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 מסמך א' 
 

 הזמנה להציע הצעות 
 

לביצוע סקרי שטח לאיסוף    הצעות ליתן    מציעים"( מזמינה בזאת  העירייה"  - )להלן  יעקב   באר   עיירית .1
גיאוגרפית   מידע  מערכת  של  והטעמה  התקנה  שירותי  ומתן   ("שירותים"ה  -)להלן  GIS  -נתונים 

על ,  העירייה  בשירות במסמכי    המפורטים  והתנאים  ההוראותפי  -הכל  )להלן הלהלן    -מכרז 
 (."המכרז"

 
לעיין .2 של  אתרב  המופיעה,  מכרזה   בחוברת,  רכישה  בטרם,  ניתן  שכתובתו:    ,העירייה  האינטרנט 

y.org.il/?CategoryID=310-http://www.b  לרכוש ניתן  חוברת המכרז     22.2.22  מיום  החל. את 
₪( אשר לא יוחזרו בכל מקרה. התשלום יבוצע במח' הגבייה בקניון באר יעקב,    )אלף₪    1,000  תמורת

, באר יעקב. לשם קבלת חוברת המכרז יש לפנות אל עו"ד הדס גלר, ממונה  2, קומה 17רחוב שא נס 
המכרז    חוברת .15:30  עד  08:30 השעות  בין , באר יעקב,  1  י 'בוטינסקזנכסים והתקשרויות בכתובת  

  רכישת   כי,  בזאת  מובהרגת שובר לתשלום, כשהוא חתום ע"י מחלקת הגבייה.  תימסר תמורת הצ
 .במכרז  להשתתפות תנאי ומהווה   חובה  הינה המכרז חוברת

 
והתקשרויות,   .3 נכסים  ממונה  גלר  הדס  לעו"ד  בלבד  בכתב  לפנות  ניתן  ולפרטים,  הבהרה  לשאלות 

וזאת  hadasg@b-y.org.ilבדוא"ל:   כי    . 14:00שעה     8.3.22ליום    עד ,  לוודא,  הפונים  באחריות 
תפרסם את שאלות ותשובות ההבהרה באתר האינטרנט    העירייה שאלותיהם  הגיעו ליעדן במועד.  

באתר  .  13.3.22  ליוםעד    העירייהשל   להתעדכן  האחריות  חלה  הפונים  בשאלות    ירייההעעל 
האחרון   המועד לאחר  שיתקבלו  ובתשובות ההבהרה, ובכל הודעה שתפורסם בנוגע למכרז. שאלות 

  ."פ שיקול דעתהעתהא רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל    העירייהלהגשת שאלות הבהרה,  
ובהתאם מענה יהיה לא כי יובהר, לשאלות,  באתר   רק לכך, בע"פ  שתפורסמנה  בכתב  תשובות 

 . העירייהאת  כאמור תחייבנה העירייה

(, כאשר הצעת המחיר הנה במעטפה  ר)לא לשלוח בדוא  בלבדבמסירה ידנית    להגיש  יש  ההצעות  את .4
  עליה מעטפה סגורה    תוך ב  , באר יעקב,  1ברחוב ז'בוטינסקי  ,  )לשכת מנכ"ל(  העירייה   בבניין נפרדת,  

לביצוע סקרי שטח לאיסוף נתונים ומתן שירותי התקנה והטעמה    5/22מס'  פומבי    מכרז "  לציין   יש
הצעות שתוגשנה לאחר    .14:00שעה    23.3.22  יוםמיאוחר    לא"  GIS  –של מערכת מידע גיאוגרפית  

 בפני וועדת המכרזים.   לא יובאו כלל לדיון  -המועד או השעה הנקובים 
 

המידע    כלל  את  קיבלתנאי המכרז,    את  כראויבחן ובדק    הגשת הצעה מהווה אישור לכך שהמציע .5
עצמו,    ,הצעה  הגשת  לשם  הנדרשים  והנתונים על  ומקבל  כל הדרישות  כזוכה הבין את  יוכרז    אם 

 מכרז, את כל ההתחייבויות בהתאם לתנאי המכרז. ב
 

מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והיא שומרת לעצמה את    העירייה אין  .6
כל   את  לבצע  ו/או  המכרז  את  לבטל  להוסיף    רק או  ו/ הזכות  ו/או  המכרז  עבודות  מתכולת  חלק 

תקציבית מאת רשות מקרקעי    הרשאה  קבלתל  ובכפוף  ,פי שיקול דעתה הבלעדי-עבודות, והכל על 
 . השירותיםישראל לשם ביצוע 

 
 הוראות המכרז מנוסחות מטעמי נוחות בלשון זכר אך מתייחסות לזכר ונקבה כאחד.  .7

 
 

 
 

 :מכרזה לש  זמניםהלוח  סיכום .8
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 ,ברכהב

 
 ניסים גוזלן,  

 העירייה ראש   

 
  

 הערות ושעה מועד  
  22.2.22: מיום החל חוברת המכרז   מכירת .1
    יערך לא קבלנים  סיור .2
  שאלות להגשת אחרון מועד .3

 למכרז  הבהרה
  השעה עד  8.3.22ליום:  עד

14:00  . 
לשלוח בקובץ   יש

WORD   בלבד 
 מטעם תשובות מתן מועד .4

 הבהרה  לשאלות העירייה
והתשובות  השאלות   13.3.22ליום:  עד

יפורסמו באתר  
האינטרנט של 

 העירייה  
  הצעות להגשת אחרון מועד .5

 במכרז
  עד 23.3.22ליום:  עד

 .  14:00 השעה
בבניין העירייה,   הגשה

, באר  1ז'בוטינסקי 
 יעקב 



 

 

 באר יעקב  עיריית
 05/22 : מכרז פומבי  מס' 

 לביצוע סקרי שטח לאיסוף נתונים ומתן שירותי התקנה והטעמה מכרז
 GIS - של מערכת מידע גיאוגרפית

 

 
 ___________________________)חתימה וחותמת( לעיל  בזאת, כי קראנו,  הבנו ואנו מסכימים לאמורחתימתנו מאשרת 

  
 157מתוך  4עמוד 

 

                                   

 

 
 כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי המכרז, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.  

 וחל איסור מוחלט לעשות בהם שימוש אחר פרט להשתתפות במכרז.    העירייה   של  ה שהמסמכים הינם רכו
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מסמכי המכרז כוללים:
 

 ;הזמנה להציע הצעות :מסמך א' .1

 

 ;הוראות ותנאי המכרז :מסמך ב' .2

 פרטים כלליים של המציע;  נספח א':            

 אישור עו"ד בדבר פרטי המציע   :'בנספח             

 תצהיר המציע לעניין עמידה בתנאי הסף של המכרז;   :'גנספח             

 ;טבלת דרישות המערכת :'דנספח             

 ; פירוט ניסיון המציע והמלצות :1/הנספח             

 אישור מזמין העבודה;  :2/הנספח             

 ;העירייההצהרה בדבר העדר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר   :'ונספח             

 ;נוסח ערבות מכרז :'זנספח             

 ;  תצהיר העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום  :'חנספח             

 ; הצהרה בדבר העדר הרשעות קודמות :'טנספח             

 ; תצהיר בדבר העדר תיאום   :'ינספח             

 

 ;השירותים מפרט: מסמך ג' .3

 

 הצעת מחיר; ד':  מסמך .4

 

 הסכם; :'המסמך  .5

 . ביטוחים קיום אישור  נספח א' :          
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 אישור קבלת מסמכי המכרז 

 

מקבל על עצמו את תנאיהם ואת  המציע מאשר בזה, כי קיבל לידיו את מסמכי המכרז, וכי הוא  
 כל ההתחייבויות המפורטות בהם:

 

 ומספר מזהה )ח.פ./ע.מ./ת.ז.(: רוכש/ת חוברת המכרז הקבלן שם

 _____________________________________________________ _____________  _ 

 

 :הקבלן כתובת פיסית של 

____________________________________________________ ______________  _

 ___________________________________________________________________ 

 

 _. __ שעה: _____________ __ __/___ תאריך רכישת המכרז: _____/_ 

 

 ______ ___________שם מלא ומס' ת.ז. של מקבל המכרז:   ________________ מס' ת.ז.  

 : _____________________________ תפקיד
 

 פרטי איש הקשר מטעם המציע לעניין המכרז:
 

 __ שם:  _________________
 

 __ תפקיד: _______________
 

 __ ____-טלפון:  __________ 
 

 ____ - טלפון נייד: ___________
 

 __________________________@_______________ כתובת אימייל :  
 

 ____ -מספר פקס: ___________ 
 

   ____שם איש קשר נוסף מטעם המציע : _________________
 

 _ _ ___-מס טלפון סלולרי של איש הקשר הנוסף: ___________
 

 כתובת אימייל :  __________________________@_______________ 
 

      
 

 ___ _______________   וחותמת חתימה          
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 ב'מסמך 

 ם כלליים הוראות ותנאי

התקנה    העירייה שירותי  ומתן  נתונים  לאיסוף  שטח  סקרי  לביצוע  הצעות  ליתן  מציעים  בזאת  מזמינה 

פי ההוראות והתנאים המפורטים  -בשירות העירייה, הכל על  GIS  -והטעמה של מערכת מידע גיאוגרפית  

 . להלן במסמכי המכרז

 כללי  תיאור .1

מונה   .1.1 יעקב  באר  של    30,000עיריית  בשטח  המרחב    12,000תושבים  ניהול  לצורך  דונם. 

המוניציאפלי וכחלק מיישום מדיניות של עיר חכמה ושיפור המערך הדיגיטלי הרשות מבקשת 

יעקב נמצאת  - באר  ובביצוע סקרי שטח לאיסוף נתונים.  GIS  - להטמיע מערכת מידע גיאוגרפית

בניית   בישראל.  ואם  עיר  של  למעמד  לאחרונה  אותה  שהובילה  היקף,  רחבת  פיתוח  בתנופת 

השכונות החדשות והתחלות הבנייה ברחבי היישוב, הסכם הגג עם ממשלת ישראל,  הובילו  

ויובילו בשנים הבאות לבואם של אלפי משפחות חדשות. ועל כן קיימת חשיבות רבה להקמתה  

 לניהול המרחב העירוני.  GISשל מערכת 

יעקב, תחנת הרכבת שמובילה לת"א, בתוספת הכבישים החדשים שנסללו  - מיקומה של באר .1.2

במדינת  4313  -ו  431) יעד  לכל  ומהירה  נוחה  נגישות  יבטיחו  והמרכז התחבורתי שבתכנון,   ,)

י  הגידול המשמעות  ישראל ומחזקים את הקשר בין העיר לתשתיות לאומיות הסמוכות אליה.

בתושבים מחייב את העירייה להקמת תשתיות ומתקנים שיספקו לתושב שירותים בדגש על  

 בעיר הינה נתבך משמעותי בתהליכי תכנון ובניה. GISשירותים דיגיטליים.  הקמת מערכת ה 

 הוועדה לתכנון ובניה של היישוב מנוהלת בוועדה המרחבית לתכנון ובניה "מצפה אפק". .1.3

א מכרז זה תכלול הסבת נתונים גיאוגרפיים קיימים, קליטת ויצירה  , נשוGISהקמת מערכת ה   .1.4

לשירותי   ממשקים  הכוללת  מתקדמת  מידע  מערכת  והקמת  חדש  מידע  גופים    GISשל  של 

המים(. תאגיד  ובניה,  לתכנון  ועדה  ממשלה,  )משרדי  העירייה  לפעילות  המערכת    משיקים 

 י תמרורים ותשתיות. כולל נתונ תאפשר לעירייה עצמאות מלאה בקליטת נתונים

שתוקם בעירייה תשרת את עיריית באר יעקב ברגיעה ובחירום ועל כן תכלול    GISמערכת ה   .1.5

. המערכת תהיה כלי עבודה יומיומי של כלל  Offline  –וב    On Lineיישומים שיאפשרו עבודה ב  

כחלק    מחלקות העירייה לתכנון, תחזוקה ופיתוח ותשתלב בחזון העירייה להיות עיר דיגיטלית

 מתפיסת העיר החכמה.

תחזוקה,   .1.6 נתונים,  קליטת  הטמעה,  הדרכה,  שירותי  המציע  ידי  על  יסופק  ההסכם  בתקופת 

   שיפור ועדכון גרסאות של מערכת המידע.
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מערכת המידע המבוקשת תסופק על ידי המציע הזוכה בשירותי "ענן" ובגיבוי מקומי, לעבודה   .1.7

 תקשורת, בעמדות עבודה מקומיות.  במשבר

 תאור מצב קיים  .2

 להלן פרוט מערכות המידע העיקריות הפועלות כיום בעירייה: 

 מערכת גביה של חברת מטרופולינט.  .2.1

 מערכת מוקד עירוני של חברת א.ש בינה  .2.2

 מערכת רווחה של חברת מטרופולינט ואוטומציה.   .2.3

 מערכת נכסים של חברת בר טכנולוגיות.  .2.4

 מערכת רישוי עסקים של חברת רמה.  .2.5

 ל פיקוד העורף. "ל שמערכת שוע  .2.6

 GISמערכת  .3

 .GISבעירייה לא מופעלת מערכת   .3.1

שנת   .3.2 של  האחרון  ברבעון  ביצעה  של    2021העירייה  ברזולוציה  לפיקסל    5אורתופוטו  ס"מ 

 .1:500המותאם לרמת דיוק של 

  המופעלת בוועדה לתכנון ובניה מצפה אפק להצגת  GISכיום העירייה עושה שימוש במערכת ה   .3.3

פי הוראות מסמכי  -על הכל    -  מידע תכנוני: גושים, חלקות, תוכניות, קומפילציה של ייעודים.

 . והימנ המכרז והחוזה המצורף כחלק בלתי נפרד 

 השירותים .4

כוללים ביצוע סקרי שטח לאיסוף נתונים ומתן שירותי התקנה והטעמה של מערכת מידע    השירותים

, לרבות הקמת מערכת מידע ותשתיות טכנולוגיות, ביצוע סקרי שטח למחשוב נתונים  GIS  –גיאוגרפית  

גיאוגרפים הכוללים: מיקום ותנוחה של פרטי הסקר הנסקרים, ביצוע צילומים וקליטת נתונים אלפא  

ליישומים,  נומרי  ותחזוקה  תמיכה  חדשה,  מגיחה  אווירי  מצילום  תוצרים  הפקת  כמפורט    הכלים, 

 .השירותים  מפרט –ג'  במסמךבהרחבה 
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 מענה המציע  .5

המציע ייפרט )במסמך חיצוני לחוברת המכרז, שיצורף לחוברת המכרז( כיצד המערכת המוצעת   .5.1

המתודולוגיה לביצוע סקרים שונים  על ידו עונה על דרישות העירייה, לרבות תיאור מילולי של 

 וצילום מסכי מערכת. 

 הפירוט יכלול התייחסות לפחות לנושאים הבאים:  .5.2

 תיאור תהליך ביצוע הסקרים והצגת מתודולוגיה ליישומם .5.2.1

 פרוט דוחות וחתכים שיוצגו עם ממצאי הסקר  .5.2.2

 נתונים.: מערכת אחזור הנתונים והמערכת לקליטת תיאור סביבת הפיתוח של היישום .5.2.3

 תיאור בסיס הנתונים של היישום.  .5.2.4

 תיאור כללי של היישום ואופן העבודה באמצעותו.  .5.2.5

 תיאור אופן עדכון המידע, אופן ניהול שכבות ועדכון נתונים. .5.2.6

 תיאור מסכי היישום )קלט, דוחות, שאילתות, עזרה וכיוב'(. .5.2.7

 פירוט ממשקי המערכת למערכות המשיקות כנדרש במכרז זה. .5.2.8

 לוחות זמנים. תכנית עבודה ו .5.2.9

המציע יפרט בהצעתו את תכנית העבודה המתוכננת על ידו למימוש כל חלק ו/או מרכיב   .5.2.10

הסבה של נתונים קיימים. המציע יפרט את סדר ה  תהליך  בפרויקט/מערכות המידע לרבות

 ביצוע השלבים/מרכיבים בפרויקט ויציגם גם בתרשים )גנט(. 

ל .5.2.11 פעולות,  סדר  המציע:  יפרט  שלב/מרכיב  גורם לכל  תפוקות,  לביצוע,  זמנים  וחות 

מבצע/אחראי, מעורבות נדרשת מהמזמין.  הצעת המציע תהיה המלצה בלבד ובתחילת  

 הפרוייקט תבוצע התאמה של התוכנית, ביצוע תיקונים ואישורה על ידי העירייה.  

במידה, ולדעת המציע, נדרשות התאמות ליישומים/מערכות המוצעים על ידו, התכנית   .5.2.12

ספקת מערכות המידע תכלול פירוט ההתאמות הנדרשות. הפירוט יכלול: אפיון  למרכיב ה

ההתאמות, ביצוע ההתאמות, התקנה, מבחני קבלה, הדרכה והטמעה, הפעלה שוטפת, 

 תחזוקה ותמיכה. 
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 מצגת בפני הצוות המקצועי מטעם העירייה  .6

ההסבה  תהליכי    על המציע יהיה להציג בפני הצוות המקצועי מטעם העירייה את היישומים,   .6.1

 על ידו, עבור כל אחד מרכיבי המערכת.   יםהמוצעוההטמעה 

ותתייחס להדגמת רכיבי ההצעה, לרבות הצגה    On-lineתבוצע  של מערכת המוצעת    המצגת .6.2

דכון מערכת, כלי עבודה לשימוש  כללית של המערכת, מתודולוגיה לביצוע סקרים, תהליכי ע

 מנהל המערכת מטעם העירייה.  

 במהלך המצגת יוצגו על ידי המציע כלים לאחזור וקליטה של מידע.    .6.3

כל אחד מחברי הצוות המקצועי ידרג את המצגות המפורטות בהתאם לטבלה המפורטת ויבוצע   .6.4

 קוד יעוגל כלפי מטה.  חישוב ציון ממוצע להצעה. במידה והניקוד הממוצע אינו שלם הרי הני

המצגת תתקיים לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, בתיאום עם העירייה, כאשר הודעה   .6.5

 בדבר מועדי הפגישות המדויקים תימסר לכל מציע בנפרד.

 תנאי הסף  .7

 : תנאי הסף הבאים במצטבר כלמציע העונה על להגיש הצעה למכרז זה  רשאי

)לא    הוא אישיות משפטית אחת, יחיד אזרח ישראל או תאגיד רשום כדין בישראל  המציע .7.1

 .פשר הגשת הצעות במשותף(אתת

יצרף   זה,  סף  בתנאי  המציע  עמידת  מורשההמציע  להוכחת  עוסק  הוא    ,תעודת  המציע  ואם 

 תאגיד עליו לצרף את המסמכים הבאים:  

 תעודת ההתאגדות של התאגיד ברשם החברות.  נאמן למקור של  העתק .7.1.1

כי   .7.1.2 התאגיד,  סמכויות  במסגרת  הינו  השירותים  מתן  כי  כך,  על  התאגיד  עו"ד  אישור 

התאגיד קיבל החלטה כדין להגיש הצעה ע"פ תנאי מכרז זה, וכי הצעת התאגיד חתומה  

ע"י האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את התאגיד בחתימתם על מסמכי  

המכרז הינם בהתאם למסמכי    מושא המכרז, וכי ההשתתפות במכרז וכן מתן השירותים  

 התאגיד. 

   . תמצית מידע מרשם החברות )נושא תאריך מעודכן( .7.1.3

אישור עו"ד לשמות האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד    -מורשיי חתימה    אישור .7.1.4

 ושחתימתם מחייבת את התאגיד. 
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 כתובת משרדו הרשום של התאגיד.  .7.1.5

 מתאים, כמפורט:  ניסיוןבעל  המציע .7.2

7.2.1. ( האחרונות  השנים  שלושת  שירותי  2019-2021במהלך  ברצף  סיפק  המציע  , אספקה( 

רשויות    :עבור לפחות שלוש  GISהתקנה, הטמעה ועבודות תחזוקה שוטפת של מערכת  

מים  ,מקומיות ממשלתיים  ,תאגידי  לסקרים   שני ולפחות    ,גופים  הזהים  סקרים  סוגי 

 .הנדרשים במסמכי המכרז

 הינה עבודה במשך שנתיים ברצף אצל כל גוף בנפרד.  יובהר, כי דרישת הניסיון

( למציע או קבלן מהשנה מטעמו ניסון מוכח  2019-2021אחרונות )במהלך שלושת השנים ה .7.2.2

נתונים בשטח    2בביצוע   וניקוז( שכללו איסוף  ביוב  )מים,  סקרים של תשתיות רטובות 

 ק"מ לכל פרוייקט.  100ופתיחת שוחות בהיקף של  

( למציע או קבלן מהשנה מטעמו ניסון מוכח  2019-2021במהלך שלושת השנים האחרונות ) .7.2.3

  5000בהיקף שלא יפחת מ   1:500פרוייקטים בביצוע מיפוי פוטוגרמטרי בקנ"מ   3בביצוע 

 דונם בכל פרויקט.   

סעיפיו  זה   בסעיף   האמור   להוכחת תתי   השירותיםמ   דאח  לכל  ביחס  המציע  יצרף,  על 

  '.ה כנספח"ב המצ , בנוסח העבודה  מזמינת הרשותי אישור חתום ע" 

ניקוד    תקבלהניקוד או    תקבלנה מידע חלקי, לא    יופיאו  / והמלצות בהם לא יופיע מידע  

 חלקי בהתאם להחלטת העירייה. 

 להלן.  12 בהתאם להוראות סעיף ערבות מכרזהמציע צרף להצעתו  .7.3

  הליכים  כנגדו  תלויים  לאאו  /ו  הורשע  לא  ממנהליו  אחדאו  /והשליטה במציע    בעלו/או    המציע .7.4

  במכרז   ההצעה   הגשת  למועד  שקדמו  השנים  5  במהלך  אישום  כתב   הגשת  לאחר  פליליים

  במהלך   שבוצעהאו  /ו  המציע  של  עיסוקו  לתחום  הנוגעתאו  /ו  קלון  עמה  שיש  עבירה   עם  בקשר

 .עבודתו לביצוע ובקשר

  בנוסח   פלילית   הרשעה  העדר  תצהיר  להצעתו  המציע  יצרף  זה  סף  בתנאי  עמידה  להוכחת

 . 'ט נספחכ המצורף

 המציע רכש את מסמכי המכרז. .7.5
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 קריטריונים לבחינת ההצעה: .8

 - הצעות שעמדו בתנאי הסף ייבחנו על פי אמות מידה של איכות ומחיר, כדלקמן:

 .  50% –מחיר  .8.1

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

 .50% –איכות  .8.2

 ציון האיכות יינתן לפי הפרמטרים הבאים: 

 'דנספח  ב   המפורט  לפי,  עמידה בטבלת "דרישות המערכת"  -  התאמה לדרישות"  ציון" .8.2.1

 . 15% – המערכת" התאמה לדרישות"

כל הצעה תיבחן לפי התאמתה לדרישות ותקבל "ציון התאמה לדרישות", עפ"י הניקוד  

   '.דהמפורט בנספח 

מלוא   את  תקבל  המרבי  לדרישות"  ההתאמה  ב"ציון  שזכתה  של   15ההצעה  הנקודות 

 חישוב הציון ליתר ההצעות יבוצע באופן הבא:פרמטר זה. 

 * 15= הנבדקת  ההצעה ציון
 _______ הנבדקת ההצעה ציון

 הגבוה  ההצעה של הציון 

 

 .  25% -דעת צוות מקצועי מטעם העירייה על רכיבי -חוות - "מקצועי"ציון  .8.2.2

 יבחן את רכיבי ההצעה הבאים: עירייה הצוות מקצועי מטעם 

,  עירייהההמציע בטקסט חופשי כיצד המערכת המוצעת עונה על דרישות    פירוט  .8.2.2.1

 לרבות תיאור מילולי וצילום מסכי המערכת. 

היישומים, ההסבה וההטמעה המוצעת על ידו, עבור כל אחד  של    On-lineמצגת   .8.2.2.2

 מרכיבי המערכת.  

דעת על כל הצעה  -בסיום בחינת הפרמטרים הנ"ל, הצוות המקצועי ייתן חוות .8.2.2.3

דעת, לפי הפרמטרים הקבועים בנספח  -וייקבע "ציון מקצועי" לכל חוות  והצעה,

 להצעה המקצועית.  
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 נקודות(:   1-5אמות המידה לניקוד מצגות המציעים  ע"י הצוות המקצועי מטעם העירייה )

 הערה ציון נושא מס"ד
   התרשמות מניסיונו של המציע בביצוע סקרים נשוא מכרז זה  .1

   התרשמות מניסיונות של מנהל הפרויקט המוצע    .2

ההתרשמות מהמתודולוגיה המוצעת על ידי המציע בביצוע    .3
סקרים )אמצעים וכ"א שיוקצו לביצוע הסקרים ועבוד  

 הנתונים(. 

  

התרשמות מניסיונו של המציע בפיתוח ו/או יישום של מערכות    .4
 GIS –ממ"ג 

  

   התרשמות מפשטות ממשק המשתמש של המערכות המוצעות   .5

התרשמות מתמיכת המערכת במשתמש בתהליכי העבודה   .6
 )מסכי עזרה, מילוי שדות באופן אוטומטי, ניהול תהליכי עבודה( 

  

   התרשמות מיכולות התשאול של המערכת וביצוע דוחות    .7

התרשמות מהמערכת המוצעת לניהול מערך תמרורים ורשות    .8
 תמרור 

  

התרשמות מיכולת המערכת לבצע קליטה/ עריכה של נתונים    .9
וקליטת נתוני    באופן עצמאי כולל יכולת להעלות שכבות זמניות

 תשתיוות רטובות. 

  

   התרשמות מכלים של המערכת לניתוח וניהול מידע גיאוגרפי   .10

התרשמות ממשקים שיושמו על ידי המציע למערכות כגון:   .11
 גביה, נכסים, רישוי עסקים, מוקד עירוני 

  

 הנקודות של פרמטר זה. 25שזכתה ב"ציון המקצועי" המרבי תקבל את מלוא  ההצעה

הנקודות של פרמטר זה.   25" המרבי תקבל את מלוא  מקצועיההצעה שזכתה ב"ציון ה 

 חישוב הציון ליתר ההצעות יבוצע באופן הבא:

 *   25= ציון ההצעה הנבדקת 
 _______ ציון ההצעה הנבדקת 

 הגבוה הציון של ההצעה 

 .   10%  -התרשמות העירייה מההמלצות שצורפו להצעה )נספח המלצות(    -"ציון המלצות"   .8.2.3

כל הצעה תיבחן לפי ההמלצות שצורפו לה עפ"י נספח ההמלצות.  עבור כל המלצה נוספת  

נקודה עבור המלצה להקמת מערכת   1לזו המעידה על עמידה בתנאי הסף, יקבל המציע  

GIS  נקודות עבור המלצה הכוללת הקמת מערכת    2  -וGIS     סקרים מרשימת    3וביצוע

 הסקרים המפורטת בנספח ההמלצות. 
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 נקודות.    15ד המרבי לסעיף זה הינו הניקו

הציון המשוקלל והסופי של רכיב האיכות של כל הצעה יהיה לפי הנוסחה הבאה: "ציון ההתאמה 

 לדרישות" + "ציון מקצועי" + "ציון המלצות".

 לוח זמנים לביצוע .9

  30  מ  יאוחר  לא   יהיה  קיימים  נתונים  והסבת  במכרז  המפורטות  המידע  מערכות   התקנת  ביצוע .9.1

 .התקנה אישור מכתב העירייה  ידי  על יועבר  ההתקנה לאחר. ההסכם חתימת לאחר יום

  לכל  המתייחס בדיקה"ח דו  יופק ובסופה  הרשות ידי על מערכת בדיקת תבוצע ההתקנה לאחר .9.2

 . המכרז במסמכי המוגדרת הפונקציונאליות

  התיקונים   כל  השלמת  ולאחר  הרשות  לדרישת  בהתאם  המידע  מערכת  של  תיקונים  יבצע  הספק .9.3

  יאוחר   לא  הנדרשים  התיקונים  ביצוע  את  ישלים  הספק.   השלמה  תעודת  הרשות  ידי  על  יועבר

 .כאמור  העירייה של הבדיקה מסמך  קבלת לאחר יום 30 מ

  תקופות   ושני  חודשים  36  ל   המערכת  של   התחזוקה  תקופת   תחל  ההשלמה  תעודת  קבלת   לאחר .9.4

 . אחת כל חודשים  12 של אופציונאליות

 . מהעירייה הזמנה קבלת  מתאריך  יום 60 עד יושלם אוויר  מצילומי תוצרים השלמת ביצוע .9.5

  הרשות   ידי   על   הזמנתם   ממועד   חודשים  6  מ   יאוחר  לא   תבוצע  עיליים  סקרים  השלמת .9.6

 . המקומית

  עבודה   הזמנת  קבלת  ממועד  חודשים  12  עד  יושלם  קרקעיות  תת  תשתיות   של  סקרים  השלמת .9.7

 . המקומית הרשות  ידי על

 חוברת המכרז  .10

לעיין .10.1 המכרז    ,רכישה  בטרם,  ניתן  הינה:  העירייה  של  האינטרנט  באתרבמסמכי    שכתובתו 

y.org.il/?CategoryID=310-http://www.b  החל לרכוש  ניתן  המכרז  חוברת  את    מיום. 

₪(, אשר לא יוחזרו בכל מקרה. התשלום יבוצע במח'    ףלאבמילים:  )   1,000  תמורת  22.2.22

, באר יעקב. לשם קבלת חוברת המכרז יש  2, קומה  17הגבייה בקניון באר יעקב, רחוב שא נס  

  בין  , באר יעקב,1  י'בוטינסק זלפנות אל עו"ד הדס גלר, ממונה נכסים והתקשרויות בכתובת  

תי  חוברת .  08-9785333ובטלפון:    15:30  עד  08:30  השעות שובר המכרז  הצגת  תמורת  מסר 

  חובה   הינה   המכרז  חוברת   רכישת  כי,  בזאת  מובהר לתשלום, כשהוא חתום ע"י מחלקת הגבייה.  

 .במכרז להשתתפות  תנאי ומהווה

http://www.b-y.org.il/?CategoryID=310
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  , ימסור הרוכש את פרטי המציע, כתובתו, מספרי הטלפוןכאמור,  חוברת המכרז    רכישתבעת   .10.2

  לצורך שבמשרדיו ושמו של איש הקשר מטעם המציע  )חובה(    והדואר האלקטרוניהפקסימיליה  

 .  מכרז זה ניהול

 מסמכי המכרזל הבהרותושאלות  .11

בלבד לעו"ד הדס גלר ממונה נכסים    בפורמט וורד   ניתן לפנות בכתב לשאלות הבהרה ולפרטים,   .11.1

באחריות    .14:00בשעה      8.3.22  וזאת עד ליום,  hadasg@b-y.org.il, בדוא"ל:  והתקשרויות

תפרסם את השאלות ואת תשובות    העירייההפונים לוודא, כי שאלותיהם  הגיעו ליעדן במועד.  

  העירייה , ועל הפונים חלה האחריות להתעדכן באתר  העירייהשל    האינטרנטההבהרה באתר  

בשאלות ובתשובות, בכל הנוגע להבהרות שיינתנו ובכל הודעה אחרת שתפורסם בנוגע למכרז. 

 העירייהתשובות בכתב שתפורסמנה באתר   רק לכך,  בע"פ לשאלות, ובהתאם מענה  יהיה  לא

 . העירייהאת  תחייבנה

)רק    הבא  באופן ,  וורד  בפורמט,  בטבלהשאלותיו באופן ברור, תמציתי וענייני,    לערוךעל המציע  

 שאלות שיוגשו בנוסח אחר יחשבו כשאלות שנדחו(: .יענו הנדרש באופן שיוגשו שאלות

 
 תשובה  שאלה  סעיף ותת סעיף  עמוד  מס"ד 

     
     

ההבהרה    את .11.2 יעביר את שאלות  מציע שלא  בלבד.  וורד  בקובץ  להעביר  יש  ההבהרה  שאלות 

ההבהרה   שאלות  אזי  וורד  ככאלו    כלליענו    לאבקובץ  כולן    העירייה וייחשבו  אותן,  דחתה 

 במלואן.  

מובהר .11.3 ספק  הסר  כי  למען  במס  לערוך  רשאית  העירייה,  המכרז  שינויים  בעקבות  מכי  בין 

 לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז. מועד בכל, ביוזמתה הבהרות שיינתנו ובין

     המכרז תערבו .12

, על המציע לצרף להצעתו  העירייהלהבטחת קיום התחייבויות המציע וחתימה על הסכם עם   .12.1

,  העירייהלטובת  ו  שמו ל, שהוצאה לבקשת המציע, עערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית

הערבות תהיה של בנק ישראלי, חתומה ע"י מורשי החתימה כדין  .  'זח  בנספבנוסח המפורט  

להגיש נוסח ערבות התואם במדויק את  על המציע להקפיד    .  23.6.22  ותוקפה עד ליום  של הבנק

ההצעה כולה בגין הגשת  . אי מילוי הוראה זו בדייקנות עלול להביא לפסילת  'זבנספח  הנוסח  

 ערבות מכרז פגומה. 

mailto:hadasg@b-y.org.il
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תהא רשאית לדרוש מן המציעים להאריך את תוקף הערבות לתקופה או לתקופות    העירייה .12.2

הזוכה. מציע שלא יאריך את  -נוספות ככל שיידרש עד לחתימת הסכם התקשרות עם המציע

, הצעתו לא תשתתף עוד בהמשך הליכי המכרז, ולא תהיה  העירייההערבות בהתאם לדרישת  

 ובקשר לכך. בגין  העירייהלו כל טענה או תביעה כלפי  

הודיעה    העירייה .12.3 בו  מקרה  בכל  הבנקאית  הערבות  את  לחלט  לדרוש  רשאית    העירייה תהא 

פי התחייבויותיו, וכן  -למציע, כי הצעתו זכתה במכרז, אך הוא לא ביצע את כל המוטל עליו על

ימים מיום שנדרש   7במקרה בו נדרש המציע להאריך את תקופת הערבות והוא לא עשה כן תוך  

באופן שתוקף הערבות יוארך לא פחות מחמישה ימים לפני תום תוקפה של הערבות  לכך או  

 המקורית, לפי המוקדם.  

ערבות המכרז תשמש כבטוחה לקיום הצעתו של מציע שהצעתו תיבחר, ותחולט כפיצוי קבוע   .12.4

על  התחייבויותיו  בכל  יעמוד  לא  או  מהצעתו  המציע  יחזור  בו  במקרה  מראש,  פי  -ומוסכם 

, וזאת בלי לגרוע מכל   העירייהפי שיקול דעתה הבלעדי של  - סיבה שהיא, הכול עלהצעתו, מכל  

ל הנתונים  זכות  או  חוזה(,  - על  עירייה סעד  הפרת  בשל  )תרופות  החוזים  חוק  ולרבות  דין  פי 

   .1970 -תשל"א 

 הצעת המחיר למכרז הגשת אופן .13

 למכרז. 'ג כמסמךגבי טופס הצעת המחיר המצורפת  על, נפרדתלהגיש במעטפה   יש  המחיר הצעתאת 

 

 תו ומסמכים שעל המציע לצרף להצע אישורים .14

  לפי   ומאומתים  המציע "י  ע  חתומים,  מלאים  כשהם,  המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים הבאים

 : העניין

 . ידי המציע-חתומים בכל עמוד על המלאים  המכרז מסמכי .14.1

 לעיל.   12מכרז מקורית, כשהיא ערוכה בהתאם להוראות סעיף  ערבות .14.2

 הבהרה למציעים )אם פורסמו(.   הודעותו  שאלות .14.3

 .  המציעידי - על  עמוד בכל חתומה, זה למכרז המצורפת,  המלאה  ההצעה חוברת .14.4

 תצהיר המציע לעניין עמידה בתנאי הסף של המכרז; .14.5

 טבלת דרישות המערכת;  .14.6
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 והמלצות;פירוט ניסיון המציע   .14.7

 אישור מזמין העבודה;  .14.8

 הצהרה בדבר העדר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר העירייה;   .14.9

 תצהיר העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום ;    .14.10

 הצהרה בדבר העדר הרשעות קודמות;   .14.11

 תצהיר בדבר העדר תיאום ;   .14.12

 על רכישת מסמכי המכרז.  קבלה .14.13

 המכרז. ואסמכתאות בהתאם להוראות שבמסמכי   אישורים .14.14

מסמך אחר שהמציע סבור כי נחוץ להוכחת עמידתו בתנאי הסף, ובלבד שלא יצורף חומר    כל .14.15

 בעל אופי שיווקי או פרסומי. 

 ביטוחים .15

שיזכה במכרז,    המציע ידי  - לקיום ביטוחים על  העירייהתשומת לב המציעים מופנית לדרישות   .15.1

ובאישור    למסמכי המכרז(  'המסמך  )  ההתקשרות  הסכםבהוראות סעיפי האחריות, בכמפורט  

 '. הלמסמך   'א נספחכ להסכם קיום הביטוחים המצורף

בידי  המציע   .15.2 ולהפקיד  לבצע את הביטוחים הנדרשים  יאוחר    העירייהמתחייב  ימים    7- מלא 

  אישור קיום הביטוחים, , אתהשירותיםביצוע  וכתנאי לתחילת ההודעה בדבר הזכייה,ממועד  

בשלב הגשת ההצעה למכרז אין    ידי מבטחיו.-כשהוא חתום כדין על,  'המסמך    להסכם  'אנספח  

 צורך להגיש את נספח הביטוחים כשהוא חתום ע"י חברת הביטוח, אלא ע"י המציע בלבד. 

הביטוחים .15.3 עריכת  אישור  להמצאת  מתחייב    ,בנוסף  תוכרז    היהכי    ,המציעכאמור,  והצעתו 

לדריש  ,זוכהההצעה  הכ עשר)  14בתוך  ימציא    , העירייהת  ובכפוף  י ארבעה  העתקים    ום ( 

 מפוליסות הביטוח הנדרשות.

כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה    למען הסר ספק מובהר בזאת, כי .15.4

לא תתקבלנה הסתייגויות  קבלת  ל לכך. לאחר הגשת ההצעה  שנקבע  ובתוך המועד  הבהרות 

ייערכו שינויים ו/או  תוגש הצעה ובה  ככל ש מובא לידיעת המשתתפים, כי    הביטוח. לדרישות  

( הביטוחים  קיום  לאישור  ביחס  מסמך  להסכם  'אנספח  הסתייגויות    ,(המכרז  למסמכי '  ה, 

 שצורף למסמכי המכרז וההסכם. האישור  והנוסח המחייב הינו נוסח םמה תתעלם העירייה
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  שינוייםככל שתוגש הצעה ובה יערכו  מובהר בזאת, כי  לעיל,    13.4מבלי לגרוע מן האמור בס"ק   .15.5

  למסמכי '  ה, מסמך  להסכם  'אנספח  )ביחס לאישור קיום הביטוחים    ו/או הסתייגויות מהותיות 

 . ן שיקול הדעת לפסול את ההצעה כולה(, הרי שלוועדת המכרזים נתו המכרז

   הגשת ההצעההמועד, המקום ואופן  .16

ולהלן  .16.1 לעיל  כמפורט  הנדרשים  והמסמכים  החתימות  הפרטים,  כל  בצירוף  תוגש    ההצעה 

 . במסמכי המכרז

למען הסר הספק, כי על המציע להגיש את הצעתו בהתאם לקבוע בחוברת    ,מובהר מפורשות .16.2

 עלולה להביא לפסילת ההצעה.  המכרז המכרז וכל סטייה מהוראות 

הסתייגויות .16.3 בהצעה  להוסיף  תיקונים  אין  או  שינויים  כלשהו  או  ולנוסח    מסוג  לתנאי  ביחס 

 הוראות המכרז. 

ידנית    להגיש   יש  ההצעות  את .16.4 בדוא  בלבדבמסירה  לשלוח  הנה  ר)לא  המחיר  הצעת  כאשר   ,)

מעטפה    תוך, באר יעקב, ב1במעטפה נפרדת, בבניין העירייה )לשכת מנכ"ל(, ברחוב ז'בוטינסקי  

לביצוע סקרי שטח לאיסוף נתונים ומתן שירותי    5/22יש לציין "מכרז פומבי מס'    עליהסגורה  

גיאו מידע  של מערכת  והטעמה  מיום  GIS  –גרפית  התקנה  יאוחר  לא    14:00  שעה   23.3.22" 

 לא יובאו כלל לדיון בפני וועדת המכרזים. -הצעות שתוגשנה לאחר המועד או השעה הנקובים 

הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות בו, יחולו על    ,מכל מין וסוג שהוא  ,ההוצאותכל   .16.5

 ידו. - בלבד וישולמו על המציע

 תוקף ההצעה   .17

- עלמהמועד האחרון להגשת הצעות.    יום   90למכרז זה תהיה בתוקף לתקופה של    שתוגשכל הצעה  

  השלמת הליכי המכרז   לשם  ככל שיידרש,  ,יוארך תוקף ההצעה לתקופה נוספת  העירייהי דרישת  פ

 .  ובחירת זוכה

 ושינויים  הסתייגויות .18

בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שנעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל   .18.1

)להלן   דרך שהיא  ועדת המכרזים, בהתאם  ההסתייגויות  –הסתייגות לגביהם בכל  ( רשאית 

 לשיקול דעתה, לנהוג באחת מן הדרכים הבאות: 

 לפסול את הצעת המציע; או  .18.1.1

 ל ולהתעלם מהן; או לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כל .18.1.2
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 לראות בהסתייגויות כאילו מהוות פגם טכני בלבד; או  .18.1.3

ת מחיר  לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות א .18.1.4

 . ההצעה ו/או פרט מהותי בה ו/או לפגוע בעקרון השוויון בין המציעים השונים

  לכל   בכפוף,  הבלעדי של ועדת המכרזים  ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתה

 .דין

     הזוכהועדת המכרזים בבחירת  שיקולי .19

  ביותר   הזולהלמציע שהצעתו תהא    ההעבוד  את  למסור המכרזים אינה מתחייבת להמליץ    ועדת .19.1

 .כלשהיא הצעה  על להמליץ או 

 : הבאים הנתונים  את שקולת המכרזים וועדת, במכרז הזוכה  בחירת לשם .19.2

 . ההצעה גובה .19.2.1

  מזמין    או עם    מטעמה  מיאו  /ו  העירייה  עם  המציע  של  קודמות  בהתקשרויות  עבר  ניסיון .19.2.2

 . אחר עבודה

  הזולה   שאינה  הצעה   על  להמליץ ,  היתר  בין,  המכרזים  וועדת   רשאית  אלו  שיקולים  בסיס  על .19.3

    .כלשהיא הצעה על להמליץ  לא או ביותר

כל האישורים והמסמכים אשר נדרש המציע לצרף, כאמור לעיל, חייבים להתייחס לאישיות   .19.4

תהא רשאית לא לקבל אישורים או מסמכים אשר    העירייההמשפטית אשר מגישה את ההצעה.  

 מתייחסים לאישיות משפטית אחרת. 

עלולה להיפסל  הצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורים המפורטים לעיל ו/או חלקם   .19.5

 ע"י ועדת מכרזים.

לעיל,   .19.6 האמור  מכלליות  לגרוע  הזכות,    העירייהמבלי  את  לעצמה  דעתה    ע"פשומרת  שיקול 

הבלעדי, לדרוש מכל אחד מן המציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או  

 .  המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים

המכרזים    .19.7 בהצעהרשאית    תהאועדת  להתחשב  או    שלא  מחירה  בשל  סבירה  בלתי  שהינה 

דיה או שלא צורפו אליה כל האישורים הנדרשים או שהוגשה    שאינה ברורהתנאיה, או שאין  

וזאת, אם לדעתה אופן הגשת ההצעה כאמור מונע את הערכת ההצעה   שלא במבנה הדרוש 

 או מעורר חשש לתכסיסנות פסולה.   כראוי
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מצא לנכון בקשר  תהבלעדי, לבצע כל בדיקה ש  ה, עפ"י שיקול דעת רשאית   תהא ועדת המכרזים   .19.8

ו/או לדר לנכון, בדבר כושרו לבצע את  להצעה  כל הוכחה שתראה  ,  השירותיםוש מכל מציע 

לבצע    כשירותו, יכולתו ו/או  המציעהכלכלי, מצבו המשפטי, ניסיונו המקצועי המוכח של    חוסנו

  המציע , חברי הצוות המקצועי שלו, לרבות היקפו וטיבו של הניסיון, ועמידת  השירותיםאת  

לדרוש מן  תהיה ועדת המכרזים רשאית  , בכלל. במסגרת זותנאי המכרז בבאיזה מתנאי הסף ו 

לעיונ  להמציא  מסמך    ההמציע  ו/או  אישור  מחיר  כל  ניתוחי  ו/או  מידע  ו/או  הבהרה  ו/או 

לצורך עניינים אלו, לזמן אותו להתייצב בפניה, לפנות לממליצים של המציע    השיתבקש על יד

ו/או ללקוחותיו כמפורט בהצעתו, וכן להיעזר בשירותים של מומחים בכל אחד מהתחומים  

ועדת  הנ"ל לבדיקת כל פרט או לגיבוש כל הערכה שיידרשו. המציע יהיה חייב לבצע את דרישות  

. כל מידע, הסבר או פרטים  הת את מלוא המידע, להנחת דעתבהתאם לסעיף זה ולת,  המכרזים

 יישמרו ככל האפשר בסוד.ועדת המכרזים שהובאו לידיעת 

ולא   במקרה .מכרזב לזכייה על כשיר שני להמליץועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת,   .19.9

לבעל ההצעה    העירייהלבין המציע המומלץ לזכייה, תודיע    העירייהתשתכלל ההתקשרות בין  

הכשירה השנייה בדבר זכייתו במכרז וההוראות החלות על המשתתף הזוכה יחולו על הכשיר  

 השני בהתאמה. 

ועדת המכרזים על כשיר שני, כאמור לעיל, ובכל    תמליץמובהר בזה מפורשות, כי בכל מקרה בו   .19.10

ב כזוכה  יוכרז  שני  כשיר  בו  סיבה  מקרה  מכל  ו/או  הזוכה  התחייבויות  קיום  אי  בשל  מכרז 

אחרת, מתחייב המציע אשר הוכרז כשיר שני, בהתחייבות בלתי חוזרת, לקבל על עצמו את 

תוקף    וליתר תנאי המכרז.  במכרז  להצעתו  בהתאםאשר תימסרנה לו לביצוע    השירותיםביצוע  

חודשים ממועד חתימת    6עד לתום    העירייהכלפי    ההתחייבות של הכשיר השני כאמור תחול 

 חוזה המכרז.  

תהא רשאית לבטל את המכרז מקום בו תהא הצעה יחידה, אפילו לא הוכח שהמציע    העירייה  .19.11

תהא רשאית שלא    העירייהו/או המציעים התנהלו באופן תכסיסני. במקרה של הצעה יחידה  

 את ההצעות ולהשיב את ההצעה למציע. לפתוח 

ביותר,    במקרה .19.12 זולת  יותר משתי הצעות כשרות  תהיה רשאית לערוך תיחור    העירייהשיהיו 

  העירייה נוסף בין כל ההצעות הכשרות הזולות ביותר. במקרה של שיוויון אחר הליך התיחור  

 תהיה רשאית לערוך הגרלה בין ההצעות הזולות ביותר הזהות שנותרו. 

  , חייבת  לא   אך,  תהיה מוסמכת  העירייהשבתיבת המכרזים יוגשו פחות משלוש הצעות,    הבמקר .19.13

להאריך את המועד להגשת הצעת אפילו חלף המועד האחרון להגיש את ההצעות. במקרה זה  

 המציעים יוזמנו לקחת את הצעותיהם. 
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 והשבת ערבויות הגשה  תוצאות המכרז  בדברהודעה  .20

 (. יהיהודעת הזכ  – תודיע לזוכה דבר זכייתו בהודעה בכתב שתשלח לו )להלן העירייה .20.1

ל  במכרז  הזוכה  על .20.2 הנדרשים  את  עירייהלהמציא  המסמכים  המכרז  כל  להוראות  , בהתאם 

 יום מיום קבלת הודעת הזכייה, וכתנאי לתחילת ביצוע עבודות.  7חתומים כדין בתוך 

לבטל את זכייתו במכרז   העירייהרשאית    -  הזוכה אחר התחייבויותיו כאמור לעיל  מילאלא   .20.3

שנתן.   ערבות המכרז  ו/או  ולממש את  כל טענה  על  חוזר  בלתי  באופן  בזה  מוותר  המשתתף 

 דרישה ו/או תביעה בעניין חילוט ערבות בנסיבות אלה. 

תמסור לכל יתר המציעים הודעה בכתב על דחית הצעותיהם    העירייהסעיף זה,    להוראותכפוף   .20.4

 המוחזרת, כפי שיפורט להלן:   מכרזאליה תצורף ערבות ה

ה  –  במכרז   הזוכה .20.4.1 ערבות  לו  והנספחים    מכרזתושב  המסמכים  כלל  המצאת  לאחר 

  ת בהתאם לתנאי הסכם ההתקשרות וכאמור בהודע  ,להוראות המכרז  בהתאם  הדרושים

 הזכייה אשר תימסר לו. 

עם הזוכה במכרז.   העירייהלאחר השלמת התקשרות    מכרזתושב לו ערבות ה  –  כשיר שני .20.4.2

תושב לכשיר שני בכל מקרה בו לא תשכלל ההתקשרות עם הזוכה    מכרז לחילופין, ערבות ה

)חמישה עשר( ימים מיום שנמסרה לו הודעה על כך ורק לאחר המצאת   15במכרז, תוך  

הדרושים והנספחים  המסמכים  המכרז,בהת  כלל  להוראות  הסכם   אם  לתנאי  בהתאם 

 ההתקשרות וכאמור בהודעה אשר תימסר לו. 

 בשירותים ושינויים  ביטול .21

ועדת המכרזים תהא רשאית לבטל את המכרז אם לא תוגש אף הצעה כשירה ו/או במקרה בו   .21.1

לפי    יחידה  הצעה  הוגשה והכל  ו/או או מסיבות תקציביות, אירגוניות או מכל סיבה אחרת, 

שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמשתתפים לא תהא כל טענה או דרישה או תביעה כלפיה  

 זאת או עילה להשבת דמי ההשתתפות במכרז. ןבגי

לעיל,   .21.2 זה  לעניין  האמור  מן  לגרוע  על  העירייהמבלי  לצמצם-רשאית,  דעתה,  שיקול  את   פי 

  ם תחילת ביצוע  לפנילחלוטין, בכל עת    םו/או לבטל  םלביצוע ו/או לעכב  ימסרואשר    השירותים

כך.   בגין  טענה  ו/או  תביעה  זכות  כל  תהיה  לא  העניין,  לפי  ולמציע/לזוכה,    העירייה בפועל 

  במהלך  םו/או לעכב   השירותיםרשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לצמצם את  

 , זאת על פי תנאי ההתקשרות.  םביצוע
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לא תישא בכל אחריות לכל הוצאה ו/או נזק שיגרמו למציע בקשר עם הכנת ו/או הגשת    העירייה  .21.3

-ות שנגרמו עקב אילמכרז, ובפרט אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לנזקים ו/או הוצאהצעתו 

היקף   צמצום  ו/או  או קבלתה החלקית  ביטול    השירותיםקבלת ההצעה  ו/או  מושא המכרז 

 המכרז.

יטלים )ממשלתיים, עירוניים ואח'(, מסים לרבות מסים עקיפים )כדוגמת מכס, בלו, מס  כל הה  .21.4

 קניה( במחיר ההצעה. 

 וזכות העיון במסמכי המכרז  ההצעהסודיות  .22

תאפשר למציעים שלא זכו במכרז לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים ובמסמכי    המכרזיםועדת   .22.1

 ההצעה הזוכה, כל זאת בהתאם להוראות הדין. 

  -כי הצעתו, כולה או חלקה, כוללת סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים )להלן    ,ע הסבורמצי .22.2

למציעים האחרים במכרז לאחר הכרזת  החלקים הסודיים עיון  (, שלדעתו אין לאפשר בהם 

 : כדלקמןועדת המכרזים על ההצעה הזוכה, ינהג 

הסודיים    המציע .22.2.1 החלקים  מהם  בהצעתו  במפורש  ו   ויסמןיציין  ברור  באופן  חד אותם 

 משמעי. 

 שהסכיםמציע שלא סימן את אותם חלקים סודיים בהצעתו, תראהו ועדת המכרזים כמי   .22.2.2

ללא סייג למסירת הצעתו לעיון המציעים האחרים, במידה ויוכרז כזוכה במכרז. מציע  

ללא   ועדת המכרזים כמי שהסכים,  שסימן בהצעתו את אותם חלקים סודיים, תראהו 

שלא   חלקים  אותם  למסירת  האחרים, ומנו  ססייג,  המציעים  לעיון  סודיים  כחלקים 

 במידה ויוכרז כזוכה במכרז. 

סימן המציע בהצעתו חלקים סודיים, יראוהו כמי שהסכים, ללא סייג, כי אותם חלקים   .22.2.3

גם   סודיים  חלקים  מהווים  סודיים  כחלקים  בהצעתו  סומנו  של אשר  בהצעותיהם 

מי שויתר מראש על זכות העיון  כ המשתתפים האחרים ולפיכך, תראהו ועדת המכרזים  

 בחלקים אלה של המציעים האחרים. 

למען הסר ספק יודגש, כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון כאמור נתון בלעדית לועדת   .22.2.4

 דין. פי חובתה בהתאם ל- להמכרזים, אשר תפעל בעניין זה ע

על  ה .22.2.5 תיתן  הזוכה,  בהצעה  הסודיים  בחלקים  עיון  לאפשר  המכרזים  ועדת  כך חליטה 

לזוכה במכרז ותאפשר לו להשיג על החלטתה בתוך פרק הזמן אשר ייקבע על ידה   התראה

 ובהתאם להנחיותיה. 
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עיון בחלקים הסודיים  .22.2.6 ועדת המכרזים לדחות את השגת הזוכה במכרז בדבר  החליטה 

 ת הצעתו לעיונו של המבקש. דשבהצעתו, תודיע על כך לזוכה במכרז טרם העמ

 מקומית טסמכות שיפו .23

המקומית  סמכות ומההסכם    הייחודית  השיפוט  זה  ממכרז  הנובע  עניין  לבתי    מכוחו,בכל  תהא 

 המשפט המוסמכים במחוז מרכז. 

 א י ש ו ר  .24

 חתימת המציע להלן מהווה אישור והצהרה להסכמתו לכל התנאים הכלליים האמורים לעיל. .24.1

 : )הצהרה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל ו/או מנהל הכספים  מטעם המציע(אם המצהיר הינו תאגיד/שותפות 

    

שם מלא + חתימה 

וחותמת של המציע/חבר 

במציע + ציון תפקיד  

 בתאגיד

 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך

 

 תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/חבר   

הינם   לחייב במציע  ורשאים  מטעמו,  חתימה  מורשי 

אותו בכל עניין הקשור ו/או הנוגע למכרז. הריני מאשר 

ידי  על  הוזהרו  המציע  בשם  החתומים  כי  בחתימתי 

להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים  

בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור 

 חתמו בפני על תצהיר זה. 

 אם ממלא התצהיר הינו אדם פרטי ולא תאגיד:  

    

 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך שם מלא + חתימה

 

 תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתום הוזהר על ידי להצהיר    

את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם 

על  בפני  חתם  כאמור  שהזהרתיו  ולאחר  כן,  יעשה  לא 

 תצהיר זה. 
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  חתימתנו מאשרת בזאת, כי קראנו, הבנו, ואנו מסכימים לאמור  _______________________ )חתימה +חותמת(

 

                                     

 
 נספח א'                                                             

 
 המציע  פרטי

 

 מענה המציע )ניתן לצרף נספח מענה מפורט(  נושא מס"ד

  שם המציע  1

  כתובת  2

  טלפונים  3

  שמות בעלי השליטה בחברה  4

  שם איש קשר למכרז  5

  איש קשר למכרז טלפון  6

  כתובת דוא"ל איש קשר למכרז 7

  מספר פקס לתקשורת למכרז 8

  כתובת אתר האינטרנט של המציע   9

  שנת יסוד  10

  שמות מנהלים בכירים  11

  בעלי המניות  12

  חברות אחיות  13

  חברות בנות  14

  אחות /בת  חברתשנת יסוד  15

מספר שנות עבודה במגזר   16
 המוניציפאלי/ציבורי 

 

  הערות  17

סה"כ העובדים השכירים אצל  18
 המציע 

 

המקבלים שרות    ס' גופים ציבורייםמ 19
במועד הגשת   באופן קבוע מהמציע 

 ההצעה 

 

  המציע  מטעם משנה ינ קבל  פירוט 20
 ( ידו  על שיסופקו שירותים.פ., ח)שם, 
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 'בנספח                                                               
 

 לכבוד
 באר יעקב  עיריית

 
 ג.א.נ., 

 
 פרטי המציע  עוה"ד בדבר אישורהנדון: 

 
 

ח.פ./ח.צ./ת.ז.    ______________________ של  לבקשתו   ,___________ דין  עורך  הח"מ,  אני 
 ( מאשר בחתימתי, כדלקמן: המציע  –______________ )להלן 

 
 מורשי החתימה של המציע במכרז הינם:  .1
 

 גב' / מר  _________________ ת.ז. ____________________ 
 

 ____________________ גב' / מר  _________________ ת.ז. 
 

 גב' / מר _________________  ת.ז. ____________________ 
 

ועניין .2 דבר  לכל  המציע  של  המחייבת  ומצגיו    ,חתימתו  הצהרותיו  התחייבויותיו  לצורך  ולרבות 
ובחוזה שבגדר מסמכי המכרז   גבי הצעת המציעבמסמכי המכרז  על    הינה החתימה המופיעה 

ורפים להצעת המציע למכרז והיא נחתמה באמצעות מורשי החתימה  למכרז ועל המסמכים המצ
 שלו כאמור לעיל.  

 
 :המציע בשם  לחתוםים /מוסמכלהלן דוגמת החתימה והחותמת של ה .3

 
 
 

 
 

 התקבלה במציע החלטה מחייבת להגשת ההצעה למכרז, לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות שלו.  .4
 

 
   _________       __________________ 

 שם, מ.ר, חתימה וחותמת        תאריך         
 

** במקרה של תאגיד, מצורף העתק מאומת של תעודת ההתאגדות של התאגיד המציע, אישור עו"ד בדבר  
מרשם   מעודכןבעלי מניות ובעלי שליטה במציע, העתק מאומת של תקנון המציע וכן תמצית מידע 

 החברות.  
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 'גנספח 
 

 לכבוד
 באר יעקב  עיריית

 
 תצהיר בדבר עמידה בתנאי הסף

 

וכי    ___________ אני הח"מ ____________ ת.ז.   .1 עלי לומר את האמת  כי  לאחר שהוזהרתי 

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

הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם ____________________________ ח.פ./ח.צ/ת.ז.   .2

 (. "המכרז"  -" והמציע)להלן: " 05/22מכרז פומבי  מס': _____________, המציע 

 נכונים ומדויקים.   המכרז מסגרתהריני מצהיר בזאת כי כל הפרטים שמסרתי ב .3

הריני מצהיר בזאת כי בחנתי לעומק והבנתי את כל מסמכי המכרז שבנדון, ובכלל זה: ההודעה   .4

לעיתונות, ההוראות למשתתפים, נוסח ההסכם, המפרטים הטכניים טופס הצעת המציע, ולאחר  

געים לעבודות נשוא המכרז, הבנתי את כל התנאים והדרישות הנדרשים  שנודעו לי, כל הפרטים הנו

הצעת   מחיר  קביעת  על  להשפיע  העשוי  דבר  כל  ושקלתי  בדקתי  זה,  במכרז  המשתתפים  מאת 

כל   את  לספק  בזאת  מציע  המציע  והתנאים    השירותיםהמציע.  ההוראות  פי  על  המכרז,  נשוא 

 בהצעת המחיר המוגשת במעטפה נפרדת. הקבועים בכלל מסמכי המכרז ובמחירים המפורטים 

הצעת המציע מוגשת על סמך בדיקת המציע את מסמכי המכרז ואהיה מנוע מלהציג כל תביעות   .5

ידיעה ו/או אי הבנה של תנאי המכרז ומסמכיו או כל חלק מהם    -ו/או דרישות שתתבססנה על אי

המציע מקבל/ים את כל    ואני מוותר מראש על טענות כאלה; מוצהר ומוסכם בזאת כי הנני ו/או

 ההתחייבויות והתנאים הכלולים בחוברת המכרז ללא כל הסתייגות. 

 הנני מצהיר מסכים ומתחייב: .6

כי המציע עומד בכל תנאי המכרז וכי היה ויזכה במכרז וימצא במהלך תקופת ההסכם כי אינו   .6.1

 עומד בתנאי המכרז, תהיה רשאית החברה  לבטל את ההתקשרות. 

למלא אחר כל ההוראות המפורטות במסמכי המכרז ובכלל זה כל ההתחייבויות המפורטות   .6.2

 בהם. 

על בסיס    השירותים .6.3 וכי התמורה תשולם  זה  יסופקו בהתאם למסמכי מכרז  נשוא המכרז 

)מסמך   ההסכם  להוראות  ובהתאם  הכספית  המציע  ג ההצעה  ו/או  ואני  צרופותיו  על   ,)'

  מוותר/ים על כל טענה בקשר לכך.

נשוא    השירותיםאני ו/או המציע מצהיר/ים ומאשר/ים יהיו בידי/נו במהלך כל תקופת ביצוע   .6.4

 המכרז כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים בדין לשם כך על ידי/נו. 
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אני ו/או המציע מצהיר/ים כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה, קשירת קשר או   .6.5

 ר לאותו מכרז. חבירה בחוזה עם כל מציע אח

אם הצעה זאת תתקבל, אני ו/או המציע מתחייב/ים בזאת לחתום על ההסכם בתוך המועד   .6.6

הקבוע לכך בהוראות למשתתפים ולמסור בידיכם כל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.  

 היה ולא נעשה כן, תהיה העירייה רשאית לבטל זכייתי/נו ולחלט את הערבות שמסרתי/נו. 

למ .7 ו/או  לי  אחר  ידוע  עמידתי/נו  להבטחת  משמשת  זו  להצעתי/נו  המצורפת  הערבות  כי  ציע 

הצעתי/נו ו/או המצאת ההסכם חתום על ידי/נו בצירוף כל המסמכים הנדרשים, במועד הנדרש וכי  

אם לא אמלא/נמלא אחר הצעתי/נו או לא אקיים/נקיים איזה מהתחייבויותיי/נו על פי ההוראות  

החב תהיה  זו,  והצעה  רשאית,למשתתפים  הודעה    רה   למתן  או  להסכמתי/נו  להזדקק  מבלי 

מוקדמת ומבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון לה על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, לחלט את  

סכומה, כמו כן, כי סכום הערבות נקבע כפיצוי מוסכם בכל אחד מהמקרים המנויים בהוראות  

דרישה כנגד החברה  במקרה בו תממש את זכותה  למשתתפים, והנני/ו מוותר/ים על כל טענה ו/או  

 כאמור. 

וכי הנני/ו עומד/ים   .8 על נספחיה הינו אמת  כי כל האמור בהצעתי/נו  ו/או המציע מצהיר/ים  אני 

 בתנאים הנדרשים במסמכי המכרז באשר למציע ההצעה למכרז.

מרכיביה ונספחיה  הצעה זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא בתוקפה על כל   .9

תום   ועד לפחות  חודשים מהמועד האחרון הקבוע    3ותחייב את המשתתף החל ממועד הגשתה 

חודשים מהמועד האחרון הנדחה להגשת    3להגשת ההצעות למכרז )ככל שמועד זה יידחה, עד תום  

או  /הצעות במכרז(, או עד תום סיום הליכי המכרז, עפ"י המאוחר שבהם. לפי דרישת החברה, אני ו

לי/נו   ידוע  הנדרש.  כפי  נוספת,  לתקופה  המכרז  ערבות  ותוקף  ההצעה  תוקף  את  נאריך  המציע 

ומוסכם עלי/נו כי אי הארכת ערבות המכרז כנדרש תהווה הפרת התחייבותי/נו, הפרה שתקים  

לחברה, בין היתר, זכות לחילוט הערבות שבידה, זאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים לה  

 ו/או עפ"י מסמכי המכרז.בדין 

אם לא אמלא/נמלא אחר הצעתי/נו או לא אקיים/נקיים איזה מהתחייבויותיי/נו עפ"י ההוראות   .10

הודעה   למתן  או  להסכמתי/נו  להזדקק  מבלי  רשאית,  תהיה  העירייה  זו  והצעה  למשתתפים 

חלט את  מוקדמת ומבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון לו עפ"י מסמכי המכרז ו/או עפ"י כל דין, ל

והפסדים   לנזקים  מראש  ומוערכים  קבועים  כפיצויים  זו,  להצעה  המצורפת  הבנקאית  הערבות 

 העלולים להיגרם לה עקב כך. 

למונחים בטופס זה תינתן המשמעות הנתונה להם בהוראות למשתתפים, אלא אם נקבע מפורשות   .11

 אחרת.

בות ערבות בנקאית בסכום,  מצ"ב להצעה זו כל המסמכים והאישורים הנדרשים בתנאי המכרז, לר .12

 בתנאים ולתקופה כמפורט בהזמנה להגיש הצעות ותנאי המכרז.
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 אמת.  -זהו שמי, זו חתימתי וכל האמור בתצהיר זה  .13

 
     ______________                                         

 המצהיר   חתימת
 

 _______________ 
 תאריך            

 
 
 
 

 אישור
 

מאשר   במשרדי  הנני   ,__________________ עו"ד  בפניי,  הופיע   ______________ ביום  כי  בזה 

שברחוב _______________________, מר/גב' ___________________,  זיהה/תה עצמו/ה על ידי  

כן   לא  שאם  האמת  את  להצהיר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה  ולאחר    ____________ שמספרה   ת.ז. 

 ים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני. יהיה/תהיה צפוי/ה לעונש

 
  ____________,עו"ד                        
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 'דנספח 

 
 לכבוד

 באר יעקב  עיריית
 

   עירייההדרישות מענה המציע להתאמת המערכת ל

ביחס לכל דרישה המפורטת בטבלת "דרישות המערכת" להלן, המציע יציין את התייחסותו באופן   .1

 הבא: 

 התאמת המערכת לדרישה במועד הגשת ההצעה:   .1.1

 במידה והמערכת עונה על הדרישה במלואה במועד הגשת ההצעה יסמן "כ" )כן(.    .1.1.1

 במידה והמערכת עונה על הדרישה באופן חלקי יסמן "ח" )חלקי(.   .1.1.2

 במידה והמערכת לא עונה על הדרישה במועד הגשת ההצעה יסמן "ל" )לא(.  .1.1.3

 התאמת המערכת לדרישה: פעילות נדרשת ל .1.2

 "ק". במידה היכולת קיימת יסמן   .1.2.1

 במידה ונדרשת התאמה ללא צורך בביצוע פיתוח יסמן "נ".  .1.2.2

 במידה ונדרש פיתוח יסמן "פ". .1.2.3

 יישום הדרישה בפרויקטים דומים בעבר:   .1.3

 במידה והדרישה יושמה בפרויקטים אחרים יסומן "מ".  .1.3.1

 במידה ויושם באופן חלקי יסומן "ח".  .1.3.2

 במידה והיכולת טרם יושמה יצוין "ט".   .1.3.3

-3)  נקודות לכל קריטריון  3-0טבלת "דרישות המערכת" יהיה בטווח של  הניקוד לכל דרישה ב .2

התאמה חלקית/ התאמה ללא פיתוח/  -2תאמה מלאה/יכולת קיימת/ יישום בפרויקטים דומים, ה

 היעדר התאמה/נדרש פיתוח/ יכולת טרם יושמה(.  -0יישום חלקי,  
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 תכונה נושא מס"ד
התאמת  
מערכת 
 לדרישה 

פעילות נדרשת  
להתאמת  
 המערכת

יישום 
 םקוד

המערכת תעמוד בדרישות ורגולציה   רגולציה  1 .12
       לה תהיה מחוייבת העירייה. 

13. 4 
אבטחת  

 מידע 

 Activeהמערכת תאפשר חיבור ל  
Directory   ארגוני לקביעת

       משתמשים והרשאות 

14. 5   

המערכת תאפשר גישה לניהול 
הרשאות, סיסמאות וזיהוי  

 Single Signמשתמשים באמצעות 
On - SSO       

15. 6   

המערכת תכלול מנגנון לקביעת  
סיסמאות בהתאם למדיניות אבטחת  

המידע הארגונית ודרישות רשות  
הסייבר )לדוגמא: מינימום תווים,  

שילוב של אותיות, מספרים וסימנים  
       מיוחדים( 

16. 7   

המערכת תכלול מנגנון החלפת 
סיסמאות כולל התראות על החלפת  

סיסמה בהתאם למדיניות אבטחת  
       מידע ארגונית ושחזור סיסמה

17. 8   
עבור   DRהמערכת תכלול יישום  

שירותים המופעלים בענן )יש לפרט  
       וספק השירותים(  DRאת מקום אתר  

ניהול   9 .18
 שינויים 

תיעוד פנימי בדבר ביצוע עדכוני פרטי  
המיידע במערכת, כולל תיעוד פרטי  

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

19. 1
0 

ממשק 
 משתמש

  Browserממשק מערכת מבוסס 
התומכים בדפדפנים נפוצים דוגמת  

Microsoft Edge, Google 
Chrome, Firefox בהכרח  ו

       chromiumבדפדפנים מבוססים  

20. 1
בעברית   Tool tipפקדי מערכת יכלול    1

       להסבר על הפקד. 

21. 1
2   

המערכת תתמוך בקליטת נתונים  
מימין לשמאל ולהיפך כולל שילוב של  

       טקסט בעברית עם טקסט באנגלית 

22. 1
3   

המערכת תאפשר הגדרת שדות חובה  
המערכת מטעם על ידי מנהל 

העירייה.  שדות חובה יסומנו  
במערכת באופן מודגש על מנת 

       לאפשר את זיהויים בקליטת הנתונים 

23. 1
ייעשה שימוש אחיד במושגים    4

       ובשמות פקדים לפעולות זהות.
24. 1

  Webגישה לנתונים באמצעות יישום    5
       PlugInתתאפשר ללא צורך בהורדת  
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 תכונה נושא מס"ד
התאמת  
מערכת 
 לדרישה 

פעילות נדרשת  
להתאמת  
 המערכת

יישום 
 םקוד

25. 1
6   

המערכת תכלול תמיכה מלאה 
ביישומי מובייל בסביבות הפעלה  

שונות לרבות מחשבי לוח טלפונים  
       חכמים 

26. 1
7   

המערכת תאפשר בניית תפריט 
מותאם משתמש והגדרת סוגי  

       משתמשים בעלי הרשאות שונות. 

27. 1
משתמש לא יראה פקדים או מסכים     8

       שאין לו הרשאה אליהם. 

28. 1
9   

המערכת תאפשר עבודה במערכת 
 longבזמן ביצוע פעולות מתמשכות )

transactionכגון הפקת דו"ח )       

29. 2
0   

המערכת תכלול חיווי על התקדמות  
ביצוע בפעילויות שאורכות זמן  
לדוגמא בביצוע דו"ח של אלפי  

של התקדמות   Barישויות יוצג 
       התהליך וזמן משוער לסיום ההפקה. 

30. 2
1 

תחקור  
ותשאול  

 נתונים 

מחולל שאילתות דינמי אשר  יתופעל  
בצורה הפשוטה ביותר ויהיה נגיש  

לעבודה לכל המשתמשים על פי  
הרשאה. מחולל שאילתות יכלול  

לפחות אפשרויות של  
AND,OR,LIKE,IS, NOT   ,>< ,= ,

.)(,%,_,>=,>,<=,<       
31. 2

ניתן יהיה לבצע שאילתה על מספר     2
       ישויות במקביל 

32. 2
המערכת תאפשר חיפוש יישות עפ"י     3

       מספר מילים לאיתור  

33. 2
4   

המשתמש יוכל לקבוע את  
הפרמטרים לשאילתה, באופן פשוט  

       וקל, מתוך כל שדות המידע הקיימים  

34. 2
5   

המערכת תאפשר איתור בתשאול  
מספר בית   Xחופשי לדוגמא "כתובת 

Y  גוש" ,"X  חלקהY  של ישויות "
המקושרות לנתון לדוגמא: תיקי  

       בניין, בקשות, תמרורים וכיוב'

35. 2
המערכת תאפשר ביצוע חיפוש של כל     6

       נתון שהוזן למערכת 
36. 2

המערכת תאפשר חיפוש ואיתור של     7
       חלק ממחרוזת טקסט 

37. 2
8   

ביצוע שאילתות/חיפוש/הפקת דוחות  
הקיים במסד יתאפשר על כל נתון 

       הנתונים 

38. 2
9   

הגדרת הפרמטרים לחיפוש שיוצגו  
למשתמש תהיה גמישה לקביעה  
ושינוי ע"י מנהל המערכת מטעם 

       הוועדה.  
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 תכונה נושא מס"ד
התאמת  
מערכת 
 לדרישה 

פעילות נדרשת  
להתאמת  
 המערכת

יישום 
 םקוד

39. 3
המערכת תאפשר חיפוש טקסטואלי     0

       במידע שהוזן 
40. 3

  המערכת תאפשר חיפוש של יישות   1
       עפ"י מספר רב מילות מפתח  

41. 3
2   

ניתן יהיה לשמור שאילתות ולאפשר  
למשתמשים אחרים להשתמש בהן,  

 בהתאם להרשאה 
      

42. 3
המערכת תאפשר הצגת תוצאת    3

       GISשאילתה באמצעות מערכת ה 

43. 3
5 

דוחות  
ומסמכים  
המופקים  
 מהמערכת 

המערכת תכלול מחולל דוחות 
הרשות יצירת שיאפשר למשתמש  

דוחות ומסמכים.  מחולל הדוחות  
יאפשר גישה לשדות מידע במערכת,  

       הגדרתם, הגדרת תנאים 
44. 3

המערכת תאפשר עיצובם של דוחות     6
       ומפות בהתאם לדרישות העירייה 

45. 3
7   

דוחות המערכת יתבססו על תבנית  
קבועה שתכלול כותרת עליונה 

תאריך  ותחתונה, מספר עמודים, 
הפקה, שם משתמש מפיק, פרמטרים  
שנבחרו לתשאול, חיתוך עמודים נכון  

במקרה של גלישת טבלה לעמודים  
נוספים, חזרה על שורת הכותרת של  

       הטבלה במעבר עמודים. 
46. 3

משתמש המערכת יוכל לקבוע את     8
       השדות שיכללו בדו"ח 

47. 3
9   

ניתן יהיה להגדיר דוחות מראש אשר 
ישמשו את כלל משתמשי המערכת  

 בהתאם להרשאה.  
      

48. 4
0   

תוצאת הדוחות תהייה ניתנת 
 ,XLS,XMLלשמירה בפורמטים 

PDF, DOC, XLSX, DOCX 
      

49. 4
2   

מסמכים שיופקו מהמערכת יהיו  
ניתנים לעיצוב על ידי הוועדה )לוגו,  

       הדגשה, קו תחתי וכיוב'(. 

50. 4
3   

הגדרת פלטים של המערכת  
לפרוטוקול של רשות תמרור תבוצע  

       WORDבאמצעות תבניות 

51. 4
4   

המערכת תאפשר עבודה במערכת 
לאחר הפקת המסמך מבלי שיהיה  

 צורך בסגירתו 
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התאמת  
מערכת 
 לדרישה 

פעילות נדרשת  
להתאמת  
 המערכת

יישום 
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52. 4
5   

הפקת מכתבים ומסמכים מהמערכת  
תאפשר שילובם של תמונות  

 ומסמכים 
      

53. 4
6   

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

 )דו"ח למנהלים(. 
      

54. 4
7   

יכולת להצגת כל דו"ח על המסך 
בטרם הדפסתו ויצוא נתונים לאקסל   

Word   ואחרים יכלול העברת נתוני
       כותרות ושמירה על עיצוב הדו"ח. 

55. 4
המערכת תאפשר שילוב של     8

Dashbord בדו"חות ותמונות       

56. 5
0   

המערכת תאפשר הצגה של תוצאות  
דו"ח המופק מרכיבי המערכת על גבי  

המוצע    GISמפה באמצעות רכיב ה 
       חלק מהפתרון.

57. 5
2 

ניהול  
 מסמכים 

מסמכים,  המערכת תאפשר אירכוב
תוכניות, תמונות אינטגראלי 

במערכת ושיוכם לישות גיאוגרפית,  
כולל סריקת מסמכים, תמונות,  

פקסים או קבצים אחרים כולל קבצי  
Microsoft Office  . 

      

58. 5
3   

המערכת תאפשר הצגת תצוגה 
מקדימה של קבצים המקושרים 

       לישויות במערכת  

59. 5
4   

מסמכים המופקים מהמערכת 
יישמרו בארכיב המסמכים של 

       היישות המקושרת למסמך. 

60. 5
5   

המערכת תאפשר איתור תמונות/  
מסמכים מכל רכיבי המערכת 

המקושרות לנתון של גוש וחלקה/  
       מבקש וכד' 

61. 5
6   

  Meta Dataהמערכת תכלול ניהול 
של מסמכים ותאפשר איתור מאפייני  

       MetaDataמסמכים בתשאול שדות 

62. 5
7   

המערכת תאפשר תשאול מידע 
המופיע במסמכים סרוקים מסוג  

PDF       

63. 5
8   

למערכת ממשק להפעלה ישירה של  
סורק לסריקת מסמכים וקישורם 

 ליישויות המנוהלות במערכת.
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 המערכת
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64. 5
 ממשקים  9

המערכת תאפשר הגדרה ויצירת  
 APIממשקים מבוססי 

(Application Programming 
Interface  מהמערכת המוצעת )

למערכות אחרות הפועלות בארגון:  
       פיננסית כגון מערכת גביה, מערכת 

65. 6
0   

למערכת ממשקים מלאים ליישומי  
Office  לרבות יישוםWord    לחילול

ליבוא   Excelמסמכים ועריכתם/ 
לניהול   Outlookוייצוא נתונים/ 

       יומנים 

66. 6
1   

יכולת מהירה וידידותית למשתמש 
להורדת נתונים מהמערכות לגיליון  

 Microsoftחישובים אלקטרוני 
Excel       

67. 6
2   

יכולת מהירה וידידותית למשתמש 
לשילוב נתונים מהמערכות להנפקת  

מכתבים ממעבד תמלילים  
Microsoft Word       

68. 6
 תיעוד  3

המערכת תסופק עם מדריך למשתמש  
בעברית לאחזור ומידע וקליטתו  

       במערכת 

69. 6
4   

תיק למנהל מערכת )הגדרת  
פרמטרים והגדרות מערכתיות, 

 משתמשים, הרשאות וכו(. 
      

70. 6
5   

המערכת תכלול תיעוד בכתב של 
התיעוד יכלול  -בסיס הנתונים

ישויות, קשרים בין ישויות, שדות  
ופרוט מאפייני כל יישות.  פרוט  

השדות בבסיס נתוני המערכת יכלול:  
כותרת השדה, סוג השדה, גודלו  
תכולת וקשריו ושימוש הנתונים  

       ובישום/ מערכת.   

71. 6
6   

המערכת תכלול תיעוד ליישום 
לקבלת    APIממשקים לרבות תיעוד 

 מידע מהיישומים 
      

72. 6
7   

המערכת תכלול תיעוד של תגיות  
לצורך עריכת דוחות מערכת  

 . Wordהמופקים באמצעות 
      

73. 6
8 

ניהול  
מערכת  

GIS 

תאפשר תצוגת מידע   GISמערכת ה 
לעובדי הרשות, מתכננים, גורמי  

מקצוע ותושבים בהתאם למנגנון  
 ההרשאות. 
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74. 6
9 

המערכת תהיה רספונסיביית   
למערכות ההפעלה הנפוצות ולכל  

 PCאביזרי הקצה הנפוצים לרבות 
סמארטפונים, טאבלטים וכל אביזר  

       קצה נפוץ אחר 

75. 7
0 

מערכת המידע תכלול אפשרויות    
ניהול מערכת על ידי עובד שיוכשר על  

 GISידי הספק לניהול מערכת 
ולביצוע פעילות כגון: עדכון שכבות  

מידע, הגדרות לביצוע פעילויות,  
       הוספת כלים  

76. 7
1 

אפשרות לניהול משתמשים תתאפשר    
       על ידי העירייה ועל ידי הספק

77. 7
2 

תאפשר למנהל המערכת  המערכת   
להגדיר חוק לקשר בין ישות  

גיאוגרפית לישות אחרת ובין ישות  
       לטבלת נתונים. 

78. 7
3 

המערכת תאפשר שילוב של שירותי     
מיפוי חיצוניים כחלק משכבות  

 WMS/ WFS/ Arcהמידע כגון  
GIS Server   ,ועדות לתכנון ובניה (

תאגיד המים, מהל התכנון, מרכז 
       למיפוי ישראל משרדי ממשלה וכד'( 

79. 7
4 

המערכת תאפשר ניהול ותצוגה    
   Meta dataלמשתמש הקצה של  
ובכלל    19115 לשכבה בהתאם לת"י 

זה: תאריך עדכון, מקור המידע ועוד.   
משתמש המערכת יוכל לבצע חיפוש  

       . Meta Dataבהתאם לנתוני 
80. 7

5 
יאפשר תשאול    Meta Dataמנגנון ה   

       מסד הנתונים והפקת המידע בדוחות. 

81. 7
6 

המערכת תכלול רכיב להתקנה   
מקומית לעבודה במשבר תקשורת.   

לשעת חירום יכלול את   GISרכיב ה 
כל המידע המנוהל ברגיעה ויאפשר 

ביצוע שאילתות, חיפושים  
והתמקדויות בצורה פשוטה בהתאם  

       לדרישות הרשות. 

82. 7
7 

המערכת תאפשר יצירת יישומי מפה    
על פי נושא בנוסף ליישום המרכזי של  

הרשות. היישומים יציגו את המידע  
       ללא שכפול מידע  GISמשירותי 

83. 7
8 

המערכת תכלול אפשרות לביצוע    
קליטת נתונים בסקרי שטח  

באמצעות המערכת והזנת מידע 
גיאוגרפי, אלפא נומרי ותמונות  

       מטלפונים חכמים.המצולמות 
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84. 7
9 

המערכת תאפשר ייצוא נתונים   
לקובץ   GISהמנוהלים במערכת ה  

       DWGבפורמט 

85. 8
 הרשאות  0

המערכת תכלול מנגנון הרשאות  
שיאפשר תצוגה של שכבות בהתאם  

להרשאות משתמש ו/או קבוצת 
       משתמשים.   

86. 8
2 

מנגנון ההרשאות יאפשר ניהול    
הרשאות לתצוגת שכבות מידע, כלי  

       מערכת, יכולות לבצע חיפושים ועוד.  

87. 8
3 

מנגנון ההרשאות יאפשר תצוגת    
תבניות להפקת מפה בהתאם 

       להרשאת משתמש 

88. 8
4 

  

המערכת תאפשר למנהל המערכת  
הפקת דוחות פעילות.  הצגה לכל  

משתמש את הכניסות שבוצעו בחתכי  
 זמן שונים, משך פעילות באתר וכיוב' 

      

89. 8
5 

ניהול  
 שכבות  

המערכת תאפשר הוספה, עדכון  
ומחיקה של שכבות באופן עצמאי על  

       ידי מנהל המערכת מטעמה. 

90. 8
6 

המערכת תאפשר ניהול קבצי   
אורתופוטו, מפות בסיס ורסטרים ב  

Tiles  ותאפשרcashing   של שכבות
       בסיס ורסטרים לתצוגה מהירה. 

91. 8
7 

משתמש המערכת יוכל לשנות את    
סדר השכבות המוצג )להעלות 

       ולהוריד את סדר השכבה( 

92. 8
8 

המערכת תאפשר ניהול של שכבות    
הירארכי וחלוקתן לנושאים.  באופן  

המערכת לא תגביל את רמות 
ההירארכיה  ותאפשר הצגה גרפית  

       של החלוקה )עץ נושאים(. 

93. 8
9 

יכולת להגדיר שכבה להדלקה   
המאגדת מספר שכבות מסוגים 

שונים לדוגמא הדלקת שכבת 
התראות תדליק בו זמנית שכבת 

התראות קוויות, נקודיות  
       ופוליגונליות. 

94. 9
0 

המערכת תאפשר למנהל המערכת    
הגדרת תוויות הכוללת שליטה על  

 / out beyondספי תצוגה משתנים )
in beyond   מיקום, גודל, המרחק ,)

וזווית הסיבוב בינו לבין היישות  
ותוכן התווית תהיה ו/או על בסיס  

 labelערך, טווח ערכים, 
expressions   ב-VBScript,       
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Jscript, Paythone  ותאפשר שרשור
ערכים משדות שונים ו/או ערכים 
מוגדרים אחרים. )הפקת תוויות  

תתאפשר בעברית, בערבית  
מו כן המערכת תאפשר  ובאנגלית(. כ

 לשכבות.  Tooltipיצירת 

95. 9
1 

מערכת תאפשר לרשות הגדרת   
סימבולוגיה מותאמת על פי דרישת  
מנהל המערכת כולל תמיכה מלאה  

עפ"י ערך ייחודי, הצגת   בסימבולוגיה
מפת חום, הצגת ערך ייחודי, הצגה  

עפ"י טווח ערכים, ספי תצוגה 
(   out beyond / in beyondמשתנים )

       גרפים מסוגים שונים. 

96. 9
2 

מערכת תאפשר לרשות הגדרת   
של ערך ייחודי ו/או   סימובלוגיה

עד ( לישויות    -קטגוריה של ערכים )מ 
בהתאם לנתון אלפא נומרי )אחד או  

יותר( שיוגדר בשכבה או במסד 
       הנתונים 

97. 9
3 

  
המערכת תאפשר הגדרת בררת מחדל  

 לשכבה כשקופה ומידת השקיפות 
      

98. 9
4 

המערכת תאפשר הצגת מקרא   
שכבות דינאמי, כלומר הצגה של 

       מקרא בהתאם למוצג במפה. 

99. 9
5 

המשתמש יוכל להגדיר שכבות מידע    
קבועות שיוצגו עם עליית המערכת  

ושכבות אלה יישמרו בכל טעינה של  
       המערכת. 

100. 9
6 

הפקת  
 מפות 

המערכת תאפשר הפקת מפות 
       בפורמטים שונים  

101. 9
7 

הפקת המפות תכלול הגדרה דינאמית    
המידה להדפסה,  של גודל הדף, קנה 

בחירת הכותרת ואלמנטים נוספים  
)קנ"מ, חץ צפון,מקרא וכיו"ב(.  

המערכת תתמוך בגדלי דף שונים  
       . A0כולל הפקה בגודל  

102. 9
8 

הפקת המפה תכלול מקרא שיכיל את    
       המידע המופק במפה.   

103. 9
9 

תבנית הפקת המפה תהיה גמישה    
בהתאם לצרכי הרשות.  הרשות תוכל  
להגדיר את אופן עיצוב תבנית המפה:  

לדוגמא: מיקום כותרת, מיקום  
       תאריך, לוגו, קנ"מ וכיוב' 
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104. 1
0
0 

המערכת תאפשר הגדרת תבניות    
ייעודיות לצרכים שונים.  התבנית  

תגדיר באופן קבוע את השכבות  
לדוגמא בתבנית תאום  המוצגות כך 

תשתיות יוצגו שכבות: כבישים, 
       מבנים, תשתיות וכד'. 

105. 1
0
1 

המערכת תאפשר להדפיס מפות גם    
 עבור גודל דפים לא סטנדרטי. 

      

106. 1
0
2 

המערכת תאפשר הדפסה ויצירת    
של מפה הכוללת שכבות   PDFקובץ 

נבחרות, מקרא, מערכת  
קואורדינטות, הערות קבועות, 

הערות משתנות בהתאם לשכבה 
       ומפת הבסיס המוצגת. 

107. 1
0
3 

המערכת תאפשר חלוקה לגיליונות    
באופן פשוט וקל. החלוקה לגיליונות  

תתבצע  אוטומטית ע"י המערכת 
בהתאם להגדרות קנה המידה וגודל  

תהיה אפשרות לשינוי ידני של  הדף. 
       החלוקה ע"י המשתמש.

108. 1
0
4 

המערכת תאפשר הדפסה למדפסת     
 JPG/PDFו/או לקובץ 

      

109. 1
0
5 

המערכת תכלול מנגנון ליצירת   
הערות קבועות בהתאם לשכבות  

המוצגות במערכת כך לדוגמא 
בתצוגת אורתופוטו תתווסף הערה כי  

"האורתופוטו הינו מגיחה שבוצעה  
בתאריך.....".  המערכת תכלול מנגנון  

שיאפשר למנהל המערכת מטעם 
       הרשות קביעה של ההערה המוצגת. 

110. 1
0
6 

דוחות  
 וטפסים 

המערכת תכיל מחולל דוחות אשר 
יאפשר למשתמש להפיק דוחות  

       בצורה גמישה, קלה ופשוטה. 
111. 1

0
7 

הפקת דוחות תתאפשר על נתוני    
 שכבה אחת או יותר בכל דו"ח

      

112. 1
0
8 

הדוחות יתבססו על תבנית קבועה    
שתכלול כותרת עליונה ותחתונה,  
מספר עמודים, תאריך הפקה, שם 
משתמש מפיק, פרמטרים שנבחרו  

לתשאול, חיתוך עמודים נכון במקרה  
של גלישת טבלה לעמודים נוספים,  

חזרה על שורת הכותרת של הטבלה  
       במעבר עמודים. 



 

 

 באר יעקב  עיריית
 05/22 : מכרז פומבי  מס' 

 לביצוע סקרי שטח לאיסוף נתונים ומתן שירותי התקנה והטעמה מכרז
 GIS - של מערכת מידע גיאוגרפית

 

 
 ___________________________)חתימה וחותמת( לעיל  בזאת, כי קראנו,  הבנו ואנו מסכימים לאמורחתימתנו מאשרת 

  
 157מתוך  38עמוד 

 

                                   

 תכונה נושא מס"ד
התאמת  
מערכת 
 לדרישה 

פעילות נדרשת  
להתאמת  
 המערכת

יישום 
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113. 1
0
9 

ניתן יהיה להגדיר דוחות מראש אשר   
ישמשו את כלל משתמשי המערכת  

 בהתאם להרשאה.  
      

114. 1
1
0 

המערכת תאפשר שילוב בדוחות של    
 מידע מילולי, מפה, גרפים, תמונות 

      

115. 1
1
1 

תצוגת  
 המפה 

למנהל המערכת מטעם הרשות תהיה  
גישה להגדרה ושינוי של הגדרות  

כרטוגרפיה בהתאם לדרישת הרשות,  
שמות שדות ומאפיינים שיוצגו  

       לישויות המערכת. 

116. 1
1
2 

 Rotateהצגת יישויות תאפשר סיבוב   
מוצגת בהתאם לישות   של יישות

אליה היא מקושרת כך לדוגמא הצגת  
מגוף תהיה בהתאם לזוית תנוחת  

       הקו אליו הוא מקושר 
117. 1

1
3 

המשתמש יוכל לשנות את קנ"מ    
התצוגה הן ע"י כפתורי התמקדות  

       והן ע"י קביעת הקנ"מ.  

118. 1
1
4 

המערכת תאפשר ניהול קבצי   
, מפות בסיס ורסטרים ב  אורתופוטו

Tiles  המערכת תאפשר ניהול והצגה .
משנים שונות  של אורתופוטו

ותאפשר יכולת השוואה בין תקופות.  
כמו כן המערכת תאפשר ניהול  

       ותצוגה של צילומים אלכסוניים.  

119. 1
1
5 

המערכת תאפשר למשתמש להוסיף    
שכבות מידע ממקור חיצוני כדוגמת  

רסטר מעוגן   SHP ,DWGקובץ 
(ECW, MrSID, JPG, TIF GeoTIF   

(, World filesותמיכה בקבצי עולם 
נתונים מקובץ אקסל בדיוק  

ובקואורדינאטות הנכונות. הפעולה  
       תתאפשר בהתאם להרשאה. 

120. 1
1
6 

המערכת תאפשר למשתמש לבצע    
שיתוף של המפה עם גורמים  

 חיצוניים 
      

121. 1
1
7 

התצוגה והכיתובים יותאמו באופן    
 אוטומטי לקנ"מ המשתנה 

      

122. 1
1
8 

המערכת תאפשר יצירת תוויות    
בצורה מיטבית כולל הצגת תווית  

במספר שורות  ותאפשר שרשור 
טקסט מיתוך שדות ו/או על פי ביטוי  

(expression )       
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123. 1
1
9 

המערכת תאפשר למשתמש לקבוע    
את שקיפות השכבה ולהגדיר שקיפות  

       לכל שכבה בנפרד 

124. 1
2
0 

ניווט נוחים  המערכת תכלול כפתורי   
לשימוש כולל חזרה ל"זום" קודם  
וזום כללי. קביעת הפקדים שיהוו  

חלק מהמערכת תסוכם בשלב אפיון  
       המערכת. 

125. 1
2
1 

המערכת תאפשר למשתמש להוסיף    
הערות טקסט והוספת צורות על גבי  

המפה כולל שמירתם לשימוש מאוחר  
       והדפסתם.  sessionגם בכניסה ל  

126. 1
2
2 

המערכת תאפשר מדידת מרחק    
 ושטחים. 

      
127. 1

2
3 

המערכת תאפשר למשתמש לשמור    
את מצב תצוגת השכבות לטובת 

       יותר.כניסה במועד מאוחר 

128. 1
2
4 

המערכת תאפשר למשתמש לשמור    
את תיחום המפה לטובת שימוש  

 עתידי 
      

129. 1
2
5 

המערכת תאפשר יצירת תויות   
Labels   ליישויות שמקורם בבסיסי

נתונים של יישומים המתממשקים 
       GISלמערכת 

130. 1
2
6 

  המערכת תאפשר הצגת קבצי רסטר  
מעוגנים בעץ השכבות או טעינה של  

       .On The Flyקבצי רסטר מעוגנים 

131. 1
2
7 

אחזור  
מידע,  

שאילתות  
 וחיפושים 

המערכת תאפשר בביצוע התמקדות  
הנמצאת בשכבה אחת או    ביישות

יותר כך לדוגמא ניתן יהיה באיתור  
כתובת לאתר יישויות משכבת מספרי  
בתים ומשכבת הרחובות. כמו כן ניתן  

יהיה להתמקד ביישות מיתוך טבלת  
       נתונים.  

132. 1
2
8 

יכולות לייצר שכבה זמנית של טווחי    
( על בסיס BUFFERהרחקה )

יכולת  אובייקטים/ שכבות במפה + 
        . SHP שמירה של השכבה בקובץ

133. 1
2
9 

המערכת תאפשר איתור עפ"י הזנת    
והעתקה של   Y  –ו  Xנתון קורדינטה  

  Clipboardקורדינטות מהמפה ל 
       בצורה פשוטה. 

134. 1
3
0 

המערכת תאפשר ביצוע חיפושים   
בצורה חופשית לרבות הקלדה של  

      ", חיפוש  Yחלקה  X"חיפוש לפי גוש 
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  Xלפי מספר נכס, חיפוש לפי "רחוב 
 " ועוד. Yמספר בית  

135. 1
3
1 

משתי   GISחיפוש מידע במערכת ה   
)לדוגמא הרחוב   שכבות נפרדות 

משכבת הרחובות ומספר הבית  
       משכבת מספרי הבתים ( 

136. 1
3
2 

בחירה לפי אופן החיתוך בין שתי    
מוכל מכיל, יושב   - השכבות נבחרות

 select by locationמדויק 
      

137. 1
3
3 

המשתמש יקבל מידע על אובייקט    
במפה, בהצבעה ולחיצת עכבר.  

שיוצג, ייקבע עבור כל שכבה  המידע 
בנפרד, ע"י מנהל המערכת מטעם 

הרשות ויהיה ניתן לשינוי. בכל אחת  
מסוגי הפעילויות )הצבעה/ לחיצת  

עכבר( ניתן יהיה להגדיר את המידע  
       המוצג. 

138. 1
3
4 

המידע שיוצג יהיה ע"פ שמות השדות    
כפי שהם מופיעים בטבלאות בסיסי  

הנתונים ו/או ב"שם  
       (.Aliasלתצוגה") 

139. 1
3
5 

  

בתשאול יישות ניתן יהיה להפעיל  
לינק להפעלת יישומים המותקנים  

 וביישומי "ענן"   DeskTopבעמדת 
      

140. 1
3
6 

המערכת תאפשר   -בחירה לפי מיקום    
הצגת אובייקטים ממספר שכבות  

מידע הנמצאים בתחום מוגדר 
מאובייקט נבחר, או מנקודה נבחרת  

המפה. השאילתה תאפשר על 
למשתמש לבחור אובייקט במפה, או  

לסמן מיקום ע"ג המפה ולהגדיר  
, רדיוס או פוליגון  Bufferתחום )

       תוחם( בשרטוט או בהגדרת מרחק.  

141. 1
3
7 

ישולב מחולל  GISבמערכת ה   
שאילתות שיאפשר בצורה הפשוטה  
ביותר תשאול שכבבה אחת או יותר  

ויהיה נגיש לעבודה לכל המשתמשים 
       על פי הרשאה. 

142. 1
3
8 

המשתמש יוכל לקבוע את    
הפרמטרים לשאילתה, באופן פשוט  

וקל, מתוך כל שדות המידע  
       הקיימים. 

143. 1
3
9 

ולאפשר  ניתן יהיה לשמור שאילתות    
למשתמשים אחרים להשתמש בהן,  

       בהתאם להרשאה.
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144. 1
4
0 

בכל מקרה בו תוצאות הבחירה   
תוצג   -ייכללו יותר מאובייקט אחד  

למשתמש רשימת האובייקטים והוא  
יוכל לצפות במידע על כל אחד מהם  

       על פי בחירתו או הרשאתו.

145. 1
4
1 

יתאפשר חיפוש על כל הנתונים   
הקיימים בבסיס הנתונים. הגדרת 

הפרמטרים לחיפוש שיוצגו למשתמש 
תהיה גמישה לקביעה ושינוי ע"י  

       מנהל המערכת מטעם הרשות. 

146. 1
4
2 

 ממשקים 

- המערכת תהיה בעלת ממשק דו
כיווני למערכות המידע המוצעות  
ומערכות מידע ברשות, הפועלות  

בסביבת "ענן" ומערכות הפועלות  
בהתקנה מקומית. התממשקות בין  

למערכות מידע  GISמערכת ה 
אחרות תהיה דו כיוונית כך  

  GIS-שיתאפשר, לדוגמא, ממערכת ה
העירונית לצפות בנתוני הגבייה  

ולהיפך )מתוך מערכת הגביה ניתן  
  GISיהיה להפעיל את מערכת ה  

       ולהתמקד בנכס(. 

147. 1
4
3 

תאפשר הצגת שכבות   GISמערכת ה   
שכבות שמקורן בנתונים   -נושאיות 

במערכות מידע   On lineהמתעדכנים 
 משיקות והגדרת סימבולוגיה

בהתאם למידע אלפא נומרי. לדוגמא  
, הצגת  CRMהצגת פניות ממערכת 

פניות בסימבולוגיה שונה בהתאם 
לאופי הפניה, הצגת גודל הסימבול  

בהתאם לקריטריון של דחיפות ועוד.  
הצגת שכבות נושאיות תתאפשר 

 Webו   Viewsבאמצעות יצירת 
Services   בהתאם למאפייני הדרישה

היישום    או גישה ישירה לטבלאות
       המשיק 

148. 1
4
4 

המערכת תאפשר תצוגת שכבות מידע    
מנתונים שיטענו ליישום. טעינת  

הקבצים תתאפשר מקבצי ,  
XLS,TXT, CSV,XLSX   .

לדוגמא: טעינת קובץ עם נתוני  
, הצגת נתוני תושבים קוארדינטות

באופי כמותי/ עפ"י פרמטר/ מסוכם  
לאחר טעינת קובץ תושבים למערכת  

GIS   .הכולל את כתובות התושבים
מנהל המערכת יוכל לבצע טעינה  
שתשמר כחלק מנתוני הפרוייקט  

      ולהגדיר הרשאות צפיה.   משתמש 
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קצה שאיננו מנהל מערכת יוכל לבצע  
את הטעינה לשימושו בלבד ו/או  

 שתף את המידע עם משתמש אחר.ל

149. 1
4
5 

המערכת תאפשר הוספת שכבות    
מידע משירותי מיפוי של גופים 

 ,WFSאחרים )לדוגמא באמצעות  
WMS ,כגון: מרכז למיפוי ישראל )

תאגיד המים, ועדות לתכנון ובניה,  
עיריות, מינהל התכנון, משרדי  

       ממשלה 

150. 1
4
6 

ניתן יהיה להתמקד למפה בפשטות    
מכל מודול שמוצע ברכיבי ההצעה  
ומיישום המופעל ברשות, בהתאם 
לערכים כגון: כתובת, גוש/ חלקה,  
קורדינטות, אובייקט, נתון אלפא  

       נומארי ועוד. 

151. 1
4
7 

המערכת תאפשר הפקה של דו"חות    
שנוצרו במערכת משיקה על גבי  

 GISמערכת ה 
      

152. 1
4
8 

תאפשר קבלת נתונים   GISמערכת ה   
ממערכת מופעלת   APIבממשק 

       בארגון והצגת המידע על גבי המפה 

153. 1
4
9 

  

תדע לספק מידע   GISמערכת ה 
למערכת משיקה בהתאם לפניה  

שתתקבל לדוגמא החזרת ישויות  
הגדרת  -הקימות בגוש/ חלקה 

הממשקים תבוצע על ידי הרשות עם  
 הקמת המערכת ובשלב התחזוקה 

      

154. 1
5
0 

תהווה מערכת   GISמערכת ה   
אינטגרטיבית שתאפשר תצוגה  

גיאוגרפית וניתוח מידע ממודולים  
שונים המסופקים על ידי המציע  

ומערכות הרשות.  כך לדוגמא 
המערכת תאפשר הצגה גיאוגרפית  

של כל החלקות בהם לא נוצלו זכויות  
בניה ו/או לא מומשו זכויות הבניה  

בפועל ו/או הצגת כל הנכסים לפי  
שימוש צו הארנונה, קטגוריות 

בעלויות, חייבים, רישום או פילוח  
אלפא נומרי אחר לפי דרישת 

העירייה. הגדרת התצוגה הינה חלק  
מהגדרות המערכת וכלולה בהצעת  

       המציע. 
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155. 1
5
1 

המערכת תאפשר מתוך מסך פרטי    
הפעלת יישום/ אפליקציה/    יישות

לינק הכולל פרמטר לדוגמא מתוך  
מסך חלקה הפעלת אתר הוועדה  

וקבלת מידע על החלקה שנבחרה/  
הפעלה של לינק לקובץ תמונה 

שמאוחסן בשרת הרשות או בשירותי  
       "ענן" 

156. 1
5
2 

המערכת תאפשר הפעלה של מערכת    
לצילום אלכסוני ומודל תלת מימדי.   

הפעלת היישומים תבצע התמקדות  
אוטומטית בהתאם למקום הצבעה  

       .GISבמפת ה 

157. 1
5
3 

 googleמערכת תאפשר ממשק ל   
street view  הפעלת יישום .Google 

Street View  תבצע התמקדות
למיקום מבוקש באמצעות הצבעה  

       .GISבמערכת ה 
158. 1

5
4 

המערכת תאפשר שיתוף נתוני    
מיקום.  המערכת תאפשר להעביר  

       את נתוני המיקום למערכות אחרות  

159. 1
5
5 

המערכת תאפשר תיחום אזור   
)פוליגון או רדיוס(  ושליפת נתונים על  

פי הכתובות / זיהוי גיאוגרפי.  כמו  
כן, המערכת תכין רשימת אוכלוסיה  

בתחום הנבחר למשלוח הודעות  
SMS .       

160. 1
5
6 

קליטה  
ועריכת  
 נתונים 

המערכת תכלול מנגנון להזנת 
עדכונים עדכון הנתונים יוגבל לפי  

הרשאה. המערכת תגבה את הנתונים  
לפני העדכון ותהיה אפשרות לחזור  

       ( undoלמצב המוצא )
161. 1

5
7 

המערכת תאפשר עדכון מידע   
גיאוגרפי ומילולי באופן עצמאי של  

       הרשות.  

162. 1
5
8 

המערכת תאפשר הגדרת ישויות    
חדשות ועדכונן בצורה פשוטה 

 וידידותית 
      

163. 1
5
9 

המערכת תאפשר הגדרת שדות מידע    
ליישות ועדכונן בצורה פשוטה 

וידידותית.  הרשות תוכל לשלוט  
       בסדר השדות שיוצגו במערכת.

164. 1
6
0 

עדכון המידע המילולי יבוצע ככל   
שניתן באמצעות בחירה מטבלת  

 ערכים 
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165. 1
6
1 

בעדכון שדות מידע של תאריכים   
תבוצע  דוגמת תאריך ביקור בשטח  

בדיקת תקינות לערכי התאריך  
       ויתאפשר שימוש בתאריכון. 

166. 1
6
2 

המערכת תתריע בכל בעיה של אי    
 שלמות נתונים 

      
167. 1

6
3 

עבור כל ישות המערכת תעדכן את    
תאריך קליטת הנתונים ושם עורך  

       הנתונים 

168. 1
6
4 

המערכת תכלול מודול המאפשר   
-Asבדיקה מחשובית לתוכניות  

Made   וקבצי נתונים המוגשים
לרשות בהתאם למפרטים שיוגדרו על  

ידי הרשות. מודול בדיקת הקבצים 
יאפשר בדיקה מחשובית של התאמת  

הקבצים למפרט הרשות, הפקת 
דוחות שגויים המפרטים את 

התקלות הקיימות בקובץ ויאפשרו  
ומטית בשכבות מידע  הטמעת אוט

קיימות.  בדיקות התקינות יכלולו:  
בדיקות גרפיות, בדיקות טופולוגיה,  

בדיקות לתקינות מחשובית של 
המידע האלפא נומרי שמיובא 

       למערכת. 

169. 1
6
5 

מודול הבקרה יאפשר עדכון בו זמנית    
של מספר שכבות נתונים שיובאו  

 מקובץ אחד.
      

170. 1
6
6 

מודול הבקרה יאפשר קבלת נתונים    
ו   DWGבפורמטים מקובלים כגון 

SHP  ,SDF 
      

171. 1
6
7 

  
דוחות הבקרה ככל שיש שגויים 

יכללו פלט גרפי ודו"ח שיועברו על ידי  
הרשות לגורם שהכין את הקובץ  

 לביצוע תיקונים. 
      

172. 1
6
8 

בתהליכי עדכון המידע המערכת   
תבצע בדיקות מחשוביות גיאוגרפיות  

לוודא שלמות של הנתונים:  
טופולוגיה, מספר ייחודי לכל יישות,  

       שכבות, בלוקים 

173. 1
6
9 

בתהליכי עדכון המידע המערכת   
גיאוגרפיות    תבצע בדיקות מחשוביות

לוודא שלמות של הנתונים:  
      טופולוגיה, מספר ייחודי לכל יישות,  
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 repair geometryשכבות, בלוקים, 
Check and 

174. 1
7
0 

בקליטת נתונים המערכת תבטיח    
באופן שכל   קישור בין כל היישויות

אביזר יחובר לקו, כל קו יחובר לקו  
       אחר ולא יהיו קווים בלתי מחוברים 

 Overshootולא יהיו מצבים של  
undershoot         

175. 1
7
1 

המערכת תתריע בכל בעיה של אי    
 שלמות נתונים 

      
176. 1

7
2 

מערכת עדכון המידע תעדכן עבור כל    
את תאריך קליטת הנתונים    יישות

       למערכת ושם עורך הנתונים 

177. 1
7
3 

ממשק 
 משתמש

המערכת תאפשר הצגת מקרא 
לשכבות שיוגדרו על ידי מנהל 

המערכת.  המקרא יציג רק את 
של הישויות המוצגות   הסימבולוגיה

למשתמש בחלון העבודה ויופק  
       בהדפסת המפה 

178. 1
7
4 

  
המערכת תאפשר ניהול והחלפה של  

, OSMמפות רקע )תצלומי אוויר, 
       מפות בסיס מנתוני הרשות ועוד(. 

179. 1
7
5 

  

מקרא השכבות יהיה פעיל גם 
בשכבות שמקורם בשירות מיפוי  

חיצוני דוגמת שרות מיפוי של מינהל  
       התכנון 

180. 1
7
6 

  
המערכת תכלול הצגה של שכבות  

רמות   3בחלוקה לעץ נושאים ב 
       לפחות 

181. 1
7
7 

  

 Metaהמערכת תציג למשתמש נתוני 
Data   של השכבות המוצגות ותאפשר

.  נתוני  Meta dataחיפוש עפ"י נתוני 
Meta Data   נדרשים יאופיינו על ידי

הרשות והספק בשלב הקמת  
       המערכת. 

182. 1
7
8 

  

המערכת תכלול כלי שרטוט ומדידה  
מתקדמים )כלי שרטוט מתקדם: 

צבעים שונים, עוביים שונים, יכולת  
מחיקת הפעולה האחרונה בלבד ולא  

את הכול, שרטוט בקווים ובמשטחים  
       ובנקודות, שרטוט לייבלים(.

183. 1
7
9 

  

המערכת תאפשר למשתמש המערכת  
קובץ גיאוגרפי חיצוני   לטעון לצפיה

 ,SHP, DWF,DWG, SDFבפורמט 
file+personal geodatabase       
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184. 1
8
0 

מערכת תכלול הצגת מפת סביבה    
 דינאמית  

      

185. 1
8
1 

  
סימניות: אפשרות הגדרת  סימניות  

ועריכתן. יכולת למנהל להגדיר  
 תיחומים מוגדרים מראש 

      

186. 1
8
2 

  
, החלפת קנ"מ בין  הצגת סרגל קנ"מ

גדלים רצויים ובקפיצות שלמות  
 ומדויקות 

      
187. 1

8
3 

המערכת תאפשר שינוי שקיפויות של    
 שכבות עבור כל שכבה בנפרד 

      

188. 1
8
4 

  

המערכת תאפשר למשתמש יצירת 
שכבות אישיות שיוצגו עבורו בלבד.  

שכבה אישית הינה "ציור" שבוצע על  
)צורה,  Redlineידי המשתמש 

טקסט(, מדידה.  השכבה האישית  
תשמר עבור משתמש גם בכניסה  

       .Multi session - מאוחרת 

189. 1
8
5 

משתמש המערכת יוכל לשתף שכבה    
 משתמשים אחרים.אישית עם 

      

190. 1
8
6 

ניהול  
תוכניות  

וקבלת  
קבצים 

ממקורות  
חיצונים  
)תוכניות  

As-
Made  ,

תוכניות  
מדידה  

 ועוד( 

מפרט  הכנת  היישום המוצע יכלול 
לקבלת קבצים מגורמים חיצוניים  

בהתאם לסוגי התוכניות )יכלול  
הנחיות להגדת תוכנית/ קובץ דוגמא  

 ( Blocksהכולל 

      

191. 1
8
7 

המערכת תאפשר בקרה של קבצים   
המוגשים לרשות ובחינה להתאמתם 

 -לדרישות הרשות  המחשובית
תתאפשר הגדרה של יותר ממפרט  

       אחד

192. 1
8
8 

  
בקרת המידע לתוכניות תכלול בדיקה  

אלפא נומרית לשלמות נתונים, 
תקינות ערכים, בקרה למילוי ערכי  

 חובה 
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193. 1
8
9 

בקרת המידע לתוכניות תכלול בדיקה    
גיאוגרפית לתקינות הנתונים: 

טופולוגיה, שלמות רשת, שכבות,   
Blocks       

194. 1
9
0 

המערכת תאפשר הפקת דוחות    
תקינות לאחר ביצוע הבדיקה.  ככל  
שקיימות בעיות יופק דו"ח מפורט  
של הבעיות בשילוב קובץ גיאוגרפי  

       בבדיקה להצגת המקומות שלא עמדו  

195. 1
9
1 

  
קבצים שנבדקו ונמצאו תקינים 

ישולבו במערכת בתהליכי יבוא וללא  
צורך בקליטה חוזרת של המידע  

 למערכת 
      

196. 1
9
2 

המערכת תאפשר יצירת שכבה   
-ASפוליגונליות של גבול תוכניות 

Made  ותוכניות אחרות 
      

197. 1
9
3 

  
שכבת גבולות התוכנית יאפשרו 

התוכנית כגון: תאריך  קבלת מידע על  
קבלה, גורם שיצר את התוכנית, קנה  

 מידה, ועוד 
      

198. 1
9
4 

מידע שייקלט אודות התוכנית יהיה    
 ניתן לתשאול 

      

199. 1
9
5 

 שעת חרום 

המערכת תאפשר המשכיות עבודה  
במשבר תקשורת )ללא רשת  

אינטרנט( באמצעות תחנה  
העצמאית.  העמדה לשעת חירום 

תהיה בעלת כל התכונות של הצגה  
וניתוח נתונים שקיים במערכת 

המרכזית )מדידת מרחקים, ניתוח  
מידע סביב נקודה או בפוליגון(, 

       יצירת טיוטא )סקיצה( וכו'. 

200. 1
9
6 

  
התחנה העצמאית תכיל את כל 

 GISהמידע שקיים במערכת ה  
ב"ענן" ותכיל את אותה  

 הסימבולוגיה.  
      

201. 1
9
7 

המערכת תתמוך בהצגת נתונים בעלי    
עניין בחירום על מסך גדול במטה  

 החרום. 
      

202. 1
9
8 

המערכת תאפשר אחזור וחקירת    
( ברדיוס או תא  Drill Downנתונים )

      המשתמש. המערכת  שטח בו התמקד 
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תשלוף ותציג את הנתונים  
 המבוקשים במפה או בדוח. 

203. 1
9
9 

  
המערכת תפיק מפות אזור ותכניות  

עבודה לצוותי חירום בקנה מידה  
שונים על בסיס מפה ו/או  

 אורתופוטו. 
      

204. 2
0
0 

  
המערכת תקלוט נתונים ממערכות  

כדי לעדכן   GPSניידות כולל נתוני 
באופן מקוון איכון של צוותים 

 ורכבים בשטח. 
      

205. 2
0
1 

המערכת המוצעת תהיה כזו שתומכת    
בניהול המידע לשעת חירום ורשות  

המים בהתאם לכל רגולציה  
       שהתאגיד יהיה מחוייב בה. 

206. 2
0
2 

המערכת המוצעת תהיה פשוטה    
למשתמש הקצה ותאפשר ביצוע  

 שאילתות והפקת דוחות.  
      

207. 2
0
3 

ניתן יהיה להתקין את המערכת   
לשעת חרום לפחות בשתי תחנות  

 עבודה. 
      

208. 2
0
4 

מידע  
 לציבור 

המערכת תאפשר לציבור הרחב 
להציע תיקונים ותוספות מידע כולל  

 משלוח הודעה מטלפון נייד. 
      

209. 2
0
5 

מנהל המערכת מטעם הרשות יוכל    
להחליט על הפונקציונאליות 

שהציבור יהיה חשוף לה ושכבות  
       המידע 

210. 2
0
6 

המערכת תציג מידע לציבור בהתאם    
למדינות הפרסום של התאגיד 

       ובהתאם להנחיות רשות המים.
211. 2

0
7 

ניהול  
תשתיות  

 רטובות 

המערכת תקלוט את כל שכבות  
המפרטות את התשתיות  המידע  

       הרטובות המנוהלות 

212. 2
0
8 

המערכת תאפשר הצגת קבצי    
תוכניות מעוגנים וכן קבצים  

  AS-Madeוקטורים של תוכניות 
       ואחרות 

213. 2
0
9 

המערכת תאפשר הצגת קבצי    
תוכניות באמצעות לחיצה על פוליגון  

 התוכנית )תחום התוכנית(
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214. 2
1
0 

בכל סוגי  המערכת תדע לטפל   
התשתיות עם עצמים השונים, 

הסמלים והמקרא המתאים לכל  
נושא )מים, ביוב תקשורת, חשמל, 

       ניקוז, מתקנים וכו'(.

215. 2
1
1 

המערכת תאפשר הצגת הישויות    
הפיזיות בצבעים שונים בהתאם 

 למשתנה במסד הנתונים. 
      

216. 2
1
2 

המערכת תאפשר שמירה של נתונים    
אלפא נומריים עבור מאפייני היישות  

ותאפשר את תשאולם באמצעות  
       הצבעה על הישות הגיאוגרפית.

217. 2
1
3 

  המערכת תאפשר תיעוד לכל יישות  
של פעולות תחזוקה )פעולת תחזוקה  
אחת או יותר כולל ניהול היסטוריה  

       של טיפולים( 

218. 2
1
4 

כרטיס המידע ליישות יתמוך בקשר   
או   1:1לשדה בקשר של   בין היישות

: רבים. כך לדוגמא ניתן יהיה  1
לשמור עבור כל יישות מספר ארועי  

       תחזוקה, מספר סטאטוסים וכד'.

219. 2
1
5 

כרטיס המידע לישות יאפשר בצורה    
פשוטה לקבל מידע על ישויות 

סמוכות כך לדוגמא מכרטיס מידע  
לשוחה ניתן יהיה בצורה פשוטה  

       צינורות המשיקים לו. להציג מידע על 

220. 2
1
6 

  
המערכת תאפשר לרשות להגדיר  

יישויות ושדות מידע בכרטיס היישות  
בצורה גמישה, עצמאית ולבצע 

 שינויים ללא צורך בפיתוח. 
      

221. 2
1
7 

המערכת תיצור שכבת התראות    
לעצמים שפג תאריך התחזוקה  

 שלהם.
      

222. 2
1
8 

המערכת תאפשר הצמדה לישויות    
הגיאוגרפיות מסכי מידע ומסמכים  

מקושרים כדוגמת טפסים, צילומים  
       וכיוב'.   

223. 2
1
9 

ניתן יהיה לקשר עבור כל יישות    
 מסמך/צילום/ קובץ אחד או יותר. 

      

224. 2
2
0 

עבור כל מסמך/צילום/ קובץ אחד    
של מקור   META DATAינוהל 

המידע, תאריך העדכון, הגורם 
       המעדכן וכיוב' 
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225. 2
2
1 

 Netהמערכת תטפל בתשתיות כרשת   
work   של עצמים וקווים.  בקליטת

נתונים למערכת תבוצע בדיקת 
תקינות לשמות טופולוגיה של נתונים  
בהתאם לחוקיות השכבה. למשל, אם 

  -שוחה חייבת להיות קשורה לקו 
       המערכת תחייב זאת וכו'. 

226. 2
2
2 

המערכת תאפשר ייצוג של קו תשתית    
קרקעי החוצה קו אחר עם גשר -תת

 ולהיפך. עלי )קשת(  
      

227. 2
2
3 

  
המערכת תכלול מגוון כרטסות  

הקשורות לעצמים, קווים ושכבות  
לתיאור וטיפול במגוון נושאים: 

מפעלים וחומרים מסוכנים, מתקנים  
 ועוד.  

      

228. 2
2
4 

למערכת יישומים להורדת נתונים    
לצוותי תחזוקה על גבי מכשירים 

ניידים ולקליטת עדכוני שטח 
ממכשירים אלה למערכת. המערכת  

יאפשר ניהול תהליך עסקי לבקרה  
אחר עדכון מהשטח וקביעה אם 
       המידע יועברו לקליטה למערכת.

229. 2
2
5 

  

המערכת תדע לשמור מסמכים, 
תמונות וכו' ולקשור את אלה לכל  
 סוגי העצמים הקיימים במערכת. 

      

230. 2
2
6 

תציג נתוני מד מים   GISהמערכת ה    
ממערכת קר"מ )קריאה מרחוק(  

לרבות נתוני קריאות, מיקום, מידע  
       הנדסי אחר 

231. 2
2
7 

 תחזוקה 

המערכת תציג קריאות שרות, 
תיקונים, טיפולים כולל מידע על  
אירועי תחזוקה. יהיה ניתן לבצע 

חתכים ולהציג רק את הנתונים 
בחתך. קריאות השירות ינהולו  

במערכת משיקה באחריות הרשות  
, מערכת מוקד  CRMכגון מערכת 

 עירוני וכיוב'.

      

232. 2
2
8 

מערכת תאפשר ניהול תהליכי שטיפת    
קווים ופעילויות תחזוקה נוספות  
בדרך של הצגה נושאית בהתאם 
      למועדי התחזוקה של הפריט וכן  
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 תכונה נושא מס"ד
התאמת  
מערכת 
 לדרישה 

פעילות נדרשת  
להתאמת  
 המערכת

יישום 
 םקוד

קישור סרטוני וידאו ומסמכים 
 נוספים 

233. 2
2
9 

  

המערכת תאפשר הצמדת תאריך  
לביצוע תחזוקה לישויות פיזיות כגון  

 מגופים, קווים, דרכים, מתקנים וכו'.  
      

234. 2
3
0 

  
המערכת תכלול יישום נייד שיאפשר  
לעובדי שטח להזין נתונים למערכת.  

ו ב   on lineהיישום יאפשר עבודה ב 
off line . 

      
235. 2

3
1 

המערכת תספק מנגנון להפקת דוחות    
בחתכים שונים של סוגי טיפולים לפי  

       מאפייני תשתית ועוד. 

236. 2
3
2 

המערכת תכלול מנגנון להזנת   
עדכון הנתונים יוגבל לפי  עדכונים 

הרשאה. המערכת תגבה את הנתונים  
לפני העדכון ותהיה אפשרות לחזור  

       ( undoלמצב המוצא )

237. 2
3
3 

המערכת תאפשר הצגה של תמרורים   תמרורים 
 ועמודים בהתאם לספר התמרורים 

      
238. 2

3
4 

המערכת תאפשר הצגה של צלמיות    
 בצגתכולל  (Iconשל תמרורים ) 

       הסימבול בהתאם לכיוון הנסיעה 
239. 2

3
5 

המערכת תציג את התנוחה של   
התמרור ביחס לעמוד וביחס לזווית  

       .Angleשלו בהתאם לנתון 

240. 2
3
6 

במערכת תאפשר הצגה של תמרורים    
בסטאטוסים שונים כגון: תמרורים  

מאושרים מתכנון, תמרורים 
       מאושרים, תמרורים שהוסרו

241. 2
3
7 

המערכת תאפשר הצגת תמרורים    
בהתאם למועד אישורם  כך לדוגמא  

ניתן יהיה לצפות בתמרורים כפי  
שאושרו בתאריך שיוגדר על ידי  

       המשתמש

242. 2
3
8 

ביטחון  
 וחירום 

המערכת תכלול פתרון למשבר 
תקשורת וצורך של הרשות לעבוד  

 ללא רשת אינטרנט 
      

243. 2
3
9 

המערכת תכלול מנגנון לעדכון נתונים    
בין המידע הקיים ב"ענן" המציע לבין  

שתתוקן לשימוש   GISמערכת ה 
במצב בו אין תקשורת לשירותי  

       ה"ענן" 
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 תכונה נושא מס"ד
התאמת  
מערכת 
 לדרישה 

פעילות נדרשת  
להתאמת  
 המערכת

יישום 
 םקוד

244. 2
4
0 

המערכת תאפשר הצגת מיקום   
רכבים תוך התחברות למערכת 
לניהול ציי רכס דוגמת איתורן/  

פרטנר ואחרים )איכון רכבי הסעה  
       תלמידים, רכבי אשפה(. של 

245. 2
4
1 

  
המערכת תאפשר קישור למערכת 
יומן אירועים קיימת וכן תאפשר 

ניהול אירועים באמצעות מערכת ה  
GIS  המוצעת 

      
246. 2

4
2 

המערכת תהיה זמינה לאנשי השטח,    
 ותאפשר העברת דיווח ונווט לאירוע.

      

247. 2
4
3 

המערכת תאפשר הצגת מידע   
שיסופק על ידי הרשות .   דמוגרפי 

המידע הדמוגרפי יוצג במספר רמות  
רשימת דיירים   -החל מרמת המבנה 

       דוחות מסוכמים.  -ועד רמת היישוב  

248. 2
4
4 

המערכת מאפשרת שליחת הודעות    
לתושבים בהתאם לתשאול מרחבי.   

הגדרת סוג ההודעה והנוסח יקבע  
       כחלק מתכולת המערכת. 

249. 2
4
5 

תאפשר ניהול מלא   GISמערכת ה   
של שכבות בחירום שיוגדרו על ידי  

       הרשות 

250. 2
4
6 

תאפשר ניהול של  GISמערכת ה   
תרחישים בחירום שיוגדרו על ידי  

הרשות.  ניהול התרחיש יאפשר 
מעקב בין התוכנית לבין היישום 

       בשטח בזמן אמת. 
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 1/הנספח 
 

 לכבוד
 באר יעקב  עיריית

 
 לביצוע סקרי שטח לאיסוף נתונים ומתן שירותי התקנה והטעמה  –פירוט ניסיון המציע והמלצות 

 GIS -של מערכת מידע גיאוגרפית  
 

 הוראות למילוי 

כל    הבטבל  לפרט  יש .1   עמידה   הוכחת  לצורך   המציע"י  ע  יםהמוצג  יםהקודמ  השירותיםשלהלן את 
   .זלמכר 7.2  ףבסעי המפורט  המקצועי הסף  בתנאי

"ב כנספח  המצ  והמלצה, יש למלא ולהגיש בנפרד את אישור המזמין  השירותיםמ  דאח  לכל  בהתייחס .2
 . , כשהוא חתום ע"י נציג מוסמך מטעם מזמין העבודה2/ה

המלאה    על .3 עמידתו  להוכחת  הנחוצים  המסמכים  כל  צורפו  להצעתו  כי  באחריותו  לוודא  המציע 
פי שיקול דעתו,  והמדויקת בכל אחד מתנאי הסף. לצורך כך, רשאי המציע לצרף כל חומר נוסף ל 

 ובלבד שלא מדובר בחומר בעל אופי שיווקי או פרסומי.  

סוגי    שניולפחות    GIS, התקנה, הטמעה ועבודות תחזוקה שוטפת של מערכת  תאספק בהמציע  ניסיון   .4
 סקרים הזהים לסקרים הנדרשים במסמכי המכרז 

 

היקף  שבוצעו  השירותיםמהות   השירותים  מזמין שם 
כספי  

)לא כולל  
 מע"מ(

  צתן תקופת 
השירותים 
)משנה עד 

 שנה( 

סיום   מועד
  מתן 

  םהשירותי
)תאריך 

 מלא( 

פרטי איש  
קשר + טלפון 

 נייד 

      

      

      

      

5. (   2( למציע או קבלן מהשנה מטעמו ניסון מוכח בביצוע  2019-2021במהלך שלושת השנים האחרונות 
סקרים של תשתיות רטובות )מים, ביוב וניקוז( שכללו איסוף נתונים בשטח ופתיחת שוחות בהיקף של  

 ק"מ לכל פרוייקט.  100

 
 מזמין שם 

 השירותים 
מהות השירותים  קבלן מבצע 

ואורך   שבוצעו 
 בצנרת שמופתה 

היקף 
כספי  

)לא כולל  
 מע"מ(

  צתן תקופת 
השירותים 
)משנה עד 

 שנה( 

סיום   מועד
  מתן 

  השירותים
)תאריך 

 מלא( 

פרטי איש  
קשר + 

 טלפון נייד
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(   3( למציע או קבלן מהשנה מטעמו ניסון מוכח בביצוע  2019-2021במהלך שלושת השנים האחרונות 
 : דונם בכל פרויקט 5000בהיקף שלא יפחת מ  1:500פרוייקטים בביצוע מיפוי פוטוגרמטרי בקנ"מ 

6.  
 מזמין שם 

 השירותים 
היקף  שטח המיפוי  קבלן מבצע 

כספי  
)לא כולל  

 מע"מ(

  צתן תקופת 
השירותים 
)משנה עד 

 שנה( 

סיום   מועד
  מתן 

  השירותים
)תאריך 

 מלא( 

פרטי איש  
קשר + 

 טלפון נייד
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  חתימתנו מאשרת בזאת, כי קראנו, הבנו, ואנו מסכימים לאמור  _______________________ )חתימה +חותמת(

 

                                     

 השירותיםאישור מזמין   - 2/ה נספח

 
 לכבוד

 באר יעקב  עיריית
 

המציע    "( וכחלק ממסמכי הצעתהמציע_____________ )להלן: "לבקשת ________________  ח.פ/ת.ז  

לביצוע סקרי שטח לאיסוף נתונים ומתן שירותי התקנה ותחזוקה שוטפת    05/22במסגרת למכרז פומבי מס'  

 , הרינו מאשרים כדלקמן:GIS  - למערכת מידע גיאוגרפית 

החל מתאריך     GISל מערכת  המציע סיפק ביצע עבורנו שירותי אספקה, התקנה, ותחזוקה שוטפת ש .1

 __________ ועד לתאריך ______________.  

 המציע סיפק סקרים לביצוע איסוף נתונים מהשטח )יש להקיף את הסקרים שבוצעו(:  .2

 סקר מאור  סקר מים/ביוב/ ניקוז  סקר תמרורים 

 סקר רישוי עסקים סקר פחים ומכולות מחזור/אשפה  סקר שטחי גינון 

ניקוז(    /ביוב  /סקרים של תשתיות רטובות )מים_______________ )שם המציע/ספק(  סיפק עבורנו   .3

בשטח נתונים  איסוף  ל    ,שכללו   ___________ התאריכים  בין  ק"מ,   ___________ באורך 

 ._____________ 

בין     1:500פרוייקט מיפוי פוטוגרמטרי בקנ"מ  _________________ )שם המציע/ספק(  סיפק עבורנו   .4

 .התאריכים ________ ל _________________ בשטח של ______________ דונם

הקריטריונים   .5 לגבי  הערכתך  את  המהווה  המספר  את  בעיגול  להקיף  )יש  שסופקו  השירותים  איכות 

 הבאים( 

 מקצועיות הצוות 

1 2 3 4 5 

 במידה רבה מאוד  במידה רבה  במידה בינונית  במידה מעטה  כלל לא 
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 איכות החומרים הממוחשבים

1 2 3 4 5 

 במידה רבה מאוד  במידה רבה  במידה בינונית  במידה מעטה  כלל לא 

 שביעות רצון מהשירותים בכללותם

1 2 3 4 5 

 במידה רבה מאוד  במידה רבה  במידה בינונית  במידה מעטה  כלל לא 

 ________________________ חברה ממשלתית: תאגיד המים/  שם הרשות המקומית/ .6

 

 פרטי נותן האישור: 

 שם מלא: _____________________ תפקיד: ________________ 

 טלפון:  ______________ מייל:_________________

 

 

 על החתום:

 תאריך:___________  ________________   שם: ______________  חתימה: 

 

 

, אשר הייתה לו נגיעה ישירה השירותיםידי גורם בכיר בגוף מזמין  -טופס המלצה זה ייחתם על
)חתימה + חותמת(. המלצות שלא ייחתמו, כאמור, לא ילקחו בחשבון   מהמציע  השירותיםלקבלת  

 לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף.

 



 חתימה   מורשי /המציע  וחותמת  חתימה

 באר יעקב  עיריית
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 נוסח ערבות מכרז  -' ו נספח

 

 לכבוד
 באר יעקב  עיריית

 
 לביצוע סקרי שטח לאיסוף נתונים ומתן שירותי התקנה והטעמה 05/22  : מכרז פומבי מס'הנדון

 GIS -של מערכת מידע גיאוגרפית  
 

 כתב ערבות מס'__________ 
 

ולהבטחת התחייבויותיו    05/22  (, בקשר עם מכרז פומבי מס' המבקש  -פי בקשת _____________ )להלן  -על .1
  ₪  30,000  לסך כולל של, הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום שהוא עד  העירייהשל המבקש כלפי  

 (."סכום הערבות" :בלבד )להלן ("ממעכולל  ₪  _______)במילים:  "מעמ  כולל
 

הננו מתחייבים לשלם לכם את סכום הערבות באופן מידי, עם הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה   .2
ו/או החשב המלווה, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה    העירייהו/או גזבר    העירייה ע"י ראש  

שהיא להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש. 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן  

 ום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.  מתייחסת לחלק מהסכ 
 

 .לביטול ניתנת ולא  תלויה ובלתי חוזרת בלתי הינה זו  ערבות .3
 

פיה צריכה להימסר לנו  -הארכתה, וכל דרישה על על לנו תודיעו כן אם אלא  ,23.6.22  תוקף ערבותנו זו עד ליום .4
ל הנ"ל.  מהמועד  יאוחר  לא  כתובתנו,  הוארכה  לפי  אם  אלא  ומבוטלת  בטלה  תהיה  הערבות  זה  תאריך  אחר 

 כמפורט לעיל. 
 

 או מי מטעמה.  העירייה ערבות זו ניתנת להארכה בהוראה חד צדדית של   .5
 

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.  .6
 

 
 בכבוד       רב,         
 מורשיי החתימה של הבנק        

 ___________________ 
 ___________________ 

 _____________  סניף        
 _____________  כתובת         
  _____________  תאריך         
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 'זנספח        

 לכבוד 
 באר יעקב  עיריית

 
 תצהיר 

 1976-ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2לפי סע' 
 2/2011מנכ"ל משרד הפנים ולפי חוזר 

 
כי עלי לומר   ,אני הח"מ ________________ מרח' _________________ ת.ז. _________________ לאחר שהוזהרתי

 את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן: 
 
1 . " )להלן:   _______________ נציג  מכהן  החברהאני  אני  להצהיר "(,  מוסמך  ואני  בחברה,  כ________________ 

 מטעם החברה, את המפורט להלן. 
בסעיף   . 2 )כהגדרתו  אליה  זיקה  ובעל  החברה  במכרז,  הצעות  להגשת  האחרון  למועד  גופים 2עד  עסקאות  לחוק  ב)א( 

ר משתי עבירות "(( לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותחוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן: "  1976-ציבוריים, התשל"ו 
"(  חוק עובדים זרים)להלן: "   1991- לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 "(.  חוק שכר מינימום)להלן: " 1987-או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז
בסעיף   . 3 )כהגדרתו  אליה  זיקה  ובעל  החברה  במכרז,  הצעות  להגשת  האחרון  למועד  גופים ב2עד  עסקאות  לחוק  )א( 

ציבוריים( הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום, אולם חלפה 
 שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  

בין במישרין  לא יועסקו על ידי החברה, לצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה, עובדים זרים, למעט מומחי חוץ, וזאת   . 4
 ובין בעקיפין, בין אם על ידי החברה ובין באמצעות קבלן כוח אדם, קבלן משנה או כל גורם אחר עמו אתקשר. 

ההסכם   . 5 בתנאי  עמידה  אי  תהווה  זה  תצהיר  במסגרת  להתחייבות  בניגוד  זרים  עובדים  העסקת  כי  לי,  ידוע 
 ההתקשרות/המכרז, ותהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות. 

 בתצהיר זה:  . 6
 
 
 

 : )הצהרה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל ו/או מנהל הכספים  מטעם המציע(אם המצהיר הינו תאגיד/שותפות 
 

    
שם חתימה וחותמת של  

 המציע/חבר במציע
 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך

 
 תאריך

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

כי   הנוגע למכרז. הריני מאשר בחתימתי  ו/או  עניין הקשור 
החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי  
יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר  

 שהזהרתי אותם כאמור חתמו בפני על תצהיר זה. 
 

 אם המצהיר הינו אדם פרטי ולא תאגיד:  
 

    
 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך שם + חתימה

 
 תאריך

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

 כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור חתם בפני על תצהיר זה. 
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 'חנספח 
 

 לכבוד 
 באר יעקב  עיריית

 
 עירייה ו/או לחבר  עירייההצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הנדון : 

 
 מקומית באר יעקב הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:  עירייהכי  ,הנני מצהיר בזאת .1

 
 כדלקמן : ,הקובע 1950-א' )א( לצו המועצות המקומיות )א(, תשי"א 103סעיף  1.1

, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או עירייה"חבר  
, לעניין זה, "קרוב"  העירייהברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות". –
 )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות הקובע:  12כלל  1.2

 לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית: לעניין זה,   העירייה"חבר 
 או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו   עירייהחבר  -"  עירייה "חבר 

 ( )ב(". 1)  2 -( )ב( ו1) 1רוב" בסעיף )ראה הגדרות "בעלי שליטה" ו"ק
 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:  174סעיף  1.3

זוגו או שותפו  -לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן  עירייה"פקיד או עובד של  
 . ובשום עבודה המבוצעת למענה" העירייהאו סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם 

 

 כי :  ,בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר .2
 זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או שותף.-בן: אין לי  העירייהבין חברי מועצת  2.1
או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של , קרובו, סוכנו  עירייהאין חבר   2.2

 התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו. 
 . עירייהאין לי קרוב משפחה, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ב 2.3

 
תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה    העירייהכי    ,ידוע לי .3

 ו/או לא מלאה.
 

כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת, וכי ככל שישתנו    ,אני מצהיר בזאת .4
 בדבר כך. עירייהב לדווח להנסיבות עד הגשת מועד ההצעה ו/או לאחר זכייתי במכרז, הנני מתחיי

 
 :  )הצהרה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל ו/או מנהל הכספים  מטעם המציע(אם המצהיר הינו תאגיד/שותפות  

 
    

שם חתימה וחותמת של  
 המציע/חבר במציע

 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך 
 

 תאריך 

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/חבר במציע הינם    
מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו בכל עניין הקשור ו/או  
המציע   בשם  החתומים  כי  בחתימתי  מאשר  הריני  למכרז.  הנוגע 
לעונשים   צפויים  יהיו  וכי  האמת  את  להצהיר  ידי  על  הוזהרו 
הקבועים בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור  

 חתמו בפני על תצהיר זה. 
 
 
 

 אם המצהיר הינו אדם פרטי ולא תאגיד:  
 

    
 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך  שם + חתימה 

 
 תאריך 

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

 שהזהרתיו כאמור חתם בפני על תצהיר זה.
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 'טנספח 
 לכבוד 

  באר יעקב  עיריית

 הצהרה ואישור לעניין הרשעות קודמות

 ממניות המציע(  50% - )נספח זה ייחתם  ע"י המציע וכן ע"י בעל מניות המחזיק יותר מ
 
 : אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת, כדלקמן  .1

 __________________________________________ )להשלים את הקשר עם המציע(. אנו  .1.1

פליליתב   ההצעה  הגשת  למועדהשנים האחרונות שקדמו    5במהלך   .1.2 בעבירה  הורשע  לא  לא  ו  מכרז, הח"מ 
    .לאחר הגשת כתב אישום מתנהלים נגדו הליכים פליליים בקשר עם עבירה פלילית

ולמעט: עבירה פלילית מסוג חטא,   ,איכות הסביבהתו"ב,  כל עבירה, כולל עבירות בתחום    -  "עבירה פלילית"
עבירה פלילית מסוג ברירת קנס, עבירות מכוח חוקי עזר מקומיים )להוציא עבירות שעניינן אי קבלת אישור,  

 רישיון או הסכמה(.

טעמן יהיו רשאים ומוסמכים לעיין הח"מ מאשר ומסכים כי הקבלן ו/או ועדת המכרזים ו/או כל הפועלים מ .1.3
 במרשם הפלילי בקשר עם הח"מ ובנוסף לקבל כל מידע רלבנטי מהמשטרה ורשויות אכיפת חוק אחרות. 

במקרה ואישור נוסף יידרש ע"י מי מהרשויות הנ"ל על מנת לאפשר עיון ו/או קבלת מידע כאמור, מתחייב   .1.4
אישור   המכרזים,  ועדת  לבקשת  למסור,  בבקשת הח"מ  לכך  הקבוע  הזמן  תוך  הח"מ,  ע"י  חתום  כנדרש, 

 הועדה. 

 בכתב. עירייהנודיע מיידית ל –ממניות התאגיד  50%במידה ויחול שינוי במחזיקים מעל  .1.5

 צרופות  .2

 לנספח זה תצורף רשימה של כל נושאי המשרה בגוף החתום על מסמך זה.  .2.1

ממניות התאגיד( בגוף החתום על   50%לטופס זה תצורף רשימה של כל בעלי השליטה )המחזיקים במעל   .2.2
 מסמך זה. 

  2.2,  2.1לטופס זה יצורף אישור עו"ד של כל אחד מהגופים המפורטים לעיל בדבר נכונות האמור בסעיפים   .2.3
 לעיל. 

 
 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .3

 

 : )הצהרה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל ו/או מנהל הכספים  מטעם המציע(אם המצהיר הינו תאגיד/שותפות 
    

שם חתימה וחותמת של  
 המציע/חבר במציע

 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך
 

 תאריך

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

כי   הנוגע למכרז. הריני מאשר בחתימתי  ו/או  עניין הקשור 
החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי  
יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר  

 שהזהרתי אותם כאמור חתמו בפני על תצהיר זה. 
 אם המצהיר הינו אדם פרטי ולא תאגיד:  

 
    

 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך שם + חתימה
 

 תאריך

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

 כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור חתם בפני על תצהיר זה. 
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 'ינספח          
 לכבוד 

 באר יעקב  עיריית
 

 תאום היעדרתצהיר בדבר 
 

אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה בקשר 
 חדשה  ביוב  למי  שאיבה   תחנת  להקמת( למכרז  "המציע"עם הצעת ____________________________ )להלן:  

 כדלקמן: (, מצהיר בזאת "המכרז")להלן:   צבי בניר קיימת ביוב למי  שאיבה  תחנת במתחם
 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע.  .1
 

המחירים המופיעים בהצעת המציע למכרז הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או   .2
 קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.

 
ר יש לו את הפוטנציאל  המחירים בהצעת המציע למכרז לא הוצגו בפני גורם אשר מציע הצעות למכרז או מי אש .3

 להציע הצעות למכרז. 
 

 המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.  .4
 

 המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למציע אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המציע למכרז.  .5
 

 ת מכל סוג שהוא. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותי .6
 

הצעת המציע למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה   .7
 פוטנציאלי אחר במכרז. 

 
 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.  .8

 :  )הצהרה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל ו/או מנהל הכספים  מטעם המציע(אם המצהיר הינו תאגיד/שותפות  
    

שם חתימה וחותמת של  
 המציע/חבר במציע

 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך 
 

 תאריך 

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

המציע   בשם  החתומים  כי  בחתימתי  מאשר  הריני  למכרז.  הנוגע 
לעונשים   צפויים  יהיו  וכי  האמת  את  להצהיר  ידי  על  הוזהרו 
הקבועים בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור  

 חתמו בפני על תצהיר זה. 
 
 

 אם המצהיר הינו אדם פרטי ולא תאגיד:  
    

 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך  שם + חתימה 
 

 תאריך 

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

 כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור חתם בפני על תצהיר זה. 
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 ג' מסמך           
 
 

       לכבוד 
 באר יעקב  עיריית

     1ז'בוטינסקי רח' מ
     באר יעקב 

 
 ג.א.נ.,

 
 המכרז  במסגרת  הנדרשים השירותים מפרט

 

 מערכת מידע  .1

 .DRמבוסס ענן של המציע ופתרון  GISהקמת תשתית טכנולוגית ליישום  .1.1

ליישום   .1.2 טכנולוגית  תשתית  ויישום    GISהקמת  מ"ענן"  הרשות  וניתוק  תקשורת  משבר  בעת  שיופעל 

תהליכים אוטומטיים לעדכון נתונים מהענן למערכת המקומית בהתאם ללוחות זמנים קבועים שיקבעו על  

 ידי העירייה. 

שיופעלו בשגרה בשירותי הענן עבור עובדי העירייה ותושביה.  המערכת    GISפיתוח ויישום אפליקציות    .1.3

 בית ותאפשר גישה מהתקנים שונים כולל מטלפון חכם. תהיה רספונסי

שתעבוד בצורה מלאה גם בניתוק מרשת    GISעבודה במשבר תקשורת, פיתוח אפליקציה  המערכת תאפשר   .1.4

 האינטרנט. 

בדרישות   .1.5 תעמוד  המוצעת  המערכת  גיאוגרפית.  מידע  למערכת  שונים  ממקורות  נתונים  והסבת  הקמה 

 רגולציה להן כפופה העירייה.

ת המידע תאפשר עדכון מידע ללא תלות בספק חיצוני ובצורה קלה ופשוטה למשתמש הפשוט, וללא  מערכ .1.6

 ידע מקצועי מיוחד )למעט מקרים מיוחדים(. השירותים הכלולים בהצעת המציע יכללו כלי עדון נתונים. 

 ת. המערכת תאפשר ניהול ארכיב דיגיטלי של מסמכים סרוקים וקישורם לישויות מרכזיות של המערכ .1.7

משיקות כגון    GISלמערכות העירייה ומערכות    GISיישום ממשקים בין מערכת ה  הפתרון המוצע יכלול   .1.8

מינהל התכנון, הוועדה לתכנון ובניה מצפק אפק, משרדי ממשלה ועוד. יישום הממשקים יהיה בהתאם  

 לדרישת העירייה. 

יצירת שכבות מידע דינאמיות שיתעדכנו כתוצאה משינוי במערכת מידע    -יצירת שכבות מידע נושאיות    .1.9

של רכבים מקושר למערכת ניהול ציי רכב דוגמת    On Lineמשיקה. יצירת שכבות מידע שיאפשרו הצגה  

 איתורן/ פרטנר. 
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 סקרים לאיסוף נתונים  .2

ם: מיקום ותנוחה של פרטי הסקר, ביצוע צילומים  ביצוע סקרי שטח למחשוב נתונים גיאוגרפים הכוללי .2.1

בהתאם   יהיה  ויישומם  הסקרים  כל  לביצוע  מחוייבת  איננה  העיריה  נומריים.   אלפא  נתונים  וקליטת 

 להחלטתה: 

סקר שטח לאיתור קווי מים, אביזרי רשת ותיעוד המידע )גיאוגרפית, אלפא נומרית, צילום    -סקר מים    .2.2

 בשטח(.

לאיתור קווי ביוב, אביזרי רשת, פתיחת שוחות, בדיקת כיווני זרימה ותיעוד המידע    סקר שטח  - סקר ביוב    .2.3

 )גיאוגרפית, אלפא נומרית, צילום בשטח(.

סקר שטח לאיתור קווי ניקוז, אביזרי רשת כיווני זרימה ותיעוד המידע )גיאוגרפית, אלפא    - סקר ניקוז    .2.4

 נומרית, צילום בשטח(. 

 ם אודות עמודי מאור ומרכזיות סקר לאיסוף נתוני –סקר מאור  .2.5

 איסוף נתוני תמרורים בהתאם לספר התמרורים ועמודים עליהם מוצבים התמרורים  – סקר תמרורים  .2.6

 הסקר יכלול מיפוי של אזורי גינון )שיחים ועצים, מדשאות, פרחי נוי(, עצים בודדים.  –סקר שטחי גינות  .2.7

 סקר מתקני מחזור  .2.8

 סקר רישוי עסקים   .2.9

 תוצרים מצילום אווירי מגיחה חדשה: הפקת  .3

 ביצוע צילום אווירי של הרשות המקומית והפקת התוצרים הבאים:  .3.1

 1:500מיפוי פוטוגרמטרי בהתאם למפרט מבא"ת מבא"ת התואם לקנ"מ    .3.2

ברזולוציה של    1:500המותאם לקנ"מ    4ברמת דיוק    ומגיחה חדשה שיבוצע אורתופוטו,  -וטרואורתופוטו    .3.3

 ס"מ לפיקסל. 3

 . ס"מ לפיקסל 3צילום אלכסוני ברזולוציה של    .3.4

 ס"מ לפיקסל.  3יצירת מודל תלת מימדי שיופק מתוצרים שבוצעו ברזולוציה של   .3.5

 יצירת שכבות )טיוב והסבה( נתונים גיאוגרפיים מתוך עותקים קשיחים שקיימים בעירייה.  .3.6

 תמיכה ותחזוקה ליישומים:  .4

 ירות טלפוני. מתן שירותי תמיכה במשתמשים באמצעות מוקד ש .4.1

 מתן שירותי הדרכה למשתמשים במהלך תקופת ההסכם כמפורט בנספח הטכני.  .4.2
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היישום יאפשר עבודה במספר לא מוגבל של משתמשים בתוך העירייה באמצעות שימוש בדפדפן.  מחוץ   .4.3

העירייה  מבוסס   למשרדי  מובייל  יישומי  באמצעות  לנתונים  גישה  תתמוך    יתתאפשר  )המערכת  דפדפן 

 נפוצים, כולל אפשרות להשתמש מכל סוגי הטלפונים החכמים(.בדפדפנים 

תחזוקה שוטפת של המערכת תכלול בין היתר עדכון גרסאות של המערכת והתאמתה לשינויים טכנולוגיים   .4.4

בתקופת ההסכם, התאמת המערכת לדרישות מנהל התכנון ו/או כל גוף רגולטיבי שהוועדה ו/או העירייה  

 יהיו כפופים להחלטותיו.  

תכלול   .4.5 המערכת  נתוני  מעדכן/מפעיל    15תחזוקת  של  חודשיות  הלקוח   GISשעות  בבית  תמרור    ורשות 

שיימצא במשרדי הרשות לצורך קליטת נתונים, עדכון מידע, הדרכת משתמשים ומשימות נוספות בתחום  

   ניהול המערכת הגיאוגרפית בהתאם להחלטת העירייה.  

 משתמשים   .5

ויהיה אחראי על הפעלת מערכת ה    GISיהיה אחראי על ביצוע עדכון של שירותי שרת ה  – מנהל מערכת   .5.1

GIS    יוכל להעלות שכבות מידע חדשות, לבצע הגדרת סימבולוגיה והגדרות נוספות  בחירום. מנהל המערכת

ככל שנדרש לעבודה מלאה ועצמאית של הרשות.  הכשרת מנהל המערכת של הרשות תבוצע על ידי המציע  

 הזוכה כחלק מתוכנית ההדרכה.

העיריה   .5.2 גביה, שפ"ע, הנדסה, חירום, חינוך,  –מחלקות  )כגון:  יהיו    כלל מחלקות העירייה   ועוד(  רווחה 

ה   למערכת  שונים,    GISחשופות  בשכבות מסוגים  יצפו  בהתאם למערכת הרשאות.  משתמשי המערכת 

תאפשר לבצע ניתוח של    GISיבצעו תשאולים מרחביים ותשאולים אחרים, יפיקו מפות ועוד.  מערכת ה  

ת לצורך תהליכי תכנון,  נתונים והצגת פריסה מרחבית של מידע שמקורו מבסיסי נתונים ומערכות משיקו

 בקרה ופיקוח. 

ה    –תושבים   .5.3 תאפשר    GISמערכת  המידע  מערכת  הרשות.  למדיניות  בהתאם  לתושבים  חשופה  תהיה 

 לתושבים ואנשי מקצוע קבלת מידע בצורה מהירה, פשוטה וידידותית. 

 דרישות טכנולוגיות  .6

 המערכת המוצעת תתבסס על סביבת פיתוח נפוצה ועל בסיס נתונים מוכר.    .6.1

, באמצעות   (UATהמציע יערוך בדיקות תוכן ובדיקות לתהליכים עסקיים טרם אספקת המערכת לעירייה ) .6.2

 כלי בדיקת תוכנה ותשריטי בדיקה. 

הבדיקה.  העירייה תהיה רשאית לקבל את תשריטי הבדיקה   בדיקת המערכת שנערכו על ידו ואת תשריטי  .6.3

 ולתת לספק את אישורה לתשריטים אלה לפני ביצוע הבדיקות.  

מערכת המוצעת לניהול המידע הגיאוגרפי תסופק כמערכת מותקנת ב"ענן" כאשר הספק יתחזק סביבת   .6.4

 . DRייצור וסביבת גיבוי למקרה של 
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ים בישראל של המציע ללא הגבלת משתמשים, או מגבלת נפח  מערכת מידע תסופק כשירות מחוות שרת  .6.5

 ורגולציה ככל שתידרש. ISOלאחסון נתונים, תוך עמידה בנושא אבטחת מידע בהתאם לתקני  

,ביצוע גיבויים ואבטחת המידע בהתאם למדיניות    WAFכולל    Fire wallהמציע יהיה אחראי על שירותי   .6.6

 יה שתקבע ותחייב את העירייה.  שתוגדר על ידי העיריה ובהתאם לכל רגולצ

( כחלק מפתרון  DRהמציע יכלול בהצעתו את כל הרכיבים הנדרשים ויספק שירותי התאוששות מאסון ) .6.7

 "ענן".  

 לעירייה תהיה אפשרות בכל רגע נתון להוריד את כל מסד הנתונים באופן עצמאי לצורכי גיבוי.  .6.8

ב"ענן"    GISבעמדות המחשב בעירייה, בשרת ה    המציע יתקין על חשבונו כל רכיב הדרוש להפעלת המערכת .6.9

 בלבד, לרבות תוכנות צד ג'.  LANובעבודה במשבר תקשורת ב  

לעירייה ולמנהל המערכת מטעמה, תהיה גישה לתוכנה המותקנת ב"ענן" לצורכי עדכון ותחזוקה, הוספת   .6.10

 שכבות וכיוב'. 

יל את המערכת.  המציע יהיה אחראי  המציע יהיה אחראי לכל חומרה, תכנה רישיונות וכד' על מנת להפע  .6.11

חודשים לאחור ו/או על   24ישמרו לתקופה של  LOGלשרותיי גבוי ושחזור בחוות השרתים. שמירת קבצי 

 פי תקנות רגולציה להן תהיה כפופה העירייה.  

המציע יתקין את מערכת ובסיס הנתונים הגיאוגרפי בעמדות לשעת חירום בעירייה. המערכת לשעת חרום   .6.12

ל בלפחות חמש תחנות עבודה שיוגדרו על ידי העירייה. מערכת החירום תתעדכן באופן אוטומטי אחת  תופע

ליום/שבוע/חודש בהתאם לדרישות העירייה.   המערכת תאפשר עבודה תקינה של היישום גם בעת ניתוק  

 . LANהיישום מרשת 

סימב .6.13 זהה,  משתמש  ממשק  ובעלת  בענן  למערכת  זהה  תהיה  חרום  לשעת  ובעלת  המערכת  זהה  ולוגיה 

 ביצועים ויכולות זהים למערכת בענן.  

 ממשק משתמש  .7

לתפעול   .7.1 קלה  תהיה  שהמערכת  חשוב  כן  ועל  המערכת  בחירת  בתהליך  רבה  חשיבות  המשתמש  לממשק 

 וידידותית למשתמשים. 

בלחיצה על פקד המשתמש יקבל חיווי על השלמת הפעילות. בביצוע פעולה מתמשכת יוצג למשתמש חיווי   .7.2

 על כך שהפעילות המבוקשת בביצוע.   

המציין את תפקידו הגרפי של    Tooltipבריחוף על פקד יתבצע חיווי של החלפת צבע/הצללה ויהיה קיים   .7.3

של התמקדות /     Tooltipמקדות והתרחקות יהיה הפקד באם לא קיים מלל על הפקד. לדוגמא בפקדי הת

 התרחקות בהתאמה לפקד הרלוונטי.  

 לפי הגדרת העירייה.   Tooltipבריחוף על המפה יוצג  .7.4
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המערכת תתמוך בצורה מלאה בשפה העברית ובכלל זה שמות הפקדים, תפריטים, מסכי העזרה, מדריך   .7.5

 המשתמש למנהל המערכת ולמשתמש הקצה.  

ל .7.6 לסייע  מנת  מהיישום  על  כחלק  בעברית  למשתמש  תיעוד  למערכת  יצורף  פעולות,  בביצוע  משתמש 

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

תיעוד למנהל המערכת יכלול תיעוד של טבלאות, שמות שדות, תהליכי עדכון של טבלאות מערכת, תיעוד   .7.7

 ל מסמכים, דוחות וכד'. להגדרת תהליכים, חילו

יהיה   .7.8 ניתן  משתמש  לכל  המשתמש.  לצרכי  בהתאם  המערכת  תפריטי  התאמת  תאפשר  המידע  מערכת 

 להתאים את חלונות העבודה בהתאם לתפקידו וצרכיו.  

המערכת תאפשר חיפוש מידע מרובה ערכים בצורה פשוטה תוך ביצוע השלמת ערכים בעת הקלדת ערך   .7.9

 לחיפוש לדוגמא חיפוש בו זמנית בשכבת "צירי רחובות" ושכבת "מספרי בתים".  

המערכת תאפשר ניתוח פעילויות של משתמשים ותאפשר בדיקה של משתמשים שנכנסו למערכת ותיעוד   .7.10

 פעולות עיקריות. 

היי .7.11 מקובלים   GISשומי  בדפדפנים  בעבודה  ויתמכו  רספונסיבים  יהיו  המציע  מפתרון  כחלק   שיסופקו 

 . Mobileבהתאם להחלטת העירייה וכן בעבודה ב 

לאחזור מידע גיאוגרפי, ב"ענן", שיאפשר הצגה של חלק משכבות    Mini Sitesתאפשר יצירת    GISמערכת ה   .7.12

 . המידע בהתאם לצורך שיוגדר על ידי העירייה

 תבצע לעירייה להגדיר ולבצע סקרים שונים לאיסוף נתונים.  GISמערכת ה  .7.13

המערכת תאפשר הגדרת ממשק משתמש וברירות מחדל בהתאמה לתפקיד המשתמש ופעילותו המרכזית   .7.14

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

 יקה יוצג למשתמש חיווי שיאפשר את אישורו לביצוע הפעילות. בביצוע פעולות קריטיות כגון שמירה, מח  .7.15

עזרה עבור פקדי מערכת, תהליכי   .7.16 ויאפשרו קבלת  מובנה במערכת המוצעת  ישולבו באופן  מסכי העזרה 

עבודה, מסכי עבודה וקלט נתונים. על מנת לא להעמיס מידע, תבוצע התאמה בין פעילות המשתמש, החלון  

 עזרה המוצגים. בו הוא נמצא, ומסך תכני ה 

לגרסה   .7.17 חזרה  ותאפשר  והאלפאנומרי  הגיאוגרפי  הנתונים  מסד  של  היסטורי  ניהול  תאפשר  המערכת 

 מוקדמת של הנתונים. 

 ממשקים   .8

אחרות   .8.1 מידע  למערכות  הגיאוגרפית  המידע  מערכות  בין  ממשקים  בביצוע  רבה  חשיבות  רואה  העירייה 

 כות ליבה: גביה, מערכת רישוי  בעירייה ועל כן עם הקמת המערכת יבוצעו ממשקים למער
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  ספקים   מול  יבוצע  הממשקים  יישוםומערכות נוספות.    נכסים  מערכתעסקים, מערכת מוקד של העירייה,   .8.2

 . ההסכם תקופת בכל ספקיה את  לשנות רשאית ועירייה  העירייה ידי על  שיבחרו

 :  GISמערכות מידע עיקריות של העירייה שיקושרו למערכת ה  פרוט .8.3

 .לאוטומציה החברה  של מערכת כיום חינוך מערכת .8.3.1

 מטרופלוינט מערכת גביה, מערכת פיננסית ורכש כיום מערכת של חברת   .8.3.2

 מערכת מוקד, כיום מערכת של א. ש בינה   .8.3.3

 וידאואנליטיקה מערכת   .8.3.4

 מערכת ניהול הסעות של משכ"ל  .8.3.5

 ראמה מערכת רישוי עסקים של חברת   .8.3.6

 מערכת נכסים, כיום מערכת של חברת בר טכנולוגיות   .8.3.7

 מערכת שוע"ל   .8.3.8

,  SHP  ,file+personal gdbכגון:קבצי   המערכת תהיה פתוחה לקבל נתונים בפורמטים גיאוגרפים נפוצים .8.4

וקבצי טקסט ולקשרם למידע גיאוגרפי כשכבות מידע ככל שיידרש על ידי   CSV, קבצי אקסל, mpkקבצי 

 העירייה.  

המציע מתחייב לשיתוף פעולה מלא וללא התחייבות נוספת לפיתוח ממשקים בין המערכת המוצעת על ידו   .8.5

לבין המערכות הקיימות בעירייה ומערכות שייושמו בעתיד. עלויות הפיתוח של הממשקים יהיו כלולות  

 רת ההצעה המוגשת. במסג

ליישומים אחרים יהיו דו כיוונים ויכללו הפעלת היישומים    GISממשקי העברת הנתונים בין מערכת ה   .8.6

ממערכת משיקה.     GISהמשיקים ופתיחת חלון מידע או ביצוע התמקדות לישות גיאוגרפית במערכת ה  

 (. DESK TOP)  מקומיתהמערכת תאפשר יישום ממשקים מול מערכות "ענן" ומערכות המופעלות 

לעבור למערכת משיקה תוך     GISחיצה על יישות במערכת ה יישום הממשקים יאפשר, לדוגמא, מעבר בל  .8.7

אחר.   ערכי  חד  מספר  חלקה,  גוש  ישות,  מספר  כתובת,  דוגמת  מזהה  פי  על  היישות  כרטיס  הקפצת 

 הממשקים יופעלו דו כיוונית.  

ה .8.8 לשירות     GISבמערכת  )גישה  חם  ממשק  מינהל  GISיהיה  דוגמת  אחרים  גופים  של  מיפוי  לשירותי   )

 של משרדי ממשלה דוגמת: מפ"י, מינהל   GISהוועדה לתכנון ובניה ומערכותהתכנון, 

בעדכון שבוצע בשכבות    On Lineהתכנון, משרד איכות הסביבה ועוד. הממשק יאפשר לעירייה  לצפות   .8.9

מידע משותפות ללא כל פעילות מצידה. יישום הממשק יבוצע באופן דו כיווני ויתאפשר מול שירותי מיפוי  

 של גופים אחרים בהתאם להחלטת העירייה וכפוף לאישור צד ג' )הגוף מולו מבוצע הממשק(. 
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ה   .8.10 שיוגדר  GISמערכת  נושאיות  שכבות  יצירת  נוספת,  עלות  ללא  )שכבות  תאפשר,  העירייה  ידי  על  ו 

 שמתעדכנות כתוצאה משינוי בנתון מערכת משיקה( לדוגמא:

הצגת עסקים שרישיונם פקע בהתאם לנתוני מערכת רישוי עסקים(.  הגדרת השכבות הנושאיות    .8.10.1

 תבוצע בהתאם לאפיון שייקבע על ידי העירייה בשלב הקמת המערכת ותקופת התחזוקה.

 ג הנכס )ממשק למערכת נכסים(הצגת שכבת נכסים עפ"י סיוו  .8.10.2

 יום )ממשק למערכת רישוי עסקים(  30הצגת עסקים שרישיונם יפוג בעוד    .8.10.3

משיקות   .8.11 למערכות  הגיאוגרפית  מהמערכת  מילולי(  )מידע  נתונים  העברת  יכללו  נתונים  העברת  ממשקי 

 בהתאם לאפיון שייקבע עם העירייה ועל פי דרישתה.  

, העברת  WEB Server  ,APIמשקים בצורות טכניות שונות כגון  המערכת תהיה גמישה ותאפשר ביצוע מ .8.12

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

 ומערכות בענן. 

 ממערכת משיקה צד ג'.  APIהמערכת תאפשר קבלת נתונים והעברת נתונים בממשק   .8.13

 חלק מעלות המערכת. למען הסר ספק עלות יצירת הממשקים הינה  .8.14

 

 

 עקרונות המערכת המוצעת – GISמודול  .9

 תשרת את עובדי העירייה, תושבים וגורמי מקצוע הפועלים מול העירייה.  GIS   -מערכת ה .9.1
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תתמוך בתהליכי תכנון )ביצוע סימולציות לטובת תכנון, הצגת חלופות שונות של תהלכי    GISמערכת ה   .9.2

תוכניות   של  וניהול  )קבלה  קיים  מצב  ותיעוד  ביצוע  ובתהליכי  אזור(  באותו  ניהול  As-Madeתכנון   ,

 אינוונטר של תשתיות( ובתהליכי תחזוקה )ניהול תחזוקת שבר, ניהול תחזוקה מונעת(.

תהיה מערכת רספונסיבית אשר תתמוך בדפדפני אינטרנט נפוצים ותאפשר עבודה במגוון     GISמערכת ה .9.3

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

 המוצעת תהווה פלטפורמה לניהול מידע גיאוגרפי ומידע מרחבי בנושאים שונים הכוללים: GISמערכת ה  .9.4

 ניהול תצלומי אוויר ושכבות רקע   .9.4.1

 המערכת תאפשר הצגה של מספר תצלומי אוויר  .9.4.2

 המערכת תאפשר הצגה של תצלומי אוויר שונים בו זמנית .9.4.3

 המערכת תאפשר הצגת צילומי אוויר בשקיפות  .9.4.4

ניהול תוצרים של מיפוי פוטוגרמטרי שיסופקו על ידי המציע כולל חלוקה לשכבות, הגדרת תצוגה,   .9.4.5

 דות הגדרת שמות ש

 הצגה וניהול של צילום אלכסוני כולל תמיכה בהצגת צילומים אלכסוניים בתקופות שונות.  .9.4.6

 GISהצגה וניהול של מודל תלת מימדי המקושר למערכת ה   .9.4.7

במערכת ניתן יהיה להגדיר שכבות רקע ומפות בסיס מנתוני אורתופוטו, שכבות רקע אחרות, נתוני   .9.4.8

OSM. 

 דות, מצלמות, שפ"ע, גזם, מחשוב תיקי מ"לח. ניהול מידע לשעת חירום: ניהול מוס .9.5

 המערכת תאפשר ניהול שכבות בשעת חירום כולל עדכון נתונים.  .9.5.1

 המערכת תאפשר לעירייה קליטת נתונים המנוהלים בתיקי מל"ח.  .9.5.2

 ממשק מלא למערכת שוע"ל  .9.5.3

 ניהול מידע בנושא תשתיות רטובות: מים, ביוב, ניקוז  .9.6

ניקוז   .9.6.1 תשתית  של  ניהול  תאפשר  תמונות  המערכת  של  שילוב  תחזוקתי,  מידע  הנדסי,  מידע  כולל 

 וסרטונים 

 המערכת תאפשר הצגה ותשאול של נתוני רשת מים וביוב משירות מיפוי של תאגיד המים.  .9.6.2

 ניהול רשות תמרור ומערך התמרורים העירוני  .9.7

 ניהול מערך התמרורים העירוני וניהול רשות תמרור  .9.7.1
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 ות תנועה ניהול מידע אודות תמרורים, עמודים, תכני  .9.7.2

 ניהול פרוטוקולים של רשות התמרור  .9.7.3

 ניהול מידע בנושא תשתיות: מאור, חשמל  .9.8

 ניהול נתוני הרשתות והצגת נתונים הנדסיים של פרטי הרשת .9.8.1

 ניהול רשת מאור ויצירת קשר בין מרכזיות לבין עמודי מאור. .9.8.2

 עירוני ועוד.ניהול מידע בנושאים המטופלים על ידי העירייה כגון: גינון, חינוך, מוקד   .9.9

 AS-Madeניהול תוכניות  .9.10

 ניהול תהליך בקרה של תוכניות שמוגשות לעירייה  .9.10.1

של התוכניות באמצעות קליטת גבול התוכניות וקליטת מאפייני התוכניות    GISניהול במערכת ה   .9.10.2

 כגון: ייעודי קרקע, גושים, חלקות ועוד.  

 ניהול מבנים לשימור  .9.11

 מערכת המידע תאפשר ניהולם של מבנים לשימור.  .9.11.1

 המערכת תאפשר קישור של דוחות שימור למבנים  .9.11.2

לאפשר קישור בין דף המבנה לישות  המערכת תאפשר לתשאל את המידע הקיים על מבני השימור ו .9.11.3

 הגיאוגרפית.
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 תאפשר ניהול גיאוגרפי של שכבות ומקורות מידע שונים:   GIS  -מערכת  ה .9.12

 שכבות מידע מנוהלות על ידי העירייה כגון: שכבת סקר נכסי ארנונה, שכבות מיפוי, תכסית.  .9.12.1

 של גופים המשיקים לפעילות העירייה  GISשכבות מידע משירותי  .9.12.2

הוועדה   .9.12.3 נתוני  כגון  משיקות  מידע  במערכות  נתונים  ניהול  על  המבוססות  נושאיות  מידע  שכבות 

 לתכנון ובניה מצפה אפק. 

מערכת המידע הגיאוגרפית תאפשר יצירת אפליקציות שונות בהתאם לצרכי העירייה המושתתות על מסד   .9.13

האפליקצ אחיד.   גיאוגרפי  העירייה  נתונים  במשרדי  מידע  של  ועדכון  וקליטה  מידע  ניהול  יאפשרו  יות 

 ובאמצעות התקני מובייל. להלן דוגמאות ליישומים מבוקשים על ידי העירייה: 

קליטה של מיקום הפריט, כרטיס נתונים    –ביצוע סקרים לאיסוף מידע ברחבי הרשות המקומית   .9.13.1

 וקישור תמונות מהשטח. 

 לאנשי השיטור העירוני לניהול מפגעים עירוניים.  אפליקציה –מפגעים עירוניים  .9.13.2

ניהול גני משחקים ובקרה אחרי ביקורות שמבוצעות.  היישום יאפשר שמירה של    –אחזקת גנים   .9.13.3

 תיעוד מבדקים. 
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רסטר,   .9.14 קבצי  ניהול  נומריים,  אלפא  מאפיינים  ניהול  מידע,  שכבות  ניהול  יאפשר  המרחבי  המידע  ניהול 

 קישור מסמכים לישויות גיאוגרפיות ולמערכות מידע, יצירת מפות חום. 

המערכת תופעל בשירות "ענן" שיסופק על ידי המציע ותאפשר למשתמש יכולת לצפייה, תשאול ועריכה   .9.15

 של מידע גיאוגרפי. 

 SHP  ,GDBמערכת המידע הגיאוגרפית תתמוך בהצגת מידע גיאוגרפי בכל פורמט גיאוגרפי נפוץ כגון:   .9.16

FILE ,GDB PERSONAL ,SID ,ECW ,DWG ,SDE. 

תהיה מערכת מודולרית מושתת על מערכת הרשאות על מנת לאפשר ניהול תצוגה וביצוע    GISמערכת ה   .9.17

 פעילויות בהתאם להרשאת משתמש.

תהיה מערכת החשופה לתושבים ותאפשר באופן רספונסיבי גישה למידע באמצעות התקנים    GISמערכת ה   .9.18

 שונים כגון: תחנות עבודה, מחשבי לוח והתקני מובייל.

 . GISתהיה מערכת פשוטה וידידותית למשתמש שאיננו משתמש מיומן במערכת  GIS-מערכת ה .9.19

 דע. תכלול יישומים מתקדמים לאחזור ותשאול של מי  GISמערכת ה  .9.20

 תאפשר חיתוך נתונים ממספר מקורות מידע והצגת התוצאה באופן מרחבי.   GISמערכת ה .9.21

.  DWGמערכת המידע הגיאוגרפית תכלול רכיב לבדיקה של תוכניות עדות המתקבלות בעירייה בפורמט   .9.22

דוחות   העירייה, הפקת  של  הנתונים בהתאם למפרט  לשלמות  בדיקה  פעולות של:  ביצוע  יאפשר  הרכיב 

 . GIS –תיקון מידע שנדרש, הטמעת המידע התקין במערכת ה  /תקינות

שניות, ביצוע    5מערכת המידע תעבוד בזמני עבודה מהירים, כך לדוגמא זמן עליית המערכת לא יחרוג מ   .9.23

 שניות וכיוב'.  10הפקת מפה תוך  

ה .9.24 במערכת     GISמערכת  בתהליכים    GISתגובה  לעת  מעת  ותעודכן  המציע  ידי  על  שתותקן  מקומית 

 אוטומטיים.  המערכת לשעת חירום תאפשר לעירייה הפעלת יישום ללא חיבור לרשת 

תתמוך בעבודה בו זמנית של מספר עמדות במכלולים לעבודה    GISהאינטרנט בשעת חירום.   מערכת ה   .9.25

 בחירום. 

תהווה מערכת מרכזית באמצעותה ניתן יהיה לראות פריסה מרחבית של נתונים המנוהלים     GISמערכת ה   .9.26

 במערכות המידע האחרות המופעלות ברשות לדוגמא: שכבה של פניות למוקד פתוחות עפ"י סיווג הפניה. 

 

 GISדרישות מערכת ה  .10

במסגרת   .10.1 כי  יצוין,  בשלמותן.   קיימות  הדרישות  כל  כאשר  קבלה,  לבדיקות  תימסר  המוצעת  המערכת 

 ההצעה המקצועית, יהיה על המציע להראות עמידה בדרישות המערכת.  

 : GISה   מערכתלהלן פרוט הדרישות הפונקציונאליות הנדרשות מ .10.2
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 תכונה נושא מס"ד

 ורגולציה לה תהיה מחוייבת העירייה. המערכת תעמוד בדרישות   רגולציה   .1

אבטחת    .2
 מידע 

ארגוני לקביעת משתמשים   Active Directoryהמערכת תאפשר חיבור ל  
 והרשאות 

המערכת תאפשר גישה לניהול הרשאות, סיסמאות וזיהוי משתמשים      .3
 Single Sign On - SSOבאמצעות 

המערכת תכלול מנגנון לקביעת סיסמאות בהתאם למדיניות אבטחת      .4
)לדוגמא: מינימום תווים,  ודרישות רשות הסייבר המידע הארגונית  

 שילוב של אותיות, מספרים וסימנים מיוחדים(

המערכת תכלול מנגנון החלפת סיסמאות כולל התראות על החלפת      .5
 ארגונית ושחזור סיסמה סיסמה בהתאם למדיניות אבטחת מידע 

עבור שירותים המופעלים בענן )יש לפרט את   DRהמערכת תכלול יישום      .6
 וספק השירותים( DRמקום אתר 

ניהול    .7
 שינויים 

תיעוד פנימי בדבר ביצוע עדכוני פרטי המיידע במערכת, כולל תיעוד פרטי  
 השינוי. מבצע הפעולה, מועד ביצוע הפעולה, זהוי ציוד הקצה ממנו בוצע 

ממשק   .8
 משתמש

התומכים בדפדפנים נפוצים דוגמת   Browserממשק מערכת מבוסס 
Microsoft Edge ,Google Chrome, Firefox בהכרח בדפדפנים  ו

 chromiumמבוססים   

 בעברית להסבר על הפקד.  Tool tipפקדי מערכת יכלול     .9

כולל שילוב של  המערכת תתמוך בקליטת נתונים מימין לשמאל ולהיפך     .10
 טקסט בעברית עם טקסט באנגלית 

המערכת תאפשר הגדרת שדות חובה על ידי מנהל המערכת מטעם      .11
העירייה.  שדות חובה יסומנו במערכת באופן מודגש על מנת לאפשר את  

 זיהויים בקליטת הנתונים 

 ייעשה שימוש אחיד במושגים ובשמות פקדים לפעולות זהות.     .12

תתאפשר ללא צורך בהורדת   Webגישה לנתונים באמצעות יישום     .13
PlugIn 

המערכת תכלול תמיכה מלאה ביישומי מובייל בסביבות הפעלה שונות      .14
 לרבות מחשבי לוח טלפונים חכמים 

המערכת תאפשר בניית תפריט מותאם משתמש והגדרת סוגי משתמשים      .15
 בעלי הרשאות שונות. 

 פקדים או מסכים שאין לו הרשאה אליהם. משתמש לא יראה     .16

 longהמערכת תאפשר עבודה במערכת בזמן ביצוע פעולות מתמשכות )    .17
transactionכגון הפקת דו"ח ) 

המערכת תכלול חיווי על התקדמות ביצוע בפעילויות שאורכות זמן      .18
של התקדמות התהליך   Barלדוגמא בביצוע דו"ח של אלפי ישויות יוצג 

 וזמן משוער לסיום ההפקה.
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 תכונה נושא מס"ד

תחקור    .19
ותשאול  

 נתונים 

מחולל שאילתות דינמי אשר  יתופעל בצורה הפשוטה ביותר ויהיה נגיש  
לעבודה לכל המשתמשים על פי הרשאה. מחולל שאילתות יכלול לפחות  

 , =, ><, >,=>,<,=<,_,%,)(. AND,OR,LIKE,IS, NOTאפשרויות של 
 ניתן יהיה לבצע שאילתה על מספר ישויות במקביל     .20

 המערכת תאפשר חיפוש יישות עפ"י מספר מילים לאיתור     .21

המשתמש יוכל לקבוע את הפרמטרים לשאילתה, באופן פשוט וקל, מתוך      .22
 כל שדות המידע הקיימים  

מספר בית   Xהמערכת תאפשר איתור בתשאול חופשי לדוגמא "כתובת     .23
Y  גוש" ,"X  חלקהY :תיקי בניין,  " של ישויות המקושרות לנתון לדוגמא

 בקשות, תמרורים וכיוב' 

 המערכת תאפשר ביצוע חיפוש של כל נתון שהוזן למערכת    .24

 המערכת תאפשר חיפוש ואיתור של חלק ממחרוזת טקסט    .25

ביצוע שאילתות/חיפוש/הפקת דוחות יתאפשר על כל נתון הקיים במסד      .26
 הנתונים 

הגדרת הפרמטרים לחיפוש שיוצגו למשתמש תהיה גמישה לקביעה ושינוי      .27
 ע"י מנהל המערכת מטעם הוועדה.  

 המערכת תאפשר חיפוש טקסטואלי במידע שהוזן     .28

 המערכת תאפשר חיפוש של יישות עפ"י מספר רב מילות מפתח      .29

בהן,  ניתן יהיה לשמור שאילתות ולאפשר למשתמשים אחרים להשתמש     .30
 בהתאם להרשאה 

 GISהמערכת תאפשר הצגת תוצאת שאילתה באמצעות מערכת ה     .31

דוחות    .32
ומסמכים  
המופקים  
 מהמערכת 

המערכת תכלול מחולל דוחות שיאפשר למשתמש הרשות יצירת דוחות  
ומסמכים.  מחולל הדוחות יאפשר גישה לשדות מידע במערכת, הגדרתם,  

 הגדרת תנאים 

 עיצובם של דוחות ומפות בהתאם לדרישות העירייה המערכת תאפשר     .33

דוחות המערכת יתבססו על תבנית קבועה שתכלול כותרת עליונה      .34
ותחתונה, מספר עמודים, תאריך הפקה, שם משתמש מפיק, פרמטרים  

שנבחרו לתשאול, חיתוך עמודים נכון במקרה של גלישת טבלה לעמודים  
 הטבלה במעבר עמודים.נוספים, חזרה על שורת הכותרת של 

 משתמש המערכת יוכל לקבוע את השדות שיכללו בדו"ח     .35

ניתן יהיה להגדיר דוחות מראש אשר ישמשו את כלל משתמשי המערכת      .36
 בהתאם להרשאה.  

 ,XLS,XML, PDFתוצאת הדוחות תהייה ניתנת לשמירה בפורמטים     .37
DOC, XLSX ,DOCX 
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 תכונה נושא מס"ד

יתאפשר ניהול עריכת טקסט במעבד תמלילים  בשדות מידע של טקסט      .38
(, סימון קטע.  דוחות ומסמכים  Boldלרבות יכולת לבצע הדגשה ) 

 המופקים מהמערכת ישמרו על עריכת הטקסט שבוצעה על ידי המשתמש. 

מסמכים שיופקו מהמערכת יהיו ניתנים לעיצוב על ידי הוועדה )לוגו,      .39
 הדגשה, קו תחתי וכיוב'(. 

הגדרת פלטים של המערכת לפרוטוקול של רשות תמרור תבוצע באמצעות      .40
 WORDתבניות 

המערכת תאפשר עבודה במערכת לאחר הפקת המסמך מבלי שיהיה צורך      .41
 בסגירתו 

הפקת מכתבים ומסמכים מהמערכת תאפשר שילובם של תמונות      .42
 ומסמכים 

סיכומים בלבד )דו"ח  יכולת להצגת והדפסת כל דו"ח ברמה מפורטת או     .43
 למנהלים(. 

יכולת להצגת כל דו"ח על המסך בטרם הדפסתו ויצוא נתונים לאקסל       .44
Word  .ואחרים יכלול העברת נתוני כותרות ושמירה על עיצוב הדו"ח 

 בדו"חות ותמונות Dashbordהמערכת תאפשר שילוב של      .45

המערכת תאפשר הצגה של תוצאות דו"ח המופק מרכיבי המערכת על גבי      .46
 המוצע חלק מהפתרון.   GISמפה באמצעות רכיב ה 

ניהול    .47
 מסמכים 

המערכת תאפשר אירכוב מסמכים, תוכניות, תמונות אינטגראלי במערכת  
ושיוכם לישות גיאוגרפית, כולל סריקת מסמכים, תמונות, פקסים או  

 .  Microsoft Officeקבצים אחרים כולל קבצי  

המערכת תאפשר הצגת תצוגה מקדימה של קבצים המקושרים לישויות      .48
 במערכת  

מסמכים המופקים מהמערכת יישמרו בארכיב המסמכים של היישות      .49
 המקושרת למסמך. 

המערכת תאפשר איתור תמונות/ מסמכים מכל רכיבי המערכת      .50
 המקושרות לנתון של גוש וחלקה/ מבקש וכד' 

של מסמכים ותאפשר איתור מאפייני   Meta Dataהמערכת תכלול ניהול     .51
 MetaDataמסמכים בתשאול שדות 

 PDFהמערכת תאפשר תשאול מידע המופיע במסמכים סרוקים מסוג     .52

למערכת ממשק להפעלה ישירה של סורק לסריקת מסמכים וקישורם      .53
 ליישויות המנוהלות במערכת.
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 API (Applicationהמערכת תאפשר הגדרה ויצירת ממשקים מבוססי  ממשקים   .54
Programming Interface)    מהמערכת המוצעת למערכות אחרות

 הפועלות בארגון: כגון מערכת גביה, מערכת פיננסית 

לחילול   Wordלרבות יישום   Officeלמערכת ממשקים מלאים ליישומי      .55
 לניהול יומנים  Outlookליבוא וייצוא נתונים/  Excelמסמכים ועריכתם/ 

יכולת מהירה וידידותית למשתמש להורדת נתונים מהמערכות לגיליון      .56
 Microsoft Excelחישובים אלקטרוני 

יכולת מהירה וידידותית למשתמש לשילוב נתונים מהמערכות להנפקת      .57
 Microsoft Wordמכתבים ממעבד תמלילים  

המערכת תסופק עם מדריך למשתמש בעברית לאחזור ומידע וקליטתו   תיעוד   .58
 במערכת 

תיק למנהל מערכת )הגדרת פרמטרים והגדרות מערכתיות, משתמשים,      .59
 הרשאות וכו(. 

התיעוד יכלול ישויות,   - המערכת תכלול תיעוד בכתב של בסיס הנתונים    .60
קשרים בין ישויות, שדות ופרוט מאפייני כל יישות.  פרוט השדות בבסיס  

נתוני המערכת יכלול: כותרת השדה, סוג השדה, גודלו תכולת וקשריו  
 ושימוש הנתונים ובישום/ מערכת.   

לקבלת מידע   APIלרבות תיעוד  המערכת תכלול תיעוד ליישום ממשקים    .61
 מהיישומים 

המערכת תכלול תיעוד של תגיות לצורך עריכת דוחות מערכת המופקים      .62
 . Wordבאמצעות 

ניהול    .63
 GISמערכת 

תאפשר תצוגת מידע לעובדי הרשות, מתכננים, גורמי   GISמערכת ה 
 מקצוע ותושבים בהתאם למנגנון ההרשאות. 

64.  
 

המערכת תהיה רספונסיביית למערכות ההפעלה הנפוצות ולכל אביזרי  
סמארטפונים, טאבלטים וכל אביזר קצה נפוץ   PCהקצה הנפוצים לרבות 

 אחר
65.  

 
מערכת המידע תכלול אפשרויות ניהול מערכת על ידי עובד שיוכשר על ידי  

ולביצוע פעילות כגון: עדכון שכבות מידע,    GISהספק לניהול מערכת 
 הגדרות לביצוע פעילויות, הוספת כלים  

66.  
 

 אפשרות לניהול משתמשים תתאפשר על ידי העירייה ועל ידי הספק 

67.  
 

ר חוק לקשר בין ישות גיאוגרפית  המערכת תאפשר למנהל המערכת להגדי
 לישות אחרת ובין ישות לטבלת נתונים. 

68.  
 

המערכת תאפשר שילוב של שירותי מיפוי חיצוניים כחלק משכבות   
) ועדות לתכנון ובניה,   WMS/ WFS/ Arc GIS Serverהמידע כגון  

 תאגיד המים, מהל התכנון, מרכז למיפוי ישראל משרדי ממשלה וכד'( 
69.  

 
לשכבה    Meta dataהמערכת תאפשר ניהול ותצוגה למשתמש הקצה של  

ובכלל זה: תאריך עדכון, מקור המידע ועוד.     19115בהתאם לת"י 
 . Meta Dataמשתמש המערכת יוכל לבצע חיפוש בהתאם לנתוני 
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70.  
 

יאפשר תשאול מסד הנתונים והפקת המידע    Meta Dataמנגנון ה 
 בדוחות. 

71.  
 

להתקנה מקומית לעבודה במשבר תקשורת.  רכיב   המערכת תכלול רכיב
לשעת חירום יכלול את כל המידע המנוהל ברגיעה ויאפשר ביצוע   GISה 

שאילתות, חיפושים והתמקדויות בצורה פשוטה בהתאם לדרישות  
 הרשות. 

72.  
 

המערכת תאפשר יצירת יישומי מפה על פי נושא בנוסף ליישום המרכזי  
 ללא שכפול מידע  GISשל הרשות. היישומים יציגו את המידע משירותי 

73.  
 

המערכת תכלול אפשרות לביצוע קליטת נתונים בסקרי שטח באמצעות  
המערכת והזנת מידע גיאוגרפי, אלפא נומרי ותמונות המצולמות  

 מטלפונים חכמים. 
74.  

 
לקובץ   GISהמערכת תאפשר ייצוא נתונים המנוהלים במערכת ה 

 DWGבפורמט 

המערכת תכלול מנגנון הרשאות שיאפשר תצוגה של שכבות בהתאם   הרשאות   .75
 להרשאות משתמש ו/או קבוצת משתמשים.   

76.  
 

מנגנון ההרשאות יאפשר ניהול הרשאות לתצוגת שכבות מידע, כלי  
 מערכת, יכולות לבצע חיפושים ועוד.  

77.  
 

מנגנון ההרשאות יאפשר תצוגת תבניות להפקת מפה בהתאם להרשאת  
 משתמש

78.  
 

המערכת תאפשר למנהל המערכת הפקת דוחות פעילות.  הצגה לכל  
משך פעילות באתר  משתמש את הכניסות שבוצעו בחתכי זמן שונים, 

 וכיוב' 
המערכת תאפשר הוספה, עדכון ומחיקה של שכבות באופן עצמאי על ידי   ניהול שכבות    .79

 מנהל המערכת מטעמה. 

80.  
 

  Tilesהמערכת תאפשר ניהול קבצי אורתופוטו, מפות בסיס ורסטרים ב 
 של שכבות בסיס ורסטרים לתצוגה מהירה.   cashingותאפשר 

81.  
 

משתמש המערכת יוכל לשנות את סדר השכבות המוצג )להעלות ולהוריד  
 את סדר השכבה( 

82.  
 

המערכת תאפשר ניהול של שכבות באופן הירארכי וחלוקתן לנושאים.   
המערכת לא תגביל את רמות ההירארכיה  ותאפשר הצגה גרפית של  

 החלוקה )עץ נושאים(. 
83.  

 
יכולת להגדיר שכבה להדלקה המאגדת מספר שכבות מסוגים שונים  

לדוגמא הדלקת שכבת התראות תדליק בו זמנית שכבת התראות קוויות,  
 נקודיות ופוליגונליות. 

84.  
 

המערכת תאפשר למנהל המערכת הגדרת תוויות הכוללת שליטה על ספי  
מרחק  (, מיקום, גודל, ה out beyond / in beyondתצוגה משתנים )

וזווית הסיבוב בינו לבין היישות ותוכן התווית תהיה ו/או על בסיס ערך,  
 VBScript, Jscript, Paythone-ב   label expressionsטווח ערכים, 

ותאפשר שרשור ערכים משדות שונים ו/או ערכים מוגדרים אחרים.  
)הפקת תוויות תתאפשר בעברית, בערבית ובאנגלית(. כמו כן המערכת  

 לשכבות. Tooltipיצירת   תאפשר
85.  

 
מערכת תאפשר לרשות הגדרת סימבולוגיה מותאמת על פי דרישת מנהל  
המערכת כולל תמיכה מלאה בסימבולוגיה עפ"י ערך ייחודי, הצגת מפת  

חום, הצגת ערך ייחודי, הצגה עפ"י טווח ערכים, ספי תצוגה משתנים  
(out beyond / in beyond  .גרפים מסוגים שונים ) 
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86.  
 

מערכת תאפשר לרשות הגדרת סימובלוגיה של ערך ייחודי ו/או קטגוריה  
עד ( לישויות בהתאם לנתון אלפא נומרי )אחד או יותר(   - של ערכים )מ 

 שיוגדר בשכבה או במסד הנתונים 
87.  

 
 המערכת תאפשר הגדרת בררת מחדל לשכבה כשקופה ומידת השקיפות 

88.  
 

לומר הצגה של מקרא  המערכת תאפשר הצגת מקרא שכבות דינאמי, כ 
 בהתאם למוצג במפה. 

89.  
 

המשתמש יוכל להגדיר שכבות מידע קבועות שיוצגו עם עליית המערכת  
 ושכבות אלה יישמרו בכל טעינה של המערכת. 

 המערכת תאפשר הפקת מפות בפורמטים שונים   הפקת מפות   .90

91.  
 

הפקת המפות תכלול הגדרה דינאמית של גודל הדף, קנה המידה  
להדפסה, בחירת הכותרת ואלמנטים נוספים )קנ"מ, חץ צפון,מקרא  

 . A0וכיו"ב(.  המערכת תתמוך בגדלי דף שונים כולל הפקה בגודל 
92.  

 
 הפקת המפה תכלול מקרא שיכיל את המידע המופק במפה.   

93.  
 

בהתאם לצרכי הרשות.  הרשות תוכל  תבנית הפקת המפה תהיה גמישה 
להגדיר את אופן עיצוב תבנית המפה: לדוגמא: מיקום כותרת, מיקום  

 תאריך, לוגו, קנ"מ וכיוב' 
94.  

 
המערכת תאפשר הגדרת תבניות ייעודיות לצרכים שונים.  התבנית תגדיר  

באופן קבוע את השכבות המוצגות כך לדוגמא בתבנית תאום תשתיות  
 שים, מבנים, תשתיות וכד'. יוצגו שכבות: כבי

95.  
 

 המערכת תאפשר להדפיס מפות גם עבור גודל דפים לא סטנדרטי.  

96.  
 

של מפה הכוללת שכבות   PDFהמערכת תאפשר הדפסה ויצירת קובץ 
נבחרות, מקרא, מערכת קואורדינטות, הערות קבועות, הערות משתנות  

 בהתאם לשכבה ומפת הבסיס המוצגת. 
97.  

 
חלוקה לגיליונות באופן פשוט וקל. החלוקה לגיליונות  המערכת תאפשר 

תתבצע  אוטומטית ע"י המערכת בהתאם להגדרות קנה המידה וגודל  
 הדף. תהיה אפשרות לשינוי ידני של החלוקה ע"י המשתמש.

98.  
 

 JPG/PDFהמערכת תאפשר הדפסה למדפסת  ו/או לקובץ 

99.  
 

שכבות המוצגות  המערכת תכלול מנגנון ליצירת הערות קבועות בהתאם ל 
במערכת כך לדוגמא בתצוגת אורתופוטו תתווסף הערה כי "האורתופוטו  

הינו מגיחה שבוצעה בתאריך.....".  המערכת תכלול מנגנון שיאפשר  
 למנהל המערכת מטעם הרשות קביעה של ההערה המוצגת.

דוחות    .100
 וטפסים 

בצורה  המערכת תכיל מחולל דוחות אשר יאפשר למשתמש להפיק דוחות 
 גמישה, קלה ופשוטה. 

101.  
 

 הפקת דוחות תתאפשר על נתוני שכבה אחת או יותר בכל דו"ח 

102.  
 

הדוחות יתבססו על תבנית קבועה שתכלול כותרת עליונה ותחתונה,  
מספר עמודים, תאריך הפקה, שם משתמש מפיק, פרמטרים שנבחרו  

ם,  לתשאול, חיתוך עמודים נכון במקרה של גלישת טבלה לעמודים נוספי
 חזרה על שורת הכותרת של הטבלה במעבר עמודים. 
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103.  
 

ניתן יהיה להגדיר דוחות מראש אשר ישמשו את כלל משתמשי המערכת  
 בהתאם להרשאה.  

104.  
 

 המערכת תאפשר שילוב בדוחות של מידע מילולי, מפה, גרפים, תמונות 

הגדרות  למנהל המערכת מטעם הרשות תהיה גישה להגדרה ושינוי של  תצוגת המפה   .105
כרטוגרפיה בהתאם לדרישת הרשות, שמות שדות ומאפיינים שיוצגו  

 לישויות המערכת. 
106.  

 
של יישות מוצגת בהתאם לישות   Rotateהצגת יישויות תאפשר סיבוב 

אליה היא מקושרת כך לדוגמא הצגת מגוף תהיה בהתאם לזוית תנוחת  
 הקו אליו הוא מקושר 

107.  
 

המשתמש יוכל לשנות את קנ"מ התצוגה הן ע"י כפתורי התמקדות והן  
 ע"י קביעת הקנ"מ.  

108.  
 

.  Tilesהמערכת תאפשר ניהול קבצי אורתופוטו, מפות בסיס ורסטרים ב 
המערכת תאפשר ניהול והצגה של אורתופוטו משנים שונות ותאפשר  

של   יכולת השוואה בין תקופות. כמו כן המערכת תאפשר ניהול ותצוגה
 צילומים אלכסוניים.  

109.  
 

המערכת תאפשר למשתמש להוסיף שכבות מידע ממקור חיצוני כדוגמת  
   ECW, MrSID, JPG, TIF GeoTIFרסטר מעוגן ) SHP, DWGקובץ 

(, נתונים מקובץ אקסל בדיוק  World filesותמיכה בקבצי עולם 
 ובקואורדינאטות הנכונות. הפעולה תתאפשר בהתאם להרשאה.

110.  
 

 ת תאפשר למשתמש לבצע שיתוף של המפה עם גורמים חיצוניים המערכ

111.  
 

 התצוגה והכיתובים יותאמו באופן אוטומטי לקנ"מ המשתנה 

112.  
 

המערכת תאפשר יצירת תוויות בצורה מיטבית כולל הצגת תווית במספר  
שורות  ותאפשר שרשור טקסט מיתוך שדות ו/או על פי ביטוי  

(expression ) 
113.  

 
תאפשר למשתמש לקבוע את שקיפות השכבה ולהגדיר שקיפות  המערכת 

 לכל שכבה בנפרד 

114.  
 

המערכת תכלול כפתורי ניווט נוחים לשימוש כולל חזרה ל"זום" קודם  
וזום כללי. קביעת הפקדים שיהוו חלק מהמערכת תסוכם בשלב אפיון  

 המערכת. 
115.  

 
המערכת תאפשר למשתמש להוסיף הערות טקסט והוספת צורות על גבי  

 והדפסתם.   sessionהמפה כולל שמירתם לשימוש מאוחר גם בכניסה ל  

116.  
 

 המערכת תאפשר מדידת מרחק ושטחים. 

117.  
 

המערכת תאפשר למשתמש לשמור את מצב תצוגת השכבות לטובת  
 כניסה במועד מאוחר יותר.

118.  
 

למשתמש לשמור את תיחום המפה לטובת שימוש  המערכת תאפשר 
 עתידי 

119.  
 

ליישויות שמקורם בבסיסי נתונים   Labelsהמערכת תאפשר יצירת תויות 
 GISשל יישומים המתממשקים למערכת 

120.  
 

המערכת תאפשר הצגת קבצי רסטר מעוגנים בעץ השכבות או טעינה של  
 .On The Flyקבצי רסטר מעוגנים 
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אחזור מידע,    .121
שאילתות  
 וחיפושים 

המערכת תאפשר בביצוע התמקדות ביישות הנמצאת בשכבה אחת או  
יותר כך לדוגמא ניתן יהיה באיתור כתובת לאתר יישויות משכבת מספרי  

בתים ומשכבת הרחובות. כמו כן ניתן יהיה להתמקד ביישות מיתוך  
 טבלת נתונים.  

122.  
 

( על בסיס  BUFFERיכולות לייצר שכבה זמנית של טווחי הרחקה )
  . SHP אובייקטים/ שכבות במפה + יכולת שמירה של השכבה בקובץ

123.  
 

והעתקה של   Y – ו   Xהמערכת תאפשר איתור עפ"י הזנת נתון קורדינטה 
 בצורה פשוטה. Clipboardקורדינטות מהמפה ל 

124.  
 

המערכת תאפשר ביצוע חיפושים בצורה חופשית לרבות הקלדה של  
  Xחיפוש לפי מספר נכס, חיפוש לפי "רחוב   ",Yחלקה  X"חיפוש לפי גוש 

 " ועוד. Yמספר בית  
125.  

 
)לדוגמא הרחוב   משתי שכבות נפרדות  GISחיפוש מידע במערכת ה 

 משכבת הרחובות ומספר הבית משכבת מספרי הבתים ( 

126.  
 

מוכל מכיל, יושב   -בחירה לפי אופן החיתוך בין שתי השכבות נבחרות
 select by locationמדויק 

127.  
 

המשתמש יקבל מידע על אובייקט במפה, בהצבעה ולחיצת עכבר.  המידע  
שיוצג, ייקבע עבור כל שכבה בנפרד, ע"י מנהל המערכת מטעם הרשות  

בעה/ לחיצת עכבר(  ויהיה ניתן לשינוי. בכל אחת מסוגי הפעילויות )הצ
 ניתן יהיה להגדיר את המידע המוצג. 

128.  
 

המידע שיוצג יהיה ע"פ שמות השדות כפי שהם מופיעים בטבלאות בסיסי  
 (.Aliasהנתונים ו/או ב"שם לתצוגה")

129.  
 

בתשאול יישות ניתן יהיה להפעיל לינק להפעלת יישומים המותקנים  
 וביישומי "ענן"   DeskTopבעמדת 

130.  
 

המערכת תאפשר הצגת אובייקטים ממספר שכבות   -בחירה לפי מיקום  
מידע הנמצאים בתחום מוגדר מאובייקט נבחר, או מנקודה נבחרת על  

ו לסמן  המפה. השאילתה תאפשר למשתמש לבחור אובייקט במפה, א
, רדיוס או פוליגון תוחם(  Bufferמיקום ע"ג המפה ולהגדיר תחום )

 בשרטוט או בהגדרת מרחק.  
131.  

 
ישולב מחולל שאילתות שיאפשר בצורה הפשוטה ביותר   GISבמערכת ה 

תשאול שכבבה אחת או יותר ויהיה נגיש לעבודה לכל המשתמשים על פי  
 הרשאה. 

132.  
 

הפרמטרים לשאילתה, באופן פשוט וקל, מתוך  המשתמש יוכל לקבוע את  
 כל שדות המידע הקיימים. 

133.  
 

ניתן יהיה לשמור שאילתות ולאפשר למשתמשים אחרים להשתמש בהן,  
 בהתאם להרשאה.

134.  
 

תוצג   -בכל מקרה בו תוצאות הבחירה ייכללו יותר מאובייקט אחד 
ם  למשתמש רשימת האובייקטים והוא יוכל לצפות במידע על כל אחד מה

 על פי בחירתו או הרשאתו.
135.  

 
יתאפשר חיפוש על כל הנתונים הקיימים בבסיס הנתונים. הגדרת  

הפרמטרים לחיפוש שיוצגו למשתמש תהיה גמישה לקביעה ושינוי ע"י  
 מנהל המערכת מטעם הרשות. 

כיווני למערכות המידע המוצעות  -המערכת תהיה בעלת ממשק דו ממשקים   .136
לות  ומערכות מידע ברשות, הפועלות בסביבת "ענן" ומערכות הפוע 

למערכות מידע אחרות   GISבהתקנה מקומית. התממשקות בין מערכת ה 
העירונית   GIS- תהיה דו כיוונית כך שיתאפשר, לדוגמא, ממערכת ה



 חתימה   מורשי /המציע  וחותמת  חתימה

 באר יעקב  עיריית
 05/22 : מכרז פומבי  מס' 

 לביצוע סקרי שטח לאיסוף נתונים ומתן שירותי התקנה והטעמה מכרז
 GIS - של מערכת מידע גיאוגרפית

 

 

 תכונה נושא מס"ד

לצפות בנתוני הגבייה ולהיפך )מתוך מערכת הגביה ניתן יהיה להפעיל את  
 ולהתמקד בנכס(.  GISמערכת ה 

137.  
 

שכבות שמקורן בנתונים   -תאפשר הצגת שכבות נושאיות  GISמערכת ה 
במערכות מידע משיקות והגדרת סימבולוגיה   On lineהמתעדכנים 

, הצגת CRMבהתאם למידע אלפא נומרי. לדוגמא הצגת פניות ממערכת 
פניות בסימבולוגיה שונה בהתאם לאופי הפניה, הצגת גודל הסימבול  

הצגת שכבות נושאיות תתאפשר  בהתאם לקריטריון של דחיפות ועוד. 
בהתאם למאפייני הדרישה או   Web Servicesו   Viewsבאמצעות יצירת 

 גישה ישירה לטבלאות היישום המשיק 
138.  

 
המערכת תאפשר תצוגת שכבות מידע מנתונים שיטענו ליישום. טעינת  

.   לדוגמא: טעינת  XLS,TXT, CSV,XLSXהקבצים תתאפשר מקבצי ,  
ינטות, הצגת נתוני תושבים באופי כמותי/ עפ"י  קובץ עם נתוני קוארד

הכולל את   GISפרמטר/ מסוכם לאחר טעינת קובץ תושבים למערכת 
כתובות התושבים.  מנהל המערכת יוכל לבצע טעינה שתשמר כחלק  

מנתוני הפרוייקט ולהגדיר הרשאות צפיה.   משתמש קצה שאיננו מנהל  
או לשתף את המידע עם  /מערכת יוכל לבצע את הטעינה לשימושו בלבד ו

 משתמש אחר. 
139.  

 
המערכת תאפשר הוספת שכבות מידע משירותי מיפוי של גופים אחרים  

( כגון: מרכז למיפוי ישראל, תאגיד  WFS, WMS)לדוגמא באמצעות  
 המים, ועדות לתכנון ובניה, עיריות, מינהל התכנון, משרדי ממשלה 

140.  
 

מודול שמוצע ברכיבי ההצעה  ניתן יהיה להתמקד למפה בפשטות מכל  
ומיישום המופעל ברשות, בהתאם לערכים כגון: כתובת, גוש/ חלקה,  

 קורדינטות, אובייקט, נתון אלפא נומארי ועוד. 
141.  

 
המערכת תאפשר הפקה של דו"חות שנוצרו במערכת משיקה על גבי  

 GISמערכת ה 

142.  
 

ממערכת מופעלת   APIתאפשר קבלת נתונים בממשק   GISמערכת ה 
 בארגון והצגת המידע על גבי המפה 

143.  
 

תדע לספק מידע למערכת משיקה בהתאם לפניה שתתקבל   GISמערכת ה 
הגדרת הממשקים תבוצע   -לדוגמא החזרת ישויות הקימות בגוש/ חלקה 

 על ידי הרשות עם הקמת המערכת ובשלב התחזוקה 
144.  

 
וה מערכת אינטגרטיבית שתאפשר תצוגה גיאוגרפית  תהו   GISמערכת ה 

וניתוח מידע ממודולים שונים המסופקים על ידי המציע ומערכות  
הרשות.  כך לדוגמא המערכת תאפשר הצגה גיאוגרפית של כל החלקות  

בהם לא נוצלו זכויות בניה ו/או לא מומשו זכויות הבניה בפועל ו/או  
צו הארנונה, בעלויות, חייבים,   הצגת כל הנכסים לפי קטגוריות שימוש

רישום או פילוח אלפא נומרי אחר לפי דרישת העירייה. הגדרת התצוגה  
 הינה חלק מהגדרות המערכת וכלולה בהצעת המציע. 

145.  
 

המערכת תאפשר מתוך מסך פרטי יישות הפעלת יישום/ אפליקציה/ לינק  
הכולל פרמטר לדוגמא מתוך מסך חלקה הפעלת אתר הוועדה וקבלת  
מידע על החלקה שנבחרה/ הפעלה של לינק לקובץ תמונה שמאוחסן  

 בשרת הרשות או בשירותי "ענן" 
146.  

 
המערכת תאפשר הפעלה של מערכת לצילום אלכסוני ומודל תלת מימדי.   

הפעלת היישומים תבצע התמקדות אוטומטית בהתאם למקום הצבעה  
 .GISבמפת ה 

147.  
 

 Google. הפעלת יישום google street viewמערכת תאפשר ממשק ל 
Street View   תבצע התמקדות למיקום מבוקש באמצעות הצבעה

 .GISבמערכת ה 
148.  

 
המערכת תאפשר שיתוף נתוני מיקום.  המערכת תאפשר להעביר את  

 נתוני המיקום למערכות אחרות  



 חתימה   מורשי /המציע  וחותמת  חתימה

 באר יעקב  עיריית
 05/22 : מכרז פומבי  מס' 

 לביצוע סקרי שטח לאיסוף נתונים ומתן שירותי התקנה והטעמה מכרז
 GIS - של מערכת מידע גיאוגרפית

 

 

 תכונה נושא מס"ד

149.  
 

המערכת תאפשר תיחום אזור )פוליגון או רדיוס(  ושליפת נתונים על פי  
הכתובות / זיהוי גיאוגרפי.  כמו כן, המערכת תכין רשימת אוכלוסיה  

 .SMSבתחום הנבחר למשלוח הודעות 
קליטה    .150

ועריכת  
 נתונים 

המערכת תכלול מנגנון להזנת עדכונים עדכון הנתונים יוגבל לפי הרשאה.  
את הנתונים לפני העדכון ותהיה אפשרות לחזור למצב  המערכת תגבה 

 ( undoהמוצא )
151.  

 
 המערכת תאפשר עדכון מידע גיאוגרפי ומילולי באופן עצמאי של הרשות.  

152.  
 

 המערכת תאפשר הגדרת ישויות חדשות ועדכונן בצורה פשוטה וידידותית 

153.  
 

המערכת תאפשר הגדרת שדות מידע ליישות ועדכונן בצורה פשוטה  
 וידידותית.  הרשות תוכל לשלוט בסדר השדות שיוצגו במערכת.

154.  
 

 עדכון המידע המילולי יבוצע ככל שניתן באמצעות בחירה מטבלת ערכים

155.  
 

בעדכון שדות מידע של תאריכים דוגמת תאריך ביקור בשטח תבוצע  
 בדיקת תקינות לערכי התאריך ויתאפשר שימוש בתאריכון. 

156.  
 

 בעיה של אי שלמות נתונים המערכת תתריע בכל 

157.  
 

עבור כל ישות המערכת תעדכן את תאריך קליטת הנתונים ושם עורך  
 הנתונים 

158.  
 

   As-Madeהמערכת תכלול מודול המאפשר בדיקה מחשובית לתוכניות 
וקבצי נתונים המוגשים לרשות בהתאם למפרטים שיוגדרו על ידי הרשות.  

מודול בדיקת הקבצים יאפשר בדיקה מחשובית של התאמת הקבצים  
למפרט הרשות, הפקת דוחות שגויים המפרטים את התקלות הקיימות  

בקובץ ויאפשרו הטמעת אוטומטית בשכבות מידע קיימות.  בדיקות  
גרפיות, בדיקות טופולוגיה, בדיקות לתקינות   התקינות יכלולו: בדיקות

 מחשובית של המידע האלפא נומרי שמיובא למערכת. 
159.  

 
מודול הבקרה יאפשר עדכון בו זמנית של מספר שכבות נתונים שיובאו  

 מקובץ אחד.

160.  
 

ו    DWGמודול הבקרה יאפשר קבלת נתונים בפורמטים מקובלים כגון 
SHP  ,SDF 

161.  
 

דוחות הבקרה ככל שיש שגויים יכללו פלט גרפי ודו"ח שיועברו על ידי  
 הרשות לגורם שהכין את הקובץ לביצוע תיקונים. 

162.  
 

בתהליכי עדכון המידע המערכת תבצע בדיקות מחשוביות גיאוגרפיות  
תונים: טופולוגיה, מספר ייחודי לכל יישות, שכבות,  לוודא שלמות של הנ 

 בלוקים 
163.  

 
בתהליכי עדכון המידע המערכת תבצע בדיקות מחשוביות גיאוגרפיות  

לוודא שלמות של הנתונים: טופולוגיה, מספר ייחודי לכל יישות, שכבות,  
 repair geometry  Check andבלוקים, 

164.  
 

בקליטת נתונים המערכת תבטיח קישור בין כל היישויות באופן שכל  
 ולא יהיו קווים בלתי מחוברים  אביזר יחובר לקו, כל קו יחובר לקו אחר

  Overshoot undershootולא יהיו מצבים של  
165.  

 
 המערכת תתריע בכל בעיה של אי שלמות נתונים 
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166.  
 

מערכת עדכון המידע תעדכן עבור כל יישות את תאריך קליטת הנתונים  
 למערכת ושם עורך הנתונים 

ממשק   .167
 משתמש

שיוגדרו על ידי מנהל המערכת.   המערכת תאפשר הצגת מקרא לשכבות 
המקרא יציג רק את הסימבולוגיה של הישויות המוצגות למשתמש בחלון  

 העבודה ויופק בהדפסת המפה
, OSMהמערכת תאפשר ניהול והחלפה של מפות רקע )תצלומי אוויר,      .168

 מפות בסיס מנתוני הרשות ועוד(. 

מיפוי חיצוני   מקרא השכבות יהיה פעיל גם בשכבות שמקורם בשירות     .169
 דוגמת שרות מיפוי של מינהל התכנון 

 רמות לפחות  3המערכת תכלול הצגה של שכבות בחלוקה לעץ נושאים ב     .170

של השכבות המוצגות   Meta Dataהמערכת תציג למשתמש נתוני     .171
נדרשים   Meta Data.  נתוני Meta dataותאפשר חיפוש עפ"י נתוני  

 יאופיינו על ידי הרשות והספק בשלב הקמת המערכת. 
המערכת תכלול כלי שרטוט ומדידה מתקדמים )כלי שרטוט מתקדם:      .172

צבעים שונים, עוביים שונים, יכולת מחיקת הפעולה האחרונה בלבד ולא  
 את הכול, שרטוט בקווים ובמשטחים ובנקודות, שרטוט לייבלים(. 

ש המערכת לטעון לצפיה קובץ גיאוגרפי חיצוני  המערכת תאפשר למשתמ    .173
 SHP, DWF,DWG, SDF, file+personal geodatabaseבפורמט 

 מערכת תכלול הצגת מפת סביבה דינאמית      .174

סימניות: אפשרות הגדרת  סימניות ועריכתן. יכולת למנהל להגדיר      .175
 תיחומים מוגדרים מראש 

גדלים רצויים ובקפיצות שלמות  הצגת סרגל קנ"מ, החלפת קנ"מ בין     .176
 ומדויקות 

 המערכת תאפשר שינוי שקיפויות של שכבות עבור כל שכבה בנפרד     .177

המערכת תאפשר למשתמש יצירת שכבות אישיות שיוצגו עבורו בלבד.      .178
)צורה,   Redlineשכבה אישית הינה "ציור" שבוצע על ידי המשתמש 

טקסט(, מדידה.  השכבה האישית תשמר עבור משתמש גם בכניסה  
 .Multi session - מאוחרת 

 משתמש המערכת יוכל לשתף שכבה אישית עם משתמשים אחרים.     .179

ל  ניהו  .180
תוכניות  

וקבלת  
קבצים 

ממקורות  
חיצונים  
)תוכניות  

As-Made  ,
תוכניות  

 מדידה ועוד( 

היישום המוצע יכלול מפרט לקבלת קבצים מגורמים חיצוניים בהתאם  
לסוגי התוכניות )יכלול הנחיות להגדת תוכנית/ קובץ דוגמא הכולל  

Blocks) 
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181.  
 

ובחינה להתאמתם  המערכת תאפשר בקרה של קבצים המוגשים לרשות 
 תתאפשר הגדרה של יותר ממפרט אחד  -המחשובית לדרישות הרשות 

182.  
 

בקרת המידע לתוכניות תכלול בדיקה אלפא נומרית לשלמות נתונים, 
 תקינות ערכים, בקרה למילוי ערכי חובה 

183.  
 

בקרת המידע לתוכניות תכלול בדיקה גיאוגרפית לתקינות הנתונים:  
 Blocksטופולוגיה, שלמות רשת, שכבות,  

184.  
 

המערכת תאפשר הפקת דוחות תקינות לאחר ביצוע הבדיקה.  ככל  
שקיימות בעיות יופק דו"ח מפורט של הבעיות בשילוב קובץ גיאוגרפי  

 להצגת המקומות שלא עמדו בבדיקה 
185.  

 
קבצים שנבדקו ונמצאו תקינים ישולבו במערכת בתהליכי יבוא וללא  

 צורך בקליטה חוזרת של המידע למערכת 

186.  
 

  AS-Madeהמערכת תאפשר יצירת שכבה פוליגונליות של גבול תוכניות 
 ותוכניות אחרות 

187.  
 

שכבת גבולות התוכנית יאפשרו קבלת מידע על התוכנית כגון: תאריך  
 כנית, קנה מידה, ועוד קבלה, גורם שיצר את התו

188.  
 

 מידע שייקלט אודות התוכנית יהיה ניתן לתשאול 

המערכת תאפשר המשכיות עבודה במשבר תקשורת )ללא רשת אינטרנט(   שעת חרום   .189
באמצעות תחנה העצמאית.  העמדה לשעת חירום תהיה בעלת כל  

התכונות של הצגה וניתוח נתונים שקיים במערכת המרכזית )מדידת  
מרחקים, ניתוח מידע סביב נקודה או בפוליגון(, יצירת טיוטא )סקיצה(  

 וכו'. 
190.  

 
ב"ענן"   GISהתחנה העצמאית תכיל את כל המידע שקיים במערכת ה 

 ותכיל את אותה הסימבולוגיה. 

191.  
 

המערכת תתמוך בהצגת נתונים בעלי עניין בחירום על מסך גדול במטה  
 החרום. 

192.  
 

( ברדיוס או תא  Drill Downוחקירת נתונים ) המערכת תאפשר אחזור 
שטח בו התמקד המשתמש. המערכת תשלוף ותציג את הנתונים  

 המבוקשים במפה או בדוח. 
193.  

 
המערכת תפיק מפות אזור ותכניות עבודה לצוותי חירום בקנה מידה  

 שונים על בסיס מפה ו/או אורתופוטו. 

194.  
 

כדי לעדכן   GPSני המערכת תקלוט נתונים ממערכות ניידות כולל נתו
 באופן מקוון איכון של צוותים ורכבים בשטח. 

195.  
 

המערכת המוצעת תהיה כזו שתומכת בניהול המידע לשעת חירום ורשות  
 המים בהתאם לכל רגולציה שהתאגיד יהיה מחוייב בה. 

196.  
 

המערכת המוצעת תהיה פשוטה למשתמש הקצה ותאפשר ביצוע  
 שאילתות והפקת דוחות.  

197.  
 

 ניתן יהיה להתקין את המערכת לשעת חרום לפחות בשתי תחנות עבודה. 

המערכת תאפשר לציבור הרחב להציע תיקונים ותוספות מידע כולל   מידע לציבור   .198
 משלוח הודעה מטלפון נייד. 
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199.  
 

הרשות יוכל להחליט על הפונקציונאליות שהציבור  מנהל המערכת מטעם 
 יהיה חשוף לה ושכבות המידע

200.  
 

המערכת תציג מידע לציבור בהתאם למדינות הפרסום של התאגיד  
 ובהתאם להנחיות רשות המים.

ניהול    .201
תשתיות  

 רטובות 

המערכת תקלוט את כל שכבות המידע המפרטות את התשתיות הרטובות  
 המנוהלות 

202.  
 

המערכת תאפשר הצגת קבצי תוכניות מעוגנים וכן קבצים וקטורים של  
 ואחרות  AS-Madeתוכניות 

203.  
 

המערכת תאפשר הצגת קבצי תוכניות באמצעות לחיצה על פוליגון  
 התוכנית )תחום התוכנית(

204.  
 

המערכת תדע לטפל בכל סוגי התשתיות עם עצמים השונים, הסמלים  
וב תקשורת, חשמל, ניקוז, מתקנים  והמקרא המתאים לכל נושא )מים, בי

 וכו'(. 
205.  

 
המערכת תאפשר הצגת הישויות הפיזיות בצבעים שונים בהתאם  

 למשתנה במסד הנתונים. 

206.  
 

המערכת תאפשר שמירה של נתונים אלפא נומריים עבור מאפייני היישות  
 ותאפשר את תשאולם באמצעות הצבעה על הישות הגיאוגרפית. 

207.  
 

תיעוד לכל יישות של פעולות תחזוקה )פעולת תחזוקה  המערכת תאפשר 
 אחת או יותר כולל ניהול היסטוריה של טיפולים( 

208.  
 

או   1:1כרטיס המידע ליישות יתמוך בקשר בין היישות לשדה בקשר של 
: רבים. כך לדוגמא ניתן יהיה לשמור עבור כל יישות מספר ארועי  1

 תחזוקה, מספר סטאטוסים וכד'.
209.  

 
המידע לישות יאפשר בצורה פשוטה לקבל מידע על ישויות  כרטיס 

סמוכות כך לדוגמא מכרטיס מידע לשוחה ניתן יהיה בצורה פשוטה  
 להציג מידע על צינורות המשיקים לו. 

210.  
 

המערכת תאפשר לרשות להגדיר יישויות ושדות מידע בכרטיס היישות  
 בצורה גמישה, עצמאית ולבצע שינויים ללא צורך בפיתוח.

211.  
 

 המערכת תיצור שכבת התראות לעצמים שפג תאריך התחזוקה שלהם. 

212.  
 

המערכת תאפשר הצמדה לישויות הגיאוגרפיות מסכי מידע ומסמכים  
 מקושרים כדוגמת טפסים, צילומים וכיוב'.   

213.  
 

 ניתן יהיה לקשר עבור כל יישות מסמך/צילום/ קובץ אחד או יותר. 

214.  
 

של מקור    META DATAעבור כל מסמך/צילום/ קובץ אחד ינוהל 
 המידע, תאריך העדכון, הגורם המעדכן וכיוב' 

215.  
 

של עצמים וקווים.  בקליטת   Net workהמערכת תטפל בתשתיות כרשת 
נתונים למערכת תבוצע בדיקת תקינות לשמות טופולוגיה של נתונים  

  -להיות קשורה לקו בהתאם לחוקיות השכבה. למשל, אם שוחה חייבת 
 המערכת תחייב זאת וכו'. 

216.  
 

קרקעי החוצה קו אחר עם גשר  -המערכת תאפשר ייצוג של קו תשתית תת
 עלי )קשת( ולהיפך. 
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217.  
 

המערכת תכלול מגוון כרטסות הקשורות לעצמים, קווים ושכבות לתיאור  
 וטיפול במגוון נושאים: מפעלים וחומרים מסוכנים, מתקנים ועוד.  

218.  
 

למערכת יישומים להורדת נתונים לצוותי תחזוקה על גבי מכשירים  
ניידים ולקליטת עדכוני שטח ממכשירים אלה למערכת. המערכת יאפשר  

סקי לבקרה אחר עדכון מהשטח וקביעה אם המידע יועברו  ניהול תהליך ע
 לקליטה למערכת.

219.  
 

המערכת תדע לשמור מסמכים, תמונות וכו' ולקשור את אלה לכל סוגי  
 העצמים הקיימים במערכת.  

220.  
 

תציג נתוני מד מים ממערכת קר"מ )קריאה מרחוק(   GISהמערכת ה  
 לרבות נתוני קריאות, מיקום, מידע הנדסי אחר 

המערכת תציג קריאות שרות, תיקונים, טיפולים כולל מידע על אירועי   תחזוקה   .221
תחזוקה. יהיה ניתן לבצע חתכים ולהציג רק את הנתונים בחתך. קריאות  

, CRMהרשות כגון מערכת השירות ינהולו במערכת משיקה באחריות 
 מערכת מוקד עירוני וכיוב'. 

222.  
 

מערכת תאפשר ניהול תהליכי שטיפת קווים ופעילויות תחזוקה נוספות  
בדרך של הצגה נושאית בהתאם למועדי התחזוקה של הפריט וכן קישור  

 סרטוני וידאו ומסמכים נוספים 
223.  

 
המערכת תאפשר הצמדת תאריך לביצוע תחזוקה לישויות פיזיות כגון  

 מגופים, קווים, דרכים, מתקנים וכו'.  

224.  
 

המערכת תכלול יישום נייד שיאפשר לעובדי שטח להזין נתונים למערכת.  
 . off lineו ב  on lineהיישום יאפשר עבודה ב 

225.  
 

גי טיפולים  המערכת תספק מנגנון להפקת דוחות בחתכים שונים של סו
 לפי מאפייני תשתית ועוד. 

226.  
 

המערכת תכלול מנגנון להזנת עדכונים עדכון הנתונים יוגבל לפי הרשאה.  
המערכת תגבה את הנתונים לפני העדכון ותהיה אפשרות לחזור למצב  

 ( undoהמוצא )
 המערכת תאפשר הצגה של תמרורים ועמודים בהתאם לספר התמרורים  תמרורים   .227

228.  
 

 (Iconהמערכת תאפשר הצגה של צלמיות של תמרורים )

229.  
 

המערכת תציג את התנוחה של התמרור ביחס לעמוד וביחס לזווית שלו  
 . Angleבהתאם לנתון  

230.  
 

במערכת תאפשר הצגה של תמרורים בסטאטוסים שונים כגון: תמרורים  
 מאושרים מתכנון, תמרורים מאושרים, תמרורים שהוסרו

231.  
 

תאפשר הצגת תמרורים בהתאם למועד אישורם  כך לדוגמא  המערכת 
ניתן יהיה לצפות בתמרורים כפי שאושרו בתאריך שיוגדר על ידי  

 המשתמש
ביטחון    .232

 וחירום 
המערכת תכלול פתרון למשבר תקשורת וצורך של הרשות לעבוד ללא  

 רשת אינטרנט 

233.  
 

המערכת תכלול מנגנון לעדכון נתונים בין המידע הקיים ב"ענן" המציע  
שתתוקן לשימוש במצב בו אין תקשורת לשירותי   GISלבין מערכת ה  

 ה"ענן" 
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234.  
 

המערכת תאפשר הצגת מיקום רכבים תוך התחברות למערכת לניהול ציי  
רכס דוגמת איתורן/ פרטנר ואחרים )איכון רכבי הסעה של תלמידים,  

 אשפה(. רכבי 
235.  

 
המערכת תאפשר קישור למערכת יומן אירועים קיימת וכן תאפשר ניהול  

 המוצעת  GISאירועים באמצעות מערכת ה 

236.  
 

 המערכת תהיה זמינה לאנשי השטח, ותאפשר העברת דיווח ונווט לאירוע. 

237.  
 

המערכת תאפשר הצגת מידע דמוגרפי שיסופק על ידי הרשות .  המידע  
רשימת דיירים ועד   -במספר רמות החל מרמת המבנה הדמוגרפי יוצג 

 דוחות מסוכמים. -רמת היישוב  
238.  

 
המערכת מאפשרת שליחת הודעות לתושבים בהתאם לתשאול מרחבי.   

 הגדרת סוג ההודעה והנוסח יקבע כחלק מתכולת המערכת.

239.  
 

תאפשר ניהול מלא של שכבות בחירום שיוגדרו על ידי   GISמערכת ה 
 הרשות 

240.  
 

תאפשר ניהול של תרחישים בחירום שיוגדרו על ידי   GISמערכת ה 
הרשות.  ניהול התרחיש יאפשר מעקב בין התוכנית לבין היישום בשטח  

 בזמן אמת. 
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 : תמרור רשות לניהול  מערכתלהלן פרוט הדרישות הפונקציונאליות הנדרשות מ .10.3

 תכונה  מס"ד 
 התמרור העירונית מערכת תמרור תאפשר ניהול מלא של רשות   .1
2.  

 מערכת תמרורים תאפשר תיעוד מלא של פרטי הישיבה לרבות הכנת סדר יום 

3.  
 המערכת תאפשר הפצה של מסמכים למשתתים ובעלי עניין מתוכנת דוא"ל 

4.  
 מערכת תמרורים תאפשר ניהול פניות תושבים ופעילות לייזום שינויי תמרור 

5.  
 לתושבים בדבר פנייתם לרשות התמרורמערכת תמרור תאפשר הפקת מסמכים ומענה 

6.  
 המערכת תאפשר הפקת פרוטוקול לישיבת תמרור בהתאם לדרישת העירייה 

7.  
 המערכת תאפשר ניהול תוכניות להצבת תמרורים 

8.  
 המערכת תאפשר קליטת מאפייני תמרורים לרבות סימוני כביש 

9.  
 המערכת תאפשר קליטת מאפייני עמודי תמרור 

10.  
 הפקת דוחות וייצוא המידע לדוחות אקסל המערכת תאפשר 

11.  
 המערכת תאפשר מעקב אחר הצבת תמרורים לאחר ישיבת תמרור 

12.  
 המערכת תאפשר ניהול של תמרורים שהוצבו ותמרורים שהוסרו 

13.  
 On Lineהעירונית  GISהמערכת תקושר למערכת ה  

 

 :  אלכסוניים צילומים לניהול  מערכתלהלן פרוט הדרישות הפונקציונאליות הנדרשות מ .10.4

 תיאור  מס"ד 

1 
 ללא צורך בהתקנות מקומיות.  webהמערכת תהיה מערכת 

2 

המערכת האינטרנטית תפעל באופן תקין בשימוש באינטרנט ביתי ומערכות הפעלה סטנדרטיות  
 על הספק להציע גרסה מוגנת בססמא אשר תסופק לעירייה ולא תהא פתוחה לציבור.-

 המערכת תתאים לכל מכשיר נייד לרבות אפל, אנדרואיד   3

4 

העירונית והצגת   GIS  -המערכת לצפייה בצילומים האלכסוניים תאפשר הזנקה ממערכת ה
 הצילומים הרלוונטיים לנקודה.

5 

באחריות הספק לוודא כי האתר עומד בדרישות החוק בנושא נגישות אתרים וביתר החוקים  
 הרלוונטיים, לבצע התאמות ככל שידרשו והתקנות 
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 תיאור  מס"ד 

6 
 לכל צילום יוצג באופן ברור תאריך הצילום וכיוון הצילום. 

7 
 ניתן יהיה להשוות בקלות צילומים ממספר תקופות 

8 
 כגון שמות רחובות, גושים חלקות וכו'  GISהמערכת תאפשר הוספת שכבות 

9 
 גוש חלקה המערכת תאפשר חיפוש והתמקדות לפי כתובת ו/או 

 המערכת תאפשר מדידות אורך, שטח וגובה  10

11 
המערכת תאפשר השוואת צילומים בין שנים שונות או מכיוונים שונים ע"פ בחירת המשתמש 

 באופן קל ונוח.

12 
 . ECWולא רק בפורמט TIIF/2000  JPGהצפיין יאפשר צפייה בצילומים גם בפורמט 

 

 :  מימדלניהול מערכת לניהול מודל תלת   מערכתהפונקציונאליות הנדרשות מלהלן פרוט הדרישות  .10.5

 תיאור  מסד

1 

מודל התלת ממד יסופק יחד עם מערכת ייעודית לצפייה במודל. המערכת תהיה  
 וללא מגבלת משתמשים.  webמבוססת

2 
  -הגישה למערכת תהיה באמצעות דפדפן )המערכת תתמוך בכל הדפדפנים הנפוצים 

Microsoft ,google chrome     וfirefox  .וללא צורך בהתקנות מיוחדות בכל עמדה , 

3 
כל המידע והקבצים הנדרשים להצגת המודל במערכת יותקן בשרתי המציע,  באופן  

 שבי העיר ומשתמשים מזדמנים.  שתהיה גישה גם לכל עובדי העירייה וגם לתו

4 
המודל יותקן גם בהתקנה מקומית )לפחות אחת( כשכל המידע הנדרש יימסר לעירייה 

 . ARCGISPROויותקן בשרתי העירייה. המודל בפורמט המתאים יוטמע גם ב 

5 

מערכת הצפייה במודל התלת ממד תאפשר לכלל המשתמשים לצפות במודל, לנווט בו  
גם ע"פ מידע בשכבות רקע שיסופקו   בעזרת לחצני ניווט ייעודיים וכן לבצע התמקדויות 

 ע"י העירייה.  
 כמו חיפושו התמקדות, ביצוע מדידות אורך, גובה ושטח. GISהמערכת תאפשר יכולות    6

7 

וכיוב'(   shp ,kml,dwgבפורמטים שונים )  GISמערכת הצפייה תאפשר הוספת שכבות 
  GISע"י מנהל המערכת מטעם העירייה , וכן תאפשר הוספת סרויסים ממערכת ה

 ( esriהעירונית )

8 

מערכת הצפייה תציג שטחים נצפים ושטחים מוסתרים או מוצללים מכל נקודה  
מבוקשת, ע"פ גובה וכיוון האור, וכן ניתוח קווי ראיה ממצלמות לפי מיקום המצלמה 

 ראיה ומרחק.ופרמטרים של שדה 
 מערכת הצפייה תדע להציג פרופיל שטח  )פרופיל גבהים בין שתי נקודות(  9

10 

מערכת הצפייה תאפשר הוספת קובץ הדמיה של מבנה או גוף תלת ממדי אחר  
באחריות הספק להעביר מפרט ממתכננים,  ולשתול אותו במודל לצרכי בדיקת התכנון.  

 הנחיות לפורמט ואופן הכנת המודל כך שניתן יהיה להוסיפו למיפוי בקלות וביעילות.
 המדמים טיסה מעל העיר. המערכת תאפשר יצירת סרטונים   11

12 
וכיו"ב ( מתוך    JPG,TIFF,PDFהמערכת תאפשר יצירת תמונות בפורמטים המקובלים )

 המודל כולל הוספת טקסטים ואובייקטים גרפיים אחרים.

13 

באופן שניתן יהיה להתמקד למיקום   GISמערכת התלת ממד תהיה מקושרת למערכת ה 
 GISמסוים מתוך ה

14 
המערכת להצגת המודל התלת ממדי תאפשר להגיע מכל נקודה במודל לצילומים   

 האלכסוניים מהם הורכב המודל. בזווית ובכיוון המתאימים
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 תיאור  מסד

15 
המודל המוצע יאפשר עצמאות בביצוע עדכונים על פי הצורך. ניתן יהיה לעדכן חלקים  

 מן המודל בהתאם לשינויים החלים בעיר או את המודל כולו 

16 

באזורים המכוסים ע"י עצים ניתן יהיה להשלים את המידע מתמונות שיצולמו מהקרקע   
הצעת מחיר זו( . הצילומים  או במערכת מובייל )הבהרה: צילומי המובייל לא נכלל ב

 הקרקעיים, באם יתבצעו, יעשו לפי הנחיות של הספק הזוכה ויכללו במודל הסופי. 

 

 הקמת מסד נתונים גיאוגרפי .11

  DWG  ,SHP  ,SID  ,ECWלרשות העירייה שכבות גיאוגרפיות בפורמט    –הקמת בסיס נתונים גיאוגרפי   .11.1

 תוך ביצוע הפעולות הבאות:  GISהקיימים יוסבו למערכת ה  GISנתוני ה  

 קביעת הרשאות לצפייה  .11.1.1

 הגדרת סימבולוגיה בהתאם לדרישות הרשות  .11.1.2

 הגדרות מאפייני תצוגה: קנה מידה  .11.1.3

 קביעת תוויות  .11.1.4

 הגדרת פרטי חלון מידע לכל יישות: סדר שדות, שמות שדות בעברית. .11.1.5

 ועריכת נתונים. הוספת שדות מידע נוספים לטובת עדכון   .11.1.6

 . ISOעפ"י הגדרת הרשות ובהתאם לתקני   Meta Dataהגדרת נתוני  .11.1.7

 ביצוע צילום אווירי עדכני של תחום הרשות והפקת תוצרים מצילומים אלה: .11.2

 1:500מיפוי פוטוגרמטרי בהתאם למפרט מבא"ת מבא"ת התואם לקנ"מ   .11.2.1

דיוק    .11.2.2 ברמת  יבוצע  חדשה  מגיחה  לקנ"מ    4אורתופוטו  של    1:500המותאם  ס"מ    3ברזולוציה 

 לפיקסל.

 ס"מ לפיקסל  3צילום אלכסוני ברזולוציה של    .11.2.3

 ס"מ לפיקסל.  3יצירת מודל תלת מימדי שיופק מתוצרים שבוצעו ברזולוציה של   .11.2.4

 ביצוע סקרים לאיסוף נתונים בהתאם להחלטת העירייה. .11.3

 נתונים. במסגרת המענה לדרישות העירייה יבצע הספק סקרי שטח למחשוב ואיסוף   .11.3.1

המוצעת,    GIS    -תוצרי הסקרים יכללו שכבות מידע גיאוגרפיות שישולבו על ידי הספק במערכת ה   .11.3.2

 מידע אלפא נומרי לתיעוד מאפייני הישויות, צילומי פריטי המידע כפי שתועדו בסקר השטח. 

 להלן פרוט הסקרים שיכללו  כחלק מהשירותים של המציע: .11.4
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מים, אביזרי רשת ותיעוד המידע )גיאוגרפית, אלפא נומרית,  סקר שטח לאיתור קווי    -סקר מים    .11.4.1

 צילום בשטח(. 

סקר שטח לאיתור קווי ביוב, אביזרי רשת, פתיחת שוחות, בדיקת כיווני זרימה ותיעוד    - סקר ביוב    .11.4.2

 המידע )גיאוגרפית, אלפא נומרית, צילום בשטח(.. 

ני זרימה ותיעוד המידע )גיאוגרפית,  סקר שטח לאיתור קווי ניקוז, אביזרי רשת כיוו   -סקר ניקוז    .11.4.3

 אלפא נומרית, צילום בשטח(.

 סקר לאיסוף נתונים אודות עמודי מאור ומרכזיות  –סקר מאור  .11.4.4

תמרורים   .11.4.5 מוצבים    –סקר  עליהם  ועמודים  התמרורים  לספר  בהתאם  תמרורים  נתוני  איסוף 

ב פרסום,  )שלטי  פרסום  עמודי  גם  ימוחשבו  התמרור  יבוצע  התמרורים.  במסגרת סקר  ילבורדים(. 

 מחשוב של המידע הנסקר )גיאוגרפית, אלפא נומרית, צילום בשטח(. 

הסקר יכלול מיפוי של אזורי גינון )שיחים ועצים, מדשאות, פרחי נוי(, עצים    –סקר שטחי גינות   .11.4.6

 בודדים. 

ומתקני מחזור   .11.4.7 פחים  זכוכית,    –סקר  )בקבוקים,  ומתקני מחזור  מתחמי  מיפוי של  יכלול  הסקר 

 יל ועוד(. טקסט

 עסקים רישוי סקר .11.4.8

על מנת להבטיח את התאמת תוצרי הסקרים לתוצרים נדרשים של העירייה ייערך עם תחילת הפרויקט   .11.5

פיילוט עבור כל אחד מהסקרים.  מטרת הפיילוט הינו גיבוש מפרט סופי לקליטת המידע הגיאוגרפי והמידע  

סופי ותיעוד לתוצרי הסקר )פרוט שכבות, שדות, ערכי  האלפא נומרי.  בסוף שלב הפיילוט יכין הספק מפרט  

 ק"מ של דרך.  10שטח הפיילוט ייקבע על ידי הרשות ונאמד ב  טבלאות מערכת(.

עבור כל יישות ייקלטו לפחות שדות המידע המפורטים.  שדות המידע המופרטים נועדו לתת אומדן לספק   .11.6

 המפרט הסופי עליו יוסכם בסוף הפיילוט.  של שדות המידע שידרשו לקליטה אולם אין אלה  שדות של

 סקר מאור .12

יבוצע סקר שטח של עמודי מאור ומרכזיות ועמודי חשמל.  תוצרי סקר השטח ימופו בשטח ע"י מערכת   .12.1

GPS  .ברמת דיוק הנדסית וימוקמו על רקע אורתופוטו שיסופק על ידי העירייה 

 עמודי מאור.  2500הרשות כ מהנתונים המוערכים על ידי העירייה קיימים בשטח   .12.2

 מרכזיות.  37בתחום הרשות המקומית כ   .12.3

 היישויות של עמודים ומרכזיות ימופו כיישות נקודתית.   .12.4

 2נספח  ראה   –מפרט קליטת נתונים  .12.5
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 סקר גינות .13

גינות בהתאם למפרט   .13.1 .   ג   בנספח  המצורףיבוצע סקר    בשטחי   הבאים  האזורים  של  מיפוי  יכללו  הסקר' 

  קרקע,  שבילים,  עונתיים  פרחים,  סינטטי  דשא)דשא,    השטח  סוג  של  מיפוי,  הגן  של  פוליגון  תיחום:  הגינון

 (.מעובדת לא

השלמות   .13.2 בסיס  על  וכן  העירייה  ידי  על  שיסופק  מאורתופוטו  נתונים  ניתוח  של  בשילוב  יבוצע  הסקר 

 קרקעיות. 

  ושטחי  מגורים  שטחי,  ייםפרט   בשטחים)לא    חינוך  ומוסדרות  ציבוריים  בשטחים  יבוצע  הגינות  שטחי  מיפוי .13.3

 (. תעשייה

רשות המים לצורך זכאות לתעריף לצורך גינון ציבורי  ליהיה אחראי על העברת תוצרי סקר הגינות    הספק .13.4

 לדרישותיהם.  בהתאם

 שכבות המידע הגיאוגרפיות יכללו את שכבות המידע הבאות: .13.5

 תיחום אזור הגן   .13.6

סינטטי/ פרחים עונתיים/ שיחים/ אזורי משחקיות ומתקנים/    שדאשטחי גנים ציבוריים )מדשאות/   .13.6.1

 (.מעובד שאינו שטח /שבילים

 מיועד לעצים בודדים כעצי רחוב וכן עצים המצויים בתוך הגנים.  שכבה נקודתית.  –עצים  .13.6.2

 מתחמי משחקים   .13.6.3

 . GIS -עבור אביזרים נקודתיים יבוצע צילום של האביזר ושיוכו למערכת ה  .13.7

יכלל  .13.8 עונתיים  תוצרי הסקר  ופרחים  ועצים  דו"ח מסכם של סך השטחים מסוג צמחיה, שיחים  ו הפקת 

 וורדים. 

 2נספח  ראה   –מפרט קליטת נתונים  .13.9

 סקר תשתיות רטובות: מים, ביוב וניקוז .14

ביצוע סקר תשתיות רטובות: מים, ביוב וניקוז יבוצע באמצעות מחשוב מידע מתוכניות ביצוע ואחרות   .14.1

וגובה   ומדידת השוחה  כולל פתיחת שוחות  הנדסית    TL,ILו/או באיתור מידע בסקר שטח  דיוק  ברמת 

 ,השלמת נתונים מידע של עובדי העירייה וקובץ מדי מים של מערכת הגביה.   RTKבאמצעות 

העבודה  ל  בהתאם  המופרטות  מהדרכים  באחת   יבוצע  נתונים   ומחשוב  גילוי ,  איתור,  וףאיס .14.2 שיטת 

 :העירייה  ידי על  מתבקשתה

 תוכניות מתוך  נתונים מחשוב .14.2.1
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  הרשת   דיוק  את   להבטיח  מנת  על  בשטח  אביזרים  ומדידת  עדות  תוכניות  מתוך  נתונים  מחשוב   .14.2.2

 .ושלמותה

מחשוב נתונים מלא בשטח כולל איתור קווים ומדידת כל האביזרים והשלמת מידע מתוכניות עדות    .14.2.3

 ותוכניות אחרות. 

באחריות הספק להכין מסמך מפורט לקליטת נתונים על בסיס מפרט העירייה למחשוב תשתית הניקוז.     .14.3

  Blocksשימת השכבות,  הכנת  מפרט העבודה יאושר על ידי העירייה לפני תחילת הסקר ויכלול נתונים של ר

 ומאפייניהם. 

כל שדה.     .14.4 עבור  מותרים  ערכים  סוגי  של  ופרוט  של שדות  פרוט  של שכבות,  פרוט  יכלול  העירייה  מפרט 

טבלת   הכוללים  שדות  עבור  במפרט.   שנקבעו  להגדרות  בהתאם  הנתונים  שלמות  את  תאכוף  המערכת 

בלת של ערכים מותרים והבחירה בתהליך הקליטה  נתונים )חומרים, קטרים וכיוב' יוכן על ידי הספק ט

 תבוצע מתוך טבלאות מערכת.

כל התוכניות בעותק    .14.5 הנתונים, מיונם וסריקתם  באחריות הספק איסוף תוכניות, סיווגם, בחינת מקור 

 קשיח. 

לאחר שלב איסוף הנתונים ומיונם יכין הספק קובץ המפרט את הממצאים של המידע שאותר על מנת    .14.6

שכבת  שהעירייה   יצירת  יכלול  המידע  אזור.  בכל  שיבוצע  הנתונים  איסוף  דרך  על  החלטה     GISתקבל 

 פוליגונלית הכוללת את תיחומי התוכניות שאותרו ומאפייניהם.   

 איסוף מידע מתוכניות ואימותם בשטח. הפעילות תכלול את השלבים הבאים:  .14.7

ם של מפות תכנון, מפות ביצוע ומפות  איסוף, מיון, ניתוח נתונים מתוך מפות נייר וקבצים דיגיטליי .14.7.1

אחרות. במסגרת השלב יבוצע על ידי הקבלן סיווג של המפות בהתאם לאופיין: מפות תכנון, מפות  

 ביצוע, תוכנית אב וכיוב'. 

תכנון   .14.7.2 וגופי  העירייה  ממשרדי  וניקוז  ביוב  מים,  תשתית  של  מפות  ומיון  איסוף  הספק  באחריות 

 ו בעותק קשיח יסרקו על ידי הספק.העובדים עמה.  כל המפות שיאותר 

תכלול   .14.7.3 האינדקס  טבלת  שאותרו.   התוכניות  פרטי  של  אינדקס  טבלת  להכין  הספק  באחריות 

התוכנית   של  הדיוק  רמת  התוכנית,  תאריך  מבצע,  קבלן  מתכנן,  גורם  הנתונים,  למקור  התייחסות 

 שאותרה ומידע נוסף. 

העדות .14.8 מפות  של  התיחומים  את  הכוללת  מפה  יכין  המפות    הספק  של  האמינות  לרמת  התייחסות  תוך 

)אמינות  גבוהה, בינונית ונמוכה(. לכל תיחום יקושר הקובץ של התוכנית )קובץ דיגיטלי של קובץ המקור/  

 .GISקובץ סרוק של מפה שאותרה בעותק קשיח. שכבת התיחומים תשולב כחלק משכבות מערכת ה  

צילומי האו .14.9 בסיס  על  נתוני הרשת  של  מדידות  תבוצע השלמה  ו/או  נוספים  דיגיטלים  ו/או אמצעים  ויר 

 בשטח.   
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 הספק ישלים את נתוני הרשת באמצעות תחקור של עובדי העירייה ומי מטעמה.   .14.10

לצורך אימות הנתונים וקביעת מיקומם המדויק תבוצע מדידה של אביזרים, שוחות וקולטנים באמצעות   .14.11

( בשטח  מדידה  שנאסף  RTKציוד  המידע  בסיס  על  לאביזרים  יחוברו  והקווים  שוחות    -(  פתיחת  כולל 

הגובה   שאינן    TL  ,ILומדידת  והשחות  האביזרים,  יצויינו  כן,  כמו  זרימה  וכיווני  השוחה  של 

 פעילות/סתומות המחייבות טיפול בהמשך.  

  המד נתונים אודות מדי מים ראשיים יכלול את צילום מד המים, והזנת מספר מד המים הקבוע של    מחשוב .14.12

 על בסיס נתונים של מערכת הגביה. 

 . הראשונה לשוחה  עד  יבוצע  ביוב שוחות מחשוב .14.13

 אימות ומדידה של נתונים בשטח כולל פתיחת שוחות ומיפוי כיווני זרימה.    .14.14

מלא של נתוני התשתית לרבות פתיחת שוחות ובדיקת כיווני    הספק יהיה אחראי על איסוף נתונים .14.14.1

במחיר   כלולים  יהיו  וניקוז  ביוב  מים,  תשתית  של  ומדידה  באיתור  הכרוכות  ההוצאות  וכל  זרימה 

 היחידה בכתב הכמויות.   

הפעילות תכלול איתור מידע מתוכניות, אימות המידע באמצעות ציוד מדידה והשלמת מידע של   .14.14.2

 באיסוף ומדידה מהשטח. קווים וצינורות 

עבור כל אביזר וצינור יאסף כל המידע כפי שניתן לאתרו מתוך התוכניות ומהשטח לרבות מדידת   .14.14.3

T.L  ועומקיםI.L  . 

 .   GIS  - לאחר איתור ומדידת התשתיות בכל אחת מהשיטות תבוצע קליטת ומחשוב של הנתונים למערכת ה  .14.15

טופולוגיה  .14.16 כללי  על  יקפיד  הספק  הקליטה  כל    בתהליך  הזרימה.   לכיוון  בהתאם  התשתית  קליטת  ועל 

 . Networkהאביזר יהיה מחובר ליישות מסוג קו.  רשת הניקוז תוגדר כ 

 הייצוג הקרטוגרפי של קווי הניקוז יבוצע בהתאם לקוטר הצינור ועובי הצינור יהיה בהתאם לקוטר הצינור.  .14.17

. עלות הפקת מפות  1:500בקנ"מ    A0ו בגודל   נתוני הסקר יועברו לאישור התאגיד על גבי מפות נייר שיופק  .14.18

 הנייר הינה של הספק.

הספק    .14.19 ידי  על  יבוצעו  אלה  פעולות  ישראל  משטרת  מול  תאומים  או  כבישים  סגירת  שתידרש  ככל 

 ובאחריותו. 

 2נספח  ראה   –מפרט קליטת נתונים  .14.20
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 סקר תמרורים .15

באחריות הספק לבצע סקר קרקעי של תמרורים בהתאם לספר התמרורים של משרד התחבורה וכן מיפוי    .15.1

 של שלטי פרסום. 

 בילבורד  13שלטים,  60תמרורים,  8000אומדן לכמות התמרורים בעיריית באר יעקב הינו כ  .15.2

 סקר התמרורים יבוצע בשני שלבים:  .15.3

א'    .15.3.1 ידי העירייה.  לאחר אישור אזור הפיילוט    –שלב  על  פיילוט שיוגדר  באזור  ביצוע סקר מלא 

 ואישור מפרט הקליטה יבוצע שלב ב'. 

 סקר קרקעי בכל תחום העירייה.  –שלב ב'  .15.3.2

  מתקניסקר התמרורים יכלול סימון של: עמודים, סימוני כביש, תמרורי עמוד, רמזורים ופסי האטה.    .15.4

 .התמרור פני   יקלטו כאשר עמוד כתמרורי ו ימוחשב פרסום

סקר התמרורים יכלול סימון גיאוגרפי של תמרורים, איסוף מידע אלפא נומרי בהתאם למפרט וכן צילום   .15.5

 של תמרורים ושלטי פרסום.

 מאפייני סקר התמרורים יכלול לפחות את הנתונים המפורטים במסמך ג'.     .15.6

 . A0ובגודל   1:500תק קשיח בקנה מידה תוצרי הסקר יוגשו לעירייה לאישור גם בעו .15.7

 ניהול התמרורים שיאספו בסקר יבוצע באמצעות המערכת הממוחשבת.    .15.8

 סקר נקודות מחזור ואשפה    .16

כ    .16.1 פרוסים  העירייה  מרכזיות,    19  –בשטח  ואשפה  מחזור  למחזור    20קרטוניות,    15נקודות  מתקנים 

 נקודות למחזור זכוכית. ו  בקבוקים

יבוצע סקר קרקעי של נקודות המחזור והאשפה שכולל ציון מקום הפחים ומתקני המחזור, קליטת מידע    .16.2

 אודות מאפייני היישות, צילום של היישות. 

 סקר נקודות האשפה והמחזור יבוצע בשני שלבים:  .16.3

  ביצוע סקר מלא באזור פיילוט שיוגדר על ידי העירייה.  לאחר אישור אזור הפיילוט   – שלב א'     .16.3.1

 ואישור מפרט הקליטה יבוצע שלב ב'  

 סקר קרקעי בכל תחום העירייה.  –שלב ב'  .16.3.2

 עבור כל מתקן מחזור תקבע שכבה נקודתית בהתאם לסוג המחזור המצוי בה.     .16.4
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העלות    במקומות בהם יש ריכוז של מתקני מחזור מסוגים שונים תקלט שכבה גיאוגרפית של מקום הריכוז. .16.5

 ר כלולה במחיר בגין מתקן המחזור של סימון ריכוז מתקני המחזו

 עבור כל מתקן מחזור יאספו הנתונים בהתאם למפורט בנספח ג'.    .16.6

 עסקים סקר .17

 . רישוי דורשי שאינם נוספים ועסקים  רישוי דורשי עסקים 300 כ הרשות בתחום .17.1

 . פרטיות לחצרות כניסה  ללא  ,אותם לאתר שניתן  הקיימים העסקים כל של  מיפוי לבצע הסקר מטרת .17.2

  הקיימים  העסקים  כל   של"ח  דו  ברשות  הקיימת  עסקים   רישוי  ממערכת  יופק  הסקר  ביצוע   לטובת .17.3

  העסק  מספר  עבורם  יתועד   עסקים  רישוי  של"ח  בדו  ושקיימים  בשטח  שיאותרו  עסקים.  במערכת  ומתועדים

 . עסקים רישוי במערכת

  רישוי  עבורו  נדרש  האם  וכן   עסקים   רישוי  של  לקטגוריות  בהתאם  לקטגוריה  סיווג  ייקלט  עסק   כל   עבור .17.4

 .החוק לדרישות ובהתאם עסקים רישוי  מחלקת ידי  על  שינתנו להנחיות בהתאם עסקים

 ' ג  בנספח המופיע   למפרט  בהתאם נקודתית  כשכבה יקלטו  העסקים .17.5

 הנקודתית תהיה בכניסה לעסק  היישות מיקום .17.6

 .הגיאוגרפית  ליישות והתמונה תקושר   העסק  צילום של שלטתיעוד של מידע אלפא נומרי,  עסק יבוצע    לכל .17.7

 שכבות חרום .18

 שתשרת את העירייה בשעת חרום.    GISשתסופק על ידי הספק תהווה מערכת ה   GISמערכת ה  .18.1

 הפתרון שיסופק על ידי הספק ייתן מענה לדרישות הטכנולוגיות של המערכת ולשכבות המידע.  .18.2

 יבצע הקמת שכבות חרום מתוך טבלאות שימסרו על ידי קב"ט העירייה.הספק  .18.3

 שכבות המידע שייקלטו יכללו לפחות את שכבות המידע הבאות:   .18.4

 מקלטים ציבוריים  9כיום   –שכבת מקלטים ציבוריים   .18.4.1

 מרכזי פינוי   .18.4.2

 תחנות חלוקת מים  .18.4.3

 מרכזי קליטה  .18.4.4

 צוברי גז  .18.4.5

 חומרים מסוכנים  .18.4.6
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 תחנות דלק  .18.4.7

 חירום  מחסן .18.4.8

 חללים   יסוףא  נקודת .18.4.9

שכבות המידע יקלטו בהתאם למידע שיועבר על ידי הקב"ט או גורם אחר שיוסמך על ידי הרשות  ויכללו    .18.5

 מאפיינים ליישות.  7מידע מילולי עבר כל יישות, עד 

 המידע לא יכלול איסוף נתונים בשטח.  .18.6

 

 אחריות תמיכה, שירות ותחזוקה .19

 המציע מתחייב לתת אחריות למוצריו לכל תקופת תפעול המערכת.   .19.1

האחריות תהיה לתפקוד שלם, מלא ותקין של המערכת/כלל היישומים המוצעים, ותהווה חלק בלתי נפרד   .19.2

 מעצם העמדתן לשימוש העירייה. 

 האחריות תכלול תיקון באגים ללא תשלום, במהלך כל תקופת החוזה.  .19.3

יידרש לעמוד ברמות   .19.4 שירות הנדרשות לתפקודה התקין של המערכת בהתאם לדרישות העירייה  המציע 

כמפורט. היות והעירייה מייחסת חשיבות רבה לנושא השירות, הרי שחריגה ברמות השרות תגרור הפעלת  

 מנגנון קנסות. 

המציע מתחייב לעדכן מהדורות וגרסאות חדשות של המערכת והיישומים המוצעים כולל אספקתם, ללא   .19.5

וסף. בסיום כל שינוי ו/או עדכון יערוך המציע הדרכות לשימוש במערכת לאחר השינויים/עדכונים  תשלום נ 

שנעשו. שינויים שידרשו על ידי החוק כגון דוחות דיווח ואפשרות לעדכון מידע, יעודכנו במערכת המידע  

הפנים/ מנהל    ימים לפני התאריך הקובע למימוש השינוי על ידי הרגולטור )משרד  14באחריות הספק עד  

 התכנון/ רשות הסייבר וכיוב'(.

במסגרת תחזוקת המערכת יבצע המציע פעולות שירות אותן לא תוכל הרשות לבצע, וזאת לאחר אישור   .19.6

העירייה שפעולות אלה יבוצעו על ידי המציע ולא על יד העירייה. לדוגמא, במידה והעירייה לא תוכל לבצע,  

 י שירות זה יינתן על ידי המציע ללא תוספת תשלום.   בכלים שיסופקו לה, העלאת שכבות הר

המציע יפעיל מרכז תמיכה לפניות שירות לרבות אפשרות לשליטה מרחוק כך שיינתן מענה מידי למשתמשי   .19.7

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

פול בתקלות, טיפול  המציע מתחייב לנהל רישום פניות משתמשי המערכת שביקשו לקבל מידע, תמיכה, טי  .19.8

בפניות שירות וקבלת שירות בתחום קליטת נתונים. בעת פתיחת תקלה במוקד השירות יועבר מייל לעירייה  

ותאור   רמת הדחיפות  הפונה,  שם  פניית השירות,  הפניה, שעת קבלת  הפניה, תאריך  המציין את מספר 

 הפניה. 
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, מחשוב מידע( ורמת הדחיפות הנדרשת  כל פניה תסווג לפי סוג הפניה )תקלת מערכת, תחזוקת מערכת .19.9

 לטיפול. הגדרת רמת הדחיפות תקבע על ידי העירייה ובהתאם לשיקול דעתה.  

 להלן פרוט סוגי הפניה:  .19.10

 דוגמאות למצבים  מהות  סוג פניה 
כל מצב בו המערכת   תקלת מערכת 

מתנהלת לא בהתאם  
לאפיון, בהתאם לתוצאות  

בדיקות הקבלה. מצבים  
העבודה לא  בהם תהלכי 

מתנהלים באופן תקין  
 מקצה לקצה. 

תהליך דו"ח לא מופק  
כנדרש, לא ניתן להיכנס  

למסך משתמש ולבצע  
 עדכונים.

פעילויות שאינן שקשורות   תחזוקת מערכת 
לפעילות ותקינות המערכת  
אלא לצורך ביצוע הגדרות,  

 טעינת שכבות. 

הגדרת משתמש, עדכון  
סימבולוגיה לשכבה קיימת,  

שינוי דו"ח,  עדכון תבנית  
 הפקת מפה. 

תהליכים הדורשים עדכון   עדכון נתונים 
 נתונים ועריכתם. 

עדכון שם משתמש, יצירת  
שכבת מידע חדשה, עדכון  

 נתונים בשכבה. 
 

 רמת טיפול קריטית תקבע בגין פעילות שבגינה המערכת איננה פעילה.   .19.11

א מאפשרת השלמת תהליך עבודה, הפקת דו"ח או  פניית שירות דחופה תקבע בגין פניה בגינה המערכת ל .19.12

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

 עבודת מערכת על ידי משתמש כדוגמת הגדרת משתמש חדש במערכת.   

 הינה כל פניה אחרת, שלא צוינה לעיל.   –פניית שירות רגילה  .19.13

 ת זמנים נדרשים לעמידה בפניות השירות :להלן פרוט לוחו .19.14

רמת  סוג פנייה 
 דחיפות 

 סיום טיפול בפנייה  תחילת טיפול בפנייה 

מיידית עם קבלת   קריטית  תקלת מערכת 
 הפנייה 

 שעות מקבלת הפנייה  2תוך 

שעות מקבלת   4 דחופה  
 הפנייה 

 שעות מקבלת הפנייה  8תוך 

שעות מקבלת   8 רגילה  
 הפנייה 

 מקבלת הפנייה שעות  36תוך 

שעות מקבלת   4 דחופה  תחזוקת מערכת 
 הפנייה 

 ימי עבודה  1עד 

שעות מקבלת   24 רגילה  
 הפנייה 

 ימי עבודה  3עד 

שעות מקבלת   4 דחופה  קליטת נתונים 
 קריאה 

סיום קליטת נתונים )עבור תכנית  
 ימי עבודה   3תב"ע/שכבה וכיוב'( 

שעות מקבלת   24 רגילה  
 קריאה 

נתונים  )עבור תכנית  סיום קליטת  
 ימי עבודה   5תב"ע/שכבה וכיוב'(  

 

אי   .19.15 בטבלה.   שלא תפחת מזמני התקן המצוינים  בצורה מהירה  פעילויות  ביצוע  מערכת המידע תאפשר 

עמידה בזמנים המצוינים תוגדר תקלת מערכת דחופה ועל הספק יהיה להסדיר את הטיפול בבעיה בהתאם  

 .  להלן דרישות הביצועיות של היישום:לעמידה בפניות שירותלטבלת לוחות הזמנים 
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 זמן תקן  פעילות   מערכת 
GIS   עליית מערכת לאחר ביצועLogin 10  שניות 

 שניות  10 הפקת מפה 
 שניות  2 טעינת שכבה 

 שניות  15 רשומות 1000הפקת דו"ח של  
 שניות  5 עליית מערכת 

 שניות  2 טעינת חלון עבודה 
מתוך היישומים   GISפתיחת מודול 

 המצוינים 
 שניות  10

 

  בכל תקלה/פניית שרות או פנייה לעדכון נתונים מתמשכת, שלא ניתן לסיים את הטיפול בהתאם ללו"ז .19.16

המצוין, תדווח התקלה לוועדה, כולל לוחות זמנים לסיום טיפול בתקלה. כל חריגה מלוחות הזמנים שלא  

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

 רמת השירות הנדרשת על ידי הוועדה. 

המערכת לאוויר. הדו"ח יפרט את שם הפונה, תאריך  הפקת המידע אודות קריאות השירות תחל עם עליית   .19.17

 הפניה, תאור התקלה, סטאטוס התקלה, אופי הפתרון של הבעיה, תאריך סגירת התקלה וכיוב'. 

 מנגנון קנסות   .19.18

יופעל מנגנון קנס על חריגות מרמת השירות הנדרשת. מטרת מנגנון זה לשמור על ביצועי המערכת   .19.18.1

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

מנגנון הקנס יופעל בסוף כל רבעון ובמסגרתו יחושבו הסעיפים הרלבנטיים של רמת השירות באותו   .19.18.2

 הרבעון, ובהתאם לכך יבחנו כל המקרים בהם המציע חרג מרמת השירות המוגדרת.  

חריג  .19.18.3 הייתה  בהם  הפניה(  לסוג  )בהתאם  השעות/ימים  סך  של  סיכום  לסכום  יבוצע  ובהתאם  ה 

 המצטבר בכל סוג ייקבע גובה הקנס. 

הקנסות יקוזזו מתוך התמורה החודשית למציע ובמידה שאלה לא יכסו את סכומי הקנסות יחולטו   .19.18.4

 הסכומים מתוך ערבות הביצוע. כל סכומי הקנסות הם בשקלים שלמים. 

 טבלת קנסות במקרה של חריגה מלוחות זמנים: .19.18.5

₪    500בכל חריגה ממועדים שסוכמו בהתאם למסמכי המכרז ולתוכנית העבודה המאושרת יוטל קנס של   .19.19

 בגין כל יום של איחור. 

 הקנס  גובה רמת דחיפות  סוג פנייה  
 ללא קנס  –שעות חריגה  4עד  קריטית  תקלת מערכת 

 ₪ לכל שעה  250 –שעות  15שעות ועד   5מ 
 ₪ לכל שעה 350 –שעות  16מ 

 דחופה 
 רגילה 

 ללא קנס   –ימי עבודה  2עד  דחופה  תחזוקת מערכת 
 ₪ לכל יום  250 –ימים  6ימים ועד   3מ 
 ₪ לכל יום  350 –ימים  7מ 

 רגילה 

 ללא קנס   –ימי עבודה  4עד  דחופה  קליטת נתונים 
 ₪ לכל יום  300  –ימים   10ימים ועד   5מ 
 ₪ לכל יום 500 –ימים  10מ 

 רגילה 
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 אבטחת מידע  .20

המציע מתחייב לעמוד בדרישות אבטחת המידע של העירייה ולתקן את כל הדרוש בהתאם להנחיותיו.   .20.1

המציע מתחייב לעמוד בדרישות ובתקנות כפי שיקבעו על ידי הרשות הלאומית באבטחת סייבר וכל גורם  

 רגולטיבי אליו יהיה מחוייבת העירייה/ הוועדה לתכנון ובניה. 

,  1981-, חוק הגנת פרטיות התשמ"א1995- הוראות חוק המחשבים, התשנ"ה  המציע מתחייב למלא אחר כל   .20.2

והתקנות שהותקנו מכוחו )כפי שיעודכנו מעת לעת(, דרישות אבטחת מידע של מכון התקנים הישראלי ת"י  

 , וכן למלא אחר כל חיקוק עתידי לניהול מאגרי מידע ושמירתם. 1495

 מתן השירותים, הן חוקיות ובבעלותו.המציע יבטיח שכל התוכנות, אשר ישמשו אותו ב .20.3

המציע ידאג לאבטח את כל המידע אשר יגיע אליו במסגרת הפרויקט. המציע אף יגן על המידע מפני כל   .20.4

 נזק, לרבות גניבה, שריפה וכיוב'. 

המציע ימנע גישה למערכות המחשוב שברשותו, או למערכת המחשוב המשרתות אותו לצורך מתן שירותי   .20.5

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

 לשמירת סודיות. 

המציע אחראי לביצוע בדיקות חדירות על ידי גורם צד ג' המתמחה ומוסמך בביצוע מבדקי חדירה ואבטחת   .20.6

מו כן העירייה רשאית  חודשים. כ  12מידע ויציג את דו"ח הבדיקה לעירייה. בדיקות החדירה יבוצעו כל  

לבצע בדיקות חדירות באופן עצמאי. המציע מתחייב לתקן את כל הממצאים שיתגלו בבדיקות החדירות  

ובבדיקות אבטחת המידע של המערכת.  ביצוע בדיקות חדירה ואישור תקינותם יהיו תנאי לקבלת תעודת  

 השלמה עבור המערכת. 

 : היישום ישמור על עקרונות אבטחת המידע הבאים .20.7

המערכת תעשה שימוש במנגנונים מפותחים של זיהוי, אימות והרשאות. המערכת תכלול מנגנון   .20.7.1

שינוי סיסמאות לפי מדיניות העירייה ולפחות פעם בחודשיים. המשתמש יידרש לזיהוי רק פעם אחת  

עם כניסתו למערכת עבור כל המודולים הכלולים בהצעה. סיסמת הזיהוי למערכת תכלול שילוב של  

 ות ואותיות בהתאם לתקני אבטחת מידע הקבועות בחוק ובתאם להחלטת העירייה. ספר

 מערכת ההרשאות תפעל על פי העיקרון: ״הכול אסור, אלא אם כן הוגדר אחרת״.  .20.7.2

 המערכת תקל ככל האפשר על תחזוקתה, ניהול ההרשאות, ניהול המשתמשים וכדומה. .20.7.3

 רך ייצוא וייבוא נתונים.המערכת תהיה נוחה להתממשקות למערכות חיצוניות לצו .20.7.4

של   .20.8 כניסה  וניסיונות  באתר  פעילויות  על  בקרה  שיאפשרו  ופיקוח  דיווח  ניטור,  שירותי  תספק  המערכת 

 משתמשים בלתי מורשים. 

המערכת תכלול מערך הגנה עדכני המונע שינוי בלתי מורשה במערכות המידע, חדירה דרך המערכת אל   .20.9

 אישי וקנייני ושימוש בהם והתחזות לאתר הרשמי.מערכות העירייה, גניבה והפצה של מידע 
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ניתן יהיה להגדיר הרשאות שונות למשתמש בהתאם לסוגי הפעילויות המותרות לו וכן הרשאות לשכבות   .20.10

 מידע.   

המציע יהיה אחראי על אמצעי אבטחת מידע בשירותי ה"ענן" כגון אנטי וירוס, חומת מגן אש, מערכת   .20.11

ומערכת גיבויים  ביצוע  חדירות     גיבויים  אבטחה  PS/IDS  (Intrusion Prevention Systemלמניעת    .)

 וגיבויים יבוצעו הן ליישום והן למסד הנתונים בו יעשה שימוש במערכת. 

 . Cloud Disaster Recoveryהמציע יכלול ידאג לשרידות מערכת והפעלתה תוך התמודדות עם  .20.12

 גיבוי נתונים גיאוגרפיים ואלפא נומריים בעירייה.בכל מקרה היישום והמערכת יאפשרו שמירת עותק של  .20.13

   Logאמצעי אבטחת המידע יכללו מידור גישה על ידי סיסמאות זיהוי ותיעוד ביצוע פעולות, גיבויים, ניהול   .20.14

 פעילות במערכת ועוד.  

20.15. Log    הפעילות יהיה אחד הכלים למעקב אחר פעילות המבוצעת במערכת ולפיכך לא ניתן יהיה למחוק או

 ות את נתוני הקובץ. לשנ

עבודת   .20.16 בהיבט  והן  הענן  שירותי  בהיבט  הן  הנדרשים  הגנה  אמצעי  את  תכלול  המידע  אבטחת  מערכת 

 האפליקציה. 

 עדכון ותחזוקת נתונים  .21

 תספק כלים נוחים למנהל המערכת לשליטה בניהול המידע הגיאוגרפי. GISמערכת ה  .21.1

לרבות ניהול שכבות המידע, הגדרות התצוגה    מנהל המערכת יוכל לעדכן, ללא תלות במציע, את המערכת .21.2

 של השכבות, ניהול תוויות וכיוב'. 

על מנת לאפשר לעירייה תחזוקה של המידע באופן עצמאי העירייה מעוניינת לאפשר למשתמשים מסוימים   .21.3

לעדכן חלק משכבות המידע באופן ובכלל זה עדכון של מידע גיאוגרפי ומידע מילולי של מאפייני שכבות  

 ע. המציע ייפרט בהצעתו את הכלים לעדכון המידע שיעמדו לרשות העירייה.  המיד

מערכת לקליטת נתונים תכלול כלים לבקרת תקינות המידע לרבות כלי בקרה למידע גיאוגרפי )כדוגמת   .21.4

 טופולוגיה של שכבות( ומידע מילולי )כדוגמת תקינות ערכים, בחירה מטבלאות בחירה, שדות חובה וכיוב'(.

המצ .21.5 העל  למערכת  להוסיף  משירותי     GIS-יע  אוטומטי  באופן  שמתעדכנות  המקושרים   GISשכבות 

של העירייה לדוגמא: משרד השיכון, "קווים כחולים" והמרכז למיפוי ישראל, משרד     GISלמערכת ה  

 לאיכות הסביבה ועוד. 

 תכנית עבודה ולוחות זמנים  .22

המציע יפרט בהצעתו את תכנית העבודה המתוכננת על ידו למימוש כל חלק ו/או מרכיב בפרויקט/מערכות   .22.1

 המידע לרבות תכנית הסבה.  
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 המציע יפרט את סדר ביצוע השלבים/מרכיבים בפרויקט ויציגם גם בתרשים )גנט(. .22.2

 לכל שלב/מרכיב יפרט המציע: .22.3

 סדר פעולות  .22.3.1

 לוחות זמנים לביצוע  .22.3.2

 תפוקות  .22.3.3

 צע/אחראי גורם מב .22.3.4

 מעורבות נדרשת מהמזמין  .22.3.5

במידה, ולדעת המציע, נדרשות התאמות ליישומים/מערכות המוצעים על ידו, המציע יפרט התאמות אלה   .22.4

 בתוכנית בתוכנית העבודה. הפירוט יכלול: 

 אפיון ההתאמות  .22.4.1

 ביצוע ההתאמות  .22.4.2

 התקנה  .22.4.3

 הסבה  .22.4.4

 מבחני קבלה  .22.4.5

 הדרכה והטמעה  .22.4.6

 הפעלה שוטפת  .22.4.7

 תחזוקה ותמיכה  .22.4.8

 הסר ספק מובהר בזאת כי התוכנית שתוגש ע"י המציע תהווה המלצה לעירייה.למען   .22.5

בשלב הקמת המערכת ובתהליך ההטמעה הזוכה מחויב לקביעת והגדרת נהלי עבודה עד להטמעה מלאה   .22.6

ימי הדרכה מלאים במשרדי העירייה    3של המערכת.  לאחר קבלת אישור התקנה יבוצעו על ידי הספק  

שתאושר על ידי העירייה. ההדרכה הינה חלק מעלות הקמת המערכת.  כחלק    בהתאם לתוכנית הדרכה

פעמים בשנה.  שירותים    4משירות התחזוקה למערכות המידע, הספק יבצע יום הדרכה במשרדי העירייה  

 אלה כלולים בדמי השימוש של מערכות המידע.

הע .22.7 להיקף  מותאמת  פעולה  תכנית  העירייה  לאישור  תוגש  ההסכם,  חתימת  העבודה  עם  בהזמנת  בודה 

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

 מיום החתימה על ההסכם. 
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 תוצרי צילום אווירי 
 תוצרי הפעילות:

 בהתאם לתקנות המודדים ומפרט מבא"ת  1:500יוכן בקנה מידע -פוטוגרמטריה   •

 ס"מ  3  ארתופוטו-וטרו   אורתופוטו •

 ס"מ   3 –צילום אלכסוני  •

 מודל תלת מימדי וקובץ תרו אורתופוטו  •

 תיחום העבודה  .1

מטר   100שטח האורתופוטו והצילומים האלכסונים יבוצעו בתחום השיפוט של העירייה ויכללו חיץ של  
 מחוץ לשטח זה.   

 תחום העירייה מחולק למספר אזורי פעילות:  
שטח  שם האזור  מס"ד 

ור  האז
 במ"ר

צילום   אורתופוטו  פוטוגרמטריה 
 אלכסוני 

תלת  
 מימד 

 לא נדרש  לא נדרש  נדרש לא נדרש  "ר קמ 24 חוסם   ריבוע 1
  תחום 2

 מוניציפאלי 
 נדרש נדרש נדרש נדרש "ר קמ 5.5

 
 .3בנספח באחריות הספק לבדוק את נתוני השטח המצוינים לעיל בהתאם לתיחום המשורטט  

 
 השירותים הנדרשים  .2

 מדידות שדה לצורך המיפוי והפקת התוצרים האוויריים .2.1

המיפוי הפוטוגרמטרי יהיה מבוסס על רשת בקרה אופקית ואנכית המתבססת על נקודות בקרה של   .2.1.1

להגדרת תקנות המדידה שבתוקף .המציע יגיש לעירייה, לפני תחילת  המרכז למיפוי ישראל בהתאם 

 המדידה, את תרשים נקודות הבקרה וביסוס מתוכננות לאישור. 

תרשים נקודות הבקרה יוגש על רקע תכנון טיסה.  המציע יבצע את המדידה רק לאחר אישור הממונה   .2.1.2

 ומבקר האיכות בכתב.

ם קיימים בשדה וניתנים לזיהוי בתצ"א או על ידי סימון  זיהוי הנקודות יבוצע על ידי בחירת פריטי .2.1.3

 מוקדם בשדה לפני ביצוע הטיסה. 

 . בכל השטח 1:500המיפוי הפוטוגרמטרי יוגדר בקנ"מ  .2.1.4

בהתאם להגדרות קנה המידה יוגדרו הדיוקים המתייחסים על פי תקנות המדידה וכן יתוכננו שיטות   .2.1.5

 הזיהוי והמדידה של נקודות הבקרה. 

על פי הצורך,  כדי לעמוד   GPS-ויחדש נקודות בקרה שלא קיימות בשטח וימדוד ב  המציע יעדכן .2.1.6

בדיוקים הנדרשים. כל הנקודות שימדדו יסומנו בשטח ויצולמו וישולבו בספר נקודות בקרה שיימסר  

 לעירייה לאחר אישור האיירוטריאנגולציה. 

 אל לאישור. נקודות הבקרה יתבססו על נקודות ממפ"י ויוגשו למרכז למיפוי ישר .2.1.7

 

 טיסת הצילום .2.2

 תוצרי הצילום יופקו מגיחת צילום חדשה. .2.2.1

כל שטח המיפוי יצולם באותה טיסה.  הטיסה תתוכנן מראש כך שקנ"מ הצילום יתאים לצרכי המיפוי   .2.2.2

 על פי דרישות תקנות המדידות בתוקף. 
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  6טבלה  57  וסעיף 5טבלה    56ויתאים לסעיף   1:1,500דיוק אופקי ואנכי של המיפוי יבוצע לקנ"מ  .2.2.3

 בתקנות המדידה.

הצילומים יבוצעו במצלמה מתאימה מיועדת למיפוי פוטוגרמטרי על פי תקנות מפ"י.  המצלמה תהיה   .2.2.4

 מיקרון.  המציע יציג לעירייה את אישור מפ"י למצלמה.  1מכויילת בדיוק של  

 בין הרצפים.  30%- 15%בין המודלים ו  80%עד   60%תידרש חפיפה של  .2.2.5

ה יועבר תכנון הטיסה לאישור העירייה אשר תבדוק את הכיסוי המלא של כל שטח  לפני ביצוע הטיס .2.2.6

 המיפוי וגובה הטיסה/ קנ"מ הצילום לקבלת הדיוק הדרוש.

 

 פוטוגרמטריה .2.3

 כל פרטי הפלנימטריה והטופוגרפיה יקלטו מתוך התצלומים בצורה דיגיטאלית.  .2.3.1

 הקליטה תכלול את כל הישויות הגיאוגרפיות הבאות:  .2.3.2

גבול אתר ארכיאולוגי, גבול מגרש משחקים וספורט, בית   2100-2103גבולות מתחמים: שכבות  .2.3.2.1

 עלמין וקווי תיחום כללים המאפשרים הגדרת שטחי ציבור. 

מבנים : המבנה יתואר במצולע סגור המציין את קו היקף המבנה . יש מקרים בהם תהיה דרישה   .2.3.2.2

צמודות או  גגונים, כל זאת בהתאם לדרישות   לתוספת מדידה כגון: גובה מפלס הקרקע, סככות

 מפרט מבא"ת. המציע יבנה את הרוזטות לכל בניין וימלא את כל הפרטים על פי מפרט מבא"ת. 

תחבורה: כבישים, מסילות ברזל, דרכים, דרכי עפר וכו'. לאורך כבישים בצמתים ימדדו נקודות   .2.3.2.3

( תהיה נפרדת ותכלול פוליגון סגור  2440גובה בצפיפות מתאימה לקנ"מ המיפוי. שכבת הכיכרות ) 

ובו בלוק הכולל את שם הכיכר לצורך תצוגה. שכבת ציר הדרך תכלול מילוי בלוק של קוד הרחוב  

 ושם הרחוב עפ"י נתוני הלמ"ס.

 .TLהידרולוגיה: ואדיות, שפת נחל, שפת חוף, תעלות ניקוז, קולטנים ובריכות תיעול כולל  .2.3.2.4

צמחיה: עצים בודדים, קבוצות עצים, צמחיה נמוכה , דשא , צמחי כיסוי, שטחי עיבוד, פרדסים   .2.3.2.5

 וכו'. 

  בשכבות הגינון בנוסף לפרטי הגן : שבילים, סככות, ריצוף, אספלט, אדמה חשופה, ריהוט וכ"ו. .2.3.2.6

כל גינה תוצג בפוליגון סגור וירשם שמה בבלוק לצורך תצוגה: ניתן לקבל מהעירייה את רשימת  

 הגינון ושמותיהם באקסל. 

 גדרות יפורטו לפי סוגיהן.  –גדרות  .2.3.2.7

פרטים נקודתיים יהיו בגודל ובסימן המוסכם , מתאים לקנ"מ המיפוי על פי הגדרות מבא"ת,   .2.3.2.8

 ם הנדרשים על פי המפרט. , יכללו הנתוניBLOCKבמקרה של הגדרת 

פרטים קווים ופוליגונליים יהיו כולם רצופים, אחידים ונקיים ולאחר טופולוגיה, לא יהיו חלקי   .2.3.2.9

 עודפים.    Overshootsאו  Undershootsקווי  

למיפוי יצורפו פרטים נקודתיים על פי דרישת הממונה כגון: מיקום עמודים, שוחות וכל פרט   .2.3.2.10

 שניתן לזהות בשטח. 

 תונים יהיו ממופים ברשת ישראל חדשה שבתוקף. כל הנ .2.3.3

מטר.  במקרה   5-8יבוצע על ידי קריאת נקודות גובה בסריג רגולרי של   DTM –קליטת טופוגרפיה  .2.3.4

אוטומטי, על המציע לעשות ביקורת איכות פנימית לנתונים, כלומר ייבדקו ידנית   DTMויחושב 

 אזור הביקורת והפרשים שהתקבלו(.   מהחומר )המציע יגיש דוח בקרה המציג את 30%לפחות 
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שיכלול: קווי אי רציפות   REG DISבנוסף יוכן קובץ  -נקודות גובה בודדות, קווי אי רציפות   .2.3.5

 טופוגרפיים, נקודות גובה בודדות.

וקווי אי רציפות ונקודות בודדות על פי מפרט מבא"ת כל   DTMמטר מתוך ה   0.5קווי גובה יחשבו כל   .2.3.6

 ו ראשי. ק 2.5קו משני,  0.5

,  DWG, בפורמט DXFהמציע יגיש את התוצרים במדיה מגנטית על גבי דיסק קשיח, בפורמט  .2.3.7

 . בנוסף לכך, יימסר כל החומר בפורמט מבא"ת . SHPובפורמט 

כל המיפוי יימסר במנות, כל מנה תימסר למבקר איכות מטעם העירייה לביקורת ורק לאחר אישור   .2.3.8

 וקבצים חתומים על ידי מודד מוסמך למזמין. מבקר האיכות יועברו מפות  

המציע ישלים מספור בתים ושמות רחובות בכל תחום השיפוט. במידה ובשטח לא נמצא מספר בית   .2.3.9

על מבנה על המציע להפיק מפה של מיקום המבנה ולמסור אותה לעירייה לקבלת הכתובת ועדכונה  

 במיפוי.   

קומות בהם לא ניתן למדוד נתונים מהתצלומים  המציע מחויב להשלמות שדה בהתאם לדרישות. במ .2.3.10

יבוצעו השלמות שדה. ההשלמות יבוצעו בשיטת מדידה קוטבית או ניצבת מפרטים המופעים במפה  

. ההשלמות יכללו את כל הפרטים המוסתרים בתצלום כגון מבנים, אבני שפה, גדרות, פרטי   GPSאו 

 שלא נראו בתצ"א.  מים וביוב וניקוז, עמדי תאורה וחשמל וכל עמוד אחר

כל פרט שאינו משויך לאחת השכבות הנדרשות במיפוי הבסיסי, יוגדר בשכבה זמנית נפרדת ויקבל   .2.3.11

 מספר / שם סופי לאחר אישור בין הצדדים. 

על הספק להעביר את תוצרי הפרויקט בצירוף תיעוד מסודר וברור בעברית, לאופן סידור הקבצים,   .2.3.12

 וכ"ו.שמות הקבצים, ספריות, סימבולוגיה  

 

 אורתופוטו  .2.4

קמ"ר, מצורף   24-אנכי של כל העירייה מגיחה חדשה )מלבן תוחם של כ  אורתופוטו מצילום אוויר .2.4.1

לפי תקנות המדידה,   1:500ס"מ לפיקסל ובדיוקים לפי קנ"מ  3( ברזולוציה קרקעית של 3כנספח  

ו/או כל פורמט אחר.  כל אחד מקבצי   ecw   , sidבפורמטים שונים בהתאם לבקשת המזמינה כגון: 

 הנתונים יסופק בקובץ אחד. 

ס"מ ויעובדו ליצירת אורטופוטו   3יובהר כי הצילומים האנכיים יבוצעו ברזולוציה קרקעית של  .2.4.2

 ס"מ לפיקסל.   3קרקעית של   ברזולוציה

ימים ממועד קבלת הדוגמאות    7תאושר על ידי העירייה בכתב תוך  )חדות, צל וכו'(איכות הצילום  .2.4.3

 מהספק, לפני המשך העבודה. צילומי המקור יישלחו תוך שבוע מיום ביצוע הצילום. 

יסה באופן  באחריות הספק לתכנן את החפיות בין קווי הצילום בטיסה ובתוך קווי הצילום בט .2.4.4

)ללא הסתרות וללא הטייה של המבנים  relief displacement שיאפשר יצירת אורתופוטו ללא 

אשר ייוצר  DSMואובייקטים מעל גובה הקרקע(. לצורך כך יעבד הספק את הצילומים על בסיס 

 מהצילומים של אותה הטיסה.

 

 צילומים אלכסוניים  .2.5

ל  יסוי שס"מ בשליש העליון של התמונה(, בכ  3ס"מ לפיקסל )  3של עד   צילומים אלכסוניים ברזולוציה .2.5.1

שטח השיפוט של העירייה, כולל מערכת לצפייה בצילומים האלכסוניים המאפשרת פתיחת הצילומים  

 המוכרות בשוק. GIS   –מתוך מערכות ה 
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דו מהמצלמה,  בנוסף יועברו לידי המזמינה כל הצילומים האנכיים והאלכסוניים המקוריים, כפי שהור .2.5.2

 לא חתוכים ולא דחוסים, בחלוקה לפי מצלמות פיזיות. יחד עם הצילומים ימסרו גם: 

 נתוני בסיס על המצלמה: סוג המצלמה המדויק +אורך מוקד העדשה באותה טיסה.  .2.5.3

 INTERIOR ORIENTATION -נתוני כיול לכל מצלמה ועדשה .2.5.4

 EXTERIOR ORIENTTION  –מיקום ואוריינטציה לכל תמונה  .2.5.5

 

 מודל תלת מימדי   .2.6

מודל תלת ממד, מבוסס צילומים אלכסוניים, מדויק ובאיכות גבוהה של כל שטח השיפוט של העיר   .2.6.1

 ס"מ לפיקסל. כולל מערכת לצפייה במודל התלת ממד.  3מטר מגבול , ברזולוציה של   100+ כ העירייה 

 המודל יסופק יחד עם מערכת צפייה. הדרישות למערכת הצפייה מפורטות בהמשך  .2.6.2

במידה וחזיתות של מבנים שאינם מוסתרים לא יוצגו באופן פוטו ריאליסטי בשל מתיחות ועיוותים   .2.6.3

 במודל, יתקן הספק את חזיתות המודל התלת מימדי בהתאם לדוח תיקונים שיועבר על ידי העירייה.   

 

2.7. True Orthophoto 

פוטו אשר ייוצר מתוך  אורטו-בתום הכנת המודל התלת ממדי יעביר הספק לידי העירייה קובץ תרו  .2.7.1

 המודל התלת ממדי. 

 
 דרישות טכניות לביצוע האורתופוטו  .3

צילום האוויר יבוצע בטיסה חדשה ובמצלמה שעברה כיול יצורף אישור על ביצוע הכיול ואישור מפ"י   .3.1

 למצלמה. 

מועד  ימים לפני  7תכנון הטיסה ואישור סופי של מתחמי העבודה יועברו לאישור העירייה לא יאוחר מ   .3.2

 הטיסה. 

 הטיסה תתבצע במזג אויר בהיר ללא אובך וללא עננים.  התוצר הסופי יהיה נקי מאובך ו/או עננים.  .3.3

 . )בשעון קיץ )יצורף אישור לשעת הטיסה 14:00-12:00הצילום יבוצע בין השעות  .3.4

  דה. ואישורו על ידי מזמין העבו חודשים לפני מועד אספקת האורתופוטו  2  -הצילום יבוצע לא יותר מ .3.5

 במידה ותהיה חריגה בלוחות הזמנים המציע יבצע צילום חדש.  .3.6

 האורתופוטו הספרתי יהיה בדיוקים המתחייבים על פי תקנות המודדים שבתוקף.    .3.7

 ובדיוקים הנדרשים ע"פ תקנות המדידה.  DSMביסוס האורתופוטו לרשת ישראל החדשה . יבוצע ע"ב   .3.8

ובמקרים מיוחדים בלבד תבוצע גיחת צילום נוספת להשלמות. יש  כל הצילומים יבוצעו בגיחת צילום אחת  .3.9

 לצרף אישורי טיסה. 

 ככל שימצאו טעויות או אי התאמות בצילום או בצילומים האלכסוניים, הספק מתחייב לתקן אותם.  .3.10

 

 דרישות לביצוע צילום אלכסוני   .4

   .תחום הצילום האלכסוני יהיה בהתאם לטבלת התיחומים לעיל .4.1

- כיוונים, בהתאם לכיוונים הראשיים  4יבוצע במקביל לצילום האנכי, באותו גובה צילום, מ  צילום אלכסוני .4.2

פון, דרום, מזרח ומערב כל הצילומים יהיו מקושרים לאורתופוטו בתוכנה אינטרנטית שתסופק יחד עם  צ
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ן ובמיקום  הצילומים  וכן יקושרו למודל התלת ממדי ע"י פקד המזניק את התמונה האלכסונית בדיוק בכיוו 

 המבוקש מתוך מיפוי התלת ממדי 

וחפייה בתוך זווית   30%מעלות בחפיפת צד של  45הצילום יבוצע מארבעה כיוונים בזווית השפלה של  .4.3

 שונים לכל נכס. 60%הצילום של 

 כיוונים לפחות.  4התמונות האלכסוניות יהיו מ  .4.4

של העירייה   GISתוצרי הצילום האלכסוני יהיו ביישום "ענן" שבאחריות הספק ויבוצע קישור בין מערכת ה  .4.5

 למערכת הצילום האלכסוני. 

יאפשר התמקדות דו כיוונית למערכת הצילום האלכסוני    GISקישור בין הצילום האלכסוני למערכת ה  .4.6

 .GISבאמצעות הצבעה על מיקום במערכת ה 

 אלכסוני תתאפשר הצגת שכבות מידע בהתאם לדרישת הרשות. מערכת הצילום ה .4.7

 מערכת המידע לצילומים אלכסוניים תאפשר הצגת צילומים אלכסוניים קודמים שיסופקו על ידי העירייה.  .4.8

 הספק יהיה אחראי לפעילותה התקינה וזמינותה של מערכת לתצוגת הצילום האלכסוני.  .4.9

 סוני שתסופק לעירייה. הספק יפרט בהצעתו אודות המערכת לצילום אלכ .4.10

 .SHPהמערכת להצגת צילומים אלכסוניים תאפשר שילוב של שכבות מסוג  .4.11
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 2 נספח

 פרוט שכבות ושדות לנתוני הסקרים ומחשוב הנתונים

 שמות השדות ותיאורם נועדו לשקף את אפיון השדות הראשוני שנדרש עבור המערכת ושלב איסוף הנתונים.  .1

 נתוני התשתיות יאספו על רקע של מיפוי פוטוגרמטרי/ אורתופוטו וביצוע מדידה קרקעית והשלמות שדה.    .2

 לאחר פיילוט ייקבע מפרט השדות הסופי לניהול המערכת ואיסוף הנתונים.  .3

העירייה תוכל, לאורך כל תקופת הפרויקט והתחזוקה, לבצע שינוי במפרט השדות ועלות לביצוע הפעילות הינה   .4

 ק מעלות תחזוקת היישומים.חל

לאחר אפיון הסקרים המפורט עם מחלקות העירייה הספק יבצע תיעוד של מסד הנתונים הכולל את כל שדות   .5

 הנתונים, מאפייניהם והקשרים בינהם.

 תיעוד מסד הנתונים יכלול פירוט:  .6

 שם שכבה: שם שכבה באנגלית וכינוי השכבה בעברית  •

 קו, פוליגון(, מאפייני סימבולוגיה )צורה וצבע(  מאפייני שכבה: סוג שכבה )נקודה, •

מאפייני שדות: שם השדה באנגלית, כינוי שדה שמוצג למשתמש, סוג שדה )מחרוזת, מספר, תמונה, תאריך,   •

ידי   על  שייקבע  ערכי  חד  מזהה  מספר  יהיה  בסקר  שיקלטו  מהיישויות  אחת  לכל  תווים.  מספר  בולייאן(, 

 המערכת. 

ת נתונים )חומרים, קטרים וכיוב'( יוכן על ידי הספק טבלת של ערכים מותרים והבחירה  עבור שדות הכוללים טבל .7

 בתהליך הקליטה תבוצע מתוך טבלאות מערכת. 

 להלן פרוט הישויות בסקרים השונים שיבוצעו במסגרת הפרויקט:  .8

 סקר מאור  .9

 שכבות מידע: 

 הערות  סוג יישות  שם שכבה

  נקודתי  עמודי מאור 

  נקודתי  מרכזיות מאור 

 נתוני מרכזיה: 
 הערות  סוג שדה  שם שדה תאור השדה 

   מספר  Center_ID מספר מרכזייה 
 טבלת רחובות  מספר  Steet_code קוד רחוב 
 טבלת רחובות  מטבלת בחירה  Street_name שם רחוב 

   מספר  houseNum מספר בית 
 מטבלת בחירה  מספר  Location מיקום מרכזיה 

 מטבלת בחירה  מספר  type סוג מרכזייה  
 מטבלת בחירה  מספר  Ilock סוג נעילה 

   מספר  Bodies_Nu כמות גופי תאורה מוכלים 
   טקסט Power הספק 

 מטבלת בחירה  מספר  Area_id אזור תפעול 
  טקסט Collect_na שם אוסף הנתונים 
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  תאריך  Collect_da תאריך איסוף המידע 
  תמונה  Image תמונה 
  טקסט Remark הערה 

 

 נתוני עמוד 
 הערות  סוג שדה  שם שדה תאור השדה 

 טבלת רחובות  מספר  Steet_code קוד רחוב 
 טבלת רחובות  מטבלת בחירה  Street_name שם רחוב 

   מספר  houseNum מספר בית 
 מטבלת בחירה  מספר  Location מיקום מרכזיה 

 טבלת אזורים  מספר  Area אזור 
   מספר  Pool_id עמוד מספר 

   מספר  Center_id מספר מרכזיה 
 טבלת בחירה  מספר  Status מצב עמוד  

  מספר  Bodies_nu כמות גופים 
   Eci_connect Boolean האם מחובר לרשת חברת חשמל

 טבלת בחירה  מספר  Bo_Type סוג הגוף 
   טקסט Accessories אביזרים צמודים לעמוד 

 מטבלת ערכים מספר  Light_ty סוג תאורה 
 מטבלת ערכים מספר  Power_su הספקים 

  טקסט Collect_na שם אוסף הנתונים 
  תאריך  Collect_da תאריך איסוף המידע 

  תמונה  Image תמונה 
  טקסט Remark הערה 
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 סקר גינות ומתקני משחקים .10

 שכבות מפרט

 הערה  Description תיאור הפריט סוג שכבה  כינוי שכבה 

 תחום גינה ציבורית  gBoundary Polygon תיחום גינון 
Gardens areas by 
boundary   

 שטח משולב של גינון ציבורי  gGardens Polygon שטח גינון 
Gardens areas by plants 
type   

   Street Trees עצי רחוב או עצים בודדים  gTrees Point עצים 

   Play ground area תיחום של מתחמי משחק  gPlay Polygon מתחמי משחק 

 שכבות  מאפייני

 הערה  סוג שדה  תאור  כינוי שדה  שדה  שכבה 

   ObjectID ObjectID   Oid תחום גינון 

  GardenName שם גן )אם קיים( שם גן text   

  GardenNum  מספר גן )אם קיים(  מספר גן text   

  HeadNum 
מספר ראשי  

 Number מספר ראשי מערכת בגן  מערכת 
לא יאסף  

 בסקר 

  DrinkPoints  נקודות שתיה 
מספר נקודות שתיה שקיימות  

   Number בתחום הגן 

  Remark טקסט חופשי  הערה Text   

   ObjectID ObjectID   Oid שטח גינון 

  PlantType  סוג צמחיה 

בהתאם   -סוג עיבוד בגן 
סינטטי,  לסיווגים: דשא, דשא  

פרחים, שיחים, שטח לא  
   List מעובד, שביל

  GardenName שם גן )אם קיים( שם גן text   

  GardenNum  מספר גן )אם קיים(  מספר גן text   

  GardenPubStat  סיווג ציבורי 
האם גינון פתוח או במוסד  

   List ציבורי 

  HeadNum 
מספר ראש  

 מערכת 
המקושר  מספר ראש מערכת 

   text לפוליגון המושקה 

  ValveNum   מספר מגוף 
מספר המגוף בראש המערכת  

   text המקושר לפוליגון המושקה 

  IrrigationStat  השקיה פעילה או לא  סטטוס השקיה List   

  WaterQuality  איכות מי השקיה  איכות מי השקיה List   

  mArea  שטח מדוד 

במדידה  השטח כפי שנמדד 
רלוונטי למקומות   -מקצועית 

 Double חריגים כגון שטח בשיפוע 
לא יאסף  

 בסקר 

  SourceStat  מהו מקור הנתונים  סיווג מקור List   

  SHAPE_Area    שדה אוטומטי Double   

  SHAPE_Length    שדה אוטומטי Double   

  Remark טקסט חופשי  הערה Text   

    ObjectID   ObjectID     Oid  עצים 

   TreeNum     מספר העץ המוטבע על הגזע    מספר עץ  Nun    

   Street     שם הרחוב בו העץ נטוע  רחוב  List    

  GardenName שם גן )אם קיים( שם גן text   

  GardenNum  מספר גן )אם קיים(  מספר גן text   

  GardenPubStat  ציבורי סיווג 
האם גינון פתוח או במוסד  

   List ציבורי 

  Type  סוג העץ  סוג עץ List 
לא יאסף  

 בסקר 

 List טיפול תחזוקתי שנדרש לעץ מצב תחזוקתי     
לא יאסף  

 בסקר 

  HeadNum 
מספר ראש  

 מערכת 
מספר ראש מערכת המקושר  

 text לעץ המושקה 
לא יאסף  

 בסקר 
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 הערה  סוג שדה  תאור  כינוי שדה  שדה  שכבה 

  ValveNum   מספר מגוף 
המגוף המקושר לעץ  מספר 

 text המושקה 
לא יאסף  

 בסקר 

  IrrigationStat  השקיה פעילה או לא  סטטוס השקיה List   

  WaterQuality  איכות מי השקיה  איכות מי השקיה List 
לא יאסף  

 בסקר 

  SourceStat  מהו מקור הנתונים  סיווג מקור List   

  Remark טקסט חופשי  הערה Text   
מתחמי  

   ObjectID ObjectID   Oid משחק 

  GardenName שם גן )אם קיים( שם גן text   

  GardenNum  מספר גן )אם קיים(  מספר גן text   

  ShadingArea   האם קיימת הצללה  אזור הצללה List   

  PlayFacilities 
מספר מתקני  

   Numner מספר מתקני משחקים באזור  משחקים 

  SafetyCertificate  אישור בטיחות 
לינק לאישור בטיחות שבוצע  

 HyperLink למתחם המשחקים 
לא יאסף  

 בסקר 

  SHAPE_Area    שדה אוטומטי Double   

  SHAPE_Length    שדה אוטומטי Double   

 סקר תשתיות רטובות .11

ביצוע סקרי תשתיות רטובות" מים, ביוב וניקוז יבוצע באמצעות מחשוב מידע מתוכניות ביצוע ואחרות   .11.1

ואיסוף של נתונים נוספים    T.L  ,I.Lו/או באיתור מידע בסקר שטח כולל פתיחת שוחות, ביצוע מדידה של  

בכל אזור את שיטת  בסקר קרקעי כגון מספר קולטנים, קוטר, חומר, אמצעי ירידה וכד'.  העירייה תבחר  

 העבודה הרצויה על ידה בהתאם למקורות המידע.   

באחריות הספק איסוף תוכניות, סיווגם, בחינת מקור הנתונים, מיונם וסריקתם כל התוכניות בעותק   .11.2

 קשיח. 

לאחר שלב איסוף הנתונים ומיונם יכין הספק קובץ המפרט את הממצאים של המידע שאותר על מנת    .11.3

יכלול יצירת שכבת  שהעירייה תקבל הח    GISלטה על דרך איסוף הנתונים שיבוצע בכל אזור. המידע 

 פוליגונלית הכוללת את תיחומי התוכניות שאותרו ומאפייניהם.   

 איסוף מידע מתוכניות ואימותם בשטח. הפעילות תכלול את השלבים הבאים:  .11.4

דיגיטליים של מפות תכנון, מפות ביצוע ומפות  איסוף, מיון, ניתוח נתונים מתוך מפות נייר וקבצים   .11.4.1

מפות   תכנון,  מפות  לאופיין:  המפות בהתאם  של  סיווג  ידי הקבלן  על  יבוצע  בסגרת השלב  אחרות. 

 ביצוע, תוכנית אב וכיוב'. 

באחריות הספק איסוף ומיון מפות של תשתית ניקוז ממשרדי העירייה וגופי תכנון העובדים עמה.  כל   .11.4.2

 ותק קשיח יסרקו על ידי הספק המפות שיאותרו בע 

באחריות הספק להכין טבלת אינדקס של פרטי התוכניות שאותרו.  טבלת האינדקס תכלול התייחסות   .11.4.3

למקור הנתונים, גורם מתכנן, קבלן מבצע, תאריך התוכנית, רמת הדיוק של התוכנית שאותרה ומידע  

 נוסף. 

התייחסות לרמת האמינות של המפות  הספק יכין מפה הכוללת את התיחומים של מפות העדות תוך   .11.4.4

)אמינות  גבוהה, בינונית ונמוכה(. לכל תיחום יקושר הקובץ של ההתוכנית )קובץ דיגיטלי של קובץ  
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המקור/ קובץ סרוק של מפה שאותרה בעותק קשיח. שכבת התיחומים תשלוב כחלק משכבות מערכת  

 .GISה 

 העירייה ומי מטעמה.  הספק ישלים את נתוני הרשת באמצעות תחקור של עובדי  .11.4.5

לצורך מדידה של פרטי הרשת ואימות הנתונים וקביעת מיקומם המדוייק תבוצע מדידה של אביזרים   .11.4.6

( והקווים יחוברו לאביזרים על בסיס המידע שנאסף  RTKוקולטנים באמצעות ציוד מדידה בשטח )

 ללא צורך בפתיחת שוחות. 

ל קליטת התשתית בהתאם לכיוון הזרימה.  כל  בתהליך הקליטה הספק יקפיד על כללי טופולוגיה וע .11.5

 .Networkהאביזר יהיה מחובר ליישות מסוג קו.  רשת הניקוז תוגדר כ 

הייצוג הכרטוגרפי של קווי הניקוז יבוצע בהתאם לקוטר הצינור ועובי הצינור יהיה בהתאם לקוטר   .11.6

 קו(. הצינור. לכל צינור יוצג כיוון הזרימה )יוצג בהתאם לכיוון הקליטה של ה 

 להלן פרוט מאפייני תשתית הניקוז שיאספו:   .11.7

 תשתית ניקוז 

 קו ניקוז 

 הערות  סוג שדה  שם שדה תאור השדה 
 טבלת רחובות  מספר  Steet_code קוד רחוב 
 טבלת רחובות  מטבלת בחירה  Street_name שם רחוב 

   מספר  houseNum מספר בית 
   מספר  diameter קוטר 
   מספר  slope שיפוע 

   מספר  length אורך הקטע במטרים 
 מטבלת בחירה  מספר  type סוג צינור 

I.L In Il_in  מספר   
I.L Out Il_out  מספר   
   טקסט Remark הערות 

 

 שוחת ניקוז: 

 קו ניקוז 

 הערות  סוג שדה  שם שדה תאור השדה 
 טבלת רחובות  מספר  Steet_co קוד רחוב 
 טבלת רחובות  מטבלת בחירה  Street_na שם רחוב 

   מספר  houseNum מספר בית 
 טבלת בחירה   מספר  location מיקום 

   מספר  Cell_id מספר תא 
   מספר  diameter קוטר 

   טקסט Measur מידות 
 מטבלת בחירה   מספר  type סוג 
T.L tl  מספר   

   מספר  depth עומק תא 
 מטבלת בחירה  מספר  Cover_typ מכסה 
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  טקסט Cover_stat תקינות מכסה 
  טקסט remark הערות 

 קולטן 

 הערות  סוג שדה  שם שדה 
 טבלת רחובות  מספר  Steet_code קוד רחוב 
 טבלת רחובות  מטבלת בחירה  Street_name שם רחוב 

   מספר  houseNum מספר בית 
 טבלת בחירה   מספר  location מיקום 
   טקסט diameter קוטר 

   טקסט Measur מידות 
T.L tl  מספר   

   מספר  depth עומק התא 
 מטבלת בחירה  מספר  status תקינות הקולטן 

  תמונה  image תמונה 
   טקסט remark הערה 

 תעלת ניקוז 

 הערות  סוג שדה  שם שדה 
 טבלת רחובות  מספר  Steet_code קוד רחוב 
 טבלת רחובות  מטבלת בחירה  Street_name שם רחוב 

   מספר  houseNum מספר בית 
 טבלת בחירה   מספר  location מיקום 

   מספר  Length אורך התעלה 
   מספר  slope שיפוע 
   מספר  diameter קוטר 
   טקסט remark הערה 

 מוצא ניקוז 

 הערות  סוג שדה  שם שדה 
 טבלת רחובות  מספר  Steet_code קוד רחוב 
 רחובות טבלת  מטבלת בחירה  Street_name שם רחוב 

   מספר  houseNum מספר בית 
 טבלת בחירה   מספר  location מיקום 
  טקסט Measur מידות 
  תמונה  image תמונה 
   טקסט remark הערה  

 תעלת ניקוז פתוחה 

 הערות  סוג שדה  שם שדה 
 טבלת רחובות  מספר  Steet_code קוד רחוב 
 טבלת רחובות  מטבלת בחירה  Street_name שם רחוב 

   מספר  houseNum מספר בית 
 טבלת בחירה   מספר  location מיקום 
  טקטס Measur מידות 
  תמונה  image תמונה 
   טקסט Remark הערות 

 



 חתימה   מורשי /המציע  וחותמת  חתימה

 באר יעקב  עיריית
 05/22 : מכרז פומבי  מס' 

 לביצוע סקרי שטח לאיסוף נתונים ומתן שירותי התקנה והטעמה מכרז
 GIS - של מערכת מידע גיאוגרפית

 

 

 תשתית מים 

תאור  
 שם רשימת הערכים  תבנית קלט  סוג השדה  תאור  מאפיין  השכבה

  -קו מים 
4601 

Section_Number   מספר קטע
     String הנדסי 

Street_name  שם רחוב String     

Street_Code  קוד רחוב Long Integer   רחובות טבלת 

House_number  מספר בית Long Integer     

Location מיקום Long Integer   מיקומים  טבלת 

LengthM  אורך מדוד Double  מטר   

Average_Deep  עומק ממוצע Double  מטר   

Material   חומר Long Integer   חומרים טבלת 

Diameter  קוטר String מ "באינץ, פלסטיק במ ברזל   

WT  עובי דופן Double  אינץ   

Manner_Placing   עילי/תת
 התקנה צורת   Long Integer קרקעי 

Is_sleeve  שרוול Boolean     

OuterCoating  עטיפת חוץ String 
  

  

Sleeve_diam  קוטר שרוול Double  אינץ   

Installation_year  שנת הנחה Date YYYY   

Source  מקור מידע Long Integer 
  

 מקור נתונים  טבלת

Status_eng   סטטוס
 Long Integer הנדסי 

  
 הנדסי סטאטוס 

LineThickness  עובי דופן Long Integer  אינץ   

OperatingPressure  לחץ תפעולי Double     

Designer  מתכנן String     

Manufacturer  יצרן Long Integer   יצרנים טבלת 

Constractor  קבלן מבצע String     

Plan_name  שם תוכנית String  שם קובץ התוכנית שנקלטה   

Maintenance_status   סטאטוס
 מצב תחזוקתי    Long Integer תחזוקתי 

Update_Date  תאריך עדכון Date dd/mm/yyyy   

CommentRIS  הערות String     
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תאור  
 שם רשימת הערכים  תבנית קלט  סוג השדה  תאור  מאפיין  השכבה

חיבור  
  - לאביזר 
4602 

Connection_number  מספר חיבור String     

Street_name  שם רחוב String     

Street_code  קוד רחוב Long Integer   טבלת רחובות 

House_number  מספר בית Long Integer     

Location מיקום Long Integer    טבלת מיקומים 

Manner_Placing  צורת הנחה Long Integer   התקנה צורת 

Diameter  קוטר Long Integer  אינץ   

LengthM אורך הקטע Double  מטר   

Average_Deep  עומק ממוצע Double  מטר   

Material  חומר צינור Long Integer   טבלת חומרים 

Installation_year  שנת הנחה Long Integer YYYY   

Update_Date  תאריך עדכון Date dd/mm/yyyy   

Maintenance_status   סטאטוס
 מצב תחזוקתי    Long Integer תחזוקתי 

Status_eng   סטאטוס
 טבלת סטאטוסים   Long Integer הנדסי 

Source  מקור מידע Long Integer    טבלת מקור נתונים 

Plan_name  שם תוכנית String     

CommentRIS  הערות String     

4621 -מגוף   

Valve_number  מספר מגוף String     

Street_name  שם רחוב String     

Steet_Code  קוד רחוב Long Integer   טבלת רחובות 

House_number  מספר בית Long Integer     

Location מיקום Long Integer    טבלת מיקומים 

Manner_placing  צורת התקנה Long Integer   טבלת צורות התקנה 

Diameter  קוטר Long Integer  אינץ   

Height גובה Double  מטר   

Valve_Type  סוג מגוף Long Integer    טבלת סוגי מגופים 

Condition  מצב פתיחה Long Integer   טבלת סטאטוסים 
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תאור  
 שם רשימת הערכים  תבנית קלט  סוג השדה  תאור  מאפיין  השכבה

Operation_manner  צורת הפעלה Long Integer    טבלת צורות הפעלה 

Type_cover  סוג מכסה Long Integer   סוגי מכסים  טבלת 

Form_Cover  צורת מכסה Long Integer   צורות מכסים  טבלת 

Dimension_cover  מידות מכסה Long Integer מ "ס 
 טבלת קוטר מכסים 

Bore_Dimension  מידות שוחה Long Integer שוחה טבלת מידות מ "ס 

ManholeType   סוג בניית
 טבלת סוגי שוחות   Long Integer שוחה

Installation_year  שנת הנחה Long Integer YYYY   

Update_Date  תאריך עדכון Date dd/mm/yyyy   

Maintenance_status   סטאטוס
 מצב תחזוקתי    Long Integer תחזוקתי 

Status_eng   סטטוס
 סטאטוס הנדסי  טבלת   Long Integer הנדסי 

Source  מקור מידע Long Integer   מקור הנתונים  טבלת 

Plan_name  שם תוכנית String     

CommentRIS הערה String     

Image_hyper_link 
קישור  

לתמונה של  
 היישות 

String     

  -הידרנט 
4661 

Hydrant_number   מספר
     String הידרנט 

Street_name  שם רחוב String     

Steet_Code  קוד רחוב Long Integer   רחובות טבלת 

House_number  מספר בית Long Integer     

Location מיקום Long Integer    טבלת מיקומים 

Hydrant_type   סוג ברז
   Long Integer כיבוי אש 

טבלת סוגי ברז כיבוי  
 אש

Diameter  קוטר Long Integer  אינץ   

Riser_diameter  קוטר זקף Long Integer  אינץ   

Producer  יצרן Long Integer   יצרנים  טבלת 

Device_break   מתקן
   = קיים 1=לא קיים/ Boolean 0 שבירה 

Lock_option   מערכת
= קיים 1קיים/  לא=Boolean 0 נעילה     
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תאור  
 שם רשימת הערכים  תבנית קלט  סוג השדה  תאור  מאפיין  השכבה

Installation_year  שנת הנחה Long Integer YYYY   

Update_Date  תאריך עדכון Date dd/mm/yyyy   

Maintenance_status   סטאטוס
 מצב תחזוקתי    Long Integer תחזוקתי 

Status_eng   סטטוס
 טבלת סטאטוס הנדסי    Long Integer הנדסי 

Source  מקור מידע Long Integer   מקור הנתונים  טבלת 

Plan_name  שם תוכנית String     

CommentRIS הערה String     

Image_hyper_link 
קישור  

לתמונה של  
 היישות 

String     

שסתום  
  -אוויר 
4645 

Air_Valve_number   מספר
     String שסתום 

Street_name  שם רחוב String     

Steet_Code  קוד רחוב Long Integer   טבלת רחובות 

House_number  מספר בית Long Integer     

Location מיקום Long Integer    טבלת מיקומים 

Diameter  קוטר Long Integer  אינץ   

Height גובה Double  מטר   

Bore_Dimension  מידות שוחה String     

Type_cover  סוג מכסה       

Form_Cover  צורת מכסה Long Integer   צורות מכסים  טבלת 

Dimension_cover  טבלת מידות מכסה      מידות מכסה 

Installation_year  שנת הנחה Long Integer YYYY   

Update_Date  תאריך עדכון Date dd/mm/yyyy   

Maintenance_status   סטאטוס
 מצב תחזוקתי    Long Integer תחזוקתי 

Status_eng   סטטוס
 טבלת סטאטוס הנדסי    Long Integer הנדסי 

Source  סוג מקור 
 מקור הנתונים  טבלת   Long Integer הנתונים 

Plan_name  שם תוכנית String     

CommentRIS הערה String     

Image_hyper_link 
קישור  

לתמונה של  
 היישות 

String     

מערכת  
  -מדידה 

4650 
Water_meter_number 

מספר  
מערכת  
 מדידה 

String     
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 חתימה   מורשי /המציע  וחותמת  חתימה

 באר יעקב  עיריית
 05/22 : מכרז פומבי  מס' 

 לביצוע סקרי שטח לאיסוף נתונים ומתן שירותי התקנה והטעמה מכרז
 GIS - של מערכת מידע גיאוגרפית

 

 

תאור  
 שם רשימת הערכים  תבנית קלט  סוג השדה  תאור  מאפיין  השכבה

Street_name  שם רחוב String     

Steet_Code  קוד רחוב Long Integer   טבלת רחובות 

House_number  מספר בית Long Integer     

Location מיקום Long Integer    טבלת מיקומים 

Type   סוג מערכת
   Long Integer מדידה 

טבלת סוגי מערכות  
 מדידה

Diam_Main_Meter_connect   קוטר חיבור
   אינץ  Long Integer למונה ראשי 

Diam_main_Watermeter   קוטר מונה
   אינץ  Long Integer ראשי 

Water_meter_number_main   מספר מונה
     Long Integer מים 

Water_ID_NUM   מספר זיהוי
     Long Integer מים )גביה( 

Grounding  הארקה Boolean 0=קיים 1קיים/  לא =    

Model  דגם מד מים String     

Producer  יצרן String     

height_above_ground   גובה התקנה
     Long Integer מעל הקרקע 

Installation_year  שנת הנחה Long Integer YYYY   

Update_Date  תאריך עדכון Date dd/mm/yyyy   

Status_eng   סטטוס
 טבלת סטאטוס הנדסי    Long Integer הנדסי 

Source  סוג מקור 
 מקור הנתונים  טבלת   Long Integer הנתונים 

Plan_name  שם תוכנית String     

Maintenance_status   סטאטוס
 מצב תחזוקתי    Long Integer תחזוקתי 

CommentRIS הערה String     

Image_hyper_link 
קישור  

לתמונה של  
 היישות 

String     

  -ברז שירות 
4649 

Tap_number   מספר ברז
     Sting שירות 

Street_name  שם רחוב String     

Steet_Code  קוד רחוב Long Integer   טבלת רחובות 

House_number  מספר בית Long Integer     

Location מיקום Long Integer    טבלת מיקומים 
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 חתימה   מורשי /המציע  וחותמת  חתימה

 באר יעקב  עיריית
 05/22 : מכרז פומבי  מס' 

 לביצוע סקרי שטח לאיסוף נתונים ומתן שירותי התקנה והטעמה מכרז
 GIS - של מערכת מידע גיאוגרפית

 

 

תאור  
 שם רשימת הערכים  תבנית קלט  סוג השדה  תאור  מאפיין  השכבה

Manner_placing  צורת התקנה Long Integer   טבלת צורות התקנה 

diameter  קוטר Long Integer  אינץ   

Height   גובה/ עומק
   מטר  Double התקנה 

Valve_Type  סוג מגוף Long Integer    טבלת סוגי מגופים 

Producer  יצרן Long Integer   סוגי יצרנים  טבלת 

Condition   סטאטוס
 טבלת סטאטוסים   Long Integer מצב 

Operation_manner  צורת הפעלה Long Integer    טבלת צורות הפעלה 

Type_cover  סוג מכסה Long Integer    טבלת סוגי מכסים 

Form_Cover  צורת מכסה Long Integer   צורות מכסים  טבלת 

Dimension_cover  מידות מכסה Long Integer    טבלת מידות מכסה 

Bore_Dimension  מידות שוחה String   טבלת מידות שוחה 

Installation_year  שנת הנחה Long Integer YYYY   

Update_Date  תאריך עדכון Date dd/mm/yyyy   

Maintenance_status   סטאטוס
 מצב תחזוקתי    Long Integer תחזוקתי 

Status_eng   סטטוס
 טבלת סטאטוס הנדסי    Long Integer הנדסי 

Source  סוג מקור 
 מקור הנתונים  טבלת   Long Integer הנתונים 

Plan_name  שם תוכנית String     

CommentRIS הערה String     

מעביר  
  -קוטר 
4641 

Diameter_pass_number   מספר מעביר
     String קוטר 

Street_name  שם רחוב String     

Steet_Code  קוד רחוב Long Integer   טבלת רחובות 

House_number  מספר בית Long Integer     

Location מיקום Long Integer    טבלת מיקומים 

Diameter_in  קוטר כניסה Long Integer  אינץ   

Diameter_out  קוטר יציאה Long Integer  אינץ   
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 חתימה   מורשי /המציע  וחותמת  חתימה

 באר יעקב  עיריית
 05/22 : מכרז פומבי  מס' 

 לביצוע סקרי שטח לאיסוף נתונים ומתן שירותי התקנה והטעמה מכרז
 GIS - של מערכת מידע גיאוגרפית

 

 

תאור  
 שם רשימת הערכים  תבנית קלט  סוג השדה  תאור  מאפיין  השכבה

Material  חומר Long Integer    טבלת חומרים  

Installation_year  שנת הנחה Long Integer YYYY   

Update_Date  תאריך עדכון Date dd/mm/yyyy   

Status_eng   סטטוס
 טבלת סטאטוס הנדסי    Long Integer הנדסי 

Source  סוג מקור 
 מקור הנתונים  טבלת   Long Integer הנתונים 

Plan_name  שם תוכנית String     

CommentRIS הערה String     

אוגן/ אוגן  
4642-עיוור   

Flange_number   מספר אוגן
     Long Integer ואוגן עיוור 

Street_name  שם רחוב String     

Steet_Code  קוד רחוב Long Integer   טבלת רחובות 

House_number  מספר בית Long Integer     

Location מיקום Long Integer    טבלת מיקומים 

Diameter   קוטר Long Integer  אינץ   

Manner_placing  צורת התקנה Long Integer   טבלת צורות התקנה 

Height  עומק Double  מטר   

Installation_year  שנת הנחה Long Integer YYYY   

Update_Date  תאריך עדכון Date dd/mm/yyyy   

Source  סוג מקור 
 מקור הנתונים  טבלת   Long Integer הנתונים 

Plan_name  שם תוכנית String     

As_made_name   שם תוכנית
     String עדות 

CommentRIS הערה String     

מתקני מים  
- 4622  

Facility_ID  מספר מתקן String     

PlantName   שם מתקן
     String הספקת מים

Facility_Type   סוגי
 טבלת סוגי מתקנים    Long Integer מתקנים 

Street_name  שם רחוב String     

Steet_Code  קוד רחוב Long Integer     

House_number  מספר בית Long Integer     
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 חתימה   מורשי /המציע  וחותמת  חתימה

 באר יעקב  עיריית
 05/22 : מכרז פומבי  מס' 

 לביצוע סקרי שטח לאיסוף נתונים ומתן שירותי התקנה והטעמה מכרז
 GIS - של מערכת מידע גיאוגרפית

 

 

תאור  
 שם רשימת הערכים  תבנית קלט  סוג השדה  תאור  מאפיין  השכבה

PlantOwner  בעלות Long Integer   טבלת בעלויות 

InMaxFlowRate 

ספיקה  
מקסימאלית  

נכנסת  
 מק"ש 

String     

OutMaxFlowRate 

ספיקה  
מקסימאלית  

יוצאת  
 מק"ש 

String     

Site_Description   תיאור
     String המקום 

InDiameter   קוטר חיבור
 Long Integer כניסה 

    
InOperatingPressure  לחץ כניסה Double     

outDiameter   קוטר חיבור
 Long Integer יציאה 

    
Point_Number  מספר ארצי String     
Drilling_Depth   עומק קידוח Double     
OutOperatingPressure  לחץ יציאה Double     

HydraulicHead   עומד
     Double הידראולי 

Source  סוג מקור 
 מקור הנתונים  טבלת   Long Integer הנתונים 

Plan_name  שם תוכנית String     

Status_eng   סטטוס
 Long Integer הנדסי 

  
 סטאטוסים טבלת

Ztopo   רום
     Double טופוגרפי 

Installation_year  שנת הנחה Long Integer YYYY   

Update_Date  עדכון תאריך Date dd/mm/yyyy   

CommentRIS הערה String     

  -ברז דיגום 
4640 

Sample_tap_number   מספר ברז
     String דיגום

Street_name  שם רחוב String     

Steet_Code  קוד רחוב Long Integer   טבלת רחובות 

House_number  מספר בית Long Integer     

Location מיקום Long Integer    טבלת מיקומים 

Diameter   קוטר Long Integer  אינץ   

Update_Date  תאריך עדכון Date dd/mm/yyyy   

Source   סוג מקור
 מקור הנתונים  טבלת   Long Integer הנתונים 

Ztopo   רום
     Double טופוגרפי 

CommentRIS הערה String     
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 חתימה   מורשי /המציע  וחותמת  חתימה

 באר יעקב  עיריית
 05/22 : מכרז פומבי  מס' 

 לביצוע סקרי שטח לאיסוף נתונים ומתן שירותי התקנה והטעמה מכרז
 GIS - של מערכת מידע גיאוגרפית

 

 

 תשתית ביוב 

שם רשימת   תבנית קלט  סוג השדה  תאור  מאפיין שכבה 
 הערכים

קו ביוב  
ראשי/  
  -סניקה 
4801 

Section_number  מספר קטע String     

Street_name  שם רחוב String     

Street_Code  קוד רחוב Long Integer   טבלת רחובות 

Location מיקום Long Integer    טבלת מיקומים 
Diameter  קוטר Double מ "מ   

IL_Out IL  יציאה Double  מטר   

IL_In IL  כניסה Double  מטר   

Slope שיפוע Double  אחוז   

Flowe_type  סוג זרימה Long Integer   
טבלת סוגי 

 זרימות

InnerCoating  ציפוי פנימי Long Integer   טבלת חומרים 

OuterCoating  ציפוי חיצוני Long Integer   טבלת חומרים 

Material  חומר צינור Long Integer   טבלת חומרים 

Length_M   אורך מקטע
   מטר  Double מדוד 

Instalation_year  שנת הנחה Long Integer yyyy   

Sleeve  קיום שרוול Boolean     

SleeveDiameter  קוטר שרוול Double  קוטר שרוול   

SleeveInstallYear   שנת ביצוע
   שנת הנחת שרוול  Long Integer שרוול 

SleeveMaterial  חומר שרוול String   טבלת חומרים 

shattering  ניפוץ Boolean 0 /1=לא קיים  =
   קיים 

Manufacturer  יצרן הצינור String     

Planner  מתכנן String     

Contractor  קבלן מבצע String     

Source  מקור מידע Long Integer   
טבלת מקור  

 נתונים

Update_Date עדכון  תאריך Date DD/MM/YYYY   

Owner  בעלות Long Integer   טבלת בעלויות 

Status_eng  סטטוס הנדסי Long Integer   
טבלת סטאטוס  

 הנדסי

Maintenance_status   סטאטוס
 מצב תחזוקתי    Long Integer תחזוקתי 

Plan_name  שם תוכנית String     

CommentRIS הערה String     

חיבור  
  -לצרכן 
4802 

Connect_number  מספר חיבור String     

Street_name  שם רחוב String     

Steet_Code  קוד רחוב Long Integer   טבלת רחובות 
House_number  מספר בית Long Integer     

Location מיקום Long Integer    טבלת מיקומים 

Diameter  קוטר Long Integer  מ"מ   

Length_M אורך הקטע Double  מטר   

Slope שיפוע Double  אחוז   

IL_Out IL  יציאה Double  מטר   

IL_in IL  כניסה Double  מטר   

Material  חומר Long Integer   טבלת חומרים 
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 חתימה   מורשי /המציע  וחותמת  חתימה

 באר יעקב  עיריית
 05/22 : מכרז פומבי  מס' 

 לביצוע סקרי שטח לאיסוף נתונים ומתן שירותי התקנה והטעמה מכרז
 GIS - של מערכת מידע גיאוגרפית

 

 

שם רשימת   תבנית קלט  סוג השדה  תאור  מאפיין שכבה 
 הערכים

InstallYear   שנת ביצוע date yyyy   

Type_connect   סוג החיבור String   שירות   טבלת 

Source  מקור מידע Long Integer  מקור מידע 
טבלת מקורות  

 נתונים

Plan_name  שם תוכנית String     

Planner  מתכנן String     

Contractor  קבלן מבצע String     

Update_Date  תאריך עדכון Date DD/MM/YYYY   

Maintenance_status   סטאטוס
 מצב תחזוקתי    Long Integer תחזוקתי 

Status_eng  סטאטוס הנדסי Long Integer   
טבלת  

 סטאטוסים 
CommentRIS  הערות String     

שוחת  
  -ביוב 
4820 

ManholeNumber  מספר תא String     

Street_name  שם רחוב String     

Steet_Code  קוד רחוב Long Integer   טבלת רחובות 
House_number  מספר בית Long Integer     

Location מיקום Long Integer    טבלת מיקומים 

TL   רום מכסה
   מטר  Double שוחה

Function  שירות Long Integer   טבלת שירותים 

IL   רום תחתית
   מטר  Double שוחה

Average_Deep  עומק Double  מטר   

Diameter  קוטר Double מ "ס   

Material  חומר Long Integer   טבלת חומרים 

Planner  מתכנן String     

Contractor  קבלן מבצע String     

Middle_slope  אמצעי ירידה Long Integer   
טבלת אמצעי 

 ירידה

Type_Cover  סוג מכסה Long Integer   
טבלת סוגי 

 מכסים

Material_cover  חומר מכסה Long Integer   טבלת חומרים 

Dimension_cover  מידות מכסה Long Integer טבלת קוטר   מ "ס
 מכסים

ManholeType  סוג בניית שוחה Long Integer   
טבלת סוגי 

 שוחות

Installation_year  שנת הנחה short Integer yyyy   

Source  מקור מידע Long Integer  מקור מידע 
טבלת מקורות  

 נתונים

Plan_name  שם תוכנית String     

Maintenance_status   סטאטוס
 מצב תחזוקתי    Long Integer תחזוקתי 

Status_eng  סטאטוס הנדסי Long Integer   
טבלת  

 סטאטוסים 
Update_Date  תאריך עדכון Date dd/mm/yyyy   

CommentRIS הערה String     

Valve_number  מספר מגוף String     
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 חתימה   מורשי /המציע  וחותמת  חתימה

 באר יעקב  עיריית
 05/22 : מכרז פומבי  מס' 

 לביצוע סקרי שטח לאיסוף נתונים ומתן שירותי התקנה והטעמה מכרז
 GIS - של מערכת מידע גיאוגרפית

 

 

שם רשימת   תבנית קלט  סוג השדה  תאור  מאפיין שכבה 
 הערכים

מגוף  
  -ביוב 
4821 

ManholeNum  מספר תא String     

Street_name  שם רחוב String     

Steet_Code  קוד רחוב Long Integer   טבלת רחובות 
House_number  מספר בית Long Integer     

Location מיקום Long Integer    טבלת מיקומים 

Manner_placing  צורת התקנה Long Integer   
טבלת צורת  

 התקנה

Hight גובה Long Integer     
Diameter  קוטר Long Integer  אינץ   

Valve_type  סוג מגוף Long Integer    סוגי מגופים 

Manufacturer  יצרן String     

model דגם String     

Contractor  קבלן מבצע String     

Status_eng  סטאטוס הנדסי Long Integer   
טבלת  

 סטאטוסים 
Update_Date  תאריך עדכון Date dd/mm/yyyy   

Operable   סטאטוס
=  1=לא תקין/ Boolean 0 תפעולי 

   תקין 

OperatingManner אופן הפעלה Long Integer   
טבלת צורות  

 הפעלה 

Installation_Year   שנת ביצוע date yyyy   

TopoHeight  רום טופוגרפי Double     

Maintenance_status   סטאטוס
 מצב תחזוקתי    Long Integer תחזוקתי 

Source  מקור מידע Long Integer  מקור מידע 
טבלת מקורות  

 נתונים

Plan_name  שם תוכנית String     

CommentRIS הערה  String     

תחנת  
- שאיבה 
4831 

Pump_station_number   מספר תחנת
     String שאיבה 

StationName   שם תחנת
     String שאיבה 

Street_name  שם רחוב String     

Steet_Code  קוד רחוב Long Integer   טבלת רחובות 
House_number  מספר בית Long Integer     

Location מיקום Long Integer    טבלת מיקומים 

Contractor  קבלן מבצע String     

DieselGenerator   קיום דיזל
     Long Integer גנרטור 

Designer  מתכנן String     

ElectricPower   גודל חיבור
     Double חשמל

FlowRate  ספיקה Double     

LiftingHeight   גובה הרמה
     Double כללי

LocationDescription תיאור מיקום String     

PumpType  סוג משאבה String     

PumpingPower  הספק משאבות Double     

InstallYear  שנת הקמה date yyyy   

Pumps_number  מספר משאבות Long Integer     
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 חתימה   מורשי /המציע  וחותמת  חתימה

 באר יעקב  עיריית
 05/22 : מכרז פומבי  מס' 

 לביצוע סקרי שטח לאיסוף נתונים ומתן שירותי התקנה והטעמה מכרז
 GIS - של מערכת מידע גיאוגרפית

 

 

שם רשימת   תבנית קלט  סוג השדה  תאור  מאפיין שכבה 
 הערכים

LineEntranceIL   רום כניסת
     Double צינור לתחנה 

ControlMethode  שיטת פיקוד Long Integer     

source_file  קובץ מקור string     

ReleaseIL   רום גלישת
     Double חרום

BuildingType  סוג מבנה String     

BuildingDimensions  מידות מבנה String  מטר   

Status  סטטוס הנדסי Long Integer   
טבלת סטאטוס  

 הנדסי

ReliabilityLevel  רמת אמינות Long Integer     

Update_Date  תאריך עדכון Date dd/mm/yyyy   

CommentRIS   הערה String     

  -מפל 
4827 

Fall_number  מספר מפל String     

Street_name  שם רחוב String     

Steet_Code  קוד רחוב Long Integer   טבלת רחובות 
House_number  מספר בית Long Integer     

Location מיקום Long Integer    טבלת מיקומים 

Fall_type  סוג מפל Long Integer     סוגי מפלים 
Falll_Deep  גובה מפל Double     

Diameter  קוטר Double  ס"מ   

IL_DownFall IL  יציאה ממפל Double     

Installation_year  שנת הנחה Long Integer yyyy   

Status_eng  סטאטוס הנדסי Long Integer   סטאטוסים  טבלת 

Source  מקור המידע Long Integer   מקורות   טבלת
 מידע 

Source_file  קובץ מקור String  שם קובץ הCAD   

Update_Date  תאריך עדכון Date dd/mm/yyyy   

CommentRIS הערה String     

 שסתום  
  -אוויר 
4822 

Air_Valve_number  מספר שסתום String     

Street_name  שם רחוב String     

Steet_Code  קוד רחוב Long Integer   טבלת רחובות 

House_number  מספר בית Long Integer     

Location מיקום Long Integer    טבלת מיקומים 

Diameter  קוטר Long Integer  אינץ   

Height גובה Double  מטר   

Dimension_cover  מידות מכסה Long Integer טבלת קוטר   מ "ס
 מכסים

Type_Cover  סוג מכסה Long Integer   
טבלת סוגי 

 מכסים

Form_cover  צורת מכסה       

Dimension   מידות שוחה Long Integer טבלת קוטר   מ "ס
 מכסים

Installation_year  שנת הנחה Long Integer yyyy   

Update_Date  תאריך עדכון Date dd/mm/yyyy   

Maintenance_status   סטאטוס
 מצב תחזוקתי    Long Integer תחזוקתי 

Status_eng  סטאטוס הנדסי Long Integer   
טבלת  

 סטאטוסים 
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שם רשימת   תבנית קלט  סוג השדה  תאור  מאפיין שכבה 
 הערכים

Source  מקור מידע Long Integer   
טבלת מקורות  

 מידע

As_made_name   שם תוכנית
     String עדות 

CommentRIS הערה String     

 

 סקר תמרורים  .12

 באחריות הספק לבצע סקר קרקעי של תמרורים בהתאם לספר התמרורים של משרד התחבורה.    .12.1

  תמרורי .   לפרסום  זכות   לרשות   קיימת  שבחלקם  פרסום  עמודי  גם  יכללו   התמרורים   סקר   במסגרת .12.2

 .עמוד כתמרורי ימוחשבו  פרסום

 . לתמרור ישוייך והצילום יצולמו  עמוד  תמרורי .12.3

א'    .12.4 שלב  שלבים.   בשני  יבוצע  התמרורים  ידי    –סקר  על  שיוגדר  פיילוט  באזור  מלא  סקר  ביצוע 

סקר קרקעי בכל תחום    –העירייה.  לאחר אישור אזור הפיילוט ואישור מפרט הקליטה יבוצע שלב ב'  

 השיפוט של הרשות. 

 ם. סקר התמרורים יכלול סימון של: עמודים, סימוני כביש, תמרורי עמוד, רמזורי .12.5

 להלן פרוט דיוקים נדרשים למיקום תמרורים:  .12.6

 רמת דיוק  מדידה 

 מטר  0.5 מיקום תמרור 

 מעלות  10 זווית תמרור 

 

מאפייני סקר התמרורי יכלול לפחות את הנתונים המפורטים.  בתחילת הפרויקט יבוצע אפיון מפורט    .12.7

 של מאפייני התמרור שיאספו:

 עמודי תמרורים   .12.8

 הערות  סוג שדה  שם שדה תאור השדה 
 הערה   מספר אוטומטי  id_pole מזהה  עמוד 

   מטבלת בחירה  streetCo קוד רחוב ראשי 
   מטבלת בחירה  streetNa שם רחוב ראשי 

   מספר  houseNum מספר בית ראשי 
   טקסט SubHouse כניסה ראשי 

   מטבלת בחירה  Street2C קוד רחוב משני 
   מטבלת בחירה  Street2N שם רחוב משני 

   מספר  House2Nu מספר בית משני 
   טקסט Sub2Hous כניסה כתובת משנית 

   טקסט RemarkAd הערות לכתובת 
 148,149 מספר  NewSign סמל תמרור  

   מטבלת בחירה  Hight גובה עמוד 

file:///C:/Users/gil/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/273620.xlsx%23'מקור%20נתונים'!A1
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 מתוך טבלה  PoleType סוג עמוד 
עמוד שוט מקושר,   לדוגמא  

 פרסום  עמוד
  מספר   IdConnec עמוד מקושר 
   טקסט PoleNnum מספר מוטבע 

   כן/לא  LightPol עמוד מואר 
   מספר  SignsNum מספר תמרורים על העמוד 

   כן/לא  Mongsh האם מתקתק 
   מטבלת בחירה  Maintena מצב תחזוקתי של עמוד 

   תאריך  SurveyDa תאריך ביצוע הסקר 
   טקסט Update גורם מעדכן 

X x  מספר   
Y y  מספר   

 סימוני כביש )קווים(  .12.9

 הערות  קלט   שם השדה תאור השדה 
   מטבלת בחירה  streetCo קוד רחוב ראשי 

 מטבלת בחירה  streetNa ראשי שם רחוב 
בהתאם לטבלת רחובות של  

  למ"ס
   מספר  houseNum מספר בית ראשי 

   טקסט SubHouse כניסה כתובת ראשית 
   מטבלת בחירה  SignType סוג תמרור 

   טקסט SignDesc תיאור תמרור 
   מטבלת בחירה  NewSign סמל תמרור חדש 
   בחירה מטבלת  OldSign סמל תמרור ישן 

 819עבור סמל תמרור   מטבלת בחירה  ParkType סוג חניה 
 819,820עבו סמל תמרור   מספר  ParkNumb מספר מקומות חניה 

   מספר  ParkPosi כיוון חניה 
   מזהה תוכנית  PlanId מספר תוכנית 

   מטבלת בחירה  signCond מצב תמרור 
   כן/לא  Light האם מואר 

 513,820,819עבור תמרורים  מספר  Length אורך 

 מספר  Width רוחב 
עבור תמרורים  

513,820,819,811,812,819 
   טקסט SignText כיתוב של התמרור 

   תאריך  SurveyDa תאריך ביצוע הסקר 
   טקסט UpdateNa גורם מעדכן 

 

 תמרורי עמוד  .12.10

 הערות  קלט   שם השדה תאור השדה 
  מספר חד ערכי מספר אוטומטי  IdSign מזהה תמרור 

  מספר חד ערכי   מזהה עמוד  IdPole מזהה עמוד 
     SignType סוג תמרור 

   טקסט SignDesc תיאור תמרור 

לפי ספר תמרורים חדש.    מטבלת בחירה  OldSign סמל תמרור חדש 
  שלא נסקרות  לישויות
  תמרורים בספר קיימות
 . ייעודי  קוד יתווסף

 מטבלת בחירה  NewSign סמל תמרור ישן 
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 הערות  קלט   שם השדה תאור השדה 
 הזווית הינה ביחס לצפון  מספר   angle וית תמרור במעלות וז

   מספר מזהה תוכנית  PlanNum מספר תוכנית 

   מטבלת בחירה  signCond מצב תמרור 

לתמרור על עמוד מספור   מספר  NumOnPol מספר קומה 
מלמטה למעלה.  בעמוד שוט 

 מספור מימין לשמאל 

   כן/לא  light האם מואר 

   כן/לא  alternat האם מתחלף 

   כן/לא  DubleSid האם דו כיווני 

   טקסט SignText כיתוב של התמרור 

   תאריך  SurveyDa תאריך ביצוע הסקר 

   טקסט update_n גורם מעדכן 

  תמונה  קישור Image תמרור  תמונת
  מספר ייקלט   פרסום  לעמוד הערה  Remark הערה 

 העמוד  על  המופיע פרסום

 תמרורי סימון נקודתיים  .12.11

 הערות  קלט   שם השדה תאור השדה 
 הערה   מספר  SignId מזהה 

   מטבלת בחירה  streetCo קוד רחוב תחילת סימון 
   מטבלת בחירה  streetNa שם רחוב תחילת סימון 

   מספר  houseNum מספר בית תחילת סימון 
   טקסט SubHouse כניסה כתובת ראשית 

   מטבלת בחירה  street2C סימון קוד רחוב סיום 
   מטבלת בחירה  street2N שם רחוב סיום סימון 

   מספר  house2Nu מספר בית סיום סימון 
   טקסט Sub2Hous כניסה כתובת משנית 

   מטבלת בחירה  SignType סוג תמרור 
   טקסט SignDesc תיאור תמרור 

 814,  813,  514עבור תמרורים    מטבלת בחירה  ArrowTyp סוג חץ 
   מטבלת בחירה  NewSign סמל תמרור חדש 
   מטבלת בחירה  OldSign סמל תמרור ישן 

 הזווית הינה ביחס לצפון  מספר  angle זווית תמרור במעלות 
   מטבלת בחירה  signCond מצב תמרור 
   כן/לא  Light האם מואר 

   טקסט SignText כיתוב של התמרור 
   תאריך  SurveyDa תאריך ביצוע הסקר 

   טקסט UpdateNa גורם מעדכן 
X x  מספר   
Y Y  מספר  

 

 תמרורי סימון מסוג פוליגון  .12.12

 הערות  קלט   שם השדה תאור השדה 
 הערה   מספר  SignId מזהה 

   מטבלת בחירה  streetCo קוד רחוב תחילת סימון 
   מטבלת בחירה  streetNa שם רחוב תחילת סימון 
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 הערות  קלט   שם השדה תאור השדה 
   מספר  houseNum תחילת סימון מספר בית 

   טקסט SubHouse כניסה כתובת ראשית 
   מטבלת בחירה  street2C קוד רחוב סיום סימון 
   מטבלת בחירה  street2N שם רחוב סיום סימון 

   מספר  house2Nu מספר בית סיום סימון 
   טקסט Sub2Hous כניסה כתובת משנית 

  בחירה מטבלת  SignType סוג תמרור 
   טקסט SignDesc תיאור תמרור 

 819,811,820,821   מטבלת בחירה  NewSign סמל תמרור חדש 
   מטבלת בחירה  OldSign סמל תמרור ישן 

   מטבלת בחירה  signCond מצב תמרור 
   טקסט SignText כיתוב של התמרור 

   תאריך  SurveyDa תאריך ביצוע הסקר 
   טקסט UpdateNa גורם מעדכן 

X x  מספר   
Y Y  מספר  

 

 סקר נקודות מחזור ואשפה   .13

 בשטח העירייה פרוסות נקודות מחזור ואשפה. הסקר יכלול את היישויות הבאות:   .13.1

 קרקע   מוטמני .13.1.1

    דחסניות .13.1.2

 מחזור   מתחמי .13.1.3

 .מחזור : נייר, זכוכית, קרטוניות, טקסטיל, אריזות מתקני .13.1.4

 יבוצע סקר קרקעי של נקודות המחזור והאשפה לתיעוד גרפי, אלפא נומרי למאפייני הפח וכן תמונה.  .13.2

ביצוע סקר מלא באזור פיילוט שיוגדר   –סקר נקודות האשפה והמחזור יבוצע בשני שלבים.  שלב א'  .13.3

סקר קרקעי    – הפיילוט ואישור מפרט הקליטה יבוצע שלב ב'    על ידי העירייה.  לאחר אישור אזור 

 בכל תחום העירייה.

 עבור כל אתר תקבע שכבה נקודתית בהתאם לסוג המחזור המצוי בה   .13.4

 : מידע שכבות .13.5

 הערה  Description תיאור הפריט סוג שכבה  כינוי שכבה 

 מתחם מחזור  rBoundary Polygon מתחם מחזור 
Recycling 
boundary   

 נקודת מחזור  rFacility Point מתקן מחזור 
Recycling 
facility point   

 : מאפיינים .13.6

 הערה  סוג שדה  תאור  כינוי שדה  שדה  שכבה 

   ObjectID ObjectID   Oid מתחם מחזור 

  ID  מספר עמדה שמוטבע מספר Text   

  street  עפ"י טבלת למ"ס  רחוב list   
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  House  מספר בית שקרוב למתחם  בית Text   

  contractor  קבלן 
קבלן אחראי על מתחם  

   Text המחזור 

  image  קישור לתמונה  תמונה Image   

  remark הערה בטקסט חופשי  הערה Text   

  updatedate 
תאריך  

   Date תאריך עדכון מידע  עדכון 

   ObjectID ObjectID   Oid מתקן מחזור 

  RecyclType  מתוך טבלת סוגי מחזוקים  סוג מחזור list   

  Capacity  קיבולת  קיבולת Text   

  DisposalDay  יום פינוי מתקן  יום פינוי Text   

  frequency 
תדירות  

 פינוי 
תדירות פינוי של מתקן  

   Text המחזור 

  forecastDay 
תחזית  

 פינוי  
מועד חזוי לפי תוכנית  

 לא יאסף בסקר  Text לפינוי עבודה 

  contractor  קבלן אחראי על הפיני  קבלן Text   

  remark הערה בטקסט חופשי  הערה Text   

  updatedate 
תאריך  

   Date תאריך עדכון מידע  עדכון 

 

 עסקים  רישוי סקר .14

 מידע  שכבות .14.1

כינוי 
 הערה  Description תיאור הפריט סוג שכבה  שכבה 

 מיקום הכניסה לעסק  Business Polygon עסקים 

Location of 
the entrance 
to the 
business   

 מאפיינים  .14.2

 הערה  סוג שדה  תאור  כינוי שדה  שדה  שכבה 

   ObjectID ObjectID   Oid עסקים 

  Street  רחוב  רחוב List   

  House  בית  בית Text   

  NusinessNum  מספר עסק  מספר Num   

  NusinessName  שם העסק  שם Text   

  category  קטגוריה 
קטגוריה בהתאם לסוגי עסקים  

   list ברישוי עסקים

  BusinessID_G 

מספר  
במערכת  

 num מספר עסק במערכת גביה  גביה
אסף  י לא י

 בסקר 

  BusinessID 

מספר  
רישוי  

   Num מספר עסק רישוי עסקים  עסקים 

  Area  העסק עפ"י קטגוריה גודל  גודל העסק list   

  license  האם דורש רישוי עסק  רישוי עסק List   

  Image  קישור לתמונה של העסק  תמונה Image   

 

 שכבות חרום  .1

 שתשרת את העירייה בשעת חרום.    GISשתסופק על ידי הספק תהווה מערכת ה  GISמערכת ה  .1.1
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 לדרישות הטכנולוגיות של המערכת ולשכבות המידע. הפתרון שיסופק על ידי הספק ייתן מענה  .1.2

 שכבות חרום מתוך טבלאות שימסרו על ידי קב"ט העירייה. 10 –הספק יבצע הקמת כ  .1.3

 שכבות המידע שייקלטו יכללו לפחות את שכבות המידע הבאות:   .1.4

 שכבת מקלטים ציבוריים  .1.4.1

 מרכזי פינוי   .1.4.2

 תחנות חלוקת מים  .1.4.3

 מרכזי קליטה  .1.4.4

 צוברי גז  .1.4.5

עד    .1.5 יישות.  כל  עבר  מילולי  מידע  ויכללו  הקב"ט  ידי  על  שיועבר  למידע  בהתאם  יקלטו  המידע    7שכבות 

 מאפיינים ליישות. 

 המידע לא יכלול איסוף נתונים בשטח.  .1.6

  



 חתימה   מורשי /המציע  וחותמת  חתימה

 באר יעקב  עיריית
 05/22 : מכרז פומבי  מס' 

 לביצוע סקרי שטח לאיסוף נתונים ומתן שירותי התקנה והטעמה מכרז
 GIS - של מערכת מידע גיאוגרפית

 

 

 3 נספח
 תיחום מפת
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 חוסם  ריבוע תרשים
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 הצעת המחיר  -מסמך ד' 
 

 )להגשה במעטפה נפרדת( 
 
 

 לכבוד: 
 יעקב עיריית באר  

 

אני ו/או המציע  מצהיר/ים בזאת כי בחנתי/נו לעומק והבנתי/נו את כל מסמכי המכרז שבנדון, הבנתי/נו את כל   .1

התנאים והדרישות הנדרשים מאת המציעים במכרז זה, בדקתי/נו ושקלתי/נו כל דבר העשוי להשפיע על קביעת  

וא המכרז, הכל על פי ההוראות והתנאים  מחיר הצעתי/נו. הנני/ו מציע/ים בזאת לספק את כל השירותים נש

 הקבועים בכלל מסמכי המכרז, במחירים המפורטים להלן בהצעת מחיר זו. 

אנו מקבלים על עצמנו את ביצוע השירותים נשוא המכרז כפי שפורטו במסמכי המכרז, בהתאם לתנאי המכרז   .2

 על כל נספחיו ובהתאם למחירים המוצעים בגיליון המחירים.  

מצהירים, כי המחירים המפורטים בטבלת הצעת המחיר, יכללו ביצוע מלא ומושלם של כלל ההתחייבויות  הננו   .3

שיש לבצע על פי מסמכי המכרז, ובכלל זה כל השירותים, הציוד, החומרים, רישיונות התוכנה )כולל תוכנה של  

ושים לביצוע השירותים, עלויות  צד ג' ככל שתידרש(, חומרי העזר, כוח האדם, עלויות בגין קבלת האישורים הדר 

 הובלה, עלויות לביצוע סקרים וכל הדרוש לביצוע השירותים על פי מסמכי המכרז. 

הפרשי   .4 אליהם  יתווספו  ולא  סופיים  הינם  המחירים  בטבלת  המפורטים  המחירים  כי  מצהירים,  אנו  כן  כמו 

השירותים, מכל סיבה שהיא,    הצמדה ו/או ריבית מכל מין וסוג שהוא וזאת, אף אם התארכה תקופת ביצוע

 מלבד הצמדה למדד המחירים לצרכן.  

נתונים,   .5 הסבת  המידע,  למערכות  השירותים  לרבות  העלויות  כלל  כי  מצהירים,  אנו  כן  נתונים  כמו  איסוף 

התקנה, הפעלה ואחסון בלתי מוגבל של מידע, הפקת דוחות, הדרכה, תמיכה שוטפת במשתמשים  ומחשובם,  

תהיינה מגולמות במחיר    - ת לשימוש במערכת כולל רישיונות צד שלישי וכל עלות אחרת  ללא הגבלה, רישיונו

 המוצע.  

 ידוע לנו, כי לא נהיה רשאים לדרוש תשלום נוסף עבור עיבודים תקופתיים ודוחות.   .6

בהתאם   .7 התכניות  ושיפור  הטמעה  הסבה,  התאמה,  כולל  העלויות  כל  את  כוללת  הצעתנו  כי  מצהירים,  אנו 

 (.  מסמך ג'מפורטות בכל מסמכי מכרז לרבות המפרט הטכני )לדרישות ה

לאורך תקופת ההתקשרות.   .8 השרות  הספק באספקת  עלויות  כל  ייצגו את  המציע  בהצעת  הנקובים  המחירים 

 הצעת מחיר ובה קיים מחיר הגבוה מהמחיר המרבי תביא לפסילת ההצעה. 

או השירותים או חלקן. ביצוע סקרים יהיו כפופים  /ידוע לנו, כי המזמין אינו מתחייב להזמין את כל המערכות ו .9

 לקבלת הזמנה כתובה מהרשות.

 אינם כוללים מע"מ. כל הסכומים בהצעת המחיר   .10

 מובהר, כי הצעת המציע כוללת את הקמת התשתית ואספקת השירותים האלה למזמין.  .11

דע שיגיע לרשותנו וכן שמירה  אנו מצהירים וידוע לנו כי ביצוע השירותים מחייב שמירת סודיות בכל הנוגע למי .12

על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות ואנו מתחייבים למלא אחר הוראות ההסכם ולמלא את כל התחייבויותינו  

 על פי מסמכי המכרז במהימנות ובאמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל חוק.  
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ו בצורה ברורה ובהירה. ועדת המכרזים  את ההצעה יש למלא בעט ובכתב יד ברור או באופן מוקלד. מחיקות ייעש .13

 רשאית לפסול הצעות שהמחיר המוצע אינו ברור ולפיכך לא ניתן להעריכן. 

ניתן   .14 להלן.  בטבלה  המופיעים  של השירותים  המרביים  על המחירים  הנחה אחיד  כאחוז  תוגש  הצעת המחיר 

 להגדיר את אחוז ההנחה עד שתי נק' בלבד אחרי הנקודה העשרונית. 

 .20%מחיר ההנחה המרבי הינו  .15

 הצעת המחיר:  .16

 

   "ב המצ   המחירים   בגיליון %_______,  אחוז הנחה אחיד על כל המחירים המרביים המופיעים  

 

 הערות

שעות חודשיות    15( כוללים עד  14.2)סעיף    GISהתמורה החודשית בגין שירותי תחזוקה ועדכון מערכת ה   .א

מעדכן/מפעיל   הלקוח    GISשל  בבית  תמרור  בשנה    4ועדכון  ורשות  תמרור  רשות  של  פרוטוקולים 

 קלאנדרית.  

 התקנה. תעודת השלמת תשלום התמורה החודשית בגין מערכת המידע מותנה בקבלת  .ב

 תשלום התמורה כאמור יהיה בכפוף לאישור המזמין וקבלת אישור קבלה.    .ג

 אמת.   -י וכל האמור בתצהיר זה זהו שמי, זו חתימת .17

 

 ____________  _______________  ____________  ____________ 
 חתימה וחותמת  מספר ת"ז  ותפקיד במציע שם  תאריך 

 

 
 : )הצהרה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל ו/או מנהל הכספים  מטעם המציע(אם המצהיר הינו תאגיד/שותפות 

    
וחותמת  שם מלא + חתימה 

של המציע/חבר במציע + 
 ציון תפקיד בתאגיד

 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך
 

 תאריך

המציע/חבר     בשם  החתומים  כי  בחתימתי  מאשר  הריני 
במציע הינם מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו בכל  
כי   הנוגע למכרז. הריני מאשר בחתימתי  ו/או  עניין הקשור 

הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי  החתומים בשם המציע  
יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר  

 שהזהרתי אותם כאמור חתמו בפני על תצהיר זה. 
 

 אם ממלא התצהיר הינו אדם פרטי ולא תאגיד:  
    

 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך שם מלא + חתימה
 

 תאריך

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

 כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור חתם בפני על תצהיר זה. 
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 גיליון מחירים לשירותים הכלולים במכרז: 

 מערכות מידע:

אומדן   יחידה  שירות  מס"ד 

 יחידות 

 הערה  אומדן 

הקמת מערכת    .1

GIS 

  10,000 1 קומפלט 

רישיונות    .2

תוכנה לרבות  

רישיון של  

Autacad Map 

 Autacadרישיון של   1 20,000 1 קומפלט 

Map הינו רכיב חובה  .

הרשיון יהיה בגרסתו  

האחרונה ויכלול תחזוקה  

של הרישיו לכל תקופת  

 ההתקשרות. 

דמי שימוש    .3

 GISלמערכת 

 4,000 36 חודש 

 

שעות   15המחיר כולל  

חודשיות של  

  GISמעדכן/מפעיל 

ורשות תמרור בבית  

 הלקוח  

מערכת רשות    .4

 תמרור 

פרוטוקולים   4כולל עדכון  800 36 חודש 

 של רשות תמרור בשנה 

מערכת צילום    .5

 אלכסוני 

לאחר   6000 3 שנה   הינו    12התשלום 

מהתקנת   חודשים 

 המערכת 

מערכת תלת    .6

 מימד 

לאחר   6000 3 שנה  הינו    12התשלום 

מהתקנת   חודשים 

 המערכת 
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 צילומי אוויר:

אומדן   יחידה  שירות  מס"ד 

 יחידות 

 הערה  מחיר יחידה 

  24 5264 דונם  מיפוי פוטוגרמטרי   .7

  16,000 1 קומפלט  צילום אורתופוטו   .8

צילום אורתופוטו    .9

+ צילום אלכסוני  

 אורתופוטו -+ תרו

  26,000 1 קומפלט 

  10,000 1 קומפלט  מודל תלת מימדי   .10

 
 סקר עיילי: 

 מחיר יחידה  אומדן יחידות  יחידה  שירות  מס"ד 

 10 8000 תמרור  סקר תמרורים    .11

 10 4000 עמוד  סקר מאור   .12

 50,000 1 קומפלט  סקר גינון   .13

 10 150 מתקן מחזור  סקר מתקני מחזור   .14

 1000 10 שכבה יצירת שכבת חרום   .15

 30 300 עסק  סקר רישוי עסקים  .16

 

 סקר תשתיות  רטובות )מים, ביוב וניקוז(:

 מחיר יחידה  אומדן יחידות  יחידה  שירות  מס"ד 

סקר תשתיות    .17

רטובות מתוכניות  

 עדות 

 1,500 40 ק"מ 

סקר תשתיות    .18

רטובות מתוכניות  

עדות ואימות  

 נתונים בשטח 

 3,500 40 ק"מ 

סקר תשתיות    .19

רטובות הכולל  

איתור קווים  

נתונים  ואיסוף 

בשטח כולל פתיחת  

 שוחות 

 5,800 40 ק"מ 

 
  שירותים נוספים:

אומדן   יחידה  שירות  מס"ד 

 יחידות 

 מחיר יחידה 
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לשירותים    GISמפעיל   .20

שלא נכללו בתכולת  

 המכרז

 190   50 שעה 
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 'המסמך 
 
 

 

   
 
 
 
 

 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - 2022 פברואר באר יעקב,-
 
 
 
 

 

 באר יעקב עיריית

 05/22מכרז פומבי  מס': 

 
לביצוע סקרי שטח לאיסוף    מכרז

נתונים ומתן שירותי התקנה והטעמה  
                     GIS -של מערכת מידע גיאוגרפית 
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 הראשוני   הפרוייקט  ביצוע   לתקופת  ביצוע   ערבות  נוסח  -  א')1(ב   נספח :נספחים 

  תקופת   לכל   ביצוע  ערבות  נוסח   –  ב')1(ב  נספח

  קיום   אישור  נוסח   -  '(2)ב   נספח  ההתקשרות

 סודיות   שמירת  טופס  –  '(3)ב  נספח   ביטוחים
 
 
 

1 
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 חוזה

 2022שנערך ונחתם בבאר יעקב ביום ___ בחודש ___ בשנת  
 

 
 500225305מקומית באר יעקב, מס' מזהה,  עירייה בין: 

 , באר יעקב2מרח' ז'בוטינסקי 
 באמצעות מורשי החתימה כדין: 

 עירייה ניסים גוזלן, ראש ה  .1
 עירייה, גזבר הלוין  מירי רו״ח .2

      ( "המזמין" ו/או "  עירייה"ה -)להלן  
 ; אחדמצד 

 
 

 _____________________ ח.פ/ח.צ_______________  לבין: 
 מרח' ______________________________________  
 טל': _____________; פקס': ___________________  
 דוא"ל: ____________________________________  
 באמצעות מורשי החתימה: 
 ______________ מר/גב' __________ ת.ז  
 מר/גב' __________ ת.ז ______________  

         ("הקבלן" –)להלן 
 

 ; מצד שני 
 

 
סקרי שטח לאיסוף   לביצוע עניינו אשר"(, המכרז )להלן: " 05/22פרסמה מכרז מס'   עירייהוה  :הואיל

  עבור עיריית באר יעקב GIS -והטעמה של מערכת מידע גיאוגרפית   הנתונים ומתן שירותי התקנ 
כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיו אשר הנם חלק בלתי נפרד מהסכם    הכל, "(השירותים)להלן: "

 זה;
 

אשר נתכנסה ביום _______  הוכרזה הצעת   עירייהובהתאם להחלטת ועדת המכרזים של ה :והואיל
 השירותים כמפורט במסמכי המכרז;  הקבלן כהצעה הזוכה במכרז ביחס לביצוע 

 
  לתנאי  ובהתאם, זה בהסכם כאמור השירותים את ליתן  מוכן הנו  כי  ומתחייב מצהיר  והקבלן :והואיל

 ; תכולתו וכל נספחיו ,  טפסיו, מפרטיו על  הימנו  נפרד  בלתי חלק והמהווה   להסכם  המצורף המכרז
 

 ; להלן זה בהסכם כמפורט, ההדדיות וחובותיהם זכויותיהם את והסדיר  לקבוע הצדדים  וברצון :והואיל
 
 

:כדלהלן הצדדים בין והותנה הוצהר, הוסכם, לפיכך
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 כללי  .1

רשנותם כדין  פ  מסמכי המכרז ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ודינם לגבי  ,המבוא להסכם זה .1.1

 .סעיף מסעיפיו

 .ההסכם  כותרות הסעיפים בהסכם זה הינן לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנותו של .1.2

מסמך אחר    במקרה של סתירה בין הוראה מהוראות הסכם זה לבין הוראה מהוראות נספחיו או כל  .1.3

ומכוונת לשינוי הוראות הסכם זה תהיינה הוראות הסכם זה    ,שנערך ושאין בו התייחסות מפורשת 

 .ותעדיפ

 הגדרות .2

ומורשיה  עיריית "   "העירייה נציגיה  לרבות  יעקב,  לפעול    באר  שמוסמך  מי  וכל  המוסמכים, 
 (.המזמין –מטעמה )להלן גם 

 
לביצוע סקרי שטח לאיסוף נתונים ומתן שירותי התקנה   22פומבי מס' __ /  מכרז "המכרז"

 בשטח העירייה.  GIS –והטעמה של מערכת מידע גיאוגרפית 
 
המנהל  או ,  העיריה  מהנדס " המנהל" במקום  למלא  ידו  על  בכתב  המורשה  אדם  את    כל 

 מעת לעת.   העירייהתפקידו לצורך החוזה ו/או כל חלק ממנו או מי שייקבע על ידי 
 
קבלן   "  הקבלן" כל  לרבות  המוסמכים  ומורשיו  יורשיו  שלוחיו,  הקבלן,  של  נציגיו  לרבות 

 . םאו כל חלק מה השירותיםמשנה הפועל בשמו, בשבילו או מטעמו, בביצוע 
 

  במשך  לשטחה  יתווספו  אשר  השטחים  כל  לרבות,  יעקב  באר  עיריית  שיפוט  תחום "שיפוט"תחום 
 . החוזה הארכת ותקופות החוזה תקופת

 
  13, כפי שהוכרז על ידי שר הפנים בצו תכנון לפי סעיף יעקב  באר תכנון מרחב "תכנון"מרחב 

 . 1965-ה"תשכ ,לחוק התכנון והבניה
 

מכוח חוזה זה, מסמך ג'    לעיריההשירותים הנדרשים ועל הקבל לספק   מפרט "המפרט"
 למסמכי המכרז. 

 
 .המכרז למסמכי' ג במסמך שמפורטים כפי השירותים "השירותים"

 
 .במכרז למחירים  בהתאם השירותים  ביצוע עבור  לקבלן  התמורה "התמורה"

 
  ;ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה-המתפרסם על   (כללי)מדד המחירים לצרכן   "מדד"

להגשת   האחרון  במועד  הידוע  לעיל  כמפורט  המדד  יהיה  לחוזה  הבסיס  מדד 
ההצעות למכר 

 תקופת ההסכם .3

  36לסיומו בתום    ויבוא  ,  ________   מיום  ,הסכם זה יכנס לתוקף החל ממועד חתימתו על ידי הצדדים .3.1

 (. "התקופה הראשונה________ )להלן: "עד ליום    ,חודשים מיום חתימתו

  12נוספות של    תקופות  2  -תהא רשאית להאריך תוקף הסכם זה ל  העירייה  ,בכפוף להוראות כל דין .3.2

בהודעה בכתב עד    (לפי העניין  ",תקופות נוספות"או    "תקופה נוספת)"או חלק מהן    ,חודשים כל אחת

ובלבד   ,לפי העניין ,יום לפני תום תקופת ההתקשרות הראשונה או תקופה התקשרות נוספת כלשהי  30

 . שנים ממועד ההתקשרות ___תקופה של  שלא תעלה סך תקופת ההתקשרות על
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  בלבד והקבלן אינו ולא יהיה זכאי   עירייהנתונה ל  ,כאמור לעיל  ,מובהר בזה כי הזכות להארכת ההסכם .3.3

כי ההסכם יוארך למשך תקופה או תקופות נוספות כלשהן    ,או בסיום כל תקופה שהיא/במשך ו  ,לדרוש

כנגד ה כל טענות  ה  ככל  עירייהולא תהיינה לקבלן    ,שלא להאריך את תוקף ההסכם  עירייהשתבחר 

 .כאמור

לבטל הסכם   ,והבלעדי לפי שיקול דעתה המוחלט ,רשאית בכל עת עירייהה  ,מבלי לגרוע מהאמור לעיל .3.4

על ידי משלוח הודעה מוקדמת בכתב    ,ללא צורך במתן כל נימוק או הסבר כלשהו ,זה מכל סיבה שהיא

או  /או פיצויים ו/תהיה חייבת לשלם תמורה ו  עירייה שה  מבלי   ,ימים לפחות  30בהתראה של    ,לקבלן

עילה להגיש תביעה על נזקים    ,עקב כך  ,תהיה  לקבלן לא  .עקב הפסקת ההתקשרות  ,תשלום כלשהם

  שלטענתו נגרמו או עשויים להיגרם לו עקב   ,או הפסדים כלשהם לרבות פיצוי בגין פגיעה במוניטין /ו

 .בזכותה על פי סעיף זה עירייהשימוש ה

 : זה הסכם לפי  השירותים לביצוע  הזמנים לוח .3.5

-מ יאוחר לא יהיה קיימים נתונים  והסבת במכרז המפורטות המידע מערכות התקנת ביצוע .3.5.1

 . התקנה אישור מכתב העירייה ידי  על  יועבר ההתקנה  לאחר. ההסכם חתימת  לאחר יום 30

  המתייחס   בדיקה"ח  דו  יופק  ובסופה   העירייה   ידי  על   מערכת   בדיקת  תבוצע   ההתקנה  לאחר .3.5.2

 . המכרז  במסמכי המוגדרת הפונקציונאליות לכל

כל    הספק .3.5.3 השלמת  ולאחר  הרשות  לדרישת  בהתאם  המידע  מערכת  של  תיקונים  יבצע 

התיקונים יועבר על ידי הרשות תעודת השלמה.  הספק ישלים את ביצוע התיקונים הנדרשים 

 . 3.5.2 בסעיףר יום לאחר קבלת מסמך הבדיקה של העירייה כאמו 30- לא יאוחר מ

  ושני   חודשים  36-ל   המערכת  של  התחזוקה   תקופת  תחל  ההשלמה  תעודת  קבלת  לאחר .3.5.4

 . אחת כל חודשים 12  של אופציונאליות תקופות 

 . מהעירייה הזמנה קבלת  מתאריך  יום 60 עד יושלם אוויר  מצילומי תוצרים השלמת ביצוע .3.5.5

 .העירייה ידי על הזמנתם ממועד חודשים 6  מ יאוחר לא תבוצע  עיליים סקרים השלמת .3.5.6

  עבודה   הזמנת  קבלת  ממועד  חודשים  12  עד  יושלם  קרקעיות  תת  תשתיות  של  סקרים  השלמת .3.5.7

 . העירייה ידי על

( חודשים הראשונים להתקשרות עם הקבלן תהווה תקופת ניסיון  6מובהר בזאת כי התקופה של שישה ) .3.6

  ,יום מראש  14הפסקת העסקתו    לוהעירייה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להודיע לו ע  ,לקבלן

הופסקה    .הקבלן לא עמד בהתחייבויותיו על פי החוזה לשביעות רצונו  ,אם על פי שיקול דעת המנהל

המגיעה   התמורה  את  לקבלן  העירייה  תשלם  זה  בסעיף  כאמור  זה  ,לוההתקשרות  חוזה  עבור    ,לפי 

 .עד למועד הפסקת ההתקשרות עירייהממנו על ידי ה תים שהתקבלו השרו

הנוספת .3.7 התקשרות  תקופת  התנאים  ,במשך  כל  במלואם  הקבועים    ,יחולו  וההתחייבויות  ההוראות 

יום    30ההסכם בהודעה של    להפסקת  עירייהלרבות זכות ה   ,בהסכם זה ונספחיו בשינויים המחייבים

 .כאמור לעיל ,מראש
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 והתחייבויות הקבלןהצהרות  .4

התנאים והדרישות    כי ידועים וברורים לו לאשורם  ,הקבלן מצהיר כי קרא את תנאי חוזה זה ונספחיו .4.1

י הדרישות  "לאספקת השירותים עפ  שבמסמכי החוזה וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצע את כל הדרוש

 .והתנאים המפורטים בהם

שירותים זהים או דומים להיקף השירותים וכי יש לו  הקבלן מצהיר כי הוא בעל ניסיון קודם במתן   .4.2

פי    ,השירותים  הציוד והאביזרים הדרושים לביצוע   ,כח האדם  ,האמצעים  ,הניסיון  ,הידע כנדרש על 

 .המפרט

 

חוזה זה .4.3 נשוא  ליתן השירותים  כי הוא מורשה מכל בחינה שהיא  כל מניעה    ,הקבלן מצהיר  וכי אין 

 .בחוזה זה  עירייהה  ו חוזית המונעת ממנו או אוסרת עליו או מגבילה אותו להתקשר עםחוקית א

וכנדרש במפרט    בנאמנות ובמיומנות מרביים  ,ביעילות   ,הקבלן מתחייב לספק את השירותים בדייקנות .4.4

 .תנאיו דרישותיו ומועדיו  ,על כל פרטיו

הציוד .4.5 וכל  האדם  כח  כל  את  חשבונו  על  לספק  מתחייב  והאמצעים    החומרים  ,ביזריםהא  ,הקבלן 

 .ברציפות ובקצב הדרוש ,האחרים הדרושים לביצוע חוזה זה בהיקף ובאיכות שצוינו במפרט ביעילות

 .הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מיומנים ומקצועיים לשם ביצוע השירותים .4.6

רשאי .4.7 יהא  זאת  ,המנהל  לנמק  עת להחליף את אחד מהעובדים  ,מבלי  בכל  והקבלן    לדרוש מהקבלן 

 .ימי עבודה אחר דרישת המנהל 7מתחייב למלא בתוך 

ההיתרים .4.8 כל  את  חשבונו  על  להשיג  מתחייב  הדרושים  ,הקבלן  והרישיונות  דין  "עפ  האישורים  כל  י 

 .לביצוע השירותים

הה .4.9 עם  פעולה  לשתף  מתחייב  הקשור/ו  עירייהקבלן  בכל  מטעמה  מי  הנתונים  או  שבחרה    להתאמת 

נתונים שנאספו על ידי מי  ,  -GISאו במערכת ה/שאסף לקליטה במערכת מידע ו או לקליטת/ו  עירייהה

או ליצירת ממשק בין מערכת  /המסופקת על ידו ו -GISאו במערכת ה/למערכת מידע ו  עירייה מטעם ה 

בה   -GISאו מערכת ה /לבין מערכת מידע ו ,מרכיביה על כל  ,המסופקת על ידו -GISמידע או מערכת ה

 .עירייהתצטייד ה 

או נקיטה  /ו  או ביצוע התאמות נדרשות/העמדת כל המידע הנדרש ו  ,בין השאר  ,שיתוף הפעולה יכלול .4.10

וכל הנתונים הנדרשים לה    -GISיעמדו מערכות מידע ו  עירייה בכל האמצעים המבטיחים כי לרשות ה 

 .עירייהכחלק משרותיו ל ,על חשבונו ,על פי מסמכי חוזה זה

 ;היקף השירותים .5

המכרז, כמפורט במסמך ג' למסמכי המכרז ומהווה חלק    בהתאם להגדרתם בהסכם זה ועל פי כל תנאי .5.1

 בלתי נפרד מהסכם זה. 
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ברמה הנדרשת ועל פי כל    ,המכרז במועדיםעל כל תנאיו ומסמכי    ,הקבלן  עירייהיספק ל   את השירותים .5.2

 .הדרישות המפורטות בו

 /לקבלן  עירייהתוציא ה  היקף השירותים המוזמנים מאת הקבלן מכלל המפורט במפרט ייקבע בהזמנה .5.3

 .כפי שיקבע בהזמנת העבודה ,הקבלן לא יחרוג מהיקף השירותים המוזמנים .5.4

המוזמנים .5.5 הקבלן מהיקף השירותים  וחרג  ה   ,היה  אישור  זכאי  ,בכתב  עירייהללא  יהא  לתמורה    לא 

 .כלשהי בגין החריגה

היקף התפוקות בכל שלב ולוחות זמנים מפורטים ייקבעו   ,סדר פעולות ועדיפויות ,ופן ביצוע העבודהא .5.6

 .או מי שהוסמך מטעמה ,עירייההפעילות ותאושר על ידי ה שתותאם להיקף  ,בתוכנית עבודה כוללת

הפחתה בהיקף    הוספה או   .שומרת לעצמה את הזכות לשנות את היקף העבודה וסדר ביצועה  עירייהה .5.7

ו המנהל/העבודה  ובאישור  בכתב  בהוראה  ייעשו  העבודה  בתוכנית  בכתב    ,או  לקבלן  תימסר  אשר 

 .ומראש

  .שתקבע בהודעה  לתקופה קצובה  ,תהא רשאית לבטל את קבלת השירותים כולם או חלקם  עירייהה .5.8

לא יהא הקבלן זכאי לקבל תשלום    ,יתנה לקבלן הודעה כאמורנ   .שעות מראש  24ודעה תינתן לקבלן  הה

כלשהו פיצוי  או  המבוטלים  כלשהו  השירותים  תשלם  .בגין  זה  בסעיף  כאמור  ההתקשרות  הופסקה 

  עירייה עבור השרותים שהתקבלו ממנו על ידי ה   ,לפי חוזה זה  ,לקבלן את התמורה המגיעה לו  עירייה ה

 .ההתקשרות למועד הפסקת עד

 GIS -ותחזוקת מערכת ה    הדרכה ,התקנה .6

לרבות התקנה בכמות העמדות הנדרשות    ,הקבלן יספק על חשבונו את התוכנות שתוזמנה לפי חוזה זה .6.1

בתוכנות שסיפק עד לשליטתם המלאה   מדריך למשתמש בעברית וכן הדרכת כל המשתמשים ,עירייהל

 . של העובדים בכל רכיביהן

התוכנות והן על    שללעיל תחול הן על ההתקנה הראשונית  6.1של הקבלן כמפורט בסעיף  התחייבויותו .6.2

 .או כל שינוי שיחול בהן/השדרוג ו 

ביקורת איכות    את כל הפעולות הנדרשות לתיקון כל ליקוי שיתגלה במהלך  ,על חשבונו  ,הקבלן יבצע .6.3

 .בחני הקבלהאו שיתגלה בתוכנות במהלך מ /או יקלוט ו/במידע שיסב ו

יבצע .6.4 חשבונו  ,הקבלן  או    ,על  בתוכנה  שיתגלה  מהותי  ליקוי  כל  לתיקון  הנדרשות  הפעולות  כל  את 

תקופות ההתקשרות על פי    ביישומי המחשב או בשירותים שסיפק גם לאחר מבחני הקבלה ולמשך כל

 .חוזה זה

הודעה אודות    ה לקבלןמעת שנמסר  ,ימי עבודה לכל המאוחר  5יבוצע תוך    ,כאמור לעיל  ,יקון ליקוית .6.5

 .הליקוי
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( שנים  6שש )  למשך תקופה של  ,עירייהלתחזק ולשדרג את התוכנות שיספק ל   ,הקבלן מתחייב לתמוך .6.6

 לפחות. 

או החומרה אשר מהווים חלק מן השירותים הינם רכיבים בייצור  /הקבלן מצהיר כי כל רכיבי התוכנה ו  .6.7

או בתחזוקתם וכי  /בייצורם ו  כי לא ידוע לו על הפסקה מתוכננת  ,הקבלן מצהיר  .ובתחזוקה שוטפים

 .שנים מיום מועד החתימה על חוזה זה 6אין שום מניעה להמשיך ולספק חלפים ועדכונים למשך  

אשר ניתן יהיה באמצעות    ,או הגיאוגרפי/תוכנה לניהול המידע המילולי ו  עירייההקבלן מתחייב לספק ל .6.8

 .המפורטים במפרט  לרבות כל הקשרים ,ממוחשבות אחרותליצור ממשק למערכות מידע 

 

 GIS-או מערכת ה/או הכנתם לקליטה במערכת מידע ו/נתונים ו איתור .7

יימסרו לעירייה כפי שייקבע בתוכנית העבודה הכוללת שתאושר    ,ככל שיוזמן  ,איסוף הנתונים  תפוקת .7.1

 על ידי העירייה. 

תפוקת איסוף הנתונים תכלול את כל הנדרש למסירה לעירייה בכל מרכיב על פי כל מסמכי חוזה זה   .7.2

 ובעיקר המפרט. ,ומסמכי המכרז

היא תתקבל על ידי  ורק על פי אישורו   ,התפוקה תועבר לבדיקת ואישור מבקר האיכות מטעם העירייה .7.3

 .העירייה ותשולם התמורה עבורה

( תועבר התפוקה  האו מפה לרבות מפת רצף )קומפילצי/לגבי כל קליטת תוכנית ו  ,למרות האמור לעיל .7.4

ותאימותה למקור ולשכבות    ,לעירייה רק לאחר בחינת מודד מוסמך מטעם הקבלן שיאשר את דיוקה

 .וקדסטר וכיוב'( בחתימת ,הבסיס )פוטוגרמטריה

 GISמערכות   .8

 .י מי שהסמיכה לצורך כך"או ע ,עירייהי ה"על פי תוכנית עבודה שתאושר ע   עירייהתימסר ל המערכת .8.1

ואישור התאמתה למוצע ע .8.2 י מבקר האיכות  "לאחר התקנתה תעבור המערכת מבחני קבלה לבדיקת 

 .התמורה תשולם    ,פרטבמהאמור    בכפוף לכך שהמערכת תואמת את  ,ורק על פי אישורו  ,עירייהמטעם ה 

 יספק הקבלן לעירייה:  תכחלק מדמי השימוש במערכ  .8.3

 .או תוכנה המהווים חלק ממנה/זכות שימוש בכל יישום ו .8.3.1

 .עירייהה  או תוכנה המהווים חלק ממנה לצורכי/ביצוע התאמות נדרשות של כל יישום ו .8.3.2

בדרישות    או תוכנה המהווים חלק ממנה לעמידה/יישום ו ביצוע התאמות נדרשות של כל   .8.3.3

ו  רגולטיביות/סטטוטוריות  באמצעותה  ,או  התהליכים  ניהול  ברמת  ניהול    ,הן  ברמת  הן 

 .המידע באמצעותה והן ברמת הפצת ופרסום המידע המנוהל בה
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הספקה והתקנה    .או תוכנה המהווים חלק ממנה/תמיכה במשתמשים בהפעלת כל יישום ו .8.3.4

 .שלמה ומלאה של כל יישום שדרוגי הגרסאות של כל המרכיבים הנדרשים להפעלהשל כל 

היישום    הנוגע בעניין לכל עדכון ושדרוג בגרסת  עירייהספקת תיעוד והדרכה לכל צוות הא .8.3.5

 .או התוכנה/ו

ממנה .8.3.6 חלק  המהווים  תוכנה  או  יישום  בכל  שתתגלה  תקלה  כל  לתיקון  בבסיס    ,שרות  או 

תגובה שלא   זמן  בתוך  וזאת  להפעלתם  המשמשות  בתוכנות התשתית  או  הנתונים שלהם 

 .וזאת ממועד ההודעה על תקלה  יגרום להשבתת משתמש מעבודה מלאה באמצעות המערכת

מובהר כי בכל תקלה בתוכנת התשתית ישמש הקבלן איש קשר מול היצרן ובלבד שהקבלן  

איש קשר נקט מיידית    הוא בתקלה בתוכנת התשתית וכי  כי מקור ההשבתה  עירייהיוכיח ל

לצורך הספקת שרותי התמיכה במשתמשים    בכל הפעולות הנדרשות להעברת הטיפול ליצרן

טלפוני   מקוון  ושרות  תמיכה  מרכז  הן  להפעיל  הקבלן  מתחייב  במערכת  התקלות  ותיקון 

ל לספק שרות  ושרות המסוגל  צוות תמיכה  להעסיק  והן  בזמני    עירייהוממוחשב  בחצריה 

 .הנדרשים התגובה והטיפול

למשך זמן    שימוש מלא בישום או בתוכנה או במערכת  עירייהבכל מקרה שימנע מצוות ה 

מתחייב הקבלן לפצות את    ,העולה על יום עבודה ממועד ההודעה לקבלן על גילוי תקלה בהם

 .ממנויום פיגור או חלק  בגין כל  )ח"שלוש מאות ש (₪  300בסכום של   עירייהה

 התמורה ותנאי תשלום  .9

לתמורה כמפורט    יהא הקבלן זכאי  ,בגין ביצוע השירותים ועמידה בכל התחייבויותיו על פי חוזה זה .9.1

 .המכרז  למסמכי' ד  מסמך, בהצעתו

בס .9.2 הנקובה  הוצאותיו    9.1ק  "התמורה  וכל  השירותים  מלוא  בגין  וסופית  מלאה  תמורה  הינה  לעיל 

או  /נוסף בגין הוצאות ו  ומחויבויותיו של הקבלן מכוח חוזה זה ומובהר כי אין הוא זכאי לכל תשלום

 .או התייקרויות שייגרמו לו בקשר עם ביצוע חוזה זה/עלויות ו

תשולם באופן    GIS  –או ה  /ה במערכות המידע ואו הכנתם לקליט/התמורה בגין ביצוע איסוף הנתונים ו .9.3

 :י הקבלן באופן הבא"בהתאם למנה שבוצעה ע ,הדרגתי

 התמורה בגין מערכות המידע תבוצע באופן הבא:

נתוניםהמערכת  התקנת  לאחר והסבת  העירייה  רצון  יישום ממשקים לשביעות  , לאחר קבלת  70%  , 

 . 100%  –תעודת השלמה 

והשלמת   לתקינות  ואישורה  בעירייה  הנתונים  קבלת  לאחר  תבוצע  סקרים  תוצרי  בגין  התמורה 

 הנתונים.  
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או יישומם תשולם  /או הטמעה של מערכות מידע ו/או הדרכה ו/או התקנה ו/ספקה ואהתמורה בגין   .9.4

וביצוע   ,י מבקר האיכות"זה ע  רק לאחר ביצוע מבחני קבלה לבדיקת ואישור התאמתם לדרישות חוזה 

 .אישור עמידת כל המרכיבים בדרישות עד ,אם ידרשו ,או ההשלמות שידרשו/כל התיקונים ו

כנדרש בחוזה זה תעשינה על    עירייהאו למערכות שימסרו ל/מובהר בזאת כי ביקורת איכות למידע ו .9.5

 .עת או מי מטעמה בהתאם למשאבים שיעמדו לרשתה לצורך זה בכל עירייהידי ה 

כאמור    ,בחוזה זה  או למערכות שנמסרו לה כנדרש/את ביקורת האיכות למידע ו  עירייה ככל שלא תחל ה  .9.6

  50%תמורה חלקית נוספת בשיעור    לקבלן  עירייהתשלם ה   ,ימי עבודה  60  -מעבר ל    ,לעיל  9.4בסעיף  

 . או המערכות שנמסרו לה כנדרש בחוזה זה/מיתרת התמורה עבור המידע ו

ממצאי בדיקת    ביקורת קבלה לעניין מכרז זה משמעה מסירת דוח קבלה ראשוני אודות התחלת ביצוע   .9.7

 .הנמסר

תשולם התמורה    ,ימי עבודה  60לעיל בתוך    9.4,כאמור בסעיף    ,את ביקורת האיכות  עירייהככל שתחל ה .9.8

 .לעיל 9.4 –ו   9.1לקבלן כאמור בסעיפים 

 :פורט להלןהתמורה תשולם לקבלן בשיעורים כמ  .9.9

קלנדרי .9.9.1 חודש  כל  של  ל  ,בסיומו  לו  -5עד  העוקב  ל  ,לחודש  הקבלן  באמצעות    ,עירייהיגיש 

חודש  ,המנהל באותו  ידו  על  שבוצע  השירותים  חלק  בגין  למחירים  ,חשבון    בהתאם 

   .המפורטים בהצעתו

על פי שיקול דעתו    ,המנהל יבדוק את החשבון ויאשרו במלואו או בחלקו או שלא יאשרו כלל .9.9.2

התמורה    ובהתאם להחלטתו של המנהל תומצא על ידי הקבלן חשבונית מס על גובה  ,הבלעדי

 .המאושרת

 +   תשלם לקבלן את הסכום המאושר על ידי המנהל לתשלום בתנאי תשלום שוטף  עירייהה .9.9.3

לצרף   יום ממועד אישור החשבון וזאת בתנאי שצרף לחשבון את כל הצרופות שידרש  45עד  

בחוזה    זכאית לנכות על פי האמור  עירייהובניכוי כל הסכומים שה  עירייהלחשבון על ידי ה

 .י הוראות כל דין"או עפ /זה ו

לתשלום   .9.9.4 הכרחי  תנאי  הינם  לעיל  כאמור  והצרופות  החשבונית  המצאת  כי  בזאת  מובהר 

מיום התמו הימים לתשלום כאמור החל  מניין  יחל  איחור בהמצאתם  של  וכי במקרה    רה 

 .המצאתם למנהל כנדרש

מדד    ישולמו לקבלן הפרשי הצמדה  –  עירייהלא הועברו התשלומים במועד מסיבה התלויה ב  .9.9.5

 .בלבד ,לפיגור ועד ליום התשלום בפועל  30 -החל מהיום ה  ,המחירים לצרכן

עד   .9.9.6 של  בתשלום  תוספתיו   30פיגור  כל  ישא  לא  לעיל  הקבוע  מהמועד  הפרשי    .ם  תשלום 

הקבלן בגין איחור    סופי ומוחלט בגין כל נזקי  ,ק זה יהווה פיצוי מלא"הצמדה בהתאם לס

 .בתשלום כאמור לעיל
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שמגיע   עירייה ה .9.9.7 סכום  כל  זה  חוזה  לפי  לקבלן  המגיעים  מהתשלומים  לקזז  רשאית    תהא 

 .רם ביצוע הקיזוזובלבד שנשמעה עמדתו בט עירייהמהקבלן ל

 י קבלן עצמא –הקבלן  .10

מכלליות האמור    מוצהר ומוסכם בזה במפורש שהקבלן הינו קבלן עצמאי לכל דבר ועניין לרבות ומבלי לגרוע 

 :כמפורט להלן ,בהסכם זה

להוראות הסכם  השירותים יינתנו בהתאם לשיטות העבודה הנראות לקבלן ועל אחריותו כשהוא כפוף   .10.1

 .הקבלן לציית להוראות המנהל  כי אין בסעיף זה כדי לגרוע מחובותיו של  ,מובהר בזה  .זה ונספחיו בלבד

ייחשב כעובדו    וכל אדם שיועסק על ידי הקבלן  עירייהלקבלן לא תהא כל סמכות להעסיק אנשים בשם ה .10.2

 ;בלבד

הקשורים    הקבלן .10.3 וההיטלים  המיסים  בכל  בעצמו  התשלומים    לביצועיישא  כל  לרבות  השירותים 

 .מ ובטוח לאומי"מע ,הנוגעים לזכויות עובדיו ולתשלומים לרשויות מס הכנסה 



 

 

 

 העדר יחסי עובד מעביד  .11

בין   .11.1 היחסים  כי  הצדדים  בין  ומוסכם  מטעמהאו  /ו   העיריהמוצהר  ו  ,מי  עובד  /לקבלן  או 

או כל אדם אחר מטעמו לפי הסכם זה אינם יוצרים יחסי  /או קבלן משנה מטעמו ו/מעובדיו ו

  ,אלא יחס שבין מזמין לקבלן המקבלן שירותים במיקור חוץ   ,עובד מעביד או יחסי שותפות

י הקבלן  הבאים מכוחה או המועסקים על ידה כלפ   ,העיריהככל שמדובר באחריות וחובות של  

 . ווהמועסקים על יד 

מובהר בזה כי הקבלן הינו בעל תיק של עוסק עצמאי ו/או חברה בע"מ במס הכנסה, במע"מ   .11.2

ובביטוח לאומי והקבלן יהיה אחראי ויישא בכל תשלומי המס החלים עליו כעצמאי והנובעים  

 מהענקת השירותים ו/או קבלת התמורה על פי הסכם זה. 

, מצהיר הקבלן כי בכל תקופת מתן השירותים הוא רשוםו/או  מבלי לגרוע מן האמור לעיל  .11.3

לשלם   מתחייב  והוא  לאומי,  לביטוח  במוסד  בע"מ  חברה  ו/או  עצמאי  כעוסק  רשום  יהיה 

כחברה   ו/או  כעצמאי  מעמדו  לאור  המתחייבים  התשלומים  כל  את  לאומי  לביטוח  למוסד 

 בע"מ לפי שיקוליו הבלעדיים.

כל מאן דהוא הפועל מטעמו בביצוע השירותים נשוא הסכם עוד מובהר כי כל עובדי הקבלן ו .11.4

והתביעות   התשלומים  כל  לגבי  הבלעדית  והאחריות  בלבד  הקבלן  עובדי  וייחשבו  יהיו  זה 

הנובעים מיחסיו איתם תחול על הקבלן בלבד והמועצה לא תהא חייבת בתשלום כלשהו בגין  

ל ביטוח  לעיל,  האמור  בכלליות  לגרוע  ומבלי  לרבות  ויתר  העסקתם  בריאות  ביטוח  אומי, 

 הזכויות הסוציאליות. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולמען הסר ספק, מובהר בזאת כי לא חלה על העירייה כל   .11.5

אחריות בגין מחלה, תאונת עבודה ו/או כל נזק אחר, אם יגרם חלילה, לקבלן ו/או למי  

כתוצאה ממתן השירותים ו/או  מטעמו ו/או לכל צד שלישי כלשהו עקב ו/או תוך כדי ו/או 

מביצוע כל אחת מהתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה. כמו כן, העירייה לא תהא חייבת בכל  

 תשלום שהוא בגין זכויות סוציאליות עבור הקבלן. 

מעבידים,(    .11.6 וקביעת  מבוטחים  )סיווג  הלאומי  הביטוח  צו  זו  התקשרות  על  שיחול  ככל 

לתשלום  -1972תשל"ב, שהחובה  הביטוח    באופן  דמי  ינוכו  הקבלן,  על  תחול  לאומי  ביטוח 

ידי   וישולמו על  יהיה בכך כדי לשנות את    העירייה הלאומי  כמתחייב על פי הצו, אולם לא 

 מעמדו של הקבלן כקבלן עצמאי לכל דבר ועניין. 

כוונת הצדדים .11.7 למרות  כי  כלשהי  שיקבע מסיבה  עובד    ,ככל  יחסי  בין    -בדבר העדר  מעביד 

יש לראות בהעסקתו    ,כפי שבאה לידי ביטוי בצורה מפורשת בהסכם זה  ,מועצההקבלן לבין ה

של הקבלן והפועלים מטעמו כהעסקת עובד וכי על העסקתו חלים הדינים אשר חלים על עובד  

כי במקרה כזה במקום התמורה ששולמה    ,בין הצדדים להסכם זה  ,אזי מוסכם ומותנה בזה  –
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הצדדי שבין  ההתקשרות  מתחילת  המקובל    ,םלקבלן  בשיעור  לתמורה  הקבלן  זכאי  יהיה 

 ").התמורה המופחתת)" במועצה לעובד בתפקיד דומה ובותק זהה

או הוצאה אשר יגרמו לה בקשר עם כל טענה או  /הקבלן ישפה את המועצה בגין כל סכום ו .11.8

ומעביד עובד  יחסי  מקיום  הנובעת  בעילה  כנגדה  תביעה  או  לעיל  ,דרישה    ,שיפוי  .כאמור 

המועצה תהא רשאית לקזז כל    .יעשה מיד עם דרישתה הראשונה של המועצה לכך  ,כאמור

 .סכום שיגיע לה מהקבלן לפי סעיפים אלו מכל סכום שיגיע לקבלן ממנה

 עובדיו  כלפיו הקבלן אחריות .12

הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראות חוקי העבודה ואחר הוראות ההסכמים הקיבוציים   .12.1

התיאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי  הכלליים שבין לשכת  

שנערך והוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלו יוארכו או יתוקנו בעתיד, לרבות  

 צווי הרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלו.

לביטוח .12.2 מתחייב  ותנאים    ,הקבלן  בטיחות  כללי  הנהגת  לרבות  העובדים  ובטיחות  בטחון 

רת בריאות ובטיחות העובדים ורווחתם כדרוש בכל חיקוק באין דרישה כזו כפי שיידרש  לשמי

 -1954.ד"על ידי המנהל על העבודה במובן חוק ארגון ופיקוח העבודה תשי 

תלוש    ,מדי חודש בחודשו  ,הקבלן ימסור לכל עובד מטעמו המבצע שירותים על פי הסכם זה .12.3

 -1958.ח"התשי ,שכר בהתאם לחוק הגנת השכר

לא יאוחר משלושים ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד    ,הקבלן ימציא לכל עובד מעובדיו .12.4

בהתאם להוראות חוק הודעה    ,הודעה בכתב שבה יפרט את תנאי העבודה של העובד  ,אצלו

 .ויבטח את עובדיו בביטוח פנסיוני כנדרש על פי חוק -2002,ב"התשס   (,תנאי עבודה)לעובד 

יהיה אחראי .12.5 ועל חשבונו  הקבלן  בעצמו  וישלם  יישא  זה  ובכלל  זה  לפי הסכם  את    לעובדיו 

לרבות    ,שכרם של עובדיו והמועסקים על ידו וכן את כל תשלומי החובה וההוצאות הנלוות

שכר   ,ביטוח בריאות   ,פיצויי פיטורין  ,דמי הבראה  ,דמי ביטוח לאומי  ,תשלומי מס הכנסה

נוספות עבודה  א   ,שעות  בגין מחלה  בגין לידהתשלומים  וכל תשלום מס  ,ו  עובדים    ,קרנות 

עובדיו בגין  הקבלן  על  שיחולו  סוציאליים  תנאים  או  עבודתם  ,היטל   ,העסקתם  ,תנאי 

 .בהתאם להוראות כל דין או הסכם החלים על הקבלן ועל עובדיו ,וביטחונם הסוציאלי

והתשלומים    אישור בדבר עמידתו בכל החובות  ,הקבלן מתחייב להמציא למועצה אחת לרבעון .12.6

ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה כלפי עובדיו המועסקים    ,החלים עליו לפי חוקי העבודה

על האישור להיות חתום בידי הקבלן או מורשה חתימה מטעמו    .על ידו בביצוע השירותים

 .ומאושר על ידי רואה חשבון

  ,י משנה ועובדיהםלרבות קבלנ   ,הקבלן יהיה האחראי הבלעדי כלפי כל אדם המועסק על ידו .12.7

בקשר עם ביצוע התחייבויותיו  /עקב/או לרכוש שייגרמו להם תוך כדי/לגוף ו   ,או לאבדן/לנזק ו 

 .על פי הסכם זה
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   אחריות .13

לרכוש המזמין המצוי במשרדי המועצה .13.1 נזק  לכל  לגרום  ידאג שלא  נזק  .הקבלן  עקב    נגרם 

 .הוא ישפה את המועצה בגין כל נזק שנגרם כאמור  ,מעשה או מחדל של הקבלן

אחראי לכל נזק שנגרם במהלך ביצוע השירותים ובין לאחר מכן, בין שיגרם למזמין    הקבלן  .13.2

- בין אם נגרם על  -או למי מטעמו או לצד ג' או לעובד, כתוצאה ממעשה או מחדל מצד הקבלן  

על בע-ידו,  ובין  במישרין  בין  מטעמו,  מי  או  עובדיו  לביצוע  ידי  הקשור  עניין  ובכל  קיפין 

 השרותים והוא מתחייב לשפות את המזמין בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך. 

  למסמכים   המזמין  אישור.  ידו  על  המבוצעים  השירותים  לטיב  דין  פי  על  אחראי  לבדו  הקבלן .13.3

 .המלאה  המקצועית מאחריותו הקבלן  את ישחרר לא,  הקבלן שביצע פעולות  או

את    צעיב .13.4 הנוגעות  הקבלן  הרלוונטיות  הדין  להוראות  בניגוד  או  בסטיה  השירותים 

ובטיב   ברמה  שלא  או  בחסר  המוסמכים,  הגורמים  להוראות  בניגוד  ו/או  למערכת/לתוכנה 

מאת הקבלן    פי ההסכם/הדין, לקבל -נאותים, זכאי המזמין, בנוסף לכל זכות אחרת שלו על

לו   שייגרמו  נזקים  או  הפסדים  על  מלא  מכךפיצוי  על   כתוצאה  המזמין  ערכאה  -חויב  ידי 

כספים בגין נזק שהספק אחראי לו    ,לרבות לעובדיו או למי מטעמו  ',שיפוטית לשלם לצד ג

מיד עם    ,לטובת המזמין במלוא סכום זה  יהיה הקבלן חייב בשפוי מלא  ,הדין/פי ההסכם-על

קבל מאת הקבלן פיצוי  אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות המזמין ל .דרישה ראשונה בענין זה

 .שתיגרמנה למזמין בענין זה בגין הפרת ההסכם עבור ההוצאות 

 ביטוח .14

לערוך ולקיים    הקבלן, מתחייב  זה  הסכםעל פי כל דין ו/או על פי    הקבלן מבלי לגרוע מאחריות   .14.1

 להסכם. 'אכנספח ולהמציא לעירייה אישור קיום ביטוחים בהתאם לנוסח המצורף   ,ביטוח

 ובעלותסודיות  .15

מתחייב לשמור על סודיות מוחלטת ולא להעביר, למסור, לגלות, לפרסם לחשוף או    הקבלן  .15.1

או מעשי,   עיוני  חומר, מסמך  הקלטה, תמלול,  מידע,  כל  כלשהו  גוף  ו/או  לכל אדם  לרמוז 

מסגרת ביצוע השירותים ו/או בקשר עם השירותים, והוא מתחייב שלא  שנאסף או נתקבל ב

להשתמש בכל מידע שהגיע אליו עם ולצורך ביצוע השירותים לכל מטרה אחרת שהיא, למעט 

לצורך מילוי תפקידו על פי הסכם זה, אלא אם קיבל הסכמה מראש ובכתב מאת העירייה  

י העירייה הינה הבעלים של כל מידע,  ובתנאים שהעירייה תקבע. למען הסר ספק מובהר, כ

 מסמך ותוכנית כאמור.  

 זכויות יוצרים .16

היועץ נותן בזה את הסכמתו הבלתי מסויגת לעשות כל שימוש שהעירייה תמצא לנכון בתוצרי   .16.1

 השירותים שבוצעו על פי חוזה זה. 
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וכל חומר  מוסכם על הצדדים, כי כל הניירות, ההקלטות, התמלילים וכל מסמך אחר מכל סוג,   .16.2

אחר שייעשו על ידי היועץ לצורך ביצוע השירותים, יהיו בבעלותה הבלעדית של העירייה, ואין  

היועץ רשאי לעשות בהם שימוש כלשהו או להעתיקם או למוסרם לאחר, אלא לצרכי קיום  

ורק   ואך  ובכתב,  מראש  העירייה  אישור  קבלת  לאחר  ו/או  זה  חוזה  פי  על  התחייבויותיו 

 . בהתאם לאישור

לעיל, היועץ מתחייב לשמור את המסמכים המצוינים בסעיף    4.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .16.3

לעיל בצורה מסודרת, מעודכנת וממוינת, ולא להשמידם אלא באישור מראש ובכתב על    4.2

 ידי העירייה. 

מוסכם בזה, כי העירייה תהיה זכאית לקבל את כל המסמכים או חלק מהם בכל עת שהיא,   .16.4

במשך   עם  בין  מיד  לעירייה  למוסרם  מתחייב  והיועץ  סיומו,  לאחר  ובין  זה  חוזה  ביצוע 

 דרישתה, בצירוף כל הביאורים שיידרשו, לשביעות רצונה המלא של העירייה. 

ליועץ לא תהא, מכל סיבה שהיא זכות עיכבון או שיעבוד על המסמכים ו/או חלקם, והוא לא   .16.5

רייה ושימוש של העירייה בהם כפי שתמצא יהיה זכאי, מכל סיבה שהיא, למנוע מסירתם לעי

סעיף   ספק,  הסר  למען  אחרים.  באמצעות  ובין  בעצמה  בין  קבלנות,    5לנכון,  חוזה  לחוק 

לא יחול על חוזה זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, היועץ מתיר בזאת לעירייה    1974  –התשל"ד  

ת השירותים לצורך  בהיתר בלתי מסויג, לעשות כל שימוש שייראה בעיניה במסמכי ובתוצאו

המשך ביצוע השירותים ו/או לצורך הכנסת שינויים באיזה מהמסמכים הנזכרים לעיל, הכל  

 לפי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 

 הקבלן עם ההתקשרות ביטול .17

מובהר בזה כי המועצה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק את ההתקשרות לפי הסכם  .17.1

וללא כל צורך במתן ימי עבודה    30נימוק כלשהו, באמצעות הודעה לקבלן של    זה בכל עת 

בתום   לסיומו  יבוא ההסכם  כזה  ובכתב. במקרה  הימים ממתן ההודעה כאמור,    30מראש 

והמועצה תשלם לקבלן רק את התשלומים המתייחסים לביצוע העבודות ו/או מתן שירותים  

ביעה כנגד המועצה ו/או  שביצע הקבלן עד למועד הביטול ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או ת

 מי מטעמה בכל הקשור ו/או הכרוך בביטולו ו/או הבאתו של הסכם זה לידי סיום. 

לעיל, העירייה תהא רשאית לבטל את ההסכם ולבצע   17.1בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף   .17.2

בכתב על הפסקת    את השירותים בעצמה או באמצעות קבלן אחר, בדרך של מסירת הודעה

 להלן:  שעות מראש במקרים המנויים  48  תן השירותהעבודה או מ

תוך   .17.2.1 ציית  ולא  ביצועם,  או שהפסיק את  במתן השירותים  לא התחיל    24הקבלן 

  שעות להוראות או הנחיות בכתב מטעם המנהל, כהגדרתו בהסכם זה, אשר ניתנו 

 בקשר עם ביצוע מלא של העבודות או מתן השירותים בהתאם למכרז זה; 

לו  כשהקבלן לא   .17.2.2 פי ההסכם במסגרת הזמן שניתן  על  תיקן הפרת התחייבויותיו 

שקיבל    בהתאם להתראה שקיבל על כך בכתב. לעניין סעיף זה יראו את הקבלן כמי 
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ההתראה בפקס   שעות מהיום שנשלחה אליו 24את ההתראה בדבר ההפרה כעבור 

 למשרדו הרשום של הקבלן וקבלת אישור טלפוני בדבר הגעתו. 

לאחר שהתראה   מתרשל בביצוע ההסכםועצה הוכחות להנחת דעתה שהקבלן כשיש בידי המ  .17.3

 בכתב לקבלן לא נתנה תוצאות רצויות.  

משנה בביצוע    הסב את ההסכם, כולו או מקצתו, לאחר או העסיק קבלן ו/או קבלן   הקבלן .17.4

 העבודות מבלי שניתנה לו הסכמת המועצה מראש ובכתב.

או לטובת    ו כינוס נכסים או כשעשה סידור עםכשהקבלן פשט את הרגל או כשניתן נגדו צ .17.5

עסקים, לשם יצירת גוף מאוגד    )פרט לפירוק ללא חיסול   - נושיו, ובגוף מאוגד, כשהגוף בפירוק  

מסוג כלשהוא, ו/או חיסול עסקים באופן אחר ו/או הוגשה כנגדו תובענה לצו פירוק    -אחר(  

 י. קבוע ו/או זמנ קבוע ו/או זמני ו/או לצו כינוס נכסים

הקבלן מעל באמון    או אדם אחר בשמו של כשיש בידי המועצה הוכחות להנחת דעתה שהקבלן   .17.6

טובת הנאה כלשהיא בקשר להסכם   המועצה או נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, שי או 

 .או לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם

 המחאה זכויות ו/או חובות מכוח ההסכם .18

עליו  כל התחייבויותיו של היועץ   .18.1 ולפיכך  מומחיותו המקצועית  הינן מכוח  זה  מכוח הסכם 

לבצען בעצמו ו/או באמצעות עובדיו. היועץ לא יהיה רשאי להמחות את זכויותיו או חובותיו  

מכוח ההסכם, כולן או חלקן, לכל גורם אחר, וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לכל גורם  

 ת הזכות לקבלת תמורה. אחר כל זכות או חובה הנובעת מההסכם, לרבו

היה היועץ תאגיד וביקש להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו מכוח ההסכם על דרך של העברת   .18.2

מראש ובכתב. אישור המחאת זכויות    העירייהזכויות במניות החברה, יפנה לקבלת אישור  

סופית ותחייב את    אתה  הוהחלטת  העירייהכאמור תהיה בשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של  

 היועץ. 

היה וחרף האמור לעיל ימחה היועץ את זכויותיו או חובותיו על פי הסכם זה, כולן או מקצתן,  .18.3

או ימסור את ביצועה של עבודה כלשהי המוטלת עליו לפי הסכם זה, כולה או מקצתה, לאחר,  

יישאר הוא אחראי להתחייבויותיו המוטלות עליו על פי הסכם זה על אף ההמחאה האמורה,  

ש אין  ומבלי  בכל מקרה  הנמחה.  הגורם  כלפי  העירייה  של  בזכויותיה  לפגוע  כדי  בכך  יהיה 

 באמור בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה לה זכאית העירייה על פי הסכם זה ו/או כל דין.

זכויותיה ו/או התחייבויותיה על פי   .18.4 העירייה תהא רשאית להמחות לאחר או לאחרים את 

 דעתה הבלעדי וללא צורך בקבלת הסכמת היועץ לכך.ההסכם, כולן או חלקן, לפי שיקול 

 שיפוי, קיזוז ועיכבון .19

 שיפוי
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שילמה העירייה תשלום שהיה על היועץ לשלמו מכוח ההסכם או כל דין, ישפה היועץ את   .19.1

ימים מיום    7בגין הוצאות כלליות של העירייה, בתוך    15%העירייה בגין תשלום זה בתוספת  

 שנדרש לכך לראשונה על ידה. 

בקשר .19.2 דין  פסק  מכוח  בו  שחויבה  תשלום  כל  בגין  העירייה  את  היועץ  ישפה  זה,  עם   בכלל 

העבודות ובקשר עם הסכם זה, לרבות תשלומים בגין הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד, שכ"ט 

 מומחים וכל עלות נלווית נוספת.  

מי   .19.3 ו/או  העירייה  נגד  תוגש  בו  במקרה  כי  מובהר,  זה,  ובהסכם  לעיל  מהאמור  לגרוע  מבלי 

הא העירייה  מטעמה תביעה משפטית שעניינה העבודות העומדות בבסיס הסכם זה, רשאית ת 

להתפשר עם התובע ולערוך עמו כל הסדר שיביא לסיום ההליך המשפטי. ככל שהסדר כאמור  

  יידעה   שהעירייה   ובלבד יהיה כרוך בתשלום כספים לתובע, חובת התשלום תחול על היועץ,  

 . קבלתה  עם בסמוך התביעה  של קיומה  בדבר היועץ את

 קיזוז

סכום המגיע ליועץ לפי הסכם זה, כל סכום שלדעת  העירייה תהא רשאית לקזז ולנכות מכל   .19.4

 המנהל מגיע מהיועץ לעירייה ו/או לכל צד ג' על פי כל הסכם או דין.

 עיכבון

עבודה   .19.5 כלי  חומרים,  מתקנים,  מיטלטלין,  תמורה,  כל  בידה  לעכב  תהיה  רשאית  העירייה 

אותן לא מילא על  וכיו"ב השייכים ליועץ, וזאת כבטוחה עד למילוי התחייבויותיו של היועץ ש

 פי הקבוע בהסכם.

אין באמור בפרק זה בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה להם זכאית העירייה על פי כל דין או   .19.6

 הסכם.

 פרשנות .20

 : כמפורט זה  חוזה לפרש  יש מחלוקת בכל

,  סעיפיםמחלוקת, לרבות ביחס למחלוקת פרשנית לסעיף כלשהו ו/או לקשר בין מספר    בכל .20.1

 . הקבלן לרעת  יפורש החוזה 

או  /ו  הרשות  כלפי   הקבלן  ומחוייבות   התחייבויות  את   המרחיב   באופן  החוזה   את   לפרש   יש .20.2

 . המזמין

  כלפי   המזמיןאו  /ו   הרשות  ומחוייבות  התחייבויות  את  המקטין  באופן  החוזה  את  לפרש  יש .20.3

 . הקבלן

 . הקבלן שכר  לצמצום ותפעל  הקבלן רעת תהא חריגותאו /ו  לתוספות  ביחס פרשנות .20.4
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 שיפוט מקומית ייחודית  סמכות .21

המוסמכים    סמכות השיפוט הבלעדית בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או לביצועו מוקנית לבתי המשפט

 במחוז מרכז בלבד. 

 כתובות והודעות  .22

 הינן כמפורט בכותרת להסכם זה. כתובות הצדדים  .22.1

ידי צד למשנהו   .22.2 על  תחשב כמתקבלת בעת    -לנמען המצוין להלן    - כל הודעה שנמסרה ביד 

מסירתה; כל הודעה על ידי צד למשנהו שתישלח בפקס המצוין להלן ותוך ציון הנמען המצוין  

קים  להלן תיחשב כמתקבלת על ידי הצד השני בעת שליחתה, אם ההודעה נשלחה ביום עס

תיחשב כמתקבלת ביום העסקים העוקב, והכל בתנאי    -ובשעות העסקים המקובלות ואם לא  

בדואר   למשנהו  צד  ידי  על  שתישלח  הודעה  כל  קבלתה;  על  בכתב  אישור  השולח  שברשות 

תיחשב כאילו התקבלה   -רשום, על פי הכתובת המצוינת להלן ותוך ציון הנמען המצוין להלן 

 ( שעות ממועד המשלוח מבית דואר בישראל. 72עים ושתיים ) על ידי הצד השני תוך שב

 
 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 
 
 
 

 העירייה באמצעות                                                      הקבלן  באמצעות   
 מורשיי החתימה מטעמה:                                      מורשיי החתימה מטעמו:    
 
 

 __________________    _____________________  
 הקבלן          ראש העירייה   
  

 ___________ _______                 _____________________ 
     גזבר העירייה   

       
  _________________ 

 חותמת העירייה      
 

 
 
 

 אישור יועמ"ש העירייה 
 

אני הח"מ מאשר/ת בזאת, כי קראתי את ההסכם שבנדון, ולאחר שבדקתי את תוכנו אני מאשר/ת  
 לעירייה לחתום ולהתקשר בהסכם זה. 

 
                                                                                         _____________________                

  היועץ המשפטי לעירייה                                                                                                      
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 ימות חתימה )ב"כ הקבלן( א

 

על כדין  נחתם  זה  הסכם  כי  מאשר/ת,  הקבלן,  ב"כ   ,_____________ עו"ד  הח"מ  ידי  -אני 
ו  __________________ ת.ז.  מס'    -ה"ה_________________________, 

ת.ז. מס'  הקבלן,    -_______________________,  מטעם   ,________________________
תחייבות זו ובחתימתו/ם יש בכוחו/ם לחייב את  פי הוראות מסמכי התאגיד לחתום על ה-המורשה/ים על

 התאגיד לעניין הסכם זה.  

                   __________________ 
 עו"ד         

 
 
 
 

 אימות חתימה )ב"כ העירייה( 
 

על כדין  נחתם  זה  הסכם  כי  מאשר/ת,  העירייה,  ב"כ   ,_____________ עו"ד  הח"מ  ידי  - אני 
ו  ________________ ת.ז.  מס'    -ה"ה_________________________, 
  __________________ ת.ז.  מס'    -ו_______________________, 

העירייה, המורשה/ים  _________________________, מס' ת.ז. _____________________ מטעם  
 לחתום על התחייבות זו ובחתימתו/ם יש בכוחו/ם לחייב את העירייה לעניין הסכם זה.   דין פי -על

                   __________________ 
 עו"ד         

 

 
 
 

 אישור תקציבי 
 

 
 הרינו לאשר בזאת, כי : 

 
 הדרושים לפי כל דין. נתקיימו בהסכם זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים 

 
ההוצאה הכספית לביצועו של הסכם זה מתוקצבת מסעיף _______ בתקציב רגיל/מאושרת בתקציב  

 בלתי רגיל מס' ______. 
 
 

_____________________    _______________________ 
 גזבר העירייה      ראש העירייה           

 


