על מתן השירותים כאמור לעיל, וזאת מיד עם קבלת דרישה לכך 

 מהמועצה.

 

ת עבודה מקום ביצוע הפרוייקט, לרבות ביצוע עבודות התאמה, הפיתוח, השינויים, פגישו .11.4

, אלא אם ובמשרדי יחידות הסמך שלה )חברה כלכלית וכו'( וכדומה יהיו במשרדי המועצה

מובהר כי המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה, להרחיב את מתן תורה המועצה אחרת. 

השירותים לגופים נוספים הקשורים במועצה. במקרה של תוספת גופים כאמור, תעודכן 

להערות שבטופס הצעת  בכפוףר תלושי השכר שיתווספו )התמורה באופן יחסי וכפי מספ

 (. 1המחיר, חלק ג' של מסמך 

 

, הספק מתחייב להמנע מהפרעהלפעילות השוטפת של המועצה במהלך מתן השירותים .11.5

 ., באישור המנהל ובמידה שאינה חורגת מהמתחייב בנסיבות הענייןאלא בתיאום מראש
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 כל הזכויות שמורות. נערך ע"י מניב הכנסות בע"מ ומשרד עו"ד כהן, וילצ'יק קמחי ושות' 
 ור מראש ממניב הכנסות בע"מאין להעתיק או להפיץ המסמך ללא קבלת איש

ו/או המועצה ו/או מי מטעמם אין בהם כדי  קיום הוראותיו ו/או דרישותיו של המנהל .11.6

הפרק שכותרו נזיקין לגוף ורכוש כל דין ו/או הוראות על פי של הספק מאחריותו לגרוע 

 להלן.

 

גיבוי ואבטחת באשר לנושאי זה  להסכם נספח א'בהספק מתחייב למלא אחר כל  האמור  .11.7

ביר הספק על גבי לחודש התחלת הרבעון הבא, יע 11. אחת לרבעון ולא יאוחר מ מידע

  ים לידי המועצה.ימדיה דיגיטלית את כל קבצי הגיבו

 

בכל שלב משלבי ביצוע השירותים על ידי הספק, מתחייב הספק למלא אחר כל הדינים  .11.1

  ותקנותיו.  1111-הקשורים באבטחת מידע, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

 

 

 במערכות שינוייםעדכונים ו .//

 

ל המערכות ו/או יוסיף ו/או יתאים מהדורות וגרסאות מעודכנות הספק יתקין עדכונים ש .11.1

וזאת ליישומים ולרכיבי המערכת בהתאם לקיים בשוק, וזאת במהלך כל תקופת ההסכם, 

  התקנת העידכון תהא לאחר תאום עם המנהל. .  ללא כל תוספת תשלום

מהספק קבל ללמען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור לעיל כדי לחייב את המועצה 

את העדכונים, הגרסאות והמהדורות החדשות, ולמועצה יהיה שיקול דעת בלעדי אם 

 להתקין אותם.

 

ביצוע שינויים ה בכתב לבקשהגיש לספק ללאורך כל תקופת ההסכם, רשאית המועצה  .11.1

ויודיע למועצה בכתב, בצירוף נימוקים, את תשובתו  הדרישה בדוק את. הספק יבמערכות

. מובהר כי ככל שניתן, יהיה הספק יום ממועד משלוח הבקשה 15 -מ לא יאוחר לבקשה

 מחוייב למלא אחר בקשה של המועצה כאמור. 

 

את השינויים ת של המערכת, יבצע הספק ללואת התפישה הכהמבוקשים תאמו השינויים  .11.3

לא תחויב , והמועצה שיוסכם בין הצדדיםסביר לוח הזמנים בהתאם להמבוקשים 

 .בגין ביצועם בתשלום כל תמורה

 

יסכמו  ,את התפישה הכוללת של המערכות יםאמותבמקרה בו השינויים המבוקשים אינם  .11.4

   אופן ביצוע השינויים ואת התמורה בגינם.על הצדדים באופן נפרד 

 

וזאת  מועצה,ידי ה אף אם אלה לא נדרשו על ,רשאי לבצע שינויים במערכות ספקה .11.5

אולם מובהר כי  ויב בתשלום כל תמורה בגינםתחמועצה מבלי שהו, מועצהבתיאום עם ה

כדי לחייב את המועצה לקבל מהספק את העדכונים, הגרסאות אין באמור לעיל 

 והמהדורות החדשות, ולמועצה יהיה שיקול דעת בלעדי אם להתקין אותם.
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 כל הזכויות שמורות. נערך ע"י מניב הכנסות בע"מ ומשרד עו"ד כהן, וילצ'יק קמחי ושות' 
 ור מראש ממניב הכנסות בע"מאין להעתיק או להפיץ המסמך ללא קבלת איש

 

שבוצעו לצורך הטמעת השינויים ככל שיידרש , דרכות לעובדי המועצההיעביר הספק  .11.6

ש, כי ביצוע ההדרכות הינו חלק מהשירותים בהם מחויב הספק על פי במערכות. יודג

שאז התמורה  ,11.4בסעיף הסכם זה, למעט במקרה בו בוצעו השינויים בהתאם לקבוע 

 . במסגרת התמורה עבור ביצוע השינוי בגין ביצוע ההדרכות תסוכם בין הצדדים

 

 

 

 

 קופת ההסכםת .0/

 

 –)להלן  0.03/./3ועד יום  1.1.11יום מים שנ 3 -כהינה זה הסכם ההתקשרות בתקופת  .11.1

 (."ההתקשרותתקופת "או  "תקופת ההסכם"

 

 

לשתי תקופות  להאריך את ההסכםשמורה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למועצה  .11.1

(, וזאת על ידי מתן "המוארכתהתקופה " –חודשים כל אחת )להלן  14נוספות, בנות 

או התקופה המוארכת  ם לפני תום תקופת ההסכםיו 31 -הודעה בכתב לספק, לא יאוחר מ

 .הראשונה, לפי העניין

 

כאמור לעיל, יחולו כל תנאי  /ותת נוספתה/והודיעה המועצה על הארכת ההסכם לתקופ .11.3

(, לפי העניין ובאופן לעיל 11.1 למעט סעיף) /ותארכתוהמ /ותהסכם זה על התקופה

 .גם את תקופת ההארכה שמומשה שתקופת ההתקשרות תיחשב, לכל דבר ועניין, ככוללת,

 

 קניין רוחני .3/

 

שסופקו על ידו  של התוכנותובתיעוד התוכנה ין במערכות יהספק הינו בעל זכויות הקנ .13.1

למועצה במסגרת הסכם זה, והוא מעניק למועצה זכות שימוש במערכות ובתיעוד לאורך 

 כל תקופת ההסכם. 

 

, על כל בתוצרי המערכותי המערכות ובכל נתונבעלת זכויות הקניין הרוחני  נההימועצה ה .13.1

שלהם, והיא הנתונים העדכונים וגרסאות הנתונים, המידע, הפלט, מרכיביהם, לרבות 

מבלי שיהיה בכך כדי לפטור את הספק ) של מאגר המידע תהבלעדי תהבעלים והמנהל

 .(מחובתו לעשות שימוש כדין במאגר המידע

 

רעיונות או בהוראות מחשב, בידע, ב להשתמשיישומים דומים או הספק רשאי להכין  .13.3

כמו גם יצירת ככל שימצא לנכון, במסגרת הסכם זה, מושגים שנכללו במערכות שהוכנו 
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 כל הזכויות שמורות. נערך ע"י מניב הכנסות בע"מ ומשרד עו"ד כהן, וילצ'יק קמחי ושות' 
 ור מראש ממניב הכנסות בע"מאין להעתיק או להפיץ המסמך ללא קבלת איש

לשמירה על סודיות כמפורט ו ווהכל בכפוף להתחייבויותי ,יצירות דומות עבור אחרים

 להלן. 

 

 אבטחת מידע, הגנת סייבר וסודיות .4/

מכל מין וסוג, אשר יגיע  מידעת כל הידע וההספק מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת א .14.1

, השייך או הנוגע בכל צורה פהובין עקי הישירבצורה פה ובין בכתב, בין  בעללידיו בין 

, לרבות כרשות ציבורית, עסקית וכמעסיקת ו/או גופי הסמך שלה המועצהלות יואופן לפע

מקורות מימון דה, טכניקות וטכנולוגיות, שיטות עבומידע בדבר  לרבותעובדים, ו

מועצה להנוגע וכל מידע אחר נתונים, תוכניות, מפרטים, , עבודה, שכרותנאיהם, תנאי 

  .("המידע" – )להלןו/או לתושבים בתחומה 

 .סכםהפרתו מהווה הפרה יסודית של הההסכם וסעיף זה הינו מעיקרי ה

 

אחרים, בין  ידי לא לגלות את המידע לאחרים ולא לאפשר גילויו עלעוד מתחייב הספק,  .14.1

הסכם זה, וזאת הן בתקופת הסכם זה  לצורך קיום הוראותבמישרין ובין בעקיפין, למעט 

והן לאחר סיומו, מכל סיבה שהיא, ללא הגבלה בזמן, והכל למעט מידע שיש חובה לגלותו 

)שלא עקב הפרת התחייבויותיו של מידע אשר הפך להיות נחלת הכלל או על פי הדין 

 .הספק(

 .סכםהפרתו מהווה הפרה יסודית של הההסכם וינו מעיקרי הסעיף זה ה

 

ימסר ילהם ו, משנה מטעמהוקבלני  ולהחתים את עובדילחתום ועוד מתחייב הספק  .14.3

להסכם זה,  ה'נספח ובנוסח  לעילדלעיל  14ף כאמור בסעיעל התחייבות סודיות  ,המידע

 . י ההתחייבויות כאמורוהוא יהיה אחראי לכך שאלה אכן יקיימו אחר התחייבויותיהם לפ

 

 

אבטחת מידע, למסמכי המכרז באשר לנושאי  1הספק מתחייב למלא אחר כל  האמור בפרק  .14.4

   :וגיבוי לרבות סייבר

הספק מתחייב בזה התחייבות בלתי חוזרת לעמוד בכל המחוייבויות הרגולטוריות  .14.4.1

 דע(באשר לאבטחת מידע וזאת לרבות מענה מלא תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מי

 וכל תקנה או הוראה אחרת. 1117 –תשע"ז 

 הספק מתחייב בזה לנקוט בכל פעולות ואמצעים למניעת נזקי לוחמת סייבר. .14.4.1

 הספק יהיה רשאי לעבד את המידע המאוחסן במערכות המוגדרות במכרז זה בלבד. .14.4.3

הספק יהיה רשאי לגשת אך ורק למידע המאוחסן במערכות המוגדרות במכרז זה  .14.4.4

 בלבד.

יה רשאי לעבד את הנתונים ולערוך חישובים בדבר הנתונים אך אין הספק הספק יה .14.4.5

רשאי לבצע עידכון ו/או שינוי ו/או מחיקת נתונים כל שהם שהוקלדו או נקלטו 

למערכת על ידי משתמשי המועצה אלא אם כן קיבל הספק הרשאה בכתב מהרשות 

רת על ידי המקומית חתומה על ידי מורשי החתימה של הרשות המקומית ומאוש

 עורך דין או רואה חשבון מוסמכים.
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 כל הזכויות שמורות. נערך ע"י מניב הכנסות בע"מ ומשרד עו"ד כהן, וילצ'יק קמחי ושות' 
 ור מראש ממניב הכנסות בע"מאין להעתיק או להפיץ המסמך ללא קבלת איש

הספק מתחייב בזאת לדווח בתדירות של אחת לשנה ולא יאוחר מהיום הראשון  .14.4.6

לחודש פברואר כל שנה קלנדרית, למועצה בדבר אופן ביצוע חובותיו על פי מכרז זה 

 ועל פי התקנות להגנת הפרטיות.

למנכ"ל המועצה ולמנמ"ר הספק מתחייב בזה להודיע למורשי החתימה במועצה,  .14.4.7

המועצה באופן מיידי ובכתב על כל ארוע אבטחת מידע או נגע סייבר שמערכותיו של 

 הספק וקבצי הנתונים של הספק נחשפו אליו.

לחודש התחלת הרבעון הבא, יעביר הספק על גבי מדיה  11אחת לרבעון ולא יאוחר מ  .14.4.1

 דיגיטלית את כל קבצי הגיבוים לידי המועצה.

שר למנמ"ר המועצה או כל גורם אחר שתמנה המועצה לערוך ביקורת הספק יאפ .14.4.1

ובקרה אצל הספק בדבר מימוש אבטחת המידע, התגוננות הסייבר והגנת הפרטיות 

בכל זמן. הספק ישתף פעולה עם ביקורת זאת, יספק מענה לשאלות בכתב ובעל פה 

לרבות בדיקת ויאפשר לנציגה המוסמכים של המועצה לבקר במתקניו ולבצע בדיקות 

למערכות הספק, מתקניו, ולקבצי הנתונים של המועצה  Pen Testחדירות 

 המאוחסנים אצל הספק.

עוד מתחייב הספק להחתים את עובדיו וקבלני המשנה מטעמו, להם יימסר המידע או  .14.5

 שתאושר גישתם למידע, על הצהרת  סודיות הכוללת:

 ם במכרז זה. התחייבות לשמירת כל כללי אבטחת המידע המוגדרי  .14.5.1

 התחייבות להשתמש במידע אך ורק לפי כללי מכרז זה. .14.5.1

ותקנות הגנת  1111-הצדדים מסכימים בזה כי בהקשר לחוק הגנת הפרטיות תשמ"א .14.6

המועצה הינה בעלת המאגרים והספק הינו מחזיק  1117הפרטיות )אבטחת מידע( 

 המאגרים

 והפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.הינו מעיקרי ההסכם לרבות כל סעיפי המשנה שלו סעיף זה 

 

 

 דו"חות ותשלומים .9/

 

החל מהחודש בו ניתנה לספק תעודת סיום על ידי המנהל, יגיש הספק למועצה אחת  .15.1

לכל חודש קלנדרי, דו"ח מפורט בגין השירותים אשר ניתנו על  15 -לחודש, ולא יאוחר מה

בגין "התשלום חשבון ידו בפועל למועצה בחודש החולף. לדו"ח האמור יצרף הספק 

 . 1ידו בהצעת המחיר, מסמך -החודשי הקבוע" שהוצע על

 

ימים ממועד  7המנהל יבדוק את החשבון ויאשרו לתשלום, במלואו או בחלקו, בתוך  .15.1

 הגשתו.

 

ית לספק את החשבון המאושר, ובלבד שהספק מסר לידי המועצה חשבונתשלם המועצה  .15.3

 בהתאם לחוק מוסר תשלומים. .מס כדין
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 כל הזכויות שמורות. נערך ע"י מניב הכנסות בע"מ ומשרד עו"ד כהן, וילצ'יק קמחי ושות' 
 ור מראש ממניב הכנסות בע"מאין להעתיק או להפיץ המסמך ללא קבלת איש

ולא  ( הינה סופית ומוחלטת1מסמך ובהר בזאת, כי התמורה הנקובה בהצעת המחיר )מ .15.4

 החודשים 18 במהלךאם , אלא שינוי במדד המחירים לצרכןתעודכן במקרים של 

 4% לכדי יעלה ושיעורוהמחירים לצרכן  במדד שינוי יחול ההתקשרות של הראשונים

 שיעור כדלהלן: לשינויים התאמה תעשה ,(1111דצמבר מדד הבסיס )שהינו מדד מ ומעלה

 לבין  4% את המדד עבר שבו ממועד ידוע שהיה מדד,ן הבי השוואה על יתבסס ההתאמה

בכל מקרה, עדכון המחירים יעשה לא  ת./החשבון הגשת במועד/יהאחרון הידוע  המדד

 החודשים הבאים )ולא רטרואקטיבי(.  6חודשים למשך  6 -יותר מאחת ל

 

את כל הכרוך ו/או הקשור ו/או הנובע כוללת התמורה גש בזה כי למען הסר ספק מוד .15.5

ממתן השירותים על פי ההסכם, לרבות מתן הדרכות, ביצוע תיקונים  במסגרת תקופת 

הפקת  כדומה , שידרוגים, תוספות, שינויים,האחריות, תמיכה טלפונית, ביצוע עדכונים

או כל נושא אחר המוגדר  , , הצפנת נתוניםדוחות, העברת קבצים לגורמי פנים וחוץ

 ., ללא כל מגבלה שהיאבמסגרת מסמכי המכרז

 

 אחריות הספק  .6/

פגיעה שיגרמו עקב או  אויהיה אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל אובדן, נזק  הספק .16.1

לרבות על ידי , בקשר לביצוע השירותים על ידו ו/או על ידי מי מטעמו בקשר להסכם זה

והוא פוטר את של מי מטעמו בקשר עם השירותים,  מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או

 ו/או כל אדם הנמצא בשרותה מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק כאמור.  המועצה

, קבלני לעובדיושיגרם או לממון יהיה אחראי בלעדית לכל נזק לגוף או לרכוש  הספק .16.1

הנמצא ו/או כל אדם  את המועצה פוטרמשנה מטעמו ועובדיהם, וכל מי מטעמו, והוא 

 בשרותה מכל אחריות לכל נזק כאמור.

מטעמה בגין כל אחריות  הפועלו/או עובדיה ו/או כל  מתחייב לפצות את המועצה הספק .16.3

שהאחריות לגביו  מקרהלשלם בגין יחוייבו ו/או  ושתוטל עליהם ו/או כל סכום שידרש

 דעו" ט"שכו, לרבות הוצאות משפט ו/או עפ"י כל דין מכוח האמור לעיל הספקמוטלת על 

 וזאת על פי דרישתם הראשונה בכתב.

המועצה תהיה רשאית לעכב ו/או לקזז מתשלומים המגיעים ממנה לספק כל סכום שעל  .16.4

 הספק לשלם למועצה ו/או למי מטעמה נוכח האמור לעיל. 

ובכלל זה של או לממון  לרכוש ,ינקוט בכל הצעדים על מנת להגן מפני נזקים לגוף הספק .16.5

שעשויים להיגרם  אובדןובדיו, וצד ג' כלשהו, מכל סיכון, נזק, פגיעה או אנשי המועצה, ע

, עובדיו, משמשיו, סוכניו או הספקממעשה או מחדל של בקשר לביצוע השירותים ו/או 

 הכלולות בהסכם זה. הספקאו שנמנעו מעשותם בקשר לביצוע התחייבויות  שנעשונציגיו, 

ולהחזיק כראוי את כל  לספק הספקבתו של לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהא חו מבלי .16.6

דיני הגנת לא רק,  אךאותם אמצעים שלפי הוראות הסכם זה והוראות כל דין, לרבות 

נכון לספקם ולהחזיקם. כן  שיהיה, עליו לספק ולהחזיק או הפרטיות ודיני אבטחת מידע

החובות  אחר למלאכל פעולה כדי  לפי הענין( או להימנע מלעשות)לעשות  הספקמתחייב 
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 כל הזכויות שמורות. נערך ע"י מניב הכנסות בע"מ ומשרד עו"ד כהן, וילצ'יק קמחי ושות' 
 ור מראש ממניב הכנסות בע"מאין להעתיק או להפיץ המסמך ללא קבלת איש

הגנת הפרטיות ודיני שהוטלו עליו לפי הוראות ההסכם והוראות כל דין לרבות דיני 

 , ולהימנע מעבירות לפיהן.אבטחת מידע

/או מביצוע התחייבויותיו ו השירותיםהסיכונים מכל מין וסוג שהוא הנובעים מביצוע  כל .16.7

ההתחייבויות או  עלביצוו/או  השירותיםלפי ההסכם או האינצידנטלים לביצוע  הספקשל 

או אובדן שיגרם  פגיעהועל חשבונו, והוא ייטיב כל נזק,  הספקהקשורים להם יהיו על 

או  מעובדי המועצה למילעבודה ולחומרים המהווים או שיהוו חלק ממנה, למי מעובדיו, 

 לצד ג' כלשהו או לרכושם.

 

 מעביד-עובדהעדר יחסי  .9/

של קבלן עצמאי עם  התקשרותדדים הינה מצהיר, כי ידוע לו שההתקשרות בין הצ הספק .17.1

המועצה, ולכן לא יחולו על  של הארגוניתמועצה, וכי הוא או עובדיו אינם חלק מן המסגרת 

כלשהן של עובדי המועצה.  זכויותהספק או על עובדיו המועסקים על ידו או באים מטעמו, 

וביניהם  המועצהמקרה כעובדי  בשוםהספק או עובדי הספק שיועסקו על ידו, לא יחשבו 

יחסי עובד מעביד או יחסים  כנוצריםאו יראו כקיימים או  וייווצרלא  לבין המועצה

המגיע או עשוי להגיע  סכוםמשפטיים אחרים. הספק בלבד יהיה אחראי לתשלום כל 

 לעובדיו כאמור מכל סיבה שהיא.

עובדיו הוא. כל דבר ועניין כ לכלהעובדים המועסקים או שיועסקו על ידי הספק ייחשבו  כל .17.1

הכנסה, תשלומים לביטוח  מסההוצאות הכרוכות בביצוע העבודות לרבות שכר עבודה, 

וכל יתר  מסים, תשלומי אחרהלאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי או 

שיגרמו למי  והנזקיםההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע העבודות 

לא  ידו והמועצה עלאו לצד ג' כלשהו יחולו על הספק וישולמו  המעובדיו, עובדי המועצ

 תהא אחראית לכך בכל צורה ואופן שהוא.

בגין כל הוצאה  ראשונהמייד עם דרישה  מתחייב לפצות ו/או לשפות את המועצה הספק .17.3

הצדדים, כי שררו  שלו/או נזק שיגרמו למועצה, במידה ויקבע בניגוד לכוונתם המפורשת 

 לבין הספק ו/או עובדיו. מעביד בין המועצהיחסי עובד 

על ידו על עובדיו,  שיידרשוימסור למנהל, לפי דרישתו של האחרון, את כל הפרטים  הספק .17.4

 המנהל מטעם המועצה. ידימספרם, מקצועם, דירוגם וכל אינפורמציה אחרת שתידרש על 

דרוש מהספק , להבלעדיו/או המנהל מטעמה יהיו רשאים, על פי שיקול דעתם  המועצה .17.5

עם הפניית  מידלהרחיק ו/או להחליף עובד ו/או עובדים שלו, והספק יבצע את המבוקש 

, במועצה האגף לאיכות הסביבההדרישה האמורה. לקבלן תהא זכות ערעור בפני מנהל 

 והחלטתו תהא סופית ומחייבת.

כולל  החוק. תושל כל התשלומים שעליו לשלם לפי דריש מדויקויקפיד על ביצוע  הספק .17.6

 וכו. הוצאות ביטוח לאומי, מס הכנסה

והוראות  תקנותיהםמתחייב לקיים בכל תקופת ההסכם את כל חוקי העבודה,  הספק .17.7

בעבודה,  בטיחותההסכמים הקיבוציים הכלליים על כל שינוייהם ועדכוניהם, לרבות חוקי 
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 כל הזכויות שמורות. נערך ע"י מניב הכנסות בע"מ ומשרד עו"ד כהן, וילצ'יק קמחי ושות' 
 ור מראש ממניב הכנסות בע"מאין להעתיק או להפיץ המסמך ללא קבלת איש

 בריאות ורווחה.

 הנחיות המועצה אחרבכל האמור לעיל, כדי לפגוע בהתחייבות הספק למלא  אין .17.1

 והוראותיה כפי שינתנו לו על ידי המנהל או מי מטעמו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ת יוערבו .8/

ערבות בנקאית אוטונומית  הבידי המועצ ספקיפקיד ה, עד וכתנאי לחתימתו של הסכם זה .11.1

להבטחת ביצוע כל )מאה אלף ש"ח(,  ש"ח 111,111 של סךב ,בלתי מותנית וצמודה למדד

הביצוע מהווה תנאי לביצוע תשלום כלשהו על  ערבותהפקדת  הסכם.פי ההתחייבויותיו על 

 ידי המועצה.

בתום שנה ממועד הוצאת תעודת סיום, ובתנאי שעד למועד זה עמד הספק והמערכת 

שסופקה על ידו בכל ההתחייבויות שעפ"י מסמכי המכרז, לא תתנגד המועצה להפחתת 

 .ש"ח 41,111ערבות הביצוע לסך של 

הסכם יהיה באותו נוסח ק על פי מסמכי הספלקיום התחייבויות ההבנקאית הערבות נוסח 

  (."ערבות הביצוע" –)להלן להסכם זה  ד' נספחהמפורט ב

 

לאחר סיומה. יום  11עד לאחר במשך כל תקופת ההתקשרות ותהא בתוקף הביצוע ערבות  .11.1

נוספת, תקופה הוארך ההסכם מטעם כלשהו, מתחייב הספק להאריך את ערבות הביצוע ל

תהא בתוקף עד יאריך הספק את הערבות כך שזו ובכל מקרה  כפי שתורה לו המועצה

לקיום מלוא התחייבויותיו של הספק עפ"י הסכם זה, לרבות ההתחייבויות שעניינן תום 

תהא יום לפני תום תקופה של הערבות,  31עד . לא עשה כן הספק תקופת ההתקשרות

לה המוקנים ת מבלי לגרוע מכל זכות, סעד ותרופה וזא המועצה רשאית לחלט את הערבות

 . על פי כל דין /או על פי הסכם זה ו

 

ערבות בהכרוכים  התשלומיםיהיה אחראי לתשלום כל ההוצאות, העמלות ויתר  הספק .11.3

 . הביצוע

 

בכל חלק ממנה,  כלאו  , כולהשל ערבות הביצוע הפירעונאת  , לדרושרשאית המועצה .11.4
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 כל הזכויות שמורות. נערך ע"י מניב הכנסות בע"מ ומשרד עו"ד כהן, וילצ'יק קמחי ושות' 
 ור מראש ממניב הכנסות בע"מאין להעתיק או להפיץ המסמך ללא קבלת איש

וזאת מבלי לגרוע מזכותה לכל התחייבויותיו עפ"י הסכם זה מקרה שהספק הפר איזו מ

 על פי הוראות ההסכם. אוסעד אחר או נוסף העומד לה על פי כל דין 

חולטה הערבות או חלקה, ימציא הספק, באופן מיידי, ערבות משלימה ו/או חדשה, לפי  .11.5

 11.1עיף העניין, על מנת שבכל עת תהיה בידי המועצה ערבות במלואה הסכום הנקוב בס

 דלעיל.

 .של ההסכם מהווה הפרה יסודית םוהפרת ,מעיקרי ההסכם םהינזה  11ף סעי .11.6

 

 

 ביטוחים .11

  

אצל   לבצע ולקייםהספק מתחייב  דין, עפ"י הסכם זה ו/או עפ"יהספק לגרוע מאחריות מבלי 

ך ולמש למשך תוקפו של הסכם זה על חשבונו ועל שמו, חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין

נספח הביטוח באת הביטוחים המפורטים כל תקופה נוספת בו עשוי להימצא אחראי על פי דין 

חלק בלתי  יםהמהוו)בהתאמה(  1ג' ו ג'  יםנספחכלהסכם זה  פיםאישור עריכת הביטוח המצורוב

 ."(אישור עריכת הביטוחים""נספח הביטוח" או  :)להלןנפרד ממנו 

ם בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע ההסכם מתחייב נוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקוב .11.1

הספק למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאותי 

ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוק הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע 

רותים נשוא הסכם ליות האמור לעיל, באופן שכל עובדיו ושלוחיו שיועסקו בביצוע השילבכ

זה, לרבות אלה שיועסקו בביצוע השירותים באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל 

 תקופת ההסכם זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.

 

אין בהוראות סעיפי הביטוח בחוזה זה, כדי לשחרר את הספק מאחריות כלשהי בגין נזק  .11.1

 ות הביטוח כאמור.כלשהו המבוטח או שאינו מבוטח בפוליס

 

הסכם, והפרתן מהווה הפרה יסודית של הובהר, כי הוראות סעיף זה הנן מעיקרי מ .11.3

 ההסכם.

 

  

 יטול ההסכםב .02

 

המועצה רשאית לבטל את ההסכם מכל סיבה שהיא על ידי מתן הודעה בכתב לספק של   .11.1

 יום מראש. 61

 

את מבלי לגרוע המועצה רשאית לבטל מיידית את ההסכם בכל אחד מהמקרים הבאים וז .11.1

 מהתחייבויות הספק על פי הוראות הסכם זה, ואלה המקרים:

הספק הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי ההסכם ולא תיקן את ההפרה  .11.1.1

 לאחר שקיבל התראה על כך מראש ובכתב תוך הזמן שנקבע בהתראה.
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המועצה התריעה בפני הספק כי השירותים המבוצעים על ידו, כולם או מקצתם,  .11.1.1

אינם לשביעות רצונה, והספק לא נקט מיד עם קבלת התראה זו צעדים נאותים 

 לשיפור מתן השירותים לשביעות רצונה של המועצה.

 הספק הפר אחת או יותר מהוראות הסכם זה הפרה יסודית. .11.1.3

 .הסתלק מביצוע הסכם זה  או חלק ממנו במפורש או מכללא הספק .11.1.4

ו נאמן לספק, ו/או מונה לספק הוגשה בקשה למינוי מפרק או כונס נכסים א .11.1.5

מפרק או כונס נכסים או נאמן ו/או הוטל עיקול על איזה מנכסי הספק, לרבות על 

ו/או הוצא צו יום,  11התמורה המגיע לו על פי הסכם זה אשר לא בוטל תוך 

ו/או קיים חשש סביר כי בשל קשיים כלכליים לא הקפאת הליכים נגד הספק 

 מועצה שרות כנדרש בהסכם זה.יוכל הספק להמשיך וליתן ל

באופן מהותי בכל דרך, ללא הסכמת  בספק/או השליטה והבעלות  שונתה .11.1.6

בספק  15% -זה העברת בעלות של למעלה מ ןלעניי מראש ובכתב. המועצה

 תיחשב מהותית. 

 

בוטל ההסכם כאמור לעיל, תשלם המועצה לספק את התמורה המגיעה לו עד למועד ביטול  .11.3

לוק גמור ומוחלט של כל המגיע לו, ובניכוי כל סכום שהספק חייב ההסכם, וזאת לסי

ולרבות ניכוי  למועצה על פי הסכם זה או כל הסכם או התחייבות אחרת או על פי כל דין

של כל נזקיה ו/או הוצאותיה בגין ביטול ההתקשרות ו/או עריכת התקשרות עם ספק 

ה המגיעה לספק באותו מועד, עלו הנזקים וההוצאות כאמור על יתרת התמור. חילופי

 .ההפרשלמועצה, מייד עם דרישתה הראשונה, את  הספק ישלם

 

  

 קיזוז ./0

 

רשאית לקזז, לעכב  המועצהמבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחרים או נוספים המוקנים לה, תהיה 

לה מאת הספק כנגד כל סכום המגיע ממנה לקבלן מכוח הסכם  שיגיעאו לחלט כל סכום המגיע או 

הפר הספק התחייבות כלשהי מההתחייבויות שנטל על עצמו על פי  בהםה בכל אחד מהמקרים ז

לביצוע תיקון כלשהו, ו/או תשלום ביתר  , אי מילוי אחר דרישת המועצהרקההסכם לרבות, אך לא 

כמפורט  אשר לאחר התשלום בגינו הסתבר כי אינו עומד בדרישות המועצה השירותבגין ביצוע 

 מכל סיבה אחרת, בין שהסכום קצוב ובין שאיננו. אובהסכם זה 

 

 

 הסבת ההסכם .00

 

הסכם או כל חלק זכויותיו ו/או התחייבויותיו עפ"י הספק אינו רשאי להסב לאחר את  .11.1

ובכלל זאת אין הספק רשאי להעסיק קבלני משנה ו/או נותני שירותים שונים לביצוע , מהן

 לכך הסכמת המועצה בכתב ומראש.אלא אם ניתנה חייבויותיו עפ"י ההסכם, התאיזו מ

 סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.
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, אין ההסכמה האמורה פוטרת 11.1 נתנה המועצה את הסכמתה בהתאם לאמור בסעיף .11.1

את הספק מאחריותו והתחייבויותיו לפי ההסכם, והספק ישא באחריות מלאה לכל מעשה 

 נותני השירותים, באי כוחם ועובדיהם.ה ו/או קבלני המשנאו מחדל של 

 

 התקשרות סיום .03

 

לשתף פעולה באופן מלא עם המועצה ו/או מי  הספק מתחייב ההסכם תקופת סיום עם .13.1

מטעמה על מנת לאפשר המשך ביצוע השירותים הנדרשים והנובעים מהסכם זה באופן 

 כל אתתורה עליו ו/או למי שהמועצה  המועצה לידי להעביררצוף ושוטף ובכלל זאת 

למי , וכן לאפשר למועצה או למועצה בהקשר עובדיו ואצל וצלא שנצבר והידע המידע

מטעמה, גישה מלאה לכל הנתונים והמידע, התיעוד והגיבוי המצויים בידי הספק, וכן 

גישה מלאה לכל המערכות לצורך הסבת הנתונים, או המשך הפעילות המלאה של שירותי 

 הכוונה ההסכם תקופת סיום ספק הסר למען. עילותו של ספק אחרהמחשוב עד לתחילת פ

לרבות , שהיא סיבה מכל המועצה לבין הספק בין ההתקשרות הסתיימה בו מקרה לכל

 ביטול ההסכם על ידי מי מהצדדים.

 

, הגולמיים הנתונים כל את כולליםהאמורים לעיל  והידע המידעלמען הסר ספק מובהר כי  .13.1

 ופורמט הגיבויים נתוני, חושבו לפיהם האלגוריתמים פרוט ללכו המחושבים הנתונים

, משתמשים טבלאות, אינדקסים, תמונות, סרוקים מסמכים, תנועות, אב נתוני, הגיבוי

 . הנתונים מבנה את המפרטות טבלאות כולל הנתונים סוגיה וכל, הרשאות

 

 לעיל. כאמור הנתונים העברת בגיןיהיה זכאי לתשלום כל תמורה  לא כי הספק .13.3

 

עצה גישה ובפני המעכב לו/או הספק לא יהיה רשאי לחסום בכל מקרה וסיבה שהיא,  .13.4

לנתונים ו/או מידע המונעים מהמועצה להתקשר עם ספק אחר לצורך מתן השירותים או 

  גישה לכל המידע המצוי אצלו בקשר עם פעילות המועצה. 

 

 

 כתובות הצדדים .04

 

 קבוע ברישת ההסכם. כתובות הצדדים לצורך הסכם זה יהיו כ .14.1

 

כל הודעה אשר תשלח מצד אחד למשנהו בדואר רשום, תחשב ככזאת שנתקבלה לידי הצד  .14.1

ימי עסקים, מרגע הימסרה למשלוח רשום בבית הדואר. כל הודעה ( 3שלושה )הנשגר בתוך 

מיד עם שיגורה, ובלבד שהתקבל אישור על העברה תקינה ואשרור אשר שוגרה בפקס 

 נמסרה ביד תחשב כנתקבלה מיד עם מסירתה. ההודעה; הודעה שטלפוני על קבלת 
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 סמכות שיפוט ייחודית .09

תהא  סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל עניין העולה אביב -המוסמכים במחוז תלמשפט הלבתי 

 מהסכם זה.

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

                                   __________________________  __________________________ 

 מועצה אזורית לב השרון                                                                             הספק    
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 נספח א'

 

 המכרז במסגרת הנדרשות והמערכות,  םהשירותי ותיחום אפיון

Scope of Work S.O.W -  

  

וקה, הדרכה, תמיכת משתמשים וכל פעולה אחרת שעל המציע לספק על .  רישיון השימוש, שירות, תחז1

 פי מכרז זה למועצה, הינו ביחס למערכות המידע הממוחשבות הבאות:

 

 : שכרמערכת א. 

 חישוב שכר לעובדי המועצה בכל הדרוגים .1

 חישוב שכר לכל הפנסיונרים של המועצה .1

 של הסכמי שכר רוחביים בשלטון המקומי יעדכון אוטומט .3

, נתוני נוכחות 116יק עובד באינטרנט לרבות הצגת תלושי המשכרת, טפסי ת .4

עדרות, יתרת ימי חופשה ומחלה וכד' הכל באופן מאובטח כולל מנגנוני אבטחת יוה

 מידע בהתאם לתקנים ולהוראות הרגולטור.

 ודוחות ממוחשבת במערכת 116ארכיבאות מסמכים, תלושי שכר, טפסי  .5

 אחד או יותר בהתאם לפיצול שיקבע במועצהשיוך עובד לסעיף תקציבי  .6

חישוב אוטומטי ומשלוח אוטומטי של תביעות לביטוח לאומי כולל הדפסה  .7

אוטומטית של טפסי ביטוח לאומי לרבות תביעה בשל מחלה, מילואים, תאונת 

 עבודה, וכד'

 ביצוע חישובים רטרואקטיבים של שכר .1

המועצה כולל אפשרות לתחשיבי  ביצוע הדמיות שכר לעובד, ליחידה ארגונית ולכלל .1

What If  

ממשק העברת נתונים אוטומטי לקבלת נתוני חיובים ממערכת הגביה מבית היוצר  .11

 באשר לעובדי המועצה EPRשל 

ממשק העברת נתונים אוטומטי למערכות הפיננסיות של המועצה מבית היוצר של  .11

EPR ם בדבר תקציבי להעברה אוטומטית של נתונים בדבר פקודת שכר וקבלת נתוני

 הפונקציות השונות של המועצה 

לגופים חיצוניים כגון מס"ב, מאובטח ומוצפן ממשקי העברת נתונים אוטומטיים  .11

 משרד הפנים וכד' , גופים פיננסיים,ביטוח לאומי, בנקים

 מערכת הנוכחות המותקנת במועצהואל  מדו סיטרי ממשק העברת נתונים אוטומטי  .13

 הכוללת אפשרות לצרופה תבמעטפוהפקת תלושי השכר  .14

ניהול אוטומטי וביצוע תחשיבים של תהליך הפרישה מעבודה לרבות חישוב אוטומטי  .15

 של ימי חופשה ומחלה

 הפקת אוטומטית של כל הדוחות הנדרשים למשרד הפנים לרבות דוח רבעוני  .16
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הפקת דוחות הנדרשים על ידי משרד האוצר בכלל והממונה על השכר בפרט בפורמט  .17

 על ידיהם, הצפנתם כנדרש על ידי הרגולטור ושליחתם למשרד האוצר.שיוגדר 

 1114ליולי  16שפירסם ב  תקנות משרד האוצרמנגנון אוטומטי מלא לישום  .11

בדבר חובת מעבידים לדיווח על כלל ההפקדות הפנסיוניות באמצעות  ועידכוניהם, 

ישירות בקרת מעסיקים: שינוע ופיצול קבצים ממשק העברת נתונים ממחושב. 

 טיפול בהיזונים חוזרים)*(. ליצרנים כולל

שיתוף וסינכרון נתונים אוטומטי מיידי בין מערכת משאבי האנוש, מערכת השכר   .11

 ומערכת ניהול הנוכחות.

לנציבות מס הכנסה ושידורו לנציבות על ידי הספק לאחר קבלת  116הפקת דוח  .11

 אישור הרשות המקומית.

אוטומטית של מכתב שחרור לקופות המתאימות . מודול סיום עבודה לרבות הפקה  .11

שיגור אוטומטי של הודעת  דוא"ל, לאחר אישור מפעיל המערכת,  לאיש הקשר 

 בקופה המתאימה בדבר שחרר עקב גמר עבודה.

 עם עזיבת עובד. 161הפקה אוטומטית של  טופס  .11

 הגדרת תוספות שכר קבועות לכל דרוג ע"פ ההסכמים הקיבוציים. .13

 תלוש שכר שמופק ללא הפרשה לקרן פנסיה, קופ"ג.התראה לגבי  .14

 בזמן קליטת עובד חדש. ON LINEהגדרת סניפי בנק חדשים  .15

 בדומה למסך באוטומציה(1131זיהוי כל עובד שיש לגביו איחוד סעיפי שכר ) .16

  התראות אוטומטיות בין שכר ומשאבי אנוש בעת עדכון/שינוי שדות מסוימים  .17

שיגרה / תוכנית /  שיפור / שינוי  וכד' שהספק  פיתח,  כל מודול / פונקציונאליות / .11

ומשאבי , בקרת המעסיקים מפתח ויפתח עבור לקוחותיו בהקשר למערכת השכר

 האנוש 

 

__________ 

פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופת גמל()תשלומים לקופת  1114ביולי  16ביום )*(         

מסדירות את אופן הדיווח של מעסיקים על הפקדות תשלומים לחיסכון  . התקנות1114-גמל(, תשע"ד

-כל מעסיק של מעל ל 1116תיקון לתקנות אלו , הקובע כי החל מפברואר  פורסם  הפנסיוני של עובדיהם.

עובדים מחויב לדווח על הפקדות לחיסכון פנסיוני באמצעים דיגיטליים בלבד ובקובץ דיווח אחיד,  111

משרד האוצר. בנוסף, התקנות מחייבות את כל הגופים המוסדיים למתן היזון חוזר  ביחס שנקבע על ידי 

לכל דיווח המועבר על ידי מעסיק ובו התייחסות לאופן קליטת הכספים במערכות המידע של הגופים. 

היזון חוזר כאמור מאפשר למעסיק לערוך בקרה על אופן הטיפול של הגוף המוסדי בכספי שהפקיד בעבור 

 חיסכון הפנסיוני של עובדיו.  ה

בהוראות התקנות,  על המציע לספק במסגרת הצעתו, ללא תוספת מחיר מענה אוטומטי מלא לעמידה

תקנות תשלומים לקופת גמל, חוזר תשלומים לקופת גמל, חוזר מבנה אחיד עמידה בחוזרים: לרבות, 

קובץ שאלות ותשובות לעניין אופן ממשק מעסיקים,  -להעברת מידע ונתונים ובו קובץ הדיווח האחיד 

השימוש בקובץ, מידע הרלוונטי למעסיק לצורך דיווח הפקדות בהתאם למבנה האחיד לרבות מידע על 

 .קודי קופה באוצר ומספרי חשבון בנק של קופות
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 :משאבי אנוש מערכתב. 

 ניהול תהליכי משאבי האנוש במועצה האזורית ובמכללה לרבות: .11

 תניהול מועמדים למשרו .31

 ניהול איוש משרות ותקנים .31

 ניהול מבנה אירגוני .31

 ניהול מסלולי קידום .33

 ניהול השתלמויות והדרכות לעובד  .34

 ניהול ומעקב אחר הערכת עובדים  .35

 תעוד בדבר כישורי העובד  .36

 הפקת הסכם העסקה המשלב נתוני שכר, ומשאבי אנוש  .37

 תעוד ארועי רווחה לעובדים  .31

 צטייןתעוד פרסי עידוד לעובדים כגון עובד מ .31

 ממשקי העברת נתונים למערכות אחרות ולגופים חיצוניים .41

על פי כל חתך  Microsoft Wordיכולת הדפסת מכתבים אוטומטית למסמך  .41

אוכלוסיה לעובד בודד או קבוצת עובדים כולל שילוב נתונים אוטומטי משדות 

נתונים בבסיס הנתונים של מאגר משאבי האנוש במועצה בצורה קלה, מהירה 

 ותית למשתמש.וידיד

תיק עובד ממוחשב המאפשר שמירת נתונים אלפאנומריים וצירוף מסמכים  .41

בפורמטים שונים לרבות מסמכים סרוקים ותמונות העובד. צרוף המסמכים 

 והתמונות לפי נושאים ממודרים )השכלה, תעודות מחלה וכד'(.

ת השכר שיתוף וסינכרון נתונים אוטומטי מיידי בין מערכת משאבי האנוש, מערכ .43

 ומערכת ניהול הנוכחות.

הנפקה אוטומטית של טופס קליטת עובד לפי מפעל על פי פורמט מצורף בנספח א'  .44

לפרק זה לרבות מסך קליטת נתונים למערכת בפורמט זהה. הגדרת תהליך עבודה 

ממוחשב בתוכנה המאפשר לשלוח הטופס באופן אוטומטי לתחנת חתימה /אישור 

 ( על ידי ממונה משאבי אנוש וכל בעל תפקיד אחר. ממוחשב ) חתימה דיגיטלית

חישוב אוטומטי של גיל העובד על פי תאריך הלידה שלו. הצגת גיל העובד בשאילתות  .45

וחתכים בדוחות על פי   On Lineובמסכים רלוונטיים, אפשרות לביצוע שאילתות ב 

 פרמטר של גיל העובד.

קות ועל פי ישובים. יכולת למשלוח הנפקת אלפון כתובות וטלפונים ממויין על פי מחל .46

 דוא"ל לקבוצות עובדים על פי מיון האלפון בנוסח שיקבע על ידי המועצה.

 קיום שדות: שם, טלפון וכתובת של בן משפחה לקשר בשעת חרום .47

שיבוץ  רשימת עובדים לפי מחלקה )כולל עובדים ממפעלים שונים ועובדים ביותר   .41

 ממחלקה אחת(

ריך הולדת עובד( כולל משלוח ברכה בדוא"ל  ורשימת ילדי מודול ימי הולדת )תא .41

 חודש + גילם.
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. עוזבים כולל פרוט סיבת 1העברת עובדים מסיימים ל:  –מודול סיומי עבודה   .51

. לפנסיונרים בפנסיה תקציבית, כולל תאריך 1העזיבה תאריך סיום העסקה או 

כולל  3ו  1פציות . פנסיונרים בפנסיה צוברת. או3הפרישה, שיעור הפנסיה או 

שאירים.   קיום שדה תאריך סיום העסקה ברשומת העובד. קיום תהליך ממוחשב 

 להחזרת עובד שדווח כסיים עבודה למצב עובד פעיל במערכת.

 מודול ניהול ופירוט גמולי השתלמות כולל עדכונים. .51

הוצאת אישור כולל תפקיד, שיעור משרה  –הנפקה אוטומטית של אישורי עבודה  .51

יך תחילת עבודה וסיומה על גבי נייר הכולל את לוגו המפעל הרלוונטי כולל תאר

 אישור ההעסקה לעוזבים ופנסיונרים.

 הנפקת אוטומטית של דו"ח מועמדים להעלאה בדרגה על פי פז"מ. .53

 הנפקת אלפון עובדים בחתך מפעלים. .54

 הנפקת דו"ח העלאה בדרגות על פי חתכים שונים. .55

 ליה בדרגה אוטומטית מהמערכת.הנפקת מכתבי הודעה בדבר ע .56

הנפקת דו"ח בדבר פרטי העובדים המשרתים במילואים על פי מועדי שרות, שמות,  .57

 מחלקות ומפעלים.

הנפקת דו"ח עוזבים ופנסיונרים לפי תאריך כולל שם, ת.ז. מחלקה, סיבת עזיבה,  .51

תאריך סיום, כולל הוספת נתוני שכר נדרשים בהתאם לדרישות משרד הפנים בדוח 

 מצבת עובדים שנתי

 הנפקת דו"ח עובדים על פי מועד תחילת עבודה. .51

 קיום שדות ופונקציונאליות מתאימה לנושאים הבאים: .61

 השכלה .א

 תוספות לשכר .ב

 דירוג ודרגה )כולל היסטוריה( .ג

 שיוך מחלקתי )כולל היסטוריה( .ד

 שיבוץ בעבודה .ה

 פרטי ילדים, כולל חישוב משרת אם. .ו

 פרטים אישיים + כולל שיעור משרה .ז

מודול תזכורות לאירועי משאבי אנוש כגון : סיום חל"ת/חופשת לידה, מחלה  .61

 ממושכת, משרת אם וכד'

כל מודול / פונקציונאליות / שיגרה / תוכנית /  שיפור / שינוי  וכד' שהספק  פיתח,  .61

ומשאבי , בקרת המעסיקים מפתח ויפתח עבור לקוחותיו בהקשר למערכת השכר

 האנוש 
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 מערכות המידע הממוחשבותאת וביצוע הפעולות שלהלן הסכם זה כוללת גם התמורה הנקובה ב .2

 :ללא תוספת תשלוםשלהלן, 

הסמך  במועצה ובגופיהתקנת המערכות  וביצוע כל ההגדרות הדרושות עד לתפעול מלא   .א

המועצה תאגיד המים וכיו"ב. , תוכלכלי ותשלה כולל עמותות, חברות בנות, חבר

להרחיב את מתן השירותים לגופים נוספים הקשורים רשאית, לפי שיקול דעתה, 

במועצה. במקרה של תוספת גופים כאמור, תעודכן התמורה באופן יחסי וכפי מספר 

לאמור בהערות שבטופס הצעת המחיר, חלק ג' למסמך  בכפוףתלושי השכר שיתווספו )

1  .) 

 המועצההגדרת  הרשאות ממודרות למשתמשים השונים על פי הנחיות  .ב

 הנתונים מהמערכת הקיימת  )במידה וקיים צורך בהסבה( הסבת .ג

 הדרכת המשתמשים בשימוש ותפעול מלא של כל רכיבי המערכת  .ד

הטמעה וליווי המשתמשים לעבודה מלאה למימוש תפקודי מלא ברכיבי המערכת עד   .ה

לכדי בקיאות ומיומנות מלאה של המשתמשים ברכיבי התוכנה השונים המוגדרים 

קיאות ומיומנות זאת תוגדר ותקבע על ידי מנהל המערכת כפי שיקבע במכרז זה. רמת ב

 על ידי המועצה להלן "המנהל".

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

 של המערכת כולל מחוללי דוחות וכלי תפעול ובקרה למערכת.

ערכת בכל שעות העבודה המקובלות טלפוני למענה למשתמשי המ  Help Deskשרותי  .ז

 ברשות המקומית 

 שרותי תמיכה והדרכה באתר הלקוח במידת הצורך ועל פי דרישת הרשות המקומית. .ח

תחזוקה בחוות השרתים של המציע לרבות  Hostingשמירת הנתונים ב שירותי  .ט

 .System & Data Base Administration לבסיסי הנתונים:  תטכנולוגי

ת לרבות העברה למשרדי המועצה של  תלושי השכר המודפסים על ידי שרותי שליחויו .י

 החברה שתבחר לבצע העבודה. 

לרבות רישיונות  כל רכיב טכנולוגי נוסף הנדרש להפעלתן התקינה והמלאה של המערכות .יא

 .למחוללי דוחות והתקנת רכיבים אלה על גבי תחנות הקצה במועצה

נכללת ו מצויין "אפשרות ל.." יובהר בזאת כי בכל מקום במסמכי המכרז ב .יב

 .למועצהוללא תוספת עלות של הספק הצעתו בהפונקציונאליות הנדרשת 

הגדרה, ההתקנה, הדרכה, הטמעה וכל יתר הפתרונות והשרותים המוגדרים במסמכי  .יג

 , וכד.עירוניותהמכרז בנוסף למועצה גם לגופים הנסמכים אליה כגון עמותות, חברות 

טומטיים כמוגדר במסמכי המכרז וכל ממשק העברת נתונים ממשקי העברת נתונים או .יד

אוטומטי אחר שידרש על ידי המועצה בכתב מהחברה שתבחר לביצוע העבודה ובלבד 

שממשק העברה זה מתייחס להעברת נתונים ממערכת השכר ומשאבי האנוש למערכת 

 אחרת או מהמערכת האחרת למערכת השכר ומשאבי האנוש של המועצה.

משרד הפנים או עידכון ו/או שיפור בתוכנה שידרש על ידי הרגולטור או על ידי כל שינוי,  .טו

 מרכז השלטון המקומי או מרכז המועצות האזוריות בישראל על ידי 
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ולכלול ממשקי   ERP - Enterprise Resources Planningעל הפתרון הכולל לפעול בתפיסת  .3

ת לכלול את כל תתי המערכות הדרושות בין המערכות. על המערכו  On-Lineהעברת נתונים ב 

למועצה במועד פרסום המכרז ו/או תתי מערכות והאפיונים האחרים שיוגדרו על ידי הרגולטור 

בתקופת החוזה. הספק מתחייב בהגשת הצעתו לאפשר, לסייע, להגדיר ולהוסיף שורות קוד 

 אחרותו למערכות מהמערכות המוצעות על יד On Lineמתאימות לקיום ממשקי העברת נתונים 

 .שהמועצה תתקין בעתיד, ללא תוספת עלותהפועלות במועצה או 

 

ולכלול את הרכיבים  על המערכות שיספק המציע להיות מושתתות על טכנולוגיה מתקדמת .4

 :במסגרת הצעת המציע  במכרז זה וללא כל תוספת מחיר

 Relational Data Base  -מערכת מבוססת בסיס נתונים טבלאי  .א

ממשק ,  Graphical User Interface  -  GUI –בעלת ממשק משתמש  גרפי מערכת  .ב

   Internet Explorerכגון   Browserמשתמש חלונאי או מבוסס גלשן רשת 

מחולל דוחות ידידותי למשתמש משולב במערכת המאפשר שליפת וניתוח נתונים מהירה  .ג

שמש ל הדוחות לכל מפשרות שימוש במחולוישירה מקבצי הנתונים התפעוליים כולל א

 שיוגדר על ידי המנהל.

יכולת מהירה וידידותית למשתמש להורדת נתונים מהמערכות לגיליון חישובים  .ד

  Microsoft Excelאלקטרוני  

יכולת מהירה וידידותית למשתמש לשילוב נתונים מהמערכות להנפקת מכתבים ממעבד  .ה

 Microsoft Wordתמלילים 

 ברמה מפורטת או סיכומים בלבד )דו"ח למנהלים(.יכולת להצגת והדפסת כל דו"ח  .ו

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

 .PDFבפורמט 

על המערכת לכלול אמצעי ידידותי למשתמש ואינטואיטיבי לשליטת המשתמש בהפקת  .ח

חלקית מעמוד  דוחות כולל אפשרות לשינוי סדר העדיפות להדפסה, אפשרות להדפסה

עד עמוד, אפשרות להפסקת וביטול הדפסה, אפשרות לשינוי יעד ההדפסה )מדפסת( 

 וכד'.

תהליכים עסקיים מובנים של  ייחודיתאפשרות לממשק לתכנון, הגדרה, פיתוח ובנייה  .ט

בהתאם לנהליי של חברת אשבל  BPMשל המועצה על גבי כלי במערכות התפעוליות 

כולל אפשרות לשילוב תהליכי אישור  אזורית לב השרוןלמועצה העבודה הייחודיים 

הכוללים הגדרת המשתתפים בכל שלב אישור, הגדרת זמנים, הגדרת סוג האישור )טורי, 

 מקבילי, חליפי וכד'(.

 במערכת ושיוכם לכל ישות נדרשתואוטומטי מסמכים אינטגראלי תלושי שכר ואירכוב  .י

 Microsoftים אחרים כולל קבצי כולל סריקת מסמכים, תמונות, פקסים או קבצ

Office. 

   .בשורות ובנתונים רלוונטיים Drill Downיכולת  ביצוע   .יא
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 דתיעופרטי המיידע  במערכת, כולל  עדכוניעל המערכת לכלול תיעוד פנימי בדבר ביצוע  .יב

ומהות   , יחידת הקצה ממנה בוצע השינויפרטי מבצע הפעולה, מועד ביצוע הפעולה

 השינוי שבוצע.

ל המערכת לכלול יכולת לבניית תפריט מותאם משתמש ולהגדיר סוגי משתמשים בעלי ע .יג

 הרשאות שונות.

על המערכת לכלול אפשרות להקפצת מסכים והתראות באופן יזום על ידי המערכת ללא  .יד

 צורך בנקיטת פעולה על ידי המשתמש.

ליית נתונים להפקת דוחות וד BIלהלן  Business Intelligenceעל המערכת לכלול כלי  .טו

   ידידותית מהמערכות התפעוליות

על מסכי המערכת להיות מעוצבים באופן אינטואיטיבי למשתמש כל שתוביל את  .טז

 המשתמש ממסך למסך בזמן ביצוע פעולה.

אפשרות להדפסת נתונים ישירה ממסכים רלוונטיים כגון מצב חשבון בגביה בפורמט  .יז

באופן ברור לתושב. על התוכנית  הדומה למוצג במסך כולל באור מילולי לקודים

המדפיסה לאפשר למשתמש לאפיין חיתוכים לפי תאריכים או פרמטרים אחרים 

 רלוונטיים.

 שינויים ושיפורים )שו"שים( במערכות . .יח

 הצפנת נתונים במשלוח דוחות ונתונים לגורמים חיצוניים ופנימיים ולכל סוג גורם אחר. .יט

מרכז הסריקות    -  ittiובדים על ידי חברת יצויין כי המועצה ביצעה סריקת תיקי ע .כ

. הזוכה במכרז יקלוט סריקות אלה וישייך )יקשר( ללא נייר הישראלי לניהול משרד

. כך ללא עלות נוספתאותן באופן אוטומטי לרשומות המתאימות במערכת )עובדים( 

שיתאפשר לעובדים בעלי ההרשאות לאחזר מידע זה במהירות ויעילות מתוך רשומת 

 עובד במערכת מהמסכים המתאימים.ה

 Html5טפסים אינטראקטיביים רספונסיביים מקוונים מאובטחים מונגשים, מבוססי  .כא

הכוללים שילוב פרטי העובד  וכל גורם רלוונטי אחר, קליטתם במערכת ומשלוח אישור 

לפונה בדבר קבלתם זאת לרבות צרוף קבצים. הטפסים יעוצבו על ידי הספק בהתאם 

מועצה ולינק לטפסים אלה ישולב בפורטל אינטראנט  של המועצה. לטופס להנחיות ה

 הרישום יוכל העובד לצרף קבצים מצורפים מסוגים שונים

 

 

והתמורה כפי שהוצעה על ידי ם אלה הינם דרישות חובה מהמערכת ילמען הסר ספק אפיונים כללי

ונים מאובטחים מונגשים, טפסים אינטראקטיביים רספונסיביים מקוההגדרה, הכוללת את הספק 

הכוללים שילוב פרטי העובד  וכל גורם רלוונטי אחר, קליטתם במערכת ומשלוח  Html5מבוססי 

אישור לפונה בדבר קבלתם זאת לרבות צרוף קבצים. הטפסים יעוצבו על ידי הספק בהתאם להנחיות 

ישום יוכל העובד המועצה ולינק לטפסים אלה ישולב בפורטל אינטראנט  של המועצה. לטופס הר

, השידרוגים, השיפורים, התקנה, ההדרכה, התמיכהלצרף קבצים מצורפים מסוגים שונים

  .שימוש הלקוח בפונקציות אלה ללא תוספת מחירו השינויים התוספות,
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ספק פתרון, אחריות מקצה לקצה ומענה כולל למתן השירותים המאופיינים במסגרת מהמציע  .5

 שרתיםאחראי ליישומה ותקינותה של המערכת על כל מרכיביה: ה הספק יהימכרז זה למועצה. 

  Service Level Agreementתוכנה ותקשורת תוך כדי עמידה ברמת השירות  ,SAASבמתכונת 

 מסמכי המכרז.כפי המפורט ב SLA"להלן "

 

יקצה, יפעיל ויתחזק במסגרת הצעתו לצורך תפעול המערכות ואספקת השירותים הספק  .6

מים בחוות השרתים של המציע כשהם ימתא(   Servers ) במסגרת המכרז שרתיםהמאופיינים 

  .  27001ת"י מאובטחים בהתאם לתקן ישראלי לאבטחת מידע 

 

לבצע גיבוי חם של שרתים אלה באתר מרוחק. על המציע לצרף למסמכי המכרז  הספקבאחריות 

" בהתאם  DRP"ן " להל  Disaster Recovery Planning  -תוכנית התאוששות מאסון 

לתוכניות המקובלות בארגונים פיננסיים בישראל. באחריות המציע להחזיר מערכת המידע 

 לתנאי המכרז.ולפצות המועצה במידה ולא עמד בכך בהתאם  SLA  לתפעול מלא בהתאם ל 

 

 הספקמובהר בזאת כי כל נתוני המערכות למעט התוכנה הינם רכושה הבלעדי של המועצה.  .7

 ועצה לקבל נתונים אלה ללא דיחוי . אפשר למי

 

 ותנאי זה מכרז נושא םהשירותי ביצוע לצורך תספק שהמועצה והתשתיות העזר ציוד, האמצעים .8

  הם כדלקמן: תפעולם

 

 פירוט ד"מס

 .LAN - מקומית תקשורת רשת 1

     Microsoft Windows הפעלה מערכת מבוססי אישיים מחשבים 1

 יותומחלקת אישיות מדפסות 3

4 Microsoft Office      הקצה בעמדות 

 כנהוג המועצה אנשי ידי על   תפעוליים נתונים הזנת 5

 התקשורת ושרת הקצה ציוד ותקינות שוטפת תחזוקה 6

קשר אנשי 7  

 שעוני נוכחות מבית היוצר של סינאל 1

למועצה   11 Harmony T&A   מבית היוצר של סינאלמערכת ניהול נוכחות  

 לקריית חינוך דרור Meckanoמערכת ניהול נוכחות מבית היוצר של   11

 

 

על פי מכרז זה מיועדים לעבוד על הציוד קצה אשר הספק  הפתרונות אשר יינתנו על ידי  .א

 מסופק על ידי המועצה כאמור. 
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המציע יש צורך בציוד קצה נוסף או אחר, על הספק במידה ולצורך תפעול הפתרונות של  .ב

באופן ברור איזה ציוד נוסף או אחר צריכה לרכוש  ת הצעתו למכרז,, במסגרלפרט

 . המועצה על מנת להפעיל את הפתרון של המציע

ז, יסופק ע"י פק למכרסבהצעתו של הכל ציוד אשר לא צויין באופן מפורש מובהר כי  .ג

 ללא כל תוספת מחיר. הספק למועצה 

המועצה לקחת בחשבון אף לצורך השוואת מחירי ההצעה בין המציעים תהיה רשאית  .ד

את העלות של כל ציוד שעליה לרכוש כאמור לעיל, על פי מחירי השוק אשר יבדקו על 

 ידה. 
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  נספח ב'

 SLA שרות רמת

 

 

 השירות רמות ./

 :הבאות הרמות 4 -מ לאחת תסווג תקלה כל .1.1

 :קריטית .1.1.1

 יתלוש הפקת, שכר תשלום, קהל קבלת: כגון ברשות קריטי שרות המשביתה תקלה

 לספק המערכות ממפעילי נמנע שבו באופן. תקופתיים מאזנים הפקת, ארנונה

 .שירותים

 :חמורה .1.1.1

, קריטי תהליך משרת שאינו התוכנה ממודולי אחד עבודת את המשביתה תקלה

 .המושבת במודול להשתמש קצה ממשתמשי אחד לאף יכולת אין ובמסגרתה

 :רגילה .1.1.3

, פונקציה או/ו עמדה השבתת לרבות, במערכת להשתמש ממשתמש המונעת תקלה

 .עבודה המאפשר זמני פתרון לגביה ושקיים

 :אחרת .1.1.4

 .בעיה על המדווחת אחרת תקלה כל

 .ל"הנ  1.1 בסעיף הקריטריונים פי על מטעמו מי או/ו  המנהל י"ע יסווגו התקלות .1.1

 כמפורט התגובה לזמני בהתאם לעיל כאמור בתקלות טיפול לצורך לקריאה ייענה הספק .1.3

 .המלא לפתרונה עד תקלה בכל טפלוי, להלן

 כולל הטיפול תחילת ממועד רציף באופן יבוצע וחמורה קריטית תקלה בסוג הספק טיפול .1.4

 המקובלות העבודה לשעות מעבר שעות

 :בה הטיפול לתחילת ועד הרשות ידי על הקריאה מתן מעת התגובה זמני פירוט להלן .1.5

 

  שירות חלון 

 שעהמ שעה עד (-עד -מ) ימים

 1:11  11:11 חמישי – וןראש

 1:11 13:11 חג ערבי/ שישי
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 ורק אך תעשה, תקלות וןתיק כוללת שאיננה, שוטפת תחזוקה לצורך המערכת השבתות .1.6

 .המקומית הרשות של מראש והסכמה מוקדם ובתאום הרגילות העבודה שעות לאחר

 או זמני  מעקף ידי על לשרות ולהחזיר פתרון לתת הספק מתחייב וחמורות קריטיות לתקלות .1.7

 .השרות קריאת מפתיחת היותר לכל שעות 14 תוך קבוע פתרון

 הבעיות מצבת על, לחודש אחת, אלקטרוני חישובים וןגלי מבוסס ח"בדו לרשות ידווח המציע .1.1

 .והחמורות הקריטיות התקלות מצבת על ליום ואחת, המערכת בתפעול הפתוחות

 

 בתקלות וטיפול שירות קריאת .0

 טלפונית פניה י"ע תדווח ואחרות רגילות, חמורות, קריטיות תקלות בגין שירות קריאת .1.1

 בימי( 1; )11:11 השעה עד 11:11 משעה החל' ה עד' א בימים( 1: )המציע של התמיכה למרכז

 תענה השרות מתן לזמני מחוץ תקלה על הודעה.  13:11 עד 11:11 השעות בין חג וערבי שישי

 פתיחת שלאחר העבודה ביום תעשה כאמור לקריאה וההיענות, קולי מענה שרות ידי על

 .הקריאה

 הצורך לפי יקבע הרשות באתר או/ו, תקשורת באמצעות, טלפונית: השרות מתן אופן .1.1

. המציע בהצעת וכמפורט הרשות דעת שיקול לפי, חומרתה ומידת התקלה למהות ובהתאם

 לשרות יצא המציע מטעם תמיכה נציג, הרשות של המפורשת דרישתו לפי או/ו הצורך במקרה

 התמיכה במסגרת להיפתר הצליחו ולא שהתעוררו בבעיות לטיפול, להתקנות הרשות באתר

 '.וכד ייעוץ, תהטלפוני

 קריאה קבלת מזמן טיפול תחילת

 הקריאה סיווגלפי 

 אחרת רגילה חמורה קריטית

 עם מידית

 קבלת

 הקריאה

 לכל

 המאוחר

  ארבע תוך

 שעות

 מקבלת

 קריאה

 

 לכל

 המאוחר

 יום במהלך

 מקבלת אחד

 הקריאה

 המאוחר לכל

 שני במהלך

 עבודה ימי

 לתמקב

 קריאה

 

 קריאה קבלת מזמן בתקלה טיפול בסיום חריגות הגדרת

 תקלה סוג מדידה בשנת תקלות מספר

 71 תוך

 שעות

 41 תוך

 שעות

 14 תוך

 שעות

 קריטית 6 4 1

 חמורה 1 6 3

 רגילה 11 1 4

 אחרת 11 11 5
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 ותקלות, לעיל 1.5 בסעיף המפורטים התגובה בזמני קריטיות בתקלות לטיפול ייענה המציע .1.3

 ועד, לעיל 1.1 בסעיף המפורטות העבודה לשעות מעבר גם, ברציפות מטופלות תהיינה כאמור

 .פתרון למתן

 או/ו אדם ידי על יתבצע ואחרות רגילות, חמורות לתקלות בקשר שירות בקריאת הטיפול .1.4

 הנדרשים והניסיון ההבנה ובעל הרשות מערכת את ולתחזק לטפל המציע מטעם מוסמך גורם

 .ותחזוקתה בה לטיפול

 בכיר מקצועי גורם או/ו אדם ידי על יתבצע קריטית לתקלה בקשר שירות בקריאת הטיפול .1.5

 אשר, בתחזוקתה מומחיות ובעל המידע מערכת את ולתחזק לטפל המוסמך, המציע מטעם

 .התקלה לפתרון ועד לשם שיידרש ככל, הרשות באתר נוכח היהי

 המיועדת לקוחות פניות לניהול ממוחשבת במערכת שירות קריאת כל לתעד אחראי המציע .1.6

 והרשות המציע של הפנימית במערכת ירשם הדיווח. שלו התמיכה במוקד הנמצאת לכך

 .שנפתחה השרות קריאת לכל זיהוי. מס תקבל

 

 ביצועים .3

 המערכת ביצועי. אופטימאלי תגובה זמן למשתמש מספקת שהמערכת לוודא יבמתחי הספק .3.1

 מענה לקבלת ועד תשלום ביצוע כדוגמת טרנזקציה משיגור תגובה זמן מדידת ידי על ימדדו

 15% לפחות של ועמידה שניות 3 על יעלה שלא ממוצע תגובה זמן נדרש. מהמערכת

 .שניות 5 של במסגרת מהטרנזקציות

 תהליכים מספר על משתמש חווית מודול שוטף באופן ולהפעיל להתקין קהספ באחריות .3.1

 סינטטיות טרנזקציות לבצע משמש חווית המודול על. המנהל עם במשותף שיוגדרו תפעוליים

 ולהפיק התגובה זמן את אוטומטי באופן לתעד המודול על. מראש קבועים זמן במרווחי

 להעביר הספק באחריות. תקופתי סטטיסטי םחריגי ודוח שוטפים ומרוכזים מפורטים דוחות

 .למנהל רבעון כל ניהולי סטטיסטי תקופתי דוח

 

 

 לקוחות רצון שביעות .4

 גורם ידי על יבוצע הסקר. לקוחות רצון לשביעות כללי סקר לשנה אחת לבצע הספק באחריות .4.1

 .מייצג במדגם הקצה ולקוחות המנהלים, המשתמשים ידי על באנונימיות שלישי צד

 . ביצועו בטרם חודשים 3 הסקר נוסח את המנהל לאישור להעביר ספקה על .4.1

 .Base Line יוגדר הראשון הסקר תוצאות פי על .4.3

 לשנה משנה Base Line ה לשיפור מתחייב הספק .4.4
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 כל הזכויות שמורות. נערך ע"י מניב הכנסות בע"מ ומשרד עו"ד כהן, וילצ'יק קמחי ושות' 
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 'גנספח 

 יםקיום ביטוחעל אישור 

קיים, על חשבון מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין, על הספק לערוך ול .1

הספק, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות הספק קיימת )ולעניין ביטוח אחריות 

מקצועית ו/או חבות מוצר, למשך שלוש שנים נוספות לאחר תום תקופת ההסכם(, את 

, והמהווה חלק /גכנספח הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה 

, לפי העניין(, אצל "אישור עריכת הביטוח"ו "אישור ביטוחי הספק"ן: בלתי נפרד ממנו )להל

 חברת ביטוח מורשית כדין בישראל. 

, לפני תחילת מתן מועצה, על הספק להמציא לידי המועצהללא צורך בכל דרישה מצד ה .1

השירותים וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת 

וא חתום בידי מבטח הספק. כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על הספק להמציא הביטוח, כשה

אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי הספק לתקופת ביטוח  מועצהלידי ה

 לעיל.  1נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף ו/או לתקופה נוספת כמפורט בסעיף 

, כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מבוטל או עומד לחול מועצהדיע לבכל פעם שמבטח הספק יו

בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על הספק לערוך את אותו הביטוח מחדש 

 ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.

רת ביטוחי הספק הינם בבחינת דרישה מזערית, מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסג .3

לגרוע מכל התחייבות של הספק לפי ההסכם ו/או על פי כל דין, המוטלת על הספק, שאין בה כדי 

ואין בה כדי לשחרר את הספק ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין, ולספק לא תהיה 

 לגבולות האחריות כאמור., בכל הקשור מועצהאו מי מטעם ה מועצהכל טענה כלפי ה

תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומצא על ידי הספק  מועצהל .4

כאמור לעיל, ועל הספק לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים 

 את ביטוחי הספק להתחייבויות הספק על פי הסכם זה.

לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן  עצהמומוצהר ומוסכם כי זכויות ה .5

כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי הספק,  מועצהאו על מי מטעם ה מועצהמטילות על ה

טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על 

בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת 

 אם לאו, בין אם נבדק  אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.

מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או  מועצהואת הבאים מטעם ה מועצההספק פוטר את ה .6

ו/או המשמש לצורך מתן  מועצהציוד כלשהו, המובא על ידי הספק או מי מטעם הספק לחצרי ה

רותים, ולא תהיה לספק כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק השי

 כאמור, ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי הספק, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות  .7

; הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול מועצהם מטעם הוכלפי הבאי מועצההתחלוף כלפי ה

 לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים או  .1

חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הספק, על הספק לדאוג כי בידי קבלני המשנה 

 בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם.  פוליסות ביטוח נאותות
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ביחס לשירותים במלואם, לרבות  מועצהמובהר בזאת, כי על הספק מוטלת האחריות כלפי ה

 שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה .

על אף האמור לעיל, אי  נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. .7

ימים ממועד  11ר עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו המצאת אישו

 מאת הספק בכתב, להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור. מועצהבקשת ה
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 Day/Month/Year תאריך אישור ביטוחי הספק  1'גנספח 

ינם בכפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן, עד כמה שלא שונו באישור זה, הביטוחים המפורטים באישור זה ה

 .ובלבד שאין בשינויים אלו כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות

 מעמדו
המבוטח 1 בעל 

 הפוליסה
 מקבל האישור מעמדו

 שוכר☐

 משכיר ☐

 חברת ניהול ☐

 ספק מוצרים☒

 נותן שירותים ☒

 ספק☒

 אחר: ☐
 

  שם: 
 להשלים

 
 
 

 כתובת: 
 להשלים

      
 

 משכיר  ☐

 חברת ניהול ☐

 בעל מקרקעין  ☐

 שוכר  ☐

 /שירותים מזמין ☒
 עבודות

 מוצרים מזמין☒

 אחר: ______ ☒

 שם:
ו1או חברות המועצה האזורית לב השרון 

בנות ו1או חברות קשורות ו1או חברות 
 שלובות

 
 בכתובת: 

 42622דואר תל מונד, מיקוד 
 

  השירותים 1 העבודות 1 המוצרים נשוא אישור הביטוח תיאור הפעילות 1

תחזוקה ותמיכה במערכות שכר ומשאבי אנוש ממוחשבות  עבור שרותי הסכם למתן רישיונות שימוש ו

 המועצה

 הזמנת עבודה מס' ______ מיום  __________☐מכרז   ☐הסכם    ☒   -בקשר ל

                                                                                                                                :פירוט נוסף

 הכיסויים        

סעיפים מיוחדים לטובת מקבל 
 האישור

תקופת 
 הביטוח

גבול האחריות 1 
 סכום ביטוח

 ☒ ₪   ☐ $  
  סוג מספר פוליסה

 מבוטח נוסף☐

 מוטב לתגמולי ביטוח ☐

 יעבודסעיף ש ☐

 ויתור על תחלוף ☒

 רכוש   

 רכוש ☐

 א. תוצאתי ☐

/ 

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☐

 אחריות צולבת ☐

 /,222,222   ₪
למקרה 

ולתקופת 
 הביטוח

 צד ג' 
 

0 

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☒

      02,222,222   ₪
לעובד למקרה 

ולתקופת 
 הביטוח   

 מעבידים 

 

3 

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☒

       
 

   ת.רטרו: 

/,222,222  ₪
למקרה 

ולתקופת 
 הביטוח 

אחריות  
 מקצועית

4 

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☒

 
 

  ת.רטרו: 

922,222  ₪
למקרה 

ולתקופת 
 הביטוח

 אחריות המוצר 
 

9 

 בכתב ובדואר רשום למקבל  יום 32 דעה מראש בתהפוליסה לא תבוטל ולא יחול בה שינוי לרעה בטרם משלוח הו
 האישור.

  ולא יחולביחס לפעילות נשוא אישור זה, הפוליסה ראשונית וקודמת לכל פוליסה אחרת של מקבל האישור ומבטחיו 
 סעיף השתתפות 1 כפל ביטוח.

  המבטח      חתימת האישור: 

_______________________ 
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 'דנספח 

 
 
 
 

 לכבוד 
 לב השרוןהאזורית המועצה 

 
 הנדון: ערבות בנקאית     

 
לסילוק כל  "(, אנו ערבים בזאת כלפיכם המבקשיםעל פי בקשת ____________________)להלן: "

(, בתוספת הפרשי הצמדה   ₪_______________ )במילים:  ₪_____________סכום עד לסך של 
"(, שתדרשו מאת הפרשי הצמדהלהלן: "למדד  הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד, כמפורט להלן )

מתן רישיונות שימוש ולשירותי תחזוקה ותמיכה במערכות שכר, ומשאבי המבקשים בקשר להסכם ל
  אנוש ממוחשבות עבור המועצה.

 
ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, תוך 

 לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים.   אלינו,  מבלי להטיל עליכם
 

ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על  תלויהערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי 
פיה בהליך משפטי, או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה 

 לדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים.  ו א משפטית נגד המבקשים
 

 במכתבנו זה: 
 
המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  ומדד המובילים משמעו מדד המחירים לצרכן, -" מדד"

 לסטטיסטיקה ולמחקר כללי.  
 

 הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן: 
 

"(, החדשהמדד : "אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן
( "המדד היסודי"להלן: ) 15.7.1111שפורסם ביום  1111יוני  כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש

כדרישתכם הנ"ל, מחולק  המצויןהפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן יהיו 
 במדד היסודי. 

 
 ה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא תענה.  בתוקפה עד ________ ועד בכלל. דריש רתישאערבות זו 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. 

 
 בכבוד רב,           

 
 _________________________
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 ' הנספח 

 

 

 נוסח הצהרות על שמירת סודיות 

 התחייבות לשמירת סודיות והימנעות מניגוד עניינים
 
 
 כבודל

 ן המועצה האיזורית לב השרו
 
 

 ניםיינעות מניגוד ענימיבות לשמירת סודיות ולהיתחהנדון: ה
 

לביצוע שירותים "( המועצה" –להלן )והתחייבתי כלפי המועצה האיזורית לב השרון  : ואילה
כמפורט בהסכם שעניינו הענקת רישיון שימוש, תחזוקה ותמיכה במערכות שכר ומשאבי 

  (;דה"העבו" –להלן )  אנוש ממוחשבות עבור המועצה
 

והוסבר לי כי במהלך ביצוע השירותים, או בקשר אליהם, אקבל לחזקתי, או יבוא  : והואיל
 מועצההעתי, מידע המתייחס לכל עניין מקצועי, עסקי או אחר, מכל סוג שהוא, של יליד

של כל הקשורים עמה, בעבר, בהווה, או בעתיד וכן כל חומר אשר הוכן עבור או על ידי, ו
 (;מידע סודי"" –ו עם העבודה )להלן א מועצההבקשר עם, פעולות  צהמועלאו הוגש 

 
הסודי בכל צורה שהיא, לכל אדם או גוף, עלול לגרום נזקים  והוסבר לי, כי גילוי המידע : הואילו

 ו/או לצדדים שלישיים: מועצהלכבדים 
 

 
 י לכך, אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן:א 

 

גמורה ומוחלטת של המידע הסודי וכל הקשור או הנובע ממנו, לא נני מתחייב לשמור על סודיות ה .1

 גוף והכל לתקופה בלתי מוגבלת. לפרסמו ולא לגלותו בדרך כלשהי לשום אדם או

נני מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת, לא לפרסם, לא לגלות ולא להביא לידיעת אדם או גוף ה .1

והכל (, פירוט העבודה"" –ישרין או בעקיפין )להלן כלשהם בדרך כלשהי, כל פרט הקשור לעבודה, במ

 גבלת.ולתקופה בלתי מ

לא יחול על מידע הידוע לכלל הציבור, מידע שגילויו מחוייב על פי דין  1-ו 1 אמור בסעיפיםה .3

גילויו, מראש ובכתב, ובמידה ל מועצהה)במגבלות חיוב הגילוי כאמור( או מידע שניתנה הסכמת 

 שניתנה.

 מועצההטובת לטי העבודה, אלא רות שום שימוש במידע הסודי או בפשמתחייב שלא לע כמו כן, הנני .4

 לצורך העבודה.ו

טי העבודה ולעשות את כל רקפדניים לאבטחת המידע הסודי ופ תהנני מתחייב לנקוט אמצעי זהירו .5

 הדרוש מבחינה בטיחותית, נוהלית או אחרת, כדי לקיים את התחייבותי על פי כתב זה. כן הנני

בסודיות גמורה כל מסמך  מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים, על מנת לשמור

 הקשור, או הנוגע לשירותים.

נני מתחייב להחזיר לידיכם ולחזקתכם כל חומר כתוב או אחר, וכל חפץ או דבר, שקיבלתי מכם, או ה .6

ביצוע השירותים, בין מכם ובין השייך לכם, ושהגיע לחזקתי, או לידי, עקב, בקשר עם, או בזמן 

. הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כלשהו של כל םמצדדים שלישיים, וכל חומר שהכנתי עבורכ
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חומר כאמור, או של מידע סודי. למעט כל דו"ח או חומר אשר שימש כבסיס לדו"חות שהכנתי 

 עבורכם והדו"חות הנ"ל עצמם.

לחוק  111-111לעיל מהווה עבירה פלילית לפי סעיפים דוע לי כי הפרת ההתחייבויות לסודיות די .7

 .1177 -העונשין תשל"ז

ים בין יננני מאשר כי למיטב ידיעתי ובדיקתי, לאחר חקירה ובדיקה שערכתי, אין מצב של ניגוד עניה .1

, ביצוע העבודה לבין כל ענין אחר שיש לי ולקרובי ו/או למנהלי ו/או לעובדיי ו/או לגופים קשורים בי

 אישי בו. ענין

או הוצאה, מכל סוג, אשר יגרמו  דאני אהיה אחראי כלפיכם בנזיקין ועל פי כל דין, לכל נזק, הפס .1

 לכם, או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהפרת התחייבויות על פי כתב זה.

נני מתחייב להחתים כל עובד ו/או מועסק ו/או מבצע שירות על ידי בקשר לביצוע השירותים, על ה .11

וכן הנני ערב  מועצההחתומה ל תכלפיכם הזהה להתחייבותי זו, להעביר עותק מההתחייבוהתחייבות 

 לכל הפרה של התחייבות כאמור.

על פי כתב זה, תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי  ות כלשהיבכל מקרה בו תופר התחייב .11

 הקטנת נזקיכם. י מניעה לצורךוובגין הפרה זו, לרבות הזכות לקבלת סעדים זמניים כגון צ

נעות ימאין באמור במכתב זה כדי לגרוע מכל חבות אחרת או נוספת לנאמנות, שמירת סודיות וה .11

 מוטלת עלי על פי כל דין.הים ינמניגוד עני

 
 
 

 :ולראיה באתי על החתום
 
 

 1111יום _____________ לחודש __________ ה
 
 

_________________   ___________________ 
 חתימה     שם    

 
 

 תובת: ______________כ
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 ' ונספח 

  
 נוהל הסבת מערכות

  
במקרה של צורך בהסבת נתונים ממערכות של חברה / חברות אחרות למערכות של הזוכה במכרז 

 מתחייב המציע לפעול בהתאם לנוהל זה:
 

 הגדרות: .א

עצה לרבות: נתונים כל הנתונים שנשמרו ועובדו במערכות ספקי המערכות הפועלות במו נתונים: (1
היסטוריים, מסמכים סרוקים, הערות, כתובות למשלוח, נתוני ביצוע תשלומים, נתוני  אב, חישובי 
הצמדה וריבית, חיובים, זיכויים וכל נתון אחר הנשמר / מעובד / מחושב במערכות שהפעילה 

 המועצה  לפני המכרז.

ת במועצה כולל מוסדות סמך הורדת הנתונים מהמערכות הקיימות הפועלו הסבת נתונים: (1
והעברתם למערכות הספק הזוכה במכרז באופן תקין ומלא כך שהמועצה תוכל להפעיל את כל 

 המערכות והשירותים באופן זהה למערכות והשירותים הקודמים.

והאחרות המוגדרות במסמכי מכרז זה אותן  משאבי האנוש, השכר: מערכות מערכות קיימות (3
 כת המכרזמפעילה המועצה עד לערי

והאחרות המוגדרות במסמכי מכרז זה  אותן   השכר משאבי האנוש: מערכות  מערכות חדשות (4
 מפעיל הספק שנבחר במכרז. 

 

 שלבי עבודה : .ב

a. הסבת טסט 
 
לבצע הורדת נתונים מהמערכות הקיימות באופן עצמאי ללא סיוע של המועצה באשר לכל  .1

 הנתונים האפשריים להורדה.
ועצה  בדבר אותם נתונים שאין  ביכולתו להוריד ולסייע למועצה  לקבל להודיע באופן מידי למ .2

 נתונים אלה מהחברה המפעילה את המערכות.

לבצע בקרת תשתיות טכנולוגיות במועצה לרבות:  חומרה, תוכנה ותקשורת להתאמתן למערכות  .3
 המציע ולהודיע למועצה באופן מידי על כל צורך בשינוי / שדרוג.

 תונים לרבות נתונים היסטוריים במערכות החדשותלהטמיע את כל הנ .4

 לבצע בקרה בדבר שלמות הנתונים והתאמתם המלאה לנתונים כפי שנשמרו במערכות הקיימות. .5

 לאשר למועצה  בכתב כי כל הנתונים  הוסבו בהצלחה מלאה. .6

ם לסייע למועצה לבדוק ולאשר כי אכן הנתונים הוסבו בשלמותם וכי יש זהות מלאה בין הנתוני .7
דוחות שנתיים ומאזנים כספיים תלושי שכר, במערכת הקודמת לבין המערכת החדשה לרבות 

שנתיים לכל השנים במערכת הקיימת מול דוחות שנתיים,  ומאזנים שנתיים במערכת החדשה 
וכל נתון  שכר, נתוני העדרות, חופשות, הפרשות ולרבות השוואה יחידנית אקראית של תשלומי 

 אחר.

באופן אופרטיבי בטרם המועצה לא תתחיל להפעיל את המערכת החדשה כי מובהר בזאת  .8
 למסמך זה. Aהושלמו כל שלבי עבודה המוגדרים בסעיף 

 
b.  הסבת אמת 

 להעביר את כל הנתונים מהסבת הטסט  להסבת האמת. .1

 לקלוט כל הנתונים המעודכנים למערכת החדשה .2

 לבצע הדרכות, התקנות, הטמעות  לעובדי המועצה ומנהליה .3

לבצע ליווי צמוד  ורצוף לעובדי המועצה ומנהליה בישום המערכת עד לקבלת תעודת סיום  .4
כמוגדר במסמכי מכרז זה. זאת לרבות חישובי ארנונה, מים, מאזנים, התאמות וכל נושא 

 רלוונטי אחר.

לבצע את כל התאומים וההגדרות המתאימות לעבודה שוטפת מול גורמי חוץ כגון: בנקים,  .5
 , וכל גורם רלוונטי אחרמס"ב, דואר

שכר במקביל למערכת העובדת כיום ללוות באופן צמוד לפחות שני סבבים של הפקת תלושי  .6
 במועצה

ימים מלאים  3נוכחות של מנהל פרויקט ההסבה במשרדי המועצה בתדירות קבועה של לפחות  .7
 ם.וקבועים בכל שבוע ממועד קבלת ההודעה בדבר הזכייה ועד מועד קבלת תעודת הסיו
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קבועה של מנהל בכיר מטעם הזוכה במכרז ביחד עם מנהל פרויקט ההסבה בפגישה  השתתפות .8
 בהשתתפות מנהלי המועצה והמפקח.   –מעקב סטטוס הסבה  –סדירה קבועה 

הזוכה במכרז מתחייב בזה כי במקרה שבו נכשלה הסבת הנתונים יחזיר את כל הנתונים למועצה  .9
 עצה בשל כישלון ההסבה כפי שיקבע על ידי המפקח.ויפצה אותה בגין הנזק שנגרם למו
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 ' ז'נספח 

 
 
  CISOהצהרת 

 
 
 

 
אני ____________ )שם פרטי( __________ )שם משפחה(  ____________ )מת"ז( החתום  מטה. 

הוסמכתי על ידי   Chief Information Security Officer (CISO)בעל הכשרה והסמכה של  

ן שם מוסד ההכשה(  ומצורפת בזה תעודת ההסמכה שלי וקורות החיים שלי. ____________ )לציי

אני מצהיר בזאת כי בדקתי בחנתי וניסיתי את מערכות המציע  _________ ואת הפתרונות המוצעים 

על ידו ומצאתי את הפתרונות והמערכות והמנגנונים המוצעים עונים  במלואם על הגדרות אבטחת מידע, 

בר ועונים על כל כללי אבטחת המידע המקובלים במערכות מסוג זה ובארגונים מניעת לוחמת סיי

 ציבוריים וממשלתיים

 

 
_______________       ________________ 

 תאריך                     CISOשם ה       
 

 

 

 

 אישור

 

____________ה "התייצב בפניי ה___________ מאשר כי ביום , ד"עו____________, מ "אני הח  

.ולאחר שהסברתי לו/ה  את מהות ההתחייבות חתמו בפניי על מסמך זה  ____________ .ז.ת   

 

 ____________, עו"ד

 מ.ר. _________
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 ' חנספח 

 אבטחת מידעדרישות ואפיוני 
 
 

 אבטחת מידע
 

אם המציע מצהיר בזה כי הינו כולל בהצעתו אמצעי אבטחת מידע ומניעת נזקי מתקפות סייבר בהת

 למרכיבים הבאים:

 ליד כל סעיף בנספח זה מצד ימין של אות הסעיף( V)יש לסמן בכתב יד בדיו את האות 

 חסיון המידע לרבות: .1

מתן הרשאות ממודרות למשתמשים בכדי שהמידע יהיה נגיש אך ורק לגורם שאושר על ידי  1.1

 המועצה 

 ה הזדהות מבוססת סיסמא אישית שהתוכנה מחייבת להחליפה מידי תקופ 1.1

 וכרטיס חכם   Tokenשימוש באמצעי אבטחת מידע כגון  1.3

 הצפנת נתונים בתקשורת  1.4

 חומת אש והתקן חומת אש פיזי FireWallתוכנת  1.5

 

 זמינות המידע .2

 נוהלי גיבויים ושיחזורים  1.1

  DRP - Disaster Recovery Programמנגנוני  1.1

ם מאובטחים כגון הצפנת נתונים המועברים ברשת האינטרנט על ידי פרוטוקולים וערוצי 1.3

Https  - Hypertext Transfer Protocol Secure   

1.4 VPN - Virtual Private Network  

 BCP – Business Continuity Planתוכנית רציפות עיסקית/שרותית  1.5

   

 שלמות ואמינות המידע .3
   PCI - Security Standards Councilעמידה בתקני אבטחת מידע של מוסדות פיננסיים כגון  3.1

 מניעת נגישות למידע למי שלא הוסמך לכך 3.1

 אתר האינטרנט, חוות השרתים של המציע    ,LAN, WANאבטחת כל שכבות המידע לרבות:  3.3

שינויים אוטומטי המתעד כל שינוי שנעשה בנתונים, בהרשאות,  logלכל שדה נתונים ירשם  3.4

וי מועד ביצוע ובטבלאות לרבות שם המשתמש,מהות השינוי, נתון לפני נתון אחרי השינ

של התחנה ממנה בוצע השינוי וכל נתוןרלוונטי אחר. וזאת  IPהשינוי )תאריך ושעה( כתובת 

למעט אם המועצה קבעה שאין צורך בלוג כזה. הזוכה במכרז יהיה רשאי להגיש למועצה 

 לאישור רשימת שדות שנרשם להם לוג בכל מערכת ולקבל אישור לרשימה זאת.

  
 ה של גורמים בלתי מורשים ומוסמכים  למשרדי המציעמנגנוני מניעת כניס .4
 הגנה בפני תוכנות זדוניות/מזיקות כגון וירוסים, רוגלות, סוסים טרויינים .5
 אמצעי הגנה בפני פעולות לוחמת סייבר .6
 הסמכות הגדרות ונהלים בתחומים ונושאים כגון:  .7

1. Access Control Systems  
2. Telecommunication and network security  
3. Security Management Practice  
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4. Applications and Systems Development  
5. Cryptography  
6. Security Architecture and Models  
7. Operational Security  
8. BCP & DRP  
9. Law Investigation and Ethics  
10. Physical Security  

 אמצעים נוספים:  .8
 .הפרדת אזורים בין תחנות הקצה לשרתים 1.1

 הפרדת אזורים בין השרתים לבין מערכות הגיבוי וההתאוששות מאסון. 1.1

הפרדה פיזית ברכיבי התקשורת בין מערכות המחשוב העסקיות לבין התהליכיות לרבות  1.3

 מתגים נפרדים לכל רשת. 

 מערכת אנטי וירוס.  1.4

 שרת פרוקסי.  1.5

1.6 Mail Relay 

 מערכת הלבנה. נוהל תהליך לבדיקה והכנסת מידע המתקבל מגורמי חוץ לרבות 1.7

 מערכת לניטור ובקרת הכנסת התקנים חיצוניים. 1.1

שרת בסיס הנתונים ממוקם בסגמנט נפרד, ייעודי, מוגן בתקשורת אך ורק עם שרת  1.1

 האפליקציה.

 מתגי תקשורת מנוהלים, מנוטרים ומוקשחים. 1.11

 מערכת לניהול משתמשים והרשאות ברמת מערכת, מסך ושדה. 1.11

התקשורת הארגונית תתבצע אך ורק בפרוטוקול התחברות ספקים חיצוניים לרשת  1.11

 מאובטח.

במקרה של הכרח בשימוש בתווך אלחוטי ייושם מנגנון הצפנת תעבורה מבוסס  1.13

 AES256אלגוריתם מסחרי בעל מפתח הצפנה 

 ייעודי עם הגדרה לשיחות יוצאות בלבד. APNשימוש בתשתית סלולר יבוצע תחת  1.14

 אמצעות תוכנה.סגור ב USBתחנות קצה ושרתים מוקשחים:  1.15

ביצוע גיבויים סדירים בתדירות יומית, שבועית וחודשית. הגיבוי מתבצע הן לנתונים והן  1.16

 לתצורת המערכות. הגיבויים נשמרים באתר מרוחק פייזת. 

 קיום עמדת הלבנה לצורך בדיקת מדיות נתיקות בטרם שימוש במערכת 1.17

מערכות, וכן תיעוד תיעוד הכניסות ויציאות של העובדים מאתרים בהם מצויות ה 1.11

 הכנסת ציוד אל מערכות המאגר והוצאת ציוד מהן.

לניטור ובקרה הכוללת התראות זמן   365*14*7קיום מערכת שליטה ובקרה הפועלת  1.11

 . 365*14*7אמת לצוות אנושי בזמינות מלאה 

 קיום נוהל לטיפול בארוע אבטחת מידע. 1.11

 ללקוחות באופן סדיר.  הנפקת התראות בדבר ארועי אבטחת מידע ומתקפות סייבר 1.11

 קיום  פעילות הדרכה תקופתית אחת לשנתיים לפחות לבעלי ההרשאות. 1.11

פעילות. פרק הזמן יקבע על ידי -ניתוק אוטומטי של תחנות קצה לאחר פרק זמן של אי 1.13

 הרשות המקומית.

קיום מנגנון תיעוד אוטומטי המתעד את הגישה למערכות, וכולל את הנתונים הבאים:  1.14

ש, התאריך והשעה של ניסיון הגישה, רכיב המערכת שאליו בוצע ניסיון זהות המשתמ

הגישה, תחנת הקצה ממנה בוצע ניסיון הגישה, סוג הגישה, היקפה, ואם הגישה 
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אושרה או נדחתה. מנגנון הבקרה לא מאפשר ביטול או שינוי של הפעלתו, מנגנון 

חראים. הספק הזוכה הבקרה מאתר שינויים או ביטולים בהפעלתו ומפיץ התראות לא

במכרז הינו בעל נוהל בדיקה שגרתי של נתוני התיעוד של מנגנון הבקרה, ועורך דוח של 

הבעיות שהתגלו וצעדים שננקטו בעקבותיהן. נתוני התיעוד של מנגנון הבקרה נשמרים 

חודשים לפחות. נתוני התיעוד נשמרים, באופן המבטיח שיהיה ניתן, בכל עת,  14למשך 

ונים, לשחזר את הנתונים האמורים למצבם המקורי, להפיק דו"חות בדבר לצפות בנת

נתונים אלה בכל חתך שהוא. הנתונים מגובים לאתר נפרד ומוצפנים. הנתונים ניתנים 

לשחזור. הזוכה במכרז מיידע  את בעלי ההרשאות במאגר בדבר קיום מנגנון הבקרה 

 למערכות המאגר.

הרשות המקומית אחת לרבעון לפחות באירועי  הזוכה במכרז יקיים דיון עם מנמ"ר 1.15

 האבטחה ויבחן את הצורך בעדכונו של נוהל האבטחה.  

במקרה של אירוע אבטחה חמור כמוגדר בתקנות, יודיע על כך הזוכה במכרז לרשות  1.16

המקומית באופן מיידי והרשות המקומית תודיע  לרשם באופן מידי, וכן ידווח לרשם 

 אירוע.על הצעדים שנקט בעקבות ה

השימוש בהתקנים ניידים מוגבל בנהלי אבטחת המידע והנוהל מחייב להגן על המידע  1.17

 המועתק אליהם לרבות הצפנת המידע, על ידי שימוש בשיטות הצפנה מקובלות.

הזוכה במכרז מתחייב בזה לעדכן את כל המערכות לרבות מערכות התשתית ובסיסי  1.11

המקומית באופן שוטף על מנת להימנע  הנתונים וכל סוג תוכנה שמפעיל עבור הרשות

 משימוש במערכות שהיצרן שלהן הפסיק לתמוך בהיבטי האבטחה שלהן.

תקשורת נתונים מאובטחת ממאגר המידע בסיסי הנתונים ומערכות הענן לאתרי הקצה,  1.11

או  Httpsבאמצעות האינטרנט  מבוצעת תוך כדי שימוש במנגנון הצפנה מקובל כגון 

 אש על ידי הרשות המקומיתשווה ערך מאושר מר

תקשורת נתונים מאובטחת ממאגר מידע בגישה מרחוק )"חיבור מהבית" למשל(, נעשה  1.31

הכולל שימוש באמצעים שמזהים את המתקשר,  APNאו  VPNבערוץ מאובטח כגון 

המאמתים את זהותו, ומאבטחים את המידע המוזרם בתיקשורת ובנוסף לכך קיום 

 ו הבלעדית של בעל ההרשאה, כגון כרטיס חכם.אמצעי  פיזי, הנתון לשליטת

 11-עריכת ביקורת אבטחת מידע על ידי גורם חיצוני בתדירות שלא תפחת מאחת ל 1.31

חודשים על ידי גורם בעל הכשרה מתאימה לביקורת בנושא אבטחת מידע כדוגמת 

CISO  או שווה ערך מאושר מראש על ידי הרשות המקומית,  הביקורת כוללת בקרת

זוכה במכרז בהוראות התקנות. בסיום הביקורת מוגש דו"ח הכולל את עמידת ה

התאמת אמצעי האבטחה לנוהל אבטחת המידע של הזוכה במכרז ולתקנות, ומזהה 

ליקויים וממליץ אמצעים הדרושים לתיקון המצב העתק הדו"ח מועבר למנמ"ר 

 הרשות המקומית.
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 צהרת מחויבות לאבטחת מידעה
 

" ו/או הספק ( החברה________________________________)להלן:" החתומה מטה ואני הואיל:
"(  שירותים, המתבססים על מידע של המועצה ולרבות מועצהמציעה למועצה המקומית שוהם )להלן: "

 מידע המתקבל מצדדים שלישיים:

של המועצה  ועל  וקבלת המידע כאמור מותנת בהתחייבות שלנו לשמור על הסודיות של המידע והואיל:
 ;כמפורט בכתב זה, אבטחת מידע זה

 
 אי לכך, אני מתחייבת בזאת כלפי המועצה  , כדלקמן:

לא אמסור לאף צד ג' מידע שקיבלתי לצורך מתן השירותים מהמועצה, בין מידע מהמועצה או  .24
 מידע מצד ג'.

ות אבטחת מונה אצלי בעל תפקיד "ממונה אבטחת מידע" בהתאם לחוק הגנת הפרטיות ותקנ .25
המידע  ששמו _________ והעובד מועסק באופן קבוע כשכיר אצלי. על האחראי לאבטחת 
המידע להבטיח שימוש נכון בזיהוי המשתמש ובסיסמא, בהרשאות הגישה למידע ובהגנת 
משאבי מערכות המחשב והמידע ומערכות התקשורת. כמו כן ימונה אצל הספק ממונה לאבטחה 

 כות המידע והתקשורת.הפיזית של המידע ומער

קבצי המידע של המועצה יוחזקו ברשת תקשורת מאובטחת  המחוברת לאינטרנט ולרשתות  .26
 חיצוניות )בנל"ן מאובטח(. 

 ,Routers קיימת אצלנו הגנה פיזית ובקרת גישה למחשבים, לשרתים ולרכיבי התקשורת כגון  .27
Switches. 

-Userתתאפשר רק תוך שימוש בזיהוי ) הגישה למערכות המחשוב המחזיקות מידע של המועצה, .28
ID אישי ובסיסמאות אישיות וחסויות. הסיסמאות תהיינה ידועות רק למשתמשים והמערכת )

 חדשים. 3תחייב החלפת סיסמא  לפחות בתדירות של אחת ל 

שגיאות רצופות בהקשת הסיסמא. השחרור יוכל להתבצע  1זיהוי משתמש יינעל אוטומטית לאחר  .29
 החברה או מי שהוסמך למלא את מקומו בהיעדרו. רק ע"י מנכ"ל

 שרת אינו  חשוף למשתמשים. -קוד צד .31

 .תנוהל מערכת הרשאות למורשי גישה .31

מנהלי הרשת לעובדים  מופעלת מערכת ניהול הרשאות ויצירת רמות הרשאה המפרידות בין .32
 .יינתנו למנהלי הרשת בלבד וזכויות של אדמיניסטרטור  אחרים. חשבונות

ידור פנימי בשרת בגישה לספריות וקבצים של המועצה. הגישה לספריות וקבצים אלה מיושם מ .33
 תתאפשר רק למי שעבודתם ותפקידם בחברה מחייבים זאת.

 מותקנת תוכנת הגנה תקנית ומעודכנת תדירות כנגד וירוסים רוגלות, נוזקות ולוחמת סייבר.  .34

או לכל מטרה אחרת כשעליהם  ןלא יוצאו דיסקים משרתים או מדיות מגנטיות אחרות לתיקו .35
 .נמצאים קבצים ונתונים של המועצה  . במקרה כזה יש למחוק את המידע ולפרמט את הדיסק

קיים נוהל עבודה מסודר להעברת, אחסון ותחזוקת מדיה מגנטית, או אופטית עם מידע של  .36
ברה, מנהל הנוהל יוקם בשיתוף של נציג הח .המועצה   כך שלא תועבר מדיה ללא תיאום מוקדם

 מאגר המידע במועצה   וממונה על אבטחת מאגרי המידע במועצה  .

מדיה מגנטית או אופטית כנ"ל תאוחסן בתאום עם המועצה   במקום שהגישה אליו תתאפשר  .37
 .למורשי גישה בלבד
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 :בתחנות העבודה תשמר אבטחת המידע .38
 התחנה לא יישמרו קבצים של המועצה   על הדיסק הקשיח של. 

 יותקן נועל מסך עם סיסמא בכל תחנה. 

 הכניסה לרשת תהיה באמצעות USER ID אישי. 

 לא ניתן יהיה להוריד קבצים של המועצה מהשרת באמצעות התחנה. 

גישה לאחראי  גיבויים יבוצעו בצורה מסודרת וישמרו במקום סגור ונעול מחוץ לחוות השרתים עם .39
  .ת גיבויים והורדתם לשרתכמו כן יש לקיים נוהל דרישה לקבל .על הגיבויים בלבד

 . חל איסור על העברת קלטות עם גיבויים לגופים חיצוניים .41

עיבוד מנתוני המועצה,  כל מדיה מגנטית, או אופטית, או דוח השייכים למועצה או שהם תוצרי .41
 .ויגרסו לאחר השימוש יאוחסנו בארון סגור ונעול  וכן יושמדו

  ת ללא תאום עם המועצה.אין להוציא חומר לגריסה או השמדה חיצוני .42

החברה מצהירה כי היא פועלת כנדרש על פי החוק, התקנות ותיקוני הגנת הפרטיות וכי היא  .43
, 1111-נוקטת באמצעי אבטחה ובקרה כמתחייב מהוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א

תיקוניהן ותקנותיהן. ומתחייבת אף לנהוג על פי תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, 
 .1117-זהתשע"

החברה מתחייבת להחתים את עובדיה על הצהרות סודיות, הכוללים, בין היתר, התחייבות  .44
 לשמירה מוחלטת על סודיות המידע של המועצה  .

 החברה מתחייבת לאפשר לנציג המועצה לערוך ביקורת אבטחה בכל עת. .45

לי מידע או לאפשר  ידוע לי כי רק על בסיס קיום התחייבויותי והצהרותיי המועצה ניאותה למסור .46
 לי לקבל מידע ממשרד התחבורה/משרד הרישוי.

 לכל הפרה וללא צורך בהוכחת נזק.₪  11,111בגין הפרת התחייבויות אפצה את המועצה בסך של  .47

אני אשפה את המועצה בשיפוי מלא ומוחלט בשל כל הוצאה שתהיה לה בגין הפרת התחייבות שלי,  .48
 לרבות שכ"ט עו"ד.

 
 ולראייה באנו על החתום

 
_______________       ________________ 

 תאריך                     שם המציע      
 אישור

 

____________ ה "התייצבו בפניי ה___________ מאשר כי ביום , ד"עו____________, מ "אני הח

ת שהינם מורשי החתימה של חבר. ____________ ז.ת___________ ו  ____________ .ז.ת

._______________ בע"מ ולאחר שהסברתי להם את מהות ההתחייבות חתמו בפניי על מסמך זה  

 מ.ר. _____________________, עו"ד  
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 02/9 –תשע"ז  נספח התאמה לתקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(
 
 וגיבוי:  מידע אבטחתלמסמכי המכרז באשר לנושאי  1הספק מתחייב למלא אחר כל  האמור בפרק  .1

הספק מתחייב בזה התחייבות בלתי חוזרת לעמוד בכל המחוייבויות הרגולטוריות באשר  .1.1

 1117 –תשע"ז  לאבטחת מידע וזאת לרבות מענה מלא תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(

 וכל תקנה או הוראה אחרת.

 הספק מתחייב בזה לנקוט בכל פעולות ואמצעים למניעת נזקי לוחמת סייבר. .1.1

 הספק יהיה רשאי לעבד את המידע המאוחסן במערכות המוגדרות במכרז זה בלבד. .1.3

 הספק יהיה רשאי לגשת אך ורק למידע המאוחסן במערכות המוגדרות במכרז זה בלבד. .1.4

הספק יהיה רשאי לעבד את הנתונים ולערוך חישובים בדבר הנתונים אך אין הספק רשאי  .1.5

נים כל שהם שהוקלדו או נקלטו למערכת על ידי לבצע עידכון ו/או שינוי ו/או מחיקת נתו

משתמשי המועצה אלא אם כן קיבל הספק הרשאה בכתב מהרשות המקומית חתומה על ידי 

 מורשי החתימה של הרשות המקומית ומאושרת על ידי עורך דין או רואה חשבון מוסמכים.

ן לחודש הספק מתחייב בזאת לדווח בתדירות של אחת לשנה ולא יאוחר מהיום הראשו .1.6

פברואר כל שנה קלדרית, למועצה בדבר אופן ביצוע חובותיו על פי מכרז זה ועל פי התקנות 

 להגנת הפרטיות.

הספק מתחייב בזה להודיע למורשי החתימה במועצה, למנכ"ל המועצה ולמנמ"ר המועצה  .1.7

באופן מיידי ובכתב על כל ארוע אבטחת מידע או נגע סייבר שמערכותיו של הספק וקבצי 

 נתונים של הספק נחשפו אליו.ה

לחודש התחלת הרבעון הבא, יעביר הספק על גבי מדיה  11אחת לרבעון ולא יאוחר מ  .1.1

 דיגיטלית את כל קבצי הגיבוים לידי המועצה.

הספק יאפשר למנמ"ר המועצה או כל גורם אחר שתמנה המועצה לערוך ביקורת ובקרה אצל  .1.1

סייבר והגנת הפרטיות בכל זמן. הספק ישתף הספק בדבר מימוש אבטחת המידע, התגוננות ה

פעולה עם ביקורת זאת, יספק מענה לשאלות בכתב ובעל פה ויאפשר לנציגה המוסמכים של 

למערכות הספק,  Pen Testהמועצה לבקר במתקניו ולבצע בדיקות לרבות בדיקת חדירות 

 מתקניו, ולקבצי הנתונים של המועצה המאוחסנים אצל הספק. 

 
הספק להחתים את עובדיו וקבלני המשנה מטעמו, להם יימסר המידע או שתאושר  עוד מתחייב .1

 גישתם למידע, על הצהרת  סודיות הכוללת:

 התחייבות לשמירת כל כללי אבטחת המידע המוגדרים במכרז זה.   .1.1

 התחייבות להשתמש במידע אך ורק לפי כללי מכרז זה .1.1

הנתונים ממערכותיו וימחק אותם וזאת  חודשים מסיום ההתקשרות הספק ישמיד את כל 11לאחר  .3
אך רק לאחר שיקבל לכך הוראה בכתב חתומה על ידי מורשי החתימה של המועצה ומאושרת על ידי 
עו"ד או רו"ח בעלי הסמכה במדינת ישראל. לאחר סיום מחיקת הנתונים ישלח הספק אישור חתום 

 .על ידי מורשי החתימה של הספק כי כל הנתונים נמחקו והושמדו

 


