
לאספקה, התקנה  – 02/2020מכרז מס' 

ותחזוקה של מערכות מידע לניהול 

 מענה שאלות הבהרה  -העירייה



 מענה העירייה  נוסח השאלה סעיף עמוד סידורי

נספחי   .1

 ביטוח

נספחי הביטוח לא צורפו למסמכי  
 המכרז. נבקש לקבלם.

מצורף בסוף המענה לשאלות 
 הבהרה

סעיף זה נא אישורכם כי הוכחת  3.1 5  .2
תיעשה באמצעות צרוף רשימת 

 לקוחות של המציע.

הוכחת סעיף זה הינה 
באמצעות נספח ד ' עמידה 

 בתנאי סף

נא אישורכם כי הוכחת סעיף זה  3.2 5  .3
תיעשה באמצעות צרוף רשימת 
לקוחות של המציע/קבלן משנה 

 מטעם המציע.

הוכחת סעיף זה הינה 
באמצעות נספח ה ' עמידה 

 בתנאי סף

נבקש להחריג את מערכת הסליקה  3.2 5  .4
הפנסיונית מתנאי סף זה שכן חובת 
הסליקה הפנסיונית נכנסה לתוקפה 

)לאף ספק בתחום זה  2016רק בשנת 
 לא קיים ניסיון של חמש שנים(.

הבקשה מתקבלת ובתנאי 
שהספק יוכיח ניסיון משנת 

2016 

שלב  39  .5

 היישום

נבקש להוריד את הדרישה למסמכי 
מדובר בתוכנות מדף  –אפיון 

המותקנות אצל רשויות וועדות 
 .רבות

לכלל  –הבקשה מתקבלת 
מערכות המכרז פרט לאלו 
הנדרשות להצגה במבחני 

 האיכות 

נא אישורכם כי למענה יצורפו  9נספח  29  .6
קורות חיים, תעודות השכלה 
 ואישורי ניסיון של מנהל הפרוייקט

בלבד, וכי עבור רפרנט של כל מערכת 
יש לציין את תפקידו ושנות הוותק 

 שלו בלבד.

 הבקשה מתקבלת 

7.  354-

355- 

נספחי 

ניסיון 

 המציע

חלה שגיאה בהפניות לסעיפים. נא  
הבהרתכם עבור אילו סעיפים 

 הנספח רלוונטי.

הנספחים רלוונטים להוכחת 
לקביעת  17תנאי הסף וסעיף 

 האיכות 

  המחירהצעת 

מע'  343-346  .8

רישוי 

 עסקים

נבקש להוסיף שורת תמחור עבור 
 מערכת רישוי עסקים.

ראה  -הבקשה מתקבלת 
 טבלת מחירים מעודכנת 

מע'  343-346  .9

 וטרינרית

נבקש להוסיף שורת תמחור עבור 
 המערכת הוטרינרית.

ראה  -הבקשה מתקבלת 
 טבלת מחירים מעודכנת

מרכז  343-346  .10

 צעירים

להוסיף שורת תמחור עבור נבקש 
 מערכת מרכז צעירים.

ראה  -הבקשה מתקבלת 
 טבלת מחירים מעודכנת

נבקש להעלות את המחירים, הם  5סעיף  347  .11
נמוכים משמעותית מהמחירים 

 הנהוגים.

 הבקשה נדחית 

מחירי  349  .12

קליטת 

תכניות 

 בנין עיר

נבקש להעלות את המחירים, הם 
נמוכים משמעותית מהמחירים 

 הנהוגים.

 הבקשה נדחית



מחירי  351  .13

קליטת 

תכניות 

מחוזיות 

 וארציות

נבקש להעלות את המחירים, הם 
נמוכים משמעותית מהמחירים 

 הנהוגים.

 הבקשה נדחית

  מפרט טכני

נבקש לשנות את נוסח הדרישה כך  611 152-153  .14
 שבסופה ייכתב: 

"המערכת תאפשר יכולת קליטה 

בעבור כל  XMLוייצוא של קבצי 
 "דוח

 הבקשה נדחית 

15.  213 1025-

1026 

לצורך ביצוע תשלומים באתר 
ההנדסי יש צורך בתוכנת סליקה, 

אם קיימת בעירייה נבקש לדעת ה
 ?תוכנת סליקה

במידה ולא קיימת תוכנה כזאת 
נבקש לוודא כי עלויות תוכנת 

 הסליקה יחולו על העירייה. 

האתר ההנדסי יתממשק 
תוכנת למערכת הסליקה של 

ואו  /הגבייה הפועלת בעירייה
למערכת התשלומים 

 המזדמנים.

המערכת לניהול ועדה ונכסים הן לא  1038 214  .16

נבקש כי הדרישה  -  WEBמערכות 
הזאת תחול רק על האתר ההנדסי 

 GISומערכת ה 

 הבקשה מתקבלת 

המערכת לניהול ועדה  נבקש כי     .17
בתצורה תותקן  וניהול נכסים

, בשרתי העיריה כיום, הנוכחית

יותקנו  GIS -והאתר ההנדסי וה
 .בשרתי הספק

 הבקשה נדחית 

ייעודי  239  .18

 קרקע

לאור העובדה כי נתוני פרויקט יעודי 
קרקע אינם מעודכנים במלואם, 
נבקש לדעת האם בכוונת העירייה 

כל התכניות  לבצע את הפרויקט על
 ?החלות במרחב התכנון

 

בכוונת העירייה לבצע 
 –פרוייקט ייעודי קרקע מלא 

 בהתאם לתקציב העירייה 

נבקש לאפשר סבב שאלות נוסף   2  .19
 לאחר קבלת תשובות העירייה.

בתנאי –הבקשה מתקבלת 
ששאלות נוספות יתייחסו 
לתשובות שניתנו בשאלות 

מועד הגשה  -ההבהרה בלבד 
לסבב נוסף הינו יום עבודה 
לאחר קבלת התשובות וללא 

 במועד ההגשה   הדחי

בסעיף נדרש נסיון ביישום, התקנה   3.1  .20
והטמעה של מערכות ליבה )מערכת 

, מערכת פיננסית( Billing-הכנסות
עיריות/מועצות לפחות,  10עבור 

עיריות הכוללות  3ומתוכן לפחות 
 5תושבים ומעלה, במהלך  50,000

 השנים האחרונות לכל רשות בנפרד.
חברתנו, כידוע לכם, הינה 
מהמובילות והגדולות בשוק. 
ברצוננו להציע לעירייה מערכת 
ייעודית לרשויות מקומיות, העומדת 
בכל דרישות המכרז, ואשר פותחה 
בטכנולוגיות המתקדמות ביותר, 

 הבקשה נדחית 



 

ולדעתנו טובה הרבה יתר מכל פתרון 
 אחר הקיים כיום.
כבר מתמקד  3.2מכיוון שסעיף 

מציע ביישום, בהוכחת ניסיון ה
התקנה והטמעה של מערכות עבור 
רשויות מקומיות )כך שמובטח כי 
המציע הינו בעל נסיון נכבד מול 
רשויות מקומיות(, אנו סבורים כי 
אין צורך שגם הוכחת הניסיון 
בתחום התוכן המקצועי, קרי 

או  Billingמערכות הכנסות/
מערכות פיננסיות, יהיה גם הוא 

ומיות )שכן דווקא מול רשויות מק
אין הבדל בין ישום מערכות כאלה 
עבור רשות מקומית, אל מול יישום 
בכל גוף דומה אחר, ובוודאי יישום 
בגופים גדולים ומורכבים הרבה 

 יותר(.
מבוקש לפיכך כי תנאי הסף יתייחס 
לנסיון במתן שירותי ישום, התקנה 
והטמעה של מערכת ליבה 

, מערכת Billing)הכנסות/
לקוחות לפחות,  10צל פיננסית(, א

במהלך חמש השנים האחרונות )לכל 
 לקוח בנפרד(. 

דרישה זו מבטיחה מחד ניסיון 
בתחומי הידע הרלוונטי )במערכות 

באמצעות  -הרלוונטיות(, ומאידך 
ניסיון מקיף עם רשויות  – 3.2סעיף 

 מקומיות.
כאמור, אין סיבה שמציע שיישם, 
התקין והטמיע מערכת ליבה 

ו/או  Billing-סות)מערכת הכנ
מערכת פיננסית( בגופים ציבוריים 
גדולים ומורכבים, למשל, יהיה מנוע 
מלהקים מערכת מקבילה ברשות 
מקומית; ודאי שכך כאשר ניסיון 
ביישום, התקנת והטמעת מערכות 
ברשויות מקומיות, מקבל ממילא 
מענה באמצעות תנאי הסף הנפרד 

 .3.2שבסעיף 



21 5 

3.1 – 3.2  

עיריות  3. במקום "לפחות 1

תושבים  50,00הכוללות 

 3ומעלה" יירשם "לפחות 

 רשויות מקומיות"

השנים  5. במקום "במהלך 2

האחרונות לכל רשות בנפרד" 

, 2018השנים יירשם "במהלך 

 ".2020, ו2019

נודה למענה על שאלה זו 

בדחיפות, ובנפרד משאר 

ההבהרות, על מנת לאפשר לנו 

 כראוי להגשת ההצעה.להיערך 

  

ירשמו   -במקום עיריות  -1

 רשויות 

 הבקשה נדחית -2

 

 

  



  השאלה סעיף עמוד מס"ד

22 5 

ריכוז  – 2.1

 המועדים

ימי עבודה לכל  10אבקש כי יותן רווח של 

הפחות, כמקובל, בין הפצת תשובות 

והבהרות העירייה למשתתפים לבין המועד 

 האחרון להגשת ההצעות. 

 הבקשה נדחית

23 7 

 ערבות מכרז – 4.1

עפ"י הנחיות החשכ"ל גובה ערבות הצעה 

מהיקף ההתקשרות. אנא  5%לא יעלה על 

 התאימו את גובה הערבות.

  לא ישונה גובה הערבות 

24 14 

ניקוד  – 17.12

 רכיבי האיכות

נדמה כי איכות מערכות הליבה לא נמדדת 

 כלל! 

 נא הבהרתכם.

מערכות הליבה אינן נמדדות 

מתוך הכרות של השוק 

העירייה תתמקד במערכות 

המכרז שאינן מערכות 

 הליבה 

25 24 

תצהיר  – 4טופס 

 זכויות הקנין

התצהיר מעוצב באופן המקשה על פירוט 

ספקי המשנה אם יש יותר מאחד. אבקש 

להנחות את המשתתפים כיצד לפרט )למשל 

תצהיר  (, או להפיץ10הפניה לטופס  –

 שיכיל טבלה לפירוט.

תצהיר זכויות קניין בטבלה 

ימלוא לכל קבלן משנה 

 בנפרד 

דרישות כלליות  216 26
 מערכות הנדסה

 1049מס"ד 

נבקש להבהיר כי רכישת רישיון אוטוקאד 

הינה באחריות העירייה ואינה חלק 

 מהעלויות הנדרשות במסגרת מכרז זה.

הינו על  רישיון אוטוקאד

חשבון העירייה , ככל שידרש 

 לצרכי העירייה בלבד.

המערכת  221 27
 הגיאוגרפית 

 1075מס"ד 

נבקש לבטל  דרישה זו שכן אינה רלוונטית 

ו/או אפשרית במערכות הנדסה כנדרש 

 במכרז זה.

 הבקשה נדחית

המערכת  222 28
 הגיאוגרפית 

 1082מס"ד 

נבקש לשנות את הדרישה כך שיכולת 

שקיפות ברמת משתמש תינתן לשכבות 

 מסוג ראסטר בלבד.

 הבקשה נדחית 

המערכת  224 29
 הגיאוגרפית 

 1088מס"ד 

 

צבעים שרואה \המקרא מייצג את הסמלים

המשתמש על המפה ואין זה נכון לאפשר 

קטים )ראו יהוספה של אובי\משם הסתרה

למשל שכבת ייעודי קרקע אשר מכילה 

מאות ייעודים שונים(. ישנם כלים ייעודיים 

באתר אשר מאפשרים לבצע חיתוך והצגת 

 הבקשה נדחית 



שכבות בדיוק הנחוץ למשתמש ונבקש 

 לאפשר שימוש בהם.

המערכת  228 30
 הגיאוגרפית 

 1105מס"ד 

נבקש לחדד למה הכוונה במודול לקליטת 

שרטוטים. במידה ומדובר במודול המצריך 

קליטה והכנת רץ של נכסים מתוכניות 

שונות נבקש להבהיר כי רכישת רישיון 

אוטוקאד מפ הינה באחריות העירייה 

ואינה חלק מהעלויות הנדרשות במסגרת 

 מכרז זה.

 –מודול קליטת שרטוטים 

כת הינו מודול מובנה במער

 המציע 

המערכת  238 31
 הגיאוגרפית 

 1144מס"ד 

במידה  -לגבי הדרישה להנגשה קולית

והדרישה הינה להוספת מנגנון להקראה 

קולית (דרישה שהינה מעבר לדרישת 

נבקש להסיר דרישה זו.   AAנגישות ברמת)

במידה ודרישה זו לא תוסר, נבקש להוסיף 

 סעיף תמחור ייעודי לנושא זה.

הבקשה מתקבלת אך ורק 

 להנגשה קולית 

הצעת המחיר,  334 32
 מערכת  16סעיף 

 ועדה ניהול

נבקש להעלות את מחירי המינימום 
. המחירים אינם 30%והמקסימום ב 

תואמים את כמות הדרישות במסמכי 
המכרז ואינם עומדים בקנה אחד עם 

 המחירים המקובלים בשוק

 הבקשה נדחית 

33 344 

הצעת המחיר 

החודשית הקבועה 

 5סעיף   -

"מערכת לניהול מסמכים כולל אפליקציה 

נא  לנייד על פי עמדות התקנה בפועל"

 הבהרתכם מהו המחיר לעמדה?

אין מחיר לעמדה המחיר 

טעות  –הינו גלובלי למערכת 

הסעיף  –סופר בסעיף 

מערכת לניהול ישונה "

מסמכים כולל אפליקציה 

 "לנייד

34 318 
ערבות  –א'  16

 ביצוע

עפ"י הנחיות החשכ"ל גובה ערבות ביצוע 

מהיקף ההתקשרות. אנא  10%לא יעלה על 

 התאימו את גובה הערבות.

  הבקשה נדחית

 

  



 מענה העיריה שאלה סעיף עמ' מס'

נבקש הבהרתכם לסעיף ובמיוחד  1.4 4  .35

שכן לא  4למשפט המתחיל בשורה 

ברור לנו לאיזו מערכות קיימות צריכה 

 המערכת המוצעת להיות מותאמת.

המערכת המוצעת הינה מערכת 

בהתאמה מלאה לצרכי הספק 

 העירייה והמפרט הטכני במכרז

לאור הזמן הקצר הניתן בין מועד  2.1 5  .36

פרסום המכרז למועד שאלות 

 ההבהרה, נבקש מועד שאלות נוסף. 

  19ראה תשובה סעיף 

לאור ריבוי המערכות וייחודיות המכרז,  2.1 5  .37

ולאור הזמן הקצר שניתן ממועד פרסום 

המכרז ועד למועד הגשתו, נבקש דחייה 

 בת שבועיים לפחות במועד ההגשה.

 הבקשה נדחית

נבקש הבהרתכם לתנאי זה, שכן  3.2 5  .38

להבנתנו, כל מציע שעומד בתנאי סף 

, שכן אם 3.2עומד גם בתנאי סף  3.1

מציע מספק את מערכות הליבה בנסיון 

ובהיקפים הנדרשים, הוא עומד באופן 

 .3.2אוטומטי גם בתנאי סף 

לפיכך, לאור העובדה שהמציע נדרש 

לעמוד בכל התנאים המצטברים, נבקש 

 ורך בסעיף זה.הבהרתכם לצ

הדרישה במכרז זה הינה עמידה 

בתנאי סף הן למערכות הליבה והן 

למערכות הנלוות למכרז זה כך 

שיש צורך להוכיח עמידה בתנאי 

 סף גם למערכות נלוות .

נבקש הבהרתכם באיזה שלב נפתחת  17.1 14  .39

 ההצעה הכספית.

 בשלב פתיחת המכרז 

 נבקש הפניה לכל אחת מהמערכות טבלה 15  .40

 לדרישות שלה במפרט הטכני.

קיימות שורות )למשל "דיווחים ובקרה 

(, שלא ברור לאילו 4מהשטח" בשורה 

 דרישות במפרט הן מתייחסות. 

 -במפרט הטכני מופיעה מערכת 

מערכת דיווחים ובקרה לעובדי 

 העיריה

נבקש הבהרתכם לעמודה "דרך הצגת  טבלה 15  .41

 המערכת". 

כל אחת מי ממלא אותה ? והאם בחינת 

מהמערכות ומתן ציון האיכות היא בגין 

 מצגת ?

דרך הצגת המערכת וטופס הניקוד 

ממולאים על ידי הצוות המיקצועי 

באמצעות הצגת הספק  –בעירייה 

 את המערכות .

נבקש לוודא שהמציע לא נדרש למלא  טבלה 15  .42

את עמודת "האם עומדת בדרישות 

הרשות". בנוסף, במידה והרשות היא זו 

שממלאת עמודה זו, נבקש לקבל את 

הקריטריונים  לקביעה אם המערכת 

 עומדת או לא בדרישות הרשות.

העירייה תמלא עמודה זו ביחס 

למילוי המפרט הטכני במענה 

  הספק 

נבקש הבהרתכם מה המשמעות במילוי  טבלה 15  .43

טבלאות "קיים/קיים באופן מלא/קיים 

באופן חלקי" בניקוד האיכות ומה 

למתן הציון בהקשר של  הנוסחה

 המענה על טבלאות אלו.

בעמודה של דרישות הניקוד 

 כחלק מהניקוד באיכות – הרשות 

ישנן מערכות שאינן מנוקדות כלל  טבלה 15  .44

בניקוד האיכות, לפיכך, נבקש 

הבהרתכם, מה המשמעות במילוי 

ויבחן  -הנושא ייבדק באופן פרטני 

 -באמצעות בדיקת המערכות  

מכרז בבחינה בעמידה בתנאי ה



 מענה העיריה שאלה סעיף עמ' מס'

טבלאות "קיים/קיים באופן מלא/קיים 

 באופן חלקי" במערכות אלו?

וביכולת הספק להעמיד הפתרון 

 לדרישות העירייה 

נבקש לקבל את התפקידים/מחלקות  טבלה  15  .45

 המנקדים את כל אחת מהמערכות.

 הצוות המקצועי בעירייה 

ציון נבקש הבהרתכם כיצד נקבע  17.1.3 15  .46

 ההצעה הכספית.

סיכום של טבלת העליות 

חודשים  60כפול החודשיות 

+טבלת המשתנות בהתאם לכמות 

 המצוינות בטבלאות המחירים 

נבקש לקבל את תאריך פתיחת  17.5 16  .47

 המעטפות.

תאריך פתיחת המעטפות יועבר 

 למגישים טרם הפתיחה 

המציע מגיש  12.4.5.5בהתאם לסעיף  20.1 18  .48

חתום, לפיכך, נבקש  את ההסכם

 הבהרתכם לסעיף.

יש לחתום על ההסכם בהתאם 

 לדרישת המכרז 

לאור העובדה כי רו"ח ועו"ד אינם   23  .49

מוסמכים לאשר נתונים מסוג זה, נבקש 

כי האישור יחתם ע"י מורשה החתימה 

 )מנכ"ל(, ובאישור עו"ד לחתימתו. 

 1-3אפשרות שניה, לגבי סעיפים 

עסק חי הערת יאשרו רו"ח את 

של  58כהגדרתו בתקן ביקורת מס' 

ע"ג דף לוגו של  לשכת רו"ח בישראל

משרדם. בנוסף, יצרף המציע אישור 

רשם החברות המאשר כי התאגיד קיים 

ופועל כדין וכן את אישור זכויות 

החתימה של התאגיד להוכחת 

 החתימות על מסמכי המכרז.

  הבקשה מתקבלת

להצגת נבקש להסיר את הדרישה  ב' 30  .50

הסכם התקשרות הכולל סעיפים 

מסחריים, והעירייה תסתפק 

 בהתחייבות ספקי המשנה.

הבקשה נדחית יש להציג הסכם 

 התקשרות ללא סעיפים מסחריים 

נבקש לקבל את התעריף לטרנזקציות  ב' 2 42  .51

 עיקולי הבנקים.

 הבקשה נדחית 

נבקש לקבל שורת תמחור נוספת   127  .52

להסירה  למערכת זו או לחילופין

 מתכולת המכרז.

ראה טבלת מחירים חדשה 

  מעודכנת 

נבקש לדעת מהי המערכת הקיימת   127  .53

 בעירייה.

  לא קיימת מערכת בעירייה 

54.  205-

247 

עמודת 

"לא 

 קיימת"

מכיוון שרק במערכות לניהול ועדה ומע' 

הנדסה נדרש לפרט לו"ז לפיתוח, 

 נבקש להסיר דרישה זו.

 נדחיתהבקשה 

נבקש לקבל את נספח "מצב קיים"  1072 220  .55

 המצוין בסעיף.

הינו מערכת  –מצב קיים 

גיאוגרפית של מטרופולינט, 

 –מערכת ניהול ועדה של בר 

טכנולוגיות ,ייעודי קרקע של 

 חברת קומפלוט 



 מענה העיריה שאלה סעיף עמ' מס'

תמחור לקליטת תכניות נבקש לקבל  1159 242  .56

 .ע + טיוב"במערכת מעקב תב

  ראה טבלת מחירים 

 שרדי הועדהמכניות מחוץ לאיתור ת 1173 245  .57

פעילות נוספת. נבקש למחוק דורש 

בכתב פעילות זו או לתמחר מילים אלו 

כולל תמחור סריקת התכניות  ,כמויותה

 והתקנונים.

 הבקשה נדחית 

נבקש לדעת מהי המערכת הקיימת   265  .58

 בעירייה.

 לא קיימת מערכת 

נבקש לדעת איזו מחלקה אמורה   265  .59

 מערכת זו.לשמש 

מחלקת  ובעיקר כל המחלקות 

 ומחלקת גזברותהנדסה 

נבקש לקבל את מספר המשתמשים   265  .60

 במערכת.

 ללא הגבלה 

נבקש לדעת מהי המערכת הקיימת   272  .61

 בעירייה.

  QM7מערכת 

נבקש לדעת איזו מחלקה אמורה   272  .62

 לשמש מערכת זו.

 כל המחלקות 

המשתמשים נבקש לקבל את מספר   272  .63

 במערכת.

 ללא הגבלה 

נבקש לוודא שהחומרה )קורא  1334 275  .64

כרטיסים/טביעת אצבע( והרישיון האישי 

של החותם )הכרטיס( יסופקו ע"י 

 העירייה, כמקובל.

 הבקשה מתקבלת 

בפסקה האחרונה נרשם כי הערכת  1348 278  .65

הכמות מצויינת בטבלת נתוני השימוש. 

 נבקש לקבל טבלה זו.

 -ההערכה הינה כ -הטבלה חסרה

  טרנזקציות בחודש 4,000

נבקש לדעת מהי המערכת הקיימת   281  .66

 בעירייה.

 לא קיימת מערכת 

נבקש לדעת איזו מחלקה אמורה   281  .67

 לשמש מערכת זו.

 מחלקות אשר להם עובדי שטח  

נבקש לקבל את מספר המשתמשים   281  .68

 במערכת.

 ללא הגבלה 

הבהרתכם האם נדרשת נוכחות נבקש  1478 297  .69

העובדים באתר, ובאיזה היקף משרה 

 מדובר.

נדרשת נוכחות במקרה והתקלות 

 לא נפתרות במרכז התמיכה 

 1.4נבקש להתאים את הסעיף לסעיף  ג'4 306  .70

 .4בעמ' 

 הבקשה מתקבלת 

לאור העובדה שפרק ב' בטופס הצעת  יא'4 307  .71

המחיר כולל מחירים לפיתוחים 

 נבקש כי הסעיף יוסר.והתאמות, 

 הבקשה נדחית 

נבקש לקבל את היקף המשתמשים  1 344  .72

במערכת בכלל, ובחתימות הדיגיטליות 

 בפרט.

 תחנות  80 -עובדי העירייה כ

נבקש לקבל את מספר הנכסים בעירייה  2 344  .73

 בחלוקה למגורים ועסקים.

 לא רלוונטי 

 לא רלוונטי  נבקש לקבל את מס' הילדים. 3 344  .74



 מענה העיריה שאלה סעיף עמ' מס'

נבקש לקבל את מספר המשתמשים  5 344  .75

 במערכת לצורך תמחור.

 אין הגבלת משתמשים במכרז

נבקש לקבל את מספר העובדים  6 344  .76

 בעירייה ואת מספר הפנסיונרים.

  400 -כעובדים  600 -כ

 פנסיונרים 

נבקש לדעת מהי המערכת העובדת  13 344  .77

 בעירייה.

קיימת מערכת "משפטית של 

  חברת מסיג" 

נבקש לדעת מהי המערכת העובדת  15 345  .78

 בעירייה.

 מערכת של חברת א.ש בינה 

נבקש לקבל את מספר המשתמשים  15 345  .79

 במערכת לצורך תמחור.

 אין הגבלת משתמשים במכרז

לאור העובדה שהסעיף הוא תשלום  15 345  .80

לתחזוקת המערכת, נבקש לקבל את 

 מחיר ההקמה.

 הבקשה נדחית 

נבקש להפריד את המחיר למע' ניהול  16 346  .81

 (.GISוועדה ולמערכת ההנדסה )

 הבקשה נדחית 

לצורך תמחור, נבקש לקבל את מספר  20 346  .82

ואת מספר  BPMהמשתמשים במע' 

 .BIהמשתמשים במע' 

ללא הגבלת משתמשים ההערכה 

  בכל מודול  80 -הינה כ

לאור תכולת הסעיף הרחבה המתוארת  22 346  .83

משרות ע"מ  2 -נדרשות כבמפרט, 

לעמוד בשירות הנדרש. הסכום המוצע 

אינו עומד בהלימה לשירות זה. נבקש 

 להעלותו כך שיהיה תואם לתכולה.

 הבקשה נדחית 

מלא לכל שירות סכום זה כולל האם  22 346  .84
עבודה, שרתים, אבטחת מידע העמדות 

של העירייה או שחלק מן השירותים 
תשלום לפי המפורטים יסופקו כנגד 

שעות עבודה בפועל לפי המחיר 
 ? המפורט בטבלת שירותים נוספים

שירות מלא של שרתים ואבטחת 
 מידע לא לעמדות העבודה .

נבקש לקבל רשימת העמדות והשרתים  22 346  .85

להם נדרש השירות ופירוט המדויק של 

 .השירות המבוקש

פירוט השירות מפורט במפרט 

 הטכני 

מידע ואיזה השירות אבטחת  כוללמה  22 346  .86
 נדרש ? אחוז משרה

ייעוץ שרות אבטחת מידע כולל 
ואבטחת הנתונים ברשת לעירייה 

 הספק ובשרתים הנתמכים על ידו.

סיסטם לשרתים ואיזה השירות  כוללמה  22 346  .87
 נדרש ? אחוז משרה

שרות הסיסטם לשרתים הינו 
לא  –של השרתים  תחזוקה מלאה 

 נדרש אחוז משרה .

שירות לעמדות עבודה ואיזה ה כוללמה  22 346  .88
 נדרש ?אחוז משרה 

 לא נדרש שירות לתחנות 

נבקש הבהרתכם לסעיף ודוגמאות  7 348  .89

 לרשומות המידע אשר נדרש לטייב.

כתובות נכס, כתובות משלם 

 לדוגמא 

נבקש הבהרתכם לסעיף ודוגמאות  8 348  .90

 לכרטיסי המידע אשר נדרש לטייב.

 -נכסים  לצורך ממשק למערכת ה

GIS ועוד 

נבקש הבהרתכם איזה שאילתה  13 348  .91

 נדרשת.

 באמצעות מערכת גחלת

טבלת  349  .92

 הקמה

נבקש להעלות את המחיר בלפחות 

 כך שיתאמו את מחיר השוק. 20%

 הבקשה נדחית 



 מענה העיריה שאלה סעיף עמ' מס'

 201נבקש להוסיף מדרגה נוספת מעל  6 349  .93

 חלקות.

 הבקשה נדחית 

כולל נבקש להוסיף שורה לעדכון גוש  טבלה 352  .94

התאמת תכניות לגוש/חלקה החדש/ה 

 .עדכון עפ"י חלקהלעדיפות ב

 הבקשה נדחית

פסקה  352  .95

 אחרונה

לאור ריבוי המערכות, נבקש לוודא כי 

לעירייה קיימת הזכות לפיצול זכיה בין 

 מספר ספקים.

 –לפצל בלעדית לעירייה זכות 

 עדיפות לעבודה עם זכיין אחד

פסקה  354  .96
מתחת 
 לטבלה

נבקש הבהרתכם כיצד באה לידי ביטוי 

טבלה זו ברכיב האיכות ומה המשקל 

 שניתן עבורה.

 כחלק מכל טבלאות המחירים 

פסקה  355  .97

מעל 

 הטבלה

נבקש הבהרתכם כיצד באה לידי ביטוי 

טבלה זו ברכיב האיכות ומה המשקל 

 שניתן עבורה.

 כחלק מכל טבלאות המחירים

 

  



 

 נספח ביטוחים   –' להסכם הנספח 

 
הנפקת תאריך   אישור קיום ביטוחים 

 :האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה  
שמפורטים במקרה של סתירה בין התנאים המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה 
 מיטיב עם מבקש האישור.

מבקש  מעמד אופי עסקה המבוטח האישור מבקש
 אישור

עיריית נוף 
הגליל )המזמינה 
ו/או חברות בנות 

ועובדים של 
 הנ"ל( 

 שם
 
 

 ת.ז./ח.פ.
 
 

 מען
 

 

 נדל"ן☐

 שירותים *

 אספקת מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים*

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ.
 

 

 מען
 

 

 
 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

אחריות  גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח סכומיאו 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדור

 ת
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ סכום 
 ביטוח

כיסויים 
נוספים בתוקף 
 וביטול חריגים 
יש לציין קוד 
כיסוי בהתאם 

 לנספח ד'

 מטבע סכום

ביט   צד ג'
______ 

אחריות  302 ₪  2,000,000  
 צולבת 

הרחב  304
 שיפוי

קבלנים  307
  משנה וקבלני

ויתור על  309
 תחלוף לטובת    

מבקש        
 האישור 

תביעות  315
 המל"ל

מבקש  318
האישור 

 מבוטח נוסף
 ראשוניות 328
רכוש  329

מבקש 
האישור 

 יחשב כצד ג 
        

 אחריות מעבידים
 

ביט  
______ 

הרחב  304 ₪      20,000,000  
 שיפוי

ויתור על  309
 תחלוף מבקש 

 האישור        



 כיסויים

מבוטח  319
נוסף היה 

 ויחשב 
 כמעבידם        
328  

 ראשוניות
ביטוח אחריות 

 מקצועית
כולל הרחבה 
 לנזקי סייבר

כלל ביט  
2018 

אחריות  302 ₪ 4,000,000  
 צולבת 

הרחב  304
 שיפוי

קבלנים  307
  משנה וקבלני

ויתור על  309
 תחלוף לטובת    

מבקש        
 האישור 

תביעות  315
 המל"ל

מבקש  318
האישור 

 מבוטח נוסף
 ראשוניות 328
רכוש  329

מבקש 
האישור 

 יחשב כצד ג
 

 :*(ג'בנספח  מתוך הרשימה המפורטת )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירותפירוט השירותים 

043  089 

 ביטול/שינוי הפוליסה *
הודעה  משלוח לאחר יום  60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקש
 חתימת האישור

 המבטח:
 

  



מחיר  מערכת/רכיב מס'

 וםמקסימ

בש"ח לחודש 

 )ללא מע"מ(

 מחיר מינימום

בש"ח לחודש 

 )ללא מע"מ(

הצעת המחיר 

 )ללא מע"מ(

)כולל רכש מערכת פיננסית   .1

כולל חתימה  –ולוגיסטית( 

 .טלית ידיג

8,500 8,000   

מערכת אוכלוסין  ההכנסות גביה,   .2

, שרות לתושביםכולל פורטל 

 , ניהול בית עלמיןשילוט 

 15,000 14,500   

כולל רישום גני  -מערכת החינוך  .3

–רישום באינטרנט אתר ילדים, ו

כולל מערכת שיבוצים בגני ילדים 

כולל ניהול תלמידים  -וערעורים

 כולל והעברה למשרד החינוך

  

1,500 

  

1,000 

 

כולל עמדת –תוכנה בית ספרית   .4

מנהלים וכולל תשלומי הורים 

 באינטרנט ללא הגבלת פעולות,

התמחור הינו לבית ספר ההערכה 

 בתי ספר  15הינה עד 

350 300  

מערכת לניהול מסמכים  כולל   .5

 אפליקציה לנייד 

 3,500 3,200  

מערכת שכר ,נוכחות וכ"א ,כולל   .6

ממשק בקרת מעסיקים ,כולל 

ממשק לביטוח לאומי , כולל אוגדן 

עמדות(,כולל כל  5תנאי שירות )

הדוחות הנדרשים למשרדי 

כולל תיק עובד  הממשלה

 ON_LINE –באינטרנט, תלוש 

 לעובד פעיל , כולל מודול גיוס 

      17.5 17  

החתמת נוכחות מכל סוג החתמה   .7

כגון טלפון קווי ,אפליקציה 

1,000 900  



, ושעון נוכחות  GPSמבוססת 

 300עלות חודשית עד  –ביומטרי 

 עובדים 

עובדים  100החתמת נוכחות לכל   .8

 300נוספים מעל 

300 250  

כולל  -תלוש שכר לעובד פנסיונר  .9

 –תיק עובד באינטרנט, תלוש 

ON_LINE   

11  10   

מערכת רווחה כולל יישום   .10

 הרפורמה

 4,500 4,000  

  800 900  מערכת רישוי עסקים  .11

 –תפעולית לתושב אפליקציה   .12

כולל ממשק לכלל מערכות 

 העיריה 

 4,500 4,000  

מערכת לניהול מחלקה משפטית   .13

,כולל ניהול תביעות  ותביעות 

 ביטוח וניהול לשכה משפטית

1,500  1,000  

לתשלומים מזדמנים מערכת   .14

באינטרנט בממשק מלא למערכת 

 ההכנסות ,גביה.

400 300  

תחזוקה  CRMתחזוקת מערכת   .15

 חודשית

2,200 2,000  

מערכת ניהול ועדה ,כולל כל   .16

כולל עבודה מהשטח  –המודולים 

 ,אתר אינטרנט  מערכת הנדסה

(GIS)– ייעודי כולל כל המודולים ,

כולל ממשקים לרישוי  –קרקע 

 זמין

 10,000 9,500   

וניהול –מערכת נכסי רשות   .17

 ביטוחים

 950 900  

  3,800  4,300 מערכת ניהול פרויקטים   .18

  2,700 3,000  מערכת מעקב משימות והחלטות   .19

  2,500 3,000  למנהלים  BI -ו  BPMמערכת   .20



ככל שתתגלה סתירה בין סה"כ המחיר כפי שיירשם בסיכום הטבלה )מסומן באות 

A בטבלה(  1-22( לבין סכום המחירים כפי שיירשמו עבור כל מערכת/רכיב )סעיפים

 בטבלה. 1-22ייקבע סה"כ המחיר לפי סכום המחירים כפי שיירשמו בסעיפים   -

 

יזומים מערכת בקרה ודיווחים   .21

 מהשטח 

 2,500 2,000  

 –והשרתיםרשת ה ה וניהולתחזוק  .22

 כולל אבטחת מידע 

7,000  6,500   

מערכת פיקוח  עירוני וחניה    .23

תווי –מערכת אינטרנטית לפיקוח 

,טפסים מקוונים דייר ,ערעורים 

 ועוד

 4,500 4,000   

ברשות במשרה  GISמפעיל   .24

 מלאה 

20,000 19,000  

  750 900 מערכת מרכז צעירים  .25

  800 900 מערכת וטרינריה   .26

   

 ________ (Aסה"כ )


