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 ת המכרז תוכן חובר
 

 הזמנה ותנאי המכרז.    1מסמך 
 

 אישור מורשה חתימה.   2מסמך 
 

 פרטי המציע.   3מסמך 
 

 פרטי ניסיון קודם.    א'4מסמך 
 

 . לצה מומלץנוסח המ 'ב4מסמך 
 

 תצהיר בדבר שמירת זכויות עובדים. ג'4 מסמך
 

 אישור תשלום לעובדים ע"פ חוקי המגן. ד'4 מסמך
 

 בדים זרים.תצהיר לפי חוק עו ה'4מסמך 
 

 אישור רו"ח. ו'4מסמך 
 

 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד רשות ו/או חבר מועצה. ז'4 מסמך
 

 תצהיר בדבר אי תאום מכרז. ח' 4מסמך 
 

 תצהיר זכויות קניין   ט'4מסמך 
 

 התחייבות קבלן משנה   י'4מסמך 
 

 תצהיר התחייבות לממשקים  יא' 4מסמך 
 

 נוסח ערבות השתתפות.  5מסמך 
 

 .טופס הצעת המציעו צהרת המציעה  6מסמך 
 

 .מפרט טכני/מפרט שירותים   7מסמך 
 

 נוסח חוזה ההתקשרות בין המועצה ובין הזוכה, על נספחיו, כמפורט להלן:   8מסמך 

 אישור קיום ביטוחים. '   1נספח א 

 דרישות ביטוח.   '   2נספח א 

 נוסח ערבות ביצוע.  נספח ב'   

 ת לשמירת סודיות מידע. נספח ג'               התחייבו 

 SLAהסכם רמת שירות   נספח ה' 
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 המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב
 

 18/2022מכרז פומבי מס' 
 
 עבור מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב לאספקה ותחזוקת מערכות שכר ומשאבי אנוש
 

)להלן: .1 חובב  נאות  תעשייתית  המקומית  קבלת "המועצה  המועצה  בזאת  מזמינה   ,)"
אנושהצעות   ומשאבי  שכר  מערכות  ותחזוקת  מקומית   לאספקה  מועצה  עבור 

 .תעשייתית נאות חובב

 

ניתן לרכוש .2  ( בהעברה בנקאית 6543161-08,  גזבריתדרך מזכירת ה  את חוברת המכרז 
אשר לא  )  1,000₪  -תמורת סך של     0041-09:00:בין השעות  פרסום המכרז  החל מיום  

ה בחוברת  לעיין  ניתן  רכישתה, יוחזרו(.  לפני  לצלמה(,  זכות  )וללא  תשלום  ללא  מכרז 
 באתר המועצה. 

 

ביום   .3 הינו  הצעות  להגשת  האחרון  לא בדיוק.    12:00בשעה    24/10/2022המועד 
זה.   מועד  לאחר  הצעות  )לא   אתתתקבלנה  בלבד  ידנית  במסירה  להגיש  יש  ההצעות 

 בדואר ו/או בכל דרך אחרת(  

 

מקום המפגש: במבנה   10:00:בשעה   26/10/2022    ום  ים ביתתקי   ז:כרהצגת איכות למ  .4
 ההשתתפות בהצגה חובה.המועצה החדש . 

 

שקלים שבעת אלפים )₪  7,000: על המציע לצרף ערבות בנקאית בסך של  ערבות הגשה .5
 (, בנוסח ובתנאים המצורפים למסמכי המכרז. בלבד

 

 המכרז.  לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי על המציע .6

 

 מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. אין המועצה   .7

 

זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז.                  .8 האמור במודעה 
 בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז. 

 

 6543156-08מספר טלפון: שני מרלי  לבירורים לפנות ל:  .9
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 לוח הזמנים של המכרז

 
 

 הערות המועד הפעולה

מכירת מסמכי  
 המכרז

     ₪ 1,000 עלות      פרסום המכרז  החל מיום

מועד אחרון 
 לשאלות הבהרה 

  למייל   0014:  בשעה  /202203/10עד ליום 
mihrazim@neho.org.il  

  WORD, על גבי קובץ  
 בלבד

מועד אחרון 
 להגשת הצעות 

  12:00  בשעה  224/10/202עד ליום 

מועד פתיחת  
 מעטפות 

  12:30בשעה   224/10/202ביום 

  הצגת איכות
 למכרז  

  10:00בשעה    26/10/2022ביום 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mihrazim@neho.org.il
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 הזמנה ותנאי המכרז – 1מסמך 

 
)להלן:   חובב  נאות  תעשייתית  המקומית  בזאת  "המזמין"  או"המועצה"  המועצה  מזמינה   ,)

ת נאות  עבור מועצה מקומית תעשייתי  לאספקה ותחזוקת מערכות שכר ומשאבי אנושהצעות  
למסמך  חובב   טכני  7בהתאם  המחיר  מפרט  והחוזה  והצעת  המכרז  נספחי  ולהוראות  ו  על 

 (.המכרז""( הכל לפי התנאים המפורטים להלן במכרז זה )להלן: "השירותים להלן: ")
 
 

 כללי: 
 . הקמה והסבת נתוני שכר משאבי אנוש ונוכחותתכולת השירותים: 

  .ם נשוא המכרזהצעה חודשית למתן השירותימבנה ההצעה: 
כל    דשיםחו   12פות בנות  תקו  2עם אופציה להארכה לעוד      31/12/2025עד  משך ההתקשרות:  

 אחת.
 
התמורה הכוללת בעבור העבודות בהתאם למפרטים ולנספחים המצ"ב למסמכי המכרז כוללת   

הנדרש   ככל  בישיבות  מנהלה, השתתפות  מזכירות,  שירותי  לרבות  וההוצאות  העלויות  כל  את 
אוב למוסדות,  ותשלומים  אגרות  זמן,  וביטול  נסיעות  המועצה,  ודרישות  לצרכי  יסוף  התאם 

ילומים, ישיבות ודיונים ככל שידרשו. התמורה הכוללת תהווה את התמורה המלאה  ים, צנתונ 
 בגין כל העבודות.  

 
בהתאם   תבוצענה  זה  מכרז  נשוא  נפרד    למפרטיםהעבודות  בלתי  חלק  המהווים  הטכניים 

להנמההתקשרו בהתאם  לאו(,  אם  ובין  צורפו  אם  )בין  המפקחת  ולפי    חיות  המועצה  מטעם 
והחוזה המצורפות כחלק בלתי נפרד ממסמכים אלה, ועל הזוכה במכרז    המכרזות מסמכי  הורא

בכללותן   העבודות  לביצוע  הדרושים  והציוד  התוכנות  האדם,  כח  החומרים,  את  לספק  יהיה 
 כחלק בלתי נפרד מהצעתו. 

 
 
 לליות הוראות כ .1

בחוב  .1.1 לקבוע  בהתאם  הצעתו  את  ולהגיש  זה  מכרז  להוראות  לב  לשים  המציע  רת על 
ס  המכרז. בהתאם כל  ההצעה,  לפסילת  להביא  עלולה  בה  הקבועות  מההוראות  טייה 

 לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה. 
 

יכולותו   .1.2 את  שלו  המבטחים  אצל  לבדוק  ועליו  הביטוח  להוראות  לב  לשים  המציע  על 
יטוח כפי הנדרש במכרז. מציע אשר יזכה ולא יסדיר ביטוח כאמור ללא  להסדיר את הב

זכייתו להיפסל והערבות שהגיש תחולט והכל כפי שיקול דעתה לולה  בתוכנו, עכל שינוי  
 של המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב. 

 
כל  .1.3 כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה והמציע לא יהיה רשאי לעשות בהם 

 לא לצורך הגשת הצעתו. שימוש א
 

והינ .1.4 בלבד  נוחות  מטעמי  זכר  לשון  נוקטים  המכרז  מיועדיםמסמכי  וגברים לנשי  ם  ם 
 כאחד.  

 
או   .1.5 אם ימצא בית משפט מוסמך כי סעיף או סעיפים במסמכי המכרז, או חלקי סעיף 

סעיפים במסמכי המכרז, אין להם תוקף או שהם בטלים או שלא ניתן לאוכפם, לא יהא 
ל כדי  דבר בכך  לכל  ומחייבים  תקפים  יוותרו  אשר  המכרז,  מסמכי  חלקי  בשאר  פגוע 

 ועניין.  
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ו/א על המועצ .1.6 בכל ה  וסוג שהוא  מין  לא תחול אחריות מכל  ששימשו אותן,  ו היועצים 
הקשור   בכל  ו/או  המכרז  במסמכי  שנתגלו  השמטה  ו/או  דיוק  אי  ו/או  לטעות  הנוגע 

ו/או בכל הנוגע למידע שנמסר   למציעים למסמכי המכרז  נגיש  ו/או שהיה  יימסר  ו/או 
 בכתב ו/או בעל פה במסגרת הליך המכרז. 

 
בזה .1.7 הצעתו  ם  א  כי  מודגש  להגשת  עובר  בפלילים,  הורשע  ממנהליו  אחד  או  המציע 

תלויים  אם  או  המציע  של  עיסוקו  לתחום  הנוגעת  או  קלון  עמה  שיש  בעבירה  במכרז, 
ה של  ממנהליו  אחד  או  המציע  נגד  פליליים  של הליכים  עיסוקו  לתחום  והנוגעת  מציע 

 צעתו בגין כך.  ה אויע את המצ ולפסלשיקול דעת האם   םלועדת המכרזי תהא המציע, 
 

מובהר בזה כי השימוש בלשון "הצעה" בחוברת זו, על נספחיה, בין שצורפו לה ובין אם  .1.8
י  לאו, הינו למען הזהירות בלבד ולשם נוחיות הקורא. אין בשימוש המועצה בלשון זו כד

המציעים   ידי  על  יוגשו  אשר  המסמכים  את  שהוא,  מקרה  ובכל  דרך  בשום  להכשיר, 
 על פי דין. ה צעי הבמכרז לכד

 
מובא בזה לידיעת המציעים, כי התשלומים למציע הזוכה יבוצעו בהתאם לאמור בחוק   .1.9

  ובכפוף לחוזה ההתקשרות )להלן: "החוק"(    2017  –מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז  
 (. 8)מסמך 

 
הספקים    באמו 1.10 לידיעת  להגיכי  בזאת  איסור  על  חל  העולה  הצעה  ₪   1,800ש 

מע מוהנמוכלחודש  "מ  בתוספת  מע"מ    ₪  1,400-ה  הצעה    –לחודש  בתוספת 
 די מועצה ולכל מרכיבי הצעת המחיר. כאמור תפסל על הסף ההצעה כוללת עוב

 

 ז: המכר נושא .2
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זה   2.1 מכרז  נשוא  העבודות  את  לבצע  מבקשת  מערכות    ותחזוקת לאספקה  המועצה 
אנוש ומשאבי  חובב    שכר  נאות  תעשייתית  מקומית  מועצה  תאם  בה  הכלעבור 

והח  יהטכנפרט  למ המכרז  עולהוראות  נספחיווזה  " ל  או  העבודות)להלן:   "
 "( השירותים"

 
לביצוע   2.2 זוכה  בחירת  לשם  זה  פומבי  מכרז  מפרסמת  העבודות     כללהמועצה 

מערכות  הנדרשות    ותחזוקת  אנושלאספקה  ומשאבי  מקומית    שכר  מועצה  עבור 
 (.וכה""המציע הז או"הזוכה"  )להלן:תעשייתית נאות חובב 

 
לקבל   2.3 אנושקה  אספה  את המועצה מבקשת  עבור   ותחזוקת מערכות שכר, משאבי 

חובב   נאות  התעשייתית  המקומית  המטלות  מועצה  ו/או  העבודות  כלל  לרבות 
 רד מחוברת המכרז.נפ הנכללות במפרטים הטכניים המהווים חלק בלתי

 
העב 2.4 ביצוע  בתחילת  עיכוב  כי  מפורשות,  למציע  בזה  והשלמובהר  עלול  מתן  ודות 

למועצה.   נזק  יח   יכך,פ ללגרום  כנגד המועצה  אם  בהליך משפטי  לנקוט  ליט המציע 
המכרז בהליכי  נעשה  שלא  או  שנעשה  עניין  לכל  ביצוע    בקשר  ו/או  החוזה  ו/או 

ונספ  המכרז  פי  על  על    חיוהתחייבויותיו  כספיים  סעדים  המשפט  מבית  לבקש  יוכל 
,  תעשה"לא "צו עשה" ולא "צו לא    , אךהיו כאלה(נזקים שייגרמו לו )אם ובמידה וי

   זמני או קבוע.
 

לעיל, הרי שכל איחור בהשלמת העבודות וביצוען עלול    2.4מהסיבה המנויה בסעיף   2.5
לעמידה    חשיבות מכרעתום נזק כבד למועצה. משכך, מייחסת המועצה  הוא לגראף  

כמפובלוחו  זמנים,  בת  המצ"ב  רט  קשיחינספחים  לחלשהינם  עמידה  וטיןם  אי   .
הזמנים   ללוח  ביחס  מהן  חלק  כל  להשלמת  ו/או  העבודות  לביצוע  הזמנים  בלוחות 

 החוזי יגרור אחריו הטלת פיצויים על המציע הזוכה. 
 

אחד 2.6 לביצוע, משלבי    בכל  יימסרו  אשר  העבודות  מסוגי  אחד  ובכל  העבודות  ביצוע 
תן המוחלטת לרבות  להשלמת, מכל מין וסוג הנדרשות  בודו כלול את כל העהביצוע י

 פיקוח על ביצוע העבודות.  
 

מבלי לגרוע מכלליות התחייבויותיו, המציע הזוכה יהיה אחראי בלעדית להשגת כל   2.7
 הרשויות המוסמכות לביצוע העבודות ככל ונדרש.   ידי כללהאישורים הנדרשים על  

 
ה 2.8 המציע  יהא  לתכן  אחראי  בקבל  שלוםזוכה  הכרוכות  ההוצאות  האיכל  שורים  ת 

כ לביצוע  אחרת(,  מפורשות  לגביהם  שנקבע  אלה  )למעט  העבודות הנדרשים  ל 
בצורה   תואמות  יהיו  הן  בו  למצב  העבודות/שירותים  ביצוע  להבאת  הנחוצות 

לכל  מוחל כפי  טת  אחרת,  רשות  כל  ו/או  המועצה  דרישות  המפרטים,  התכניות, 
ח ובהתאם לתכניות  המפק  כל העבודות לשביעות רצון   יצועעת לעת, וכן בשתהיינה מ 
 ולמפרטים.  

 
 

 תנאי הסף להשתתפות במכרז 3
 

על המציע לעמוד בכל הדרישות המפורטות בסעיף זה להלן. מציע, אשר הוא ו/או הצעתו  
יעמדו הת  לא  תובא  בכל  ולא  הסף  על  תיפסל  הצעתו  להלן,  זה  בסעיף  המפורטים  נאים 

 לדיון:
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או תאגיד רשום כדין בישראל שראל  ד אזרח ימשפטית אחת, יחי שיותהמציע הוא אי 3.1
   ות במשותף, למעט האמור במפורש להלן(.)לא תתאפשר הגשת הצע 

 לצורך הוכחת האמור יש לצרף תעודת התאגדות על שם המציע.
 

מוכח ביישום, התקנה, והטמעה של מערכות שכר, משאבי אנוש ונוכחות    סיוןני  בעל 3.2
מ  5ור  עב לפח קומי רשויות  ציבוריים  /תאגידים  שאש  ותות  מהרשויות ר  כ"א  ימשו 

לפחות  12במהלך   במהלך  חודשים  וזאת  האחרון    5,  למועד  עד  האחרונות  השנים 
 להגשת הצעות למכרז.  

פי למלא את  יש  הוכחת האמור  ניסלצורך  המציע במסמך  רוט     5לצרף    א4יונו של 
  .שפורטו המלצות חתומות על ידי המזמינים כפי

ן כי הגשת המלצה בנוסח שונה  עלולה  וייצ  .ב4ומסומן  לץ מצורף  לצה מוממח הנוס
 .  לגרום להפחתת ניקוד בהתאם לשיקול דעת ועדת מכרזים או מי מטעמה

 
 

ל 3.3 שכר  לשלם  החוק,  בדרישות  לעמוד  המציע  לפחות    עובדים על  מינימום  שכר  ע"פ 
 ולבצע הפרשות סוציאליות עפ"י חוק. 

 את המסמכים הבאים:  צרף יש לחת האמור לצורך הוכ
 
יע ושל בעלי השליטה בו בדבר קיום חובות המציע בעניין תב של המצ כיר בתצה-

וההסכמים   צווי ההרחבה  דיני העבודה,  עובדים, לפי  זכויות  הקיבוציים  שמירת 
ה  על  כהחלים  כמפורט מציע  השירותים  או  העבודה  אספקת  לצורך  מעסיק 

 . למסמכי המכרזג 4במסמך 
רו"ח- שילם  על    אישור  שהמציע  לעובדכך  עפשכר  לפחות ים  מינימום  שכר  "י 

 למסמכי המכרז.  ד4במסמך כמפורט עפ"י חוק  ומבצע והפרשות סוציאליות
הרשעה- והעדר  מינימום  שכר  זרים,  עובדים  העסקת  לענין  ת  פלילי  תצהיר 

 המכרז. למסמכי  ה4במסמך כמפורט 
 

 ים:עובדה על זכויות התנאים לדחיית ההצעה בשל אי שמיר 
 

  2תי עבירות כאמור בסעיף  יטה בו הורשע ביותר משי השלהמציע או מי מבעל .1
ב )ב( לחוק עסקאות גופים ציבורים ואם הורשע מי מהם ביותר משתי עבירות  

 .  אחרונהולא חלפה שנה ממועד ההרשעה ה
 

ידי גזבר עבודה שמונה ל 2   5פי סעיף  . המציע או מי בעלי השליטה בו נקנסו על 
העלחו התשמ"וק  המנהליות,  האחרון  ב  1985-בירות  למועד  שקדמה  שנה 

 להגשת ההצעות במכרז ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה; 
 

 
הנדרש 3.4 הכספיים  המשאבים  את  להעמיד  יכולת  בעל  להיות  המציע  למת על  ן  ים 

 השירותים/ביצוע העבודות. 
החשב לספרי  בהתאם  המציע,  של  העסקי  לכלהמחזור  שלו,  מהשנים   אחת  ונות 

לא  (  שקלים)מיליון     1,000,000עולה על  ה    2020-ו  2021בר  בדצמ  31שהסתיימו ביום  
 כולל מע"מ 
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המציע יצרף להצעתו אישור רואה חשבון  לאישור האמור בס"ק זה בנוסח המצורף 
 .ו4כנספח ומן י המכרז ומסנאלת

 
מותנ 3.5 בלתי  אוטונומית  בנקאית  ערבות  להצעתו  צירף  המוהמציע  לפקודת  עצה  ית 

כשהיא צמודה למדד  (,  קלים בלבדאלפים ש  עתשב  ם:₪  )במילי   7,000בסכום של  
לצרכן חודש     המחירים  מדד  יהיה  היסודי  המדד  ביום    2022  אוגוסט  כאשר  הידוע 

ואשר תהייה בתוקף חובב  ות  נא  תתעשייתיצה המקומית  לפקודת המוע  15/09/2022
   "(.  ערבות ההשתתפותלהלן: " 2023/331/0עד 

צירף   בנקאית להצעהמציע  ערבות  ל  תו  בכמפורט  לתנאי המכרז  עיל  נוסח המצורף 
 במסמכי המכרז. 5ומסומן כמסמך 

 וצעת על ידצרים למערכת המווזכויות יו המציע הינו בעל זכויות קניין  3.6

 .ט4כנספח י המכרז ומסומן בנוסח המצורף לתנאעל מה חתיהמציע יצרף להצעתו       
הינ 3.7 כי  מאשר  המהמציע  בכל  עומד  זה  המצורף    –הטכני  פרט  ו  בנוסח למכרז 

 . 7ומן כמסמך ומסהמצורף 
 

 המציע רכש את מסמכי המכרז. 3.8
 

 מסמכים שיש לצרף להצעה: 4
 

 .  1976 -בוריים, התשל"ו  חוק עסקאות גופים ציל 2  לפי סעיף  אישור תקף 4.1
 
 . אישור ביטוחי 4.2

 
 י. כל מסמך המצורף למסמכי המכרז הטעון השלמה או מילו 4.3
 
 כרז.סמכי המ שת מקבלה על רכי 4.4

 
 ההצעה 5

 
בכל סעיף וסעיף ובסיכום כתב הכמויות ובהתאם    הצעת המחיריע תצוין  המצ  הצעת 5.1

 להוראות הקבועות להלן.  
 

 בלבד.  ( בעט7ך  מסמל בהצעת המשתתף )יע תוגש עהמצ הצעת 5.2
 
 . בהצעת המחירהמחירים הנדרשים על ידו המציע ינקוב בהצעתו את  5.3

 
ר ת או נופלות בשיעוודות. הצעות העולוצוע העבלבי  ומדןכי למועצה אמובהר בזאת   5.4

וועדת המכרזים  נ והכל בהתאם לשיקול דעת  יכר ממחירי האומדן עלולות להיפסל 
 עצה.של המו

 
ו 5.5 תוגההצעה  כאמור  מסמכיה  עותקיםכל  בשני  העתק. ש  ואחד  מקור  אחד  יש    , 

 ועדים לכך. לחתום על כל מסמכי המכרז, בשולי כל דף ובמקומות המי
 

ימים לכל המאוחר מיום שיתבקש לעשות כן    15ך  חיל בביצוע בתומכרז יתבכה  הזו 5.6
 . חתום על ידי המועצה הסכםעל ידי המועצה אולם לא לפני קבלת  

 
  

 התוקף הצע 6
בתוקף   תהא  של  תלההצעה  ועשרים)  120קופה  להגשת מאה  האחרון  מהמועד  ימים   )

 הצעות במכרז. 
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 הוצאות המכרז  7
רז כמכרז ובהשתתפות במ כות בהכנת ההצעה לא, הכרושהו  ן וסוג ת, מכל מי כל ההוצאו

 תחולנה על המשתתף. 
 
 
   הבהרות ושינויים 8

 

רשא.  8.1 יהיו  לההמציעים  במסמכים  הקבע  למועד  עד  בכתב  שאלותיהם  את  י  עלות 
 והמועצה תשיב לשאלות בכתב. ז המכר

 :ולאו כל הפרטיםע"ג טבלה כדלהלן בה ימ wordהשאלות תוגשנה בקובץ 
המסמך או הנספח   מס"ד

חסת  אליו מתיי 
 ההבהרה

פרק וסעיף 
 רלבנטיים 

 נוסח השאלה 

    
 

הבהרות המועצה כפי שנשלחו למשתתפים  את  מובהר, כי על המציע לצרף להצעתו  
חת שכשהוא  ההבהרות  כי  יודגש  ספק  הסר  למען  ידו.  על  יהיו ום  המועצה  נתנה 

   המשתתפים. חלק מתנאי המכרז, ויחייבו את 
 

להאריך את    ועד האחרון להגשת הצעות למכרז,ית, בכל עת, קודם למשאה רצועהמ .8.2
באמצעות פרסום בעיתונות    תהיה   המועד להגשת ההצעות )הודעה על הארכת המועד

ב ש  מיילאו  חולמציעים  את  להכניס  רכשו  ו/או  פרטיהם(  את  והותירו  המכרז  ברת 
ביוזמ המכרז,  במסמכי  ותיקונים  בתשובשינויים  או  לשתה  האלוה  פים.  תמשתת 

והת ויהוו  השינויים  בכתב  ייעשו  כאמור,  המכרז  יקונים  מתנאי  נפרד  בלתי  חלק 
כ  של  לידיעתם  ה ויובאו,  השונים  תפמשתל  והמציעים  הפוטנציאלים/  ולידיעת  ים 

 . ייל לפי הכתובות שנמסרו על ידבמ
 

 ביטוח: 

)יעתו  המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצ .8.3         כה בחר כזותתקבל 
כפי הנדרש במכרז ללא כל שינוי  מועצה את אישור קיום ביטוחים  במכרז( ימציא ל

 ת הבהרה או הליך אחר בטרם הגשת המכרז.  ך שאלבתוכנם אלא אם אושר בהלי 

 

ר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו בהמו .8.4
עם חברת תביט  ועל חשבונו  לבוח האם  ואת המשמדכנ  טחוסכים  במכרז  עויות  רש 

שיש    ביטוחי העומד לרשותו לדרישות המועצה, ככלהכספיות של התאמת הכיסוי ה
 כאלה. 

 

 ן הסר ספק מובהר בזאת:למע .8.5

ל כי איןמציע שהצעתו תתקבל  יוכל לטעון  כיסוי הביטוח    א  ביכולתו להתאים את 
כיסו את  להתאים  ביטוח מסרבת  חברת  הבו/או  שלוי  כי  /ורז  במכלנדרש    יטוח  או 

 עצה לא נלקחו בחשבון בהצעתו. מת כיסוי הביטוח שלו לדרישות המו עלויות התא
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ול  .8.6 תתקבל  שהצעתו  יתא מציע  המועצה,  א  לדרישות  שלו  הביטוח  כיסויי  את  ים 
לחלט את הערבות שהגיש, לבצע    מורה למועצה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי,ש

דרך חוקית    כן לנקוט נגדו בכלונו  שבו חר על חדי ספק אעל יאת הנדרש במכרז זה  
ע  ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו לה מעצם אי עמידת המציהעומדת לרשותה לדרוש  

 חייבות זו כלפיה. בהת
 

 שמירת זכויות      9
 

במסמכי המכרז מכל סוג שהוא הינן של המועצה. רכישת מסמכי המכרז    כויותכל הז 9.1
ת כל  א יהיו רשאים לעשולרז  במכשתתפים  בהם והמ  ויותאינה מקנה לרוכש כל זכ 

 רך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.שימוש במסמכי המכרז אלא לצו
 
 

בתוצאות   9.2 לראות  עבודות  מכרז  אין  להזמין  המועצה  של  התחייבות  משום  זה 
וא במכרז  כזוכים  שיקבע/ו  או המציעים  כדי  מהמציע  במכרז  הזוכה/ים  בקביעת  ין 

מנת עבודות  ת בהיקף כלשהו. הז ורויתקשזכות להזוכה/ים  ו כ/להעניק למי  שנקבע
 דעתה הבלעדי והמוחלט של המועצה.נתונה בכל עת לשיקול 

 
בקבלת    עבודות על ידי המועצה על פי תוצאות מכרז זה זמנת  בכל מקרה מותנית ה 9.3

 אישור ראש המועצה. 
 

כרז  ם במהמועצה תהא רשאית לבחור מציע אחד או יותר ואף לאכוף על המשתתפ/י 9.4
שיקבהמסג בנכזוכיםעו  רת  הצעות  הגשת  מחיר  ,  הצעות  שנקבו  והל  כשהמחירים 

וה המקסימאליים  המחירים  יהיו   במכרז  בהצעתם  רשאים    זוכים המציעים  יהיו 
ימאליים שנקבו, במקרה של נוהל הצעות מחיר לתת הצעה בגבולות המחירים המקס

על הפרק  מת ביצוע העבודה  העומדת  ה  את ההצע ה שייתן  הזוכזמין המועצה את 
 ה ביותר.    כ נמוה

 
 

 הצעה ת ההגש 10
להגיש   יש  ההצעות  קיי )את  און  דיסק  גבי  על  למקור  זהה  העתק   + מודפס    מקור 

ציון  א   טפהבמע( נושאת  מזהים,  סימנים  ללא  וחתומה  פומבי  טומה    18/2022    המכרז 
 –הלן  ק )לבדיו       12:00בשעה    10/2022/24ליום  ולהכניסה אישית )לא לשלוח בדואר( עד  

 כרזים שבמשרדי המועצה. בת המ( בתיון להגשת הצעותחרהא המועד
 

 על הסף.יפסל האחרון להגשת הצעות לא תידון ותהצעה שתוגש לאחר המועד  
 

 בחינת ההצעות  11
א להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי  מועצה תהא רשאית לועדת המכרזים של ה 11.1

  ינה ז או שאנאי המכרת לתסבירה  בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר התייחסו
ההצעה כדבעי. מחיר  שלדעת ועדת המכרזים, מונע הערכת  רה וברורה באופן,  יבה

 עה. בלתי סביר עלול לגרום לפסילת ההצ
 

הצעות את אמינותו וכושרו של  ועדת המכרזים רשאית לבחון במסגרת בחינת ה  11.2
לבצע   עם  המשתתף  המועצה  של  ניסיונה  פי  על  לרבות  המוצע  החוזה  את 

מ  שתתףהמ כי בעבר.  כאמורו יסילנ  ובהר  שלילי  עבר  שיהיה    ן  יכול  המציע  עם 
 בדחיית ההצעה. משקל מכריע 
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מ 11.3 השלמת  אי  ו/או  מחיר  הצעת  הגשת  האי  או  קום  שינוי  כל  ו/או  מילוי  טעון 
ם, בין על ידי שינוי  ו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהתוספת שייעש

במכ ובין  המסמכים  בגוף  תוספת  לאו  או  תב  דרךוואי  לגרום  ערת  אח  בכל  לול 
 ההצעה. לפסילת 

 
או   11.4 מכל אחד מהמשתתפים  דעתה הבלעדי,  שיקול  לפי  לדרוש,  המועצה רשאית 

או להשלים מידע  או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו//טים ומחלקם פר
איש ו/או  המלצות  ו/או  לניסיונו  חסר  הקשור  בכל  לרבות  דקלרטיביים,  ורים 

הויכולתו   ושל  על  משתתף,  ו/אח לב  מנתזאת  המשתתף,  חוסנו הכלכלי,  ון את  ו 
ניסיונו המ עו/או  לרבות  שיקוליה, כאמור,  במסגרת  והצעתו  ו/או    מידתו קצועי, 

 בתנאי הסף להשתתפות במכרז שפורטו  לעיל. 
 

ועדת המכרזים לבחון את אמינותו, כושרו   11.5 לגרוע מהאמור מסמכותה של  מבלי 
כאמ המציע  של  לוניסיונו  תקבעור  מ  עיל  ב אים  כרז ועדת  הזוכות  ההצעות  ין  ת 

המציע   שנקב  המחיר  פי  על  כמפורט  היתר  המכרז  נשוא  מהעבודות  אחת  לכל 
 6מך סמ-צעת המשתתףבה

 
יצוע עבודות כפי שיהיו מעת לעת או  המועצה תפנה לזוכה שהצעתו זולה יותר לב 11.6

המוע  תבצע כי  מובהר,  לעיל  האמור  אף  על  הזוכים,  בין  תהתמחרות  הא  צה 
השלישוהז  עם  להתקשר  רשאית )או  השני  לכלל  כה  הגיעה  אם  הלאה(  וכן  י 
לשביעות  שרות  כי הזוכה הראשון לא יוכל לבצע את העבודה נשוא ההתק  מסקנה 
 רצונה.  

 
 

 בחירת ההצעה הזוכה 12
כך ש  אחת כל     %45ממשקלה,    %55מחיר ההצעה המשוקללת יהווה  מההצעות תנוקד 

 והצעתו.ציע הנותרים יינתנו  לאיכות המ 
 
 

 חנה בשלושה שלבים:יבת תההצעו
 

 תבחן ועדת המכרזים את עמידת המציעים בתנאי הסף.  בשלב ראשון 12.1
 

שני   12.2 ההצעותבשלב  ועדה  ות  הכשר  תיבחנה  באמצעות  הסף  בתנאי  והעומדות 
 פי הפרמטרים הבאים: עית של המועצה , הועדה תבחן המציע על  מקצו

 
הניקוד  הקריטריון

 המירבי 
 ריטריון ת הקאופן בחינ

תף ניסיון ביישום,  ומיות להם למשתמספר רשויות מק  5 י צוע מק ניסיון
התקנה, והטמעה של מערכות שכר, משאבי אנוש ונוכחות 

  השנים האחרונות עד למועד האחרון להגשת  5 במהלך
  12אשר שימשו כ"א מהרשויות במהלך   הצעות למכרז

 : חודשים לפחות

 נקודות  2רשויות=   6-8

 ת נקודו  3 יות=רשו 9-11

 נקודות.  5ומעלה= ת  ויורש 12

מובהר כי לצורך הוכחת רכיב זה, יש לפרט את הניסיון  * 
ת ו/או  המלצו ולצרף א'  4למסמך   2במתכונת סעיף  

ת הנדרשת במסגרת אסמכתאות מאותן רשויות מעבר לכמו 
 תנאי הסף. 
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ראיון  
התרשמות בפני  

צוות מקצועי  
 במועצה  

מקצ  40 צוות  תמנה  יבחן  ועי  המועצה  המצ אשר    ואתיע  את 
ע המוצעות  יהתוכנות  להלן:  ל  כמפורט  המכרז,  במסגרת  דו 

עצה. כל מציע יגיע למשרדי המועצה בתאריך שיקבע ע"י המו 
יוקצו  ל מציע  ה  60כל  יתבקש  במסגרתן  להציג  דקות,  מציע 

 ועי . את יכולותיו בפני הצוות המקצ
יוכל המציע להציג את ת  5ביום הנבחר  במשך    מצית דקות 

מכן  ות  הצובפני    מערכותיו ולאחר  אחד  המקצועי  כל  יקבל 
 :מהמציעים דף ובו 

  4דרישת המועצה להצגה ספציפית של דרישות המועצה ובו  
להציג    ם /דוחות / תהליכים אותם יצטרכו המציעיםתרחישי

 בפני הצוות המקצועי . 
בתום המצגות יקבע הצוות המקצועי את הניקוד לסעיף זה 

הת ע"פ  הרשמווזאת  הצוות  תוכנות  כולמי  מקצועית  ות 
 כפי שיוצגו בפניו. המציעים 

 
להציג   המציעים  ידרשו  אותם  התרחישים  ספק,  הסר  למען 

 יעים. כל המציהיו אחידים ל
 

ל ולהגיע  מראש  להיערך  המציעים  גורמים  על  עם  מצגת 
בקיאים ובעלי ניסיון להפעלת המערכות  מקצועיים מטעמם ה

ציג  לה  ולתאי יכ  טענה בדברשמע  המוצעות ע"י המציע. לא ת 
הבקיא    דרות של גורם רלבנטי מטעם המציענתונים עקב היע

 בתוכנות.  
 

 

הפחות   לכל  לקבל  המשתתף  )להלן:    קודותנ   36על  האיכות  במרכיב 
מיני" איכות  משתתף מאליניקוד  המכרז.  של  ג'  לשלב  לעבור  מנת  על   )"  

 ו תיפסל.  הצעת  -אשר לא יקבל את ניקוד האיכות המינימאלי הנדרש
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ההצעות     ישיל הש  בשלב 12.3 הבאיםישוקללו  המבחנים  ההצעה  לפי  מחיר   :

נתנו לאיכות  יירים  הנות  45%ממשקלה,  55%המשוקללת לביצוע העבודות יהווה 
 לעיל לאמות המידה בהתאם 

 
 ניקוד ההצעות 12.4

 
 מחיר 

  
תקבל את מלוא הניקוד בסעיף    הצעת המחיר הכשרה המשוקללת הזולה ביותר

   נקודות(, 55)  המחיר
 

 ליה עפ"י החישוב הבא: צעות תדורגנה יחסית  אהה שאר
 
 

 Aמחיר ההצעה המשוקללת הזולה ביותר = 
 

 Bמחיר ההצעה הנבחנת = 
 

 Cון ההצעה הנבחנת ברכיב המחיר =צי 
 

 *55 C=    
 
 
 

  12.3ף  בהתאם לסעי ( בצירוף ניקוד האיכותCה"כ ניקוד ההצעה=ניקוד הצעת המחיר )ס
 לעיל  

 
 

א  עצההמו 12.5 לקבוע  מתחייבת  האינה  כל  או  ביותר  הזולה  ההצעה  שהיא  ת  צעה 
גלו בה  ההצעה  תהיה  שתיבחר  ההצעה  הזוכה,  מיכהצעה   היתרונות  מים  רב 

 למועצה. 
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 פגמים במכרז  13
 

המכרז  ע  קב 13.1 בהליכי  או  ועדת המכרזים  יסודי בהחלטת  פגם  נפל  כי  בית משפט 
ה מציע אחר, יהא  זכ  ומוז ובמקמציע במכרזכה  האחרים וכתוצאה מפגם זה לא  

אי  זכ עקב  מהמועצה,  לקבל  המציע  הוצאות  אי  עבור  פיצויים  ורק  אך  זכייתו, 
שהו במוכחות  המכרז  בפועל  ציא  טפסי  ורכישת  הבנקאית  הערבות  ובלבד  גין 

שקלים חדשים(. פרט לפיצויים אלה לא יהיה   אלפיים)  ₪ 2,000שאלו לא יעלו על  
וח, אשר נגרמו לו  הפסדים או אבדן רו  ות,וצאבגין ה צוי אחר,  ל פיזכאי המציע לכ
מוחלט  ום בהליכי המכרז והוא מוותר ומוחל בוויתור סופי  ה מפגלטענתו, כתוצא 

 פסדים או אבדן רווח כאמור. על כל תביעה ו/או טענה בגין הוצאות, ה
 

בהלי 13.2 או  ועדת המכרזים  בהחלטת  יסודי  פגם  נפל  כי  בית משפט מוסמך  כי  קבע 
לא מציע אחר שהיה זכאי לכך,  פגם זה זכה המציע וה מ וצאים וכת מכרז האחר ה

שזכה,  מתח המציע  ל ייב  בהתאם  לפעול  המועצה,  הודעת  עם  וראות  המיד 
עפ"י   עבודתו  את   להפסיק  לרבות  המכרז  המועצה  עפ"י  עמו  שנחתם  החוזה 

ל  למועצה  לזכות  ולאפשר  היה  שאמור  למציע  העבודה  ביצוע  המשך  את  מסור 
 ט המוסמך.משפת היעת ביז עפ"י קבבמכר

 
תשלם המועצה למציע דבר זולת התמורה עבור העבודה שביצע  זה, לא  במקרה כ

יינה כל  קת העבודה, בכפוף לתנאי החוזה, ולמציע לא תהסעד           למועד הפ
שהוא כלפי המועצה ו/או מי מטעמה, בכל  תביעות או טענות או דרישות מכל סוג  

למכרז, ניהולו,אופ  הקשור  ב הזכיי  ן  וה  עםו  בקשר  וכן  שנכרת    כיו"ב,  החוזה 
    ר עם כל חוזה אחר שיחתם ע"י המועצה בקשר עם מכרז זה.בעקבותיו ו/או בקש

               
 גודלו או ביצוע חלקי  ביטול המכרז, פיצולו, שינוי  14

 
רשאית   14.1 המכרז,  נשוא  העבודות  לכל  הצעה  לתת  המציע  מחובת  לגרוע  מבלי 

שיקל   המועצה לדעתול  פי  והמוחלט  הבלעדי  או  ה  שלב  בכל  המכרז  את  בטל 
 עבודות בלבד . לזוכה לביצוע חלק מן הלמסור 

 
 

מח  14.2 לגרוע  המכרז, ומבלי  נשוא  העבודות  לכל  הצעה  לתת  המציע  רשאית    בת 
שלבים  המועצה למספר  העבודות  פיצול  על  בין    להחליט  הזכיה  את  לפצל  או 

טין היקף העבודה או  ה זכות להגדיל או  להקתהימועצה  כן ל-כמו   עים.מספר מצי
הצעת  בהכמויות בכל שיעור שהוא. במקרים אלו לא ישתנו מחירי היחידה     את

טענו כל  לא תהיינה  לספק  הזוכה.  ביצוע האמור  המציע  עקב  המועצה  כלפי   ת  
 . בסעיף זה

 
לבצע    של הזוכה  ובתוהחליטה המועצה כאמור לעיל, לא יהא בכך כדי לפגוע בח 14.3

עפ  העבודות   את ביצוען,  את  לו  למסור  בתאומים    "י שהוחלט  המקורית  הצעתו 
 ניין. עובשינויים המחויבים עפ"י ה 
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המוע 14.4 כי  במפורש  בזאת  ומודגש  הזכות  מובהר  את  במפורש  לעצמה  שומרת  צה 
בהתא  בצעל במכרז  הכלולות  מהכמויות  ו/או  מהעבודות  למחלק  גבלות  ם 

נשוא המכר  המועצה שומרת לעצמהה.  של  ציביותהתק ז  הזכות, לבצע העבודות 
המציע את  ולחייב  בלבד  מהעבודות  חלק  להשלים  את    בשלבים,  לבצע  הזוכה 

שימ לאחר  רק  העבודות  ויתרת  כן,  כמו  העבודות.  להשלמת  התקציבים  על  צאו 
ח לבצע   הזכות,  את  לעצמה  המועצה  שומרת   בחוזה,  האמור  ב אף  לבד  לק 

נשמהעבו ביצהמכוא  דות  שהפסקת  מבלי  ממנה  רז  חלק  ביטול  או  העבודה  וע 
ע הזוכה מוותר  יייבו את המועצה בתשלום פיצוי מכל סוג שהוא לספק והמציח

הכרוך  יעה ו/או טענה מכל סוג שהוא בכל הקשור ובזאת על כל דרישה ו/או תב
 בביצוע חלק מהעבודות נשוא המכרז. 

 
כ 14.5 המועצה  תחליט  לבצע   אמור אם  כל   שלא  לחתום  בודהע  את  שלא  ו/או  על  ות 

כ  החוזה  במכרז  לזוכה  או  במכרז  למשתתפים  תהיה  לא  כלל,  לבצעו  לא    ל ו/או 
ש סוג  מכל  טענה  ו/או  דרישה  ו/או  הערבות  תביעה  בגין  ההוצאות  למעט  הוא 

          ורכישת טפסי המכרז כאמור  לעיל שתוחזרנה לזוכה במכרז בלבד.  הבנקאית 
 

             
 מותירות, שגיאות ואי התאתס 15

 
מייל   15.1 באמצעות  לפנות  המציע  על  המכרז,  במסמכי  בהירות  אי  של  במקרה 

 להבהרות אל המועצה.           בדרישה 
 

התאמות או במקרה של ספק כל שהוא  -סתירות, שגיאות, איע ימצא  אם המצי 15.2
על כו להבקשר למובן  של סעיף או פרט כלשהוא, עלי ב או  בכתצה  ך למועודיע 

 . mihrazim@neho.org.ilבמייל 
 

המועצה   15.3 שתיתן  מבההבהרות  אינה  המועצה  מחייבות.  יהיו  במייל  חויבת  כתב 
 פרשנות או הסבר שיינתן בעל פה. בכל 

 
  אשר שמטה,  וספת או האו תאין לבצע שינוי כלשהו במסמכי המכרז. כל שינוי   15.4

ע"י המציע במסמכיע לגבישו  כל הסתייגות  או  או י המכרז  ע"י שינוי  בין  הם, 
ובין במכתב לו אי או בכל דרך אחרת בין בטרם הוכרז  ותוספת בגוף המסמכים 

"השינוי"(,כזו )להלן:  הכרזתו  לאחר  ובין  את   כה  לפסול  זכות  למועצה  יקנו 
השינוי, וזאת  מ   עלםן, להתו לחילופיה, אההצעה על הסף ו/או לבטל את הזכיי

העפ"י   של  והמוחלט  הבלעדי  דעתה  נספחי שיקול  לרבות  הינו  האמור  רשות. 
ת המועצה  פח אישור הביטוח. אין ולא יראו בהתנהלוסהמכרז והחוזה ולרבות נ

ול אחר  שלב  בכל  או  ההצעה  וחתימת  בשלב  הזוכה  המציע  בחירת  לאחר  רבות 
 ו. י כלשהיצוע שינור לבהסכם עמו כהסכמה או אישו

 
 יר שני והשבת ערבויות הגשה כרז, חתימת החוזה, כשהודעה בדבר תוצאות המ 16

 
בהו 16.1 זכייתו  דבר  לזוכה  תודיע  )להלן  דהמועצה  לו  שתשלח  בכתב  הודעת    –עה 

 (. הזכייה
 

הסכמי   16.2 על  לחתום  במכרז  הזוכה  על  ההתקשרות,  להשתכללות  כתנאי 
הזכייה  עת  הודקבלת    יום מיום  עשר()ארבעה    14ההתקשרות מול המועצה בתוך  

ל המסמכים הנדרשים על פי  עצה את ההסכמים החתומים בצרוף כולהמציא למו
נס  לרבות  אלה,  אישהסכמים  מכל  ופח  מקור  עותקי  )בשני  ביטוחים  קיום  ר 

יד מ ועל  המבטחת  ידי  על  חתומים  כשהם  ערבות  סמך(  וכן  הזוכה  המציע  י 
להביצוע.   יימסר  ביטוחים  קיום  האישור  לפי   10פחות  כל  על  החת ני  מים  ימה 

 ר המועצה בכתב במעמד חתימת החוזה.פוף לאישוהחוזה או בכ
 

mailto:mihrazim@neho.org.il
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התחייבויותיו כאמור   16.3 אחר  הזוכה  מילא  עמד  ל לא  כמי שלא  הזוכה  ייחשב  עיל, 
הצעת ר אחר  תהייה  והמועצה  תבוטל  במכרז  זכייתו  חילוט  ו,  על  להורות  שאית 

 ערבות ההגשה בשל כך.  
 

בז מוותר  באהמשתתף  בלתי  ה  עופן  כחוזר  טל  ול  דרישה  ו/או  תביעה  ו  א/ענה 
 בעניין חילוט ערבות ההגשה בנסיבות אלה. 

 
חיי 16.4 לא  אך  רשאית,  תהא  המכרזים  ההצעה  בועדת  בחירת  במעמד  להכריז  ת, 

גם   על  הזוכה  ויוכרז  ככל  שני,  כשיר  שני.  כשיר  יוכרז  על  המכרזים,  ועדת  ידי 
סיבה   מכל  בו,  מקרה  בכל  במכרז  ימלאשהיאכזוכה  לא  אחר    כרזבמ  הזוכה  , 

 כאמור בהוראות סעיף זה. התחייבויותיו 
 

הודעה 16.5 המציעים  יתר  לכל  תמסור  המועצה  זה,  סעיף  להוראות  על    כפוף  בכתב 
 ות ההגשה המוחזרת, כפי שיפורט להלן: דחיית הצעותיהם אליה תצורף ערב

 
  תושב לו ערבות ההגשה לאחר המצאת כלל המסמכים    –  הזוכה במכרז  16.5.1

הדרוהנ ביטוחיםות  לרב ושים,  ספחים  קיום  ביצוע,     אישור  וערבות 
ה לתנאי  אשר  בהתאם  הזכייה  בהודעה  וכאמור  ההתקשרות  סכם 

 לו.  תימסר  
 

שניכ  16.5.2 הש  –  שיר  לאחר  ההגשה  ערבות  לו  התקשרות  תושב  למת 
מכרז. לחילופין, ערבות ההגשה תושב לכשיר שני  המועצה עם  הזוכה ב

מקרה   תשכלבו  בכל  ההלא  עם ל  תוך  כרזבמ  הזוכה  תקשרות   ,15  
עש ע)חמישה  הודעה  לו  שנמסרה  מיום  ימים  לאחר   ר(  ורק  כך  ל 

הדרושים,   הנספחים  המסמכים  כלל  קיום  להמצאת  אישור  רבות 
ביצוע, וערבות  וכאמור    ביטוחים  ההתקשרות  הסכם   לתנאי  בהתאם 

 ודעה אשר תימסר לו. בה
 

מסמ 16.6 פי  על  בהתחייבויותיו  יעמוד  שלא  הזוכה  תהאכי  רהמועצ  מכרז,  ת  שאיה 
ב הזכייה  את  לזוכלבטל  בכתב  בהודעה  ידי  מכרז  על  שייקבע  בתאריך  החל  ה, 

 לגרוע מזכויות המועצה על פי כל דין.  המועצה בהודעה. אין בסעיף זה כדי
 

לי לגרוע  מהאמור לעיל, תהא המועצה רשאית לבטל את הזכייה במכרז גם  במ 16.7
 במקרים הבאים:

 
המועצה 16.5.3 בידי  להנהוכ  שיש   , דעתחות  אחר כי  ה,  חת  אדם  או    הזוכה 

מו  נתן או הציע שוחד מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר  טעמ
 עם הזכייה  במכרז. 

 
שני בהת 16.5.4 הזוכה  של  כלשהי  הצהרה  כי  למועצה  אינה  רר  במכרז  תנה 

ג לא  שהזוכה  או  לדעת  נכונה.   אשר,  מהותית  עובדה  למועצה  ילה 
 רז. במככזוכה ל קביעתו יע עהמועצה, היה בה  כדי להשפ 

 
עיקול/ים   16.5.5 הזוכה,    הוטל/ו  נכסי  לדעת  על  אשר  חלקם,  או  כולם 

של יכולתו  על  להשפיע  כדי  /הם  בו  יש   את    המועצה  לבצע  הזוכה 
המכרז,   במסגרת   הוסר/ו  העבודות  לא  האמור/ים  והעיקול/ים 

 ימים ממועד  ביצעו/ם.  30תוך   לחלוטין
 

חל 16.5.6 או  כולם  הזוכה,  לנכסי  כמונה  נכסיםקם  או  קבואו  זמני    ונס  ע 
או זמני  והמינ   מפרק   תוך  קבוע  בוטל  לא  כאמור,  ממועד    60וי  יום 

 קביעתו. 
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הועברה   16.5.7 כי  למועצה  הסכמה    25%התברר  ללא  בזוכה  מהשליטה 
 של המועצה.   מראש  ובכתב 

 
 סודיות ההצעה וזכות העיון במסמכי המכרז  17

ש  .  17.1 כשירים  למציעים  תאפשר  המכרזים  זועדת  במכרז,לא  וקול רוט בפ  לעיין  כו 
להוראות הדין ]תקנות    בהתאםההצעה הזוכה, כל זאת    ובמסמכיועדת המכרזים  

 המידע[.  העיריות )מכרזים( וחוק חופש
 

כ.  17.2 הצעתו,  כי  הסבור  סודמציע  כוללת  חלקה,  או  סודות  ולה  ו/או  מסחריים  ות 
)להלן   הסודיים  –עסקיים  בההחלקים  לאפשר  אין  שלדעתו  עי(,  למציעים  ם  ון 

 : כדלקמןרזים על ההצעה הזוכה, ינהג ת המכרז, לאחר הכרזת ועדבמכים האחר
 

 
הס 17.2.1 החלקים  מהם  בהצעתו  במפורש  יציין  וסימן  והמציע  דיים 

 י. אותם   באופן ברור וחד משמע
 

מציע שלא סימן את אותם חלקים סודיים בהצעתו, תראהו ועדת    17.2.2
  ציעים  לעיון המ  צעתוהמכרזים כמי שהסכים ללא סייג למסירת ה

כזחריהא ויוכרז  במידה  אם,  בהצעתו  שסימן  מציע  במכרז.  ת  וכה 
, ללא  םשהסכי  אותם  חלקים סודיים, תראהו ועדת המכרזים כמי

זו שלא  חלקים  אותם  למסירת  לעיון  סייג,   סודיים  כחלקים  מנו 
 ים, במידה ויוכרז כזוכה במכרז.  המציעים  האחר 

 
יראוהו  דייםסימן המציע בהצעתו חלקים סו 17.2.3 ללא  ם,  סכיכמי שה , 

אותם   כי  אשרסייג,  סודיים    חלקים  כחלקים  בהצעתו  סומנו 
המשתת של  בהצעותיהם  גם  סודיים  חלקים   ים  פמהווהים 

המכרזים ועדת   תראהו  ולפיכך,  על    האחרים  מראש  שויתר  שמי 
 אלה של המציעים  האחרים. זכות העיון בחלקים 

 
הדעת  17.2.4 שיקול  כי  יודגש,  ספק  הסר  זכבדב  למען  היקף  העי ר  ון  ות 

 . עדת המכרזיםור  נתון בלעדית לו כאמ
 

 התחייבויות והצהרות הזוכה במכרז  18
כי   18.1 מתחייב  ימים  ע)ארבעה    14תוך  הזוכה  הזכייה  שר(  הודעת  מסירת  ממועד 

ההסכםכאמ על  המועצה  עם  יחתום  כל    ור,  את  לה  וימציא  המצ"ב  בנוסח 
להו בהתאם  ההסכם  פי  על  הנדרשים  לרבות ראותהאישורים    ום חת  אישור  יה, 

מאםעותקי  2)  ותקף לעסוק    חברתת  (  ישראל  מדינת  של  רישיון  בעל  ביטוח 
זה על דבר קי מם של ביטוחי ספק בנוסח המצורף  ובביטוחים הנדרשים במכרז 

כמפורט בגוף ההסכם. ההצעה מהווה חלק בלתי נפרד מן    רבות ביצועעולהסכם  
בעקבו בה  שנעשו  להפחתות  בכפוף  משההסכם,  עםת  ומתן  ות  מרל  . הזוכה  א 

זה,   בסעיף  יימסהרשום  ביטוחים  קיום  הפחות  אישור  לכל  לפני    10ר  ימים 
 החתימה על החוזה.  

 
מל 18.2 הזוכה  האמורחנמנע  המועד  עד  המועצה  עם  ההסכם  על  ו/או    תום  לעיל 

דלעי ולחתום  להמציא איזה מהאישורים  זכייתו  ל, תהא המועצה רשאית לבטל 
, או  או כל מציע אחרוכה  הז   צעתלאחר הו מדורגת  הצעתעל ההסכם עם המציע ש

את   לחלט  ו/או  המועצה  של  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי  והכל  המכרז,  את  לבטל 
לזהערבויות,   שתעמוד  אחרת  זכות  מכל  לגרוע  ומבלי  המציע,  את  כלפי  מועצה 

 דין. במקרה כזה, עפ"י כל 
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 שרות הספק עם קבלני משנה קתה 19

לה 19.1 רשאי  יהא  קבלני    תקשר הספק  וזרך  לצומשנה,  עם  השירותים,  את  ביצוע 
המשנה,   קבלני  עם  ההתקשרות  טרם  ובכתב  מראש  המזמין  לאישור  בכפוף 

ספק מודגש, כי  הבלעדי והמוחלט של המזמין. למען הסר    ו ובהתאם לשיקול דעת
על שהוצג  משנה  זה,    ידי -קבלן  חוזה  נשוא  המכרזי  ההליך  במסגרת  הספק 

ספק,  ידי ה-על  היה מוחלף א יז לק במכרמזכיית הספחלק  אותו כ   והמזמין אישר
 במקרה בו ניתן לכך אישור המזמין מראש ובכתב.   למעט

ושרו  ן אלו שהוצגו במסגרת המכרז והן אלו שאה  -הספק יוודא שקבלני המשנה   19.2
על  יקיימו את    -לך תקופת ההתקשרות בחוזה  ידי המזמין במה-)ככל שיאושרו( 

האמור גם את האמור  דר  ובגליהן,  לוונטיות א שר רההוראות הקבועות בחוזה א
 להלן.  18-ו  17בסעיפים 

ו/א 19.3 הספק,  של  משנה  קבלן  כל  לפסול  רשאי  יהיה  המזמין  כי  לדרוש    ויודגש, 
ן משנה מסוים בקשר עם השירותים, והכל  מהספק בכל עת להפסיק העסקת קבל
 עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המזמין. 

י 19.4 הספק  מקרה  בכל  כי  לכל  היה  יובהר,  נזקי  או  ו/  פעולות אחראי  ו/או  מחדלי 
המשנה קב קבלני    לני  עם  להתקשר  המזמין  ידי  על  לספק  שאושר  )ככל  מטעמו 

 משנה(. 

לעיל ישולמו   7 סעיף לומים הנובעים מחוזה זה בהתאם לאמור בשיודגש כי הת 19.5
לתשלום   בקשר  אחריות  כל  למזמין  תהיה  ולא  בלבד  הספק  לידי  המזמין  ע"י 

 הספק.  ליחסיו עם ו/אולקבלן המשנה  

הספק, ולרבות אנשי הצוות  ו גם לצד ג' כלשהו מטעם  כמ   -היו לקבלן משנה  י   לא 19.6
. מבלי לגרוע מהאמור, במקרה שהמזמין  ןזכויות כלשהן כלפי המזמי   -המקצועי  

כלי יחויב בתשלום  ו/או  ייתבע  ו/או  ג', ישפה הספק את המזמין  ידרש  שהו לצד 
 בגין כל הוצאותיו. 

 
       
        

 
 רב,בכבוד        
     
 ארז בדש         

 
 ראש המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב        
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 ם המציע עאישור מורשי חתימה מט  –  2מסמך 

 
 

 לכבוד 
 יתית נאות חובב המועצה המקומית תעשי

 נאות חובב 
 

 א.ג.נ., 
 

 אישור פרטי המציעהנדון:           
 
 

____ דין  עורך  הח"מ,  לבקשתו ____ אני   ,___  __                 ______________    ______ של 

 :( מאשר בחתימתי, כדלקמןהמציע –ח.פ./ח.צ./ת.ז. ______________ )להלן 

 
 מורשי החתימה של המציע במכרז הינם:  .1
 

 גב' / מר  _________________ ת.ז. ____________________ 
 

 ___________ ____ גב' / מר  _________________ ת.ז. _____
 

 ת.ז. ____________________ _________________   ר מ /גב' 
 

תחייבויותיו הצהרותיו  החתימתו המחייבת של המציע לכל דבר ועניין ולרבות, לצורך   .2
הינה החתימה המופיעה על גבי המכרז ובחוזה שבגדר מסמכי המכרז  ומצגיו במסמכי  

המציע  המצורפים  הצעת  המסמכים  ועל  למלהצ  למכרז  המציע  והעת  מה נחתיא  כרז 
 מור לעיל.  חתימה שלו כאבאמצעות מורשי ה 

 
 : להלן דוגמת החתימה והחותמת של המציע .3

 
 ___________________ ____________________________________ ________

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

 ההתאגדות שלו. 
 

 
   ___ ______      _____ ___ __________ 

   שם, מ.ר, חתימה וחותמת      ריך תא        
 
 
 

התאגדות של התאגיד המציע, אישור  ה ** במקרה של תאגיד, מצורף העתק מאומת של תעודת  
העתק מאומת של תזכיר ותקנון המציע וכן   בדבר בעלי מניות ובעלי שליטה במציע, עו"ד

 רות.  החב  תמצית מידע מועדכן מרשם
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 פרטי המציע  –  3 מסמך

 
במסההתייח  למלא סות  יש  "חברה",  אינו  והמציע  במידה  ל"חברה",  הינה  זה  מך 

ע )חברה / שותפות / ם לסוג האישיות המשפטית של המציא הפרטים במסמך זה בהת
 בשינויים המחויבים.  עוסק / אחר(

 
 : נתונים כלליים

 
        סוג האישיות המשפטית: 

 
        רה מציע:החבשם 

 
         רה/ת.ז.: בח' מס

 
         יסוד:  עדמו
 

          כתובת:
 

         מס' טלפון: 
 

         מס' פקס: 
 

        אר אלקטרוני: וכתובת ד
 

 . ____________  י המציע:  מספר עובד 
 

 :מנהלים ובעלי זכויות חתימה
 

תפקיד  מספר זהות שם משפחה  שם פרטי
 במציע

    

    

  
            

 וחותמת חתימה     תפקיד          א שם מל       ך תארי        
 אישור

 

הו   ______________ ביום  כי  בזה  מאשר  ______________ פהנני  עו"ד  בפניי,  ____,  יע 

_________ שברחוב  ___________________,   במשרדי  מר/גב'   ,______________

ידי על  עצמו/ה  _______ת.ז  זיהה/תה  שמספרה   עלי   אחרול  _____  .  כי  ו/ה  שהזהרתיו/ה 

י כן  לא  שאם  האמת  את  את  להצהיר  אישר/ה  בחוק,  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  היה/תהיה 

 בפני. נות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה ונכ

         ___________________ 
 ____________,עו"ד                        
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 קודםיון פרטי ניס  – א 4מסמך 

 
 סף  ועי להוכחת תנאי קצן מסיודבר ניריכוז הפרטים ב

 ת  וביחס לביצוע עבודו/או דירוג איכות  טבלה זו תשמש את המציע לפירוט ניסיון מקצועי
  

שם הרשות 
 המקומית

פרטי  שר  יש קשם א
התקשרות עם  

 איש הקשר 

תיאור השירותים  
 שניתנו 

תקופת מתן 
 השירותים

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

נכ מאשר  והנני  לבקשת מהימנוונות  תפנה  שהמועצה  מסכים  וכן  הנ"ל  הנתונים  ת 
 המלצות מהלקוחות  

 הנ"ל. 

 ____________  __ __________________ חותמת: חתימה ו

 שם חותם/ים:     ________________________________  

 _________________ ____תפקיד/ם:           ___________  



 

23 
  חתימת המציע                               

 

 ב 4מסמך 
 המציע  מוששיל  מומלץמלצה ח הנוס

 יצוין כי הגשת המלצות המתייחסות לעבודות המפורטות בתנאי הסף   5 ]על המציע לצרף
ם להפחתת ניקוד בהתאם לשיקול דעת ועדת מכרזים או מי  רולגשונה  עלולה  המלצה בנוסח 

 [ .מטעמה
            לכבוד

  ית נאות חובב שיית המועצה המקומית תע
     ע באמצעות המצי

 
       א.ג.נ.,

 בדבר ביצוע עבודות כנדרש בתנאי הסף על ידי המציע אישור  ון:הנד
 

 ____________ ________     שם המזמין: 
 

 ____________________  הרלוונטי:ה ידשם מנהל היח 
 

 ____________________  טלפון ליצירת קשר )חובה(: 
 
בז  .א מאשרים  כיהננו  _________  ה  ב___ ________ המציע/ה  יצע/ה  _____________ 

 (: בלבד 2021  – 2017 את הפרויקטים הבאים )במהלך השנים עבורנו
 

מיקום ביצוע 
 העבודות

 ות ופירוט העבודות המ
 

 ה וסיוםחלהתמועד 

  
 

 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 (:התאםמן ב*הקף/סלהלן חוות דעתנו המקצועית ביחס לעבודות המפורטות בטבלה דלעיל ) .ב

 

   גבוהה איכות העבודה
 

 טובה 
 

 מספקת  
 

 עומד בלו"ז   בלו"ז עמידה 
 

 עומד חלקית  
 

 חורג מלו"ז  
 

יחסי עבודה מול  
 המזמין

 טובים מאוד  
 

 טובים  
 

 מספקים  
 

 
( תביעות משפטיות תלויות  *מחק את המיותר)  יש / איןים בזה כי למציע/ה הנ"ל  שרמאהננו   .ג

 ועומדות כלפינו. 
 ______ _____________________________ ___  הערות:

 לא + תפקיד(: _____________________ מ תם )שםפרטי החו
 

 חתימה + חותמת: _________________________ 
 בלבד )חתימה + חותמת(.  המזמיןחתום על ידי  ותהיוב: טופס המלצה זה צריך לשח
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 תצהיר בדבר שמירת זכויות עובדים  –ג'  4מסמך 

 
 

    '  ___ ח.פ/ת.ז. מס___ _______________ המציע: ____ "מ: אנו הח

 שם    _______________________    נושא/ת  ת.ז. מס' ________________________ 

 נושא/ת ת.ז. מס'  ________________________     ___________________ ____ שם   

    
וכי נהיה צפ  לאחר שהוזהרנו, כי עלינו ל  ויים לומר את האמת  א  לעונשים הקבועים בחוק אם 

מצהירים   עשהנ ה  בזאת,   כן,  במציע,  בשם  השליטה  וכבעלי   ,_________________ מציע 
 כדלקמן: 

 
 __, _____________. __ _____ציע במכרז הינם: ____מורשה החתימה מטעם המ .1
בעלי השליטה במציע הינם: _______________, _____________ והרינו עושים    

 .  בהתאם לתקנות חובת המכרזים ו זהתצהירנ 
 

כי .2 דיני    יםע  מקיהמצי   אנו מצהירים  לפי  עובדים  זכויות  בעניין שמירת  את חובותיו 
 עסיק. כמו כמים הקיבוציים החלים  עליהעבודה, צווי ההרחבה וההס

 
המציע או מי מבעלי השליטה במציע, לא  הורשע בעבירה שעניינה הפרת דיני העבודה,  .3

 . כרזמועד האחרון להגשת הצעות לממו לבשנתיים שקד
 

 5במציע, לא  נקנס ע"י מפקח עבודה שמונה לפי סעיף    השליטהמבעלי  המציע או מי   .4
הת המנהליות,  העבירות  קנ1985  -שמ"ו לחוק  משני  ביותר  דיני  ת  סו,  הפרת  בשל 

 העבודה, בשנה  שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
 

 להלן פירוט :   -ותבמקרה של  קיום הרשעות/ קנס .5
 

 ירנו אמת. כן תצהוכי תוותינו,  חתימ אלוכי הרינו לאשר  .6
 

 
 

             
 חתימה                         חתימה                    חתימה + חותמת המציע                             

                
 אישור

 

הופיע    ______________ ביום  כי  בזה  מאשר  __________________בפני הנני  עו"ד  ,  י, 

__משרב שברחוב  ___________________,   ______ די  מר/גב'   ,_______________

שמספרה   ת.ז.  ידי  על  עצמו/ה  שהזה____  זיהה/תה  ולאחר  עליו/ה  /יורת________   כי  ה 

את   אישר/ה  בחוק,  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  יהיה/תהיה  כן  לא  שאם  האמת  את  להצהיר 

 . רתו/ה זו וחתם/מה עליה בפניהצה נכונות

         _______ ______ ______ 

  ____________,עו"ד       
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 דים הצהרת מנכ"ל המציע בדבר תשלום זכויות עוב-ד'4מסמך 
 

            לכבוד
  המקומית תעשייתית נאות חובב ה עצהמו

     באמצעות המציע 
  א.ג.נ.,

 

מנכ הח"מ,________________________  האני  מרח'  "ל  מציע, 

____________________ כי  מאשר  ח.פ. _________,  הספק(,  )שם   _________

או   מטעמו,  הפועל  לכל  לעובדיו,  משלם  כלשהו  כל__________________  ג'  צד  או  רשות  ל 

או  ע  שרבק דין,  כל  פי  על  המחויבים  גמלה  או  מס  תשלום  כל  מטעמו,  הפועלים  או  עובדיו  ם 

שבין   ביחסים  לפגו  עובדהנהוגים  ומבלי  לרבות,  בומעביד,  לעכללע  האמור  משיות  כורת יל, 

חלה,  אינה פחותה משכר המינימום לעובדים לרבות תנאי שכר עפ"י דין, דמי חופשה, דמי מש

פיצו  פיטורין,  לאומי.          פ  ייפיצויי  וביטוח  בריאות  מס  פנסיה,  לקופות  הפרשות  נסיעות,  רישה, 

  

    ______________  _________  ________  __________________ _ 
 חותמת    מה  חתי    תאריך  

 
 

 
 אישור רו"ח על הצהרת המציע 

 
 

            לכבוד
  ית נאות חובב המועצה המקומית תעשיית 

     יע באמצעות המצ
  א.ג.נ.,

 

האמור    ,   לבקשתכם וכרואי החשבון של המציע, ח.פ.   את  בדקנו 
  קנותיו ות  1987-שמ"זהת  ום,מינימום לפי חוק שכר מינימ   שכר  בהצהרת המציע בדבר תשלום

בזאת        ם סוציאליים, שהוצגה בהצהרת המציע מיום  ותנאי המצורפת 
בחותמתנו   היומסומנת  המציע  הצהרת  זיהוי,  אחריותנו  ב  נה לשם  והנהלתו,  המציע  אחריות 

 הינה לחוות דעה על הצהרה זו על בסיס ביקורתנו. 

ביקורתנו את  מקובל בהת  ערכנו  ביקורת  לתקני  עלאם  עלדי  פי  ים  בישראל,  תק  ן  אל פי  ה  נים 
מידה להשיג  במטרה  ולבצעה  הביקורת  את  לתכנן  מאתנו  שאין   נדרש  ביטחון  של    סבירה 

מ  מוטעית  הצגה  התומכות  ה  ת.הותיבהצהרה  ראיות  של  מדגמית  בדיקה  כוללת  ביקורת 
 ת בסיס נאות לחוות דעתנו. מספקבסכומים ובמידע שבהצהרה הנ"ל. אנו סבורים שביקורתנו 

 מכל הבחינות המהותיות את המידע הכלול בה. נאות,  באופן משקפת , ההצהרה הנ"לנועתדל

 
 בכבוד רב 

 
                          

 רואה חשבון                     תאריך 
 **ניתן להגיש גם בנוסח המופיע בהוראות תכ"ם 
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ה  ים, שכר מינימום והעדר הרשעם זרתצהיר לענין העסקת עובדי –ה'  4מסמך 
 ית לילפ

 
_______, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את  _______   אני הח"מ

צפ אהיה  וכי  בחוקהאמת  הקבועים  לעונשים  בכתב,  ם  א  וי/ה  בזה  מצהיר/ה  כן,  אעשה  לא 
 כדלקמן: 

 
ח .1  ________________ בשם  זה  תצהיר  על  לחתום  מוסמך/כת  ח.צ  .פ./הנני 

ב המציע  פמכר_____________,  ___ז  מס'  לומבי  להקמת  ביצוע  ____  עבודות 
 ._________________________ 

 

   הורשעהמציע בעבי  לא  חלוט  דין  זבפסק  עובדים  חוק  לפי  ו/רה  שכר  ל  אורים  חוק  פי 
 חודשים( שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.   12מינימום בשנה )

 
   ד  הורשעהמציע עבין חבפסק  בשתי  לפלוט  יותר  או  ח ירות  זרים  וק  י  עה  ההרש  –עובדים 

 חרון להגשת הצעות במכרז.( השנים שקדמו למועד הא 3רונה לא היתה בשלוש )האח
 
   דין חלוט בשתי    הורשעהמציע לפי חוק שכר מינימום  יר עבבפסק  יותר  ההרשעה    –ות או 

 הצעות במכרז.גשת  ( השנים שקדמו למועד האחרון לה3האחרונה לא היתה בשלוש )
 

אם להוראות כל דיני  ע העבודות לפיו בהתולביצו למכרז  הקשור  ל בכל  יפע כי  המציע מצהיר  
ידוע למציע  .  חוכווכל תקנות מ  1953-, התשי"גהעבודה ובכלל זה הוראות חוק עבודת נוער

כי הפרה של כל אחת מהוראות אלה תהווה הפרה יסודית של התחייבויות המציע מכוח  
 המכרז.

 

 באלימות או בעבירת    כרוכה   לון אורה שיש עמה קעביע ב ו/או מי ממנהליו לא הורשיע  המצ
קדמו למועד  ( השנים ש7)וזאת בשבע    הנוגעת לתחום עיסוקו של המציעמירמה או בעבירה  

למכרזן  רו האח הצעות  העבירות  להגשת  מן  באיזה  הרשעה  של  שבמקרה  למציע  ידוע   .
המכרזים בהתאכאמור,   ועדת  לבחור  ם לשרשאית  לא  הבלעדי  דעתה  הזוכה  עה  בהציקול 

 ל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. א לו כולא תה במכרז
 

  ה נגד  זה  במועד  מתנהלים  לא  ידיעתי  למיטב  כן  ממנהליו  כמו  מי  נגד  ו/או  ה  ירחקמציע 
 פלילית או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור לעיל.  

 
 המציע  גד  ם נרה פלילית או הוגש כתב אישוחקי  לחלופין* מתנהלים הליכים משפטיים או

 ו בגין עבירה פלילית כאמור לעיל כמפורט להלן: ממנהלי גד מי ו/או נ
_________________________________________________________ ______

 _______________________________________________________________
  .___ 

 
כי   ם  הליכי  עת המציע עקבבהצור  יהיה שיקול דעת לא לבחרזים  המכ  לועדתידוע למציע 

ו/או הגשת כתב אישום,  ו/או  ו/או תביעה    חקירה  ולא תהא לו כל טענה  כפי שפורט לעיל 
 קשר לכך.ב
 

 במקומות המיועדים לכך ולפרט בהתאם לנדרש  X*על המציע לסמן 
 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.   .2
                                 

 _______________ ___ 
 צהיר ימת המחת                



 

27 
  חתימת המציע                               

 

            
 
 
 
 

 אישור
 

__ עו"ד  בפני,  הופיע   _____ ביום  כי  בזה  מאשר  שברחוב  הנני  במשרדי   ,________

שמספרה   __ _ ת.ז.  ידי  על  עצמו/ה  שזיהה/תה    ,________ מר/גב'   ,________

היה/תהיה  ן י א כליו/ה להצהיר את האמת שאם לכי ע____________  ולאחר שהזהרתיו/ה  

 הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני. ונשים  י/ה לע צפו

   

    

       ______________

 _, עו"ד ____________
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 ו'4מסמך 
 

 אישור רו"ח
 

 לכבוד 
 המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב 

 )להלן: "המועצה( 
 
 

 .,א.ג.נ
 

בקשתה, ביקרנו  ה"( ול"החבר   ___ בע"מ )להלן:___כרואי החשבון של __________
הכלולים הנתונים  לש  את  בחותמתנו  והמסומנת  המצורפת  המציע  זיהוי  בהצהרת  ם 

"ההצהרה"(   המחזור    ברבד)להלן:  לפיה,  המציע,  של  הכספי  העסקי  המחזור  היקף 
מהשנים שהסתיימו ביום   אחת  העסקי של המציע, בהתאם לספרי החשבונות שלו, לכל

ע  2021-ו  2020בר  דצמב  31 )מיליון    1,000,000ל  עולה  בכל שקלים₪  כולל מע"מ  לא   )
כפי   הנ"ל  הנתונים  הנ"ל.  מהשנים  הינםאחת  המציע,  בהצהרת  ריות אחב  שנכללו 

 הנהלת המציע. אחריותנו היא לחוות דעה על נתונים אלו בהתבסס על ביקורתנו. 
  מאתנו   נים אלה נדרשתק  פי  . עלם לתקני ביקורת מקובליםבהתאערכנו את ביקורתנו  

שאי  לתכנן בטחון  של  סבירה  מידה  להשיג  במטרה  ולבצעה  הביקורת  בהצהרה את  ן 
נתוני   הבדבר  הכספי  העסקי  מהמחזור  בדיקה עיוטצגה  כוללת  ביקורת  מהותית.  ת 

שביקו סבורים  אנו  שבהצהרה.  ובמידע  בסכומים  התומכות  ראיות  של    רתנו מדגמית 
 נו. מספקת בסיס נאות לחוות דעת

ובהתבסס נאות מכל הבחינות שעיקורת  על הב  לדעתנו  רכנו, ההצהרה משקפת באופן 
בי הכספיים  הנתונים  את  של  המהותיות  הכספי  העסקי  למחזור  הכלולים צי המחס  ע 

 בה.
 

 
 
 
 

 בכבוד רב,  
 
 

  תאריך: ___________                  
                   

 ו"ח , ר                     _____
 

 
 
 

 פיע בהוראות תכ"ם להגיש גם בנוסח המו תן  *ני*
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 ז' 4מסמך 
  צהועהצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר המ

 
 לכבוד 

 ב עשייתית נאות חובהמועצה המקומית ת 
 )להלן: "המועצה( 

 א.ג.נ.,
 

חובב   נאות  תעשייתית  מקומית  מועצה  כי  בזאת  מצהיר  את הביאהנני  לידיעתי  ה 
הסעיפיהורא הות  )א(  122סעיף  ם:  באים  הקובע א'  חדש(  )נוסח  העיריות  לפקודת 

   דלקמן:כ
 
העולה על    גיד שיש לאחד מהאמורים חלקתאו  חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, א -

נו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד עשרה אחוזים בהו
ל או  העיריה  עסקהלחוזה  או  –ב"  "קרוזה,    לענין ;עם  בן  הורה,  זוג,  או    בן  אח  בת, 

 .אחות
 
הציבור ברשויות י  חר)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נב  12כלל  - 

 קובע:  המקומיות ה 
זה "חבר  לעניין  לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית,  יהיה צד  "חבר המועצה לא 

מועצה  -מועצה" שהאו    חבר  תאגיד  או  קרוקרובו  או  שבעל בו  וא  )ראה י  בו  שליטה 
 ()ב(."1)2 -()ב( ו 1) 1גדרות "בעל שליט" ו "קרוב" בסעיף  ה
 
 )נוסח חדש( הקובע כי :   ותרי )א( לפקודת העי 174סעיף -
פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו  "

עבודה   ם העירייה ובשום ה ענעשה שבשום חוז  ו שותפו או סוכנו,גו אזו-או על ידי בן 
 המבוצעת למענה".  

 בהתאם לכך הרני מבקש להודיע ולהצהיר כי  
 

בת, אח או    ן לי: בן זוג, הורה, בן אומית תעשייתית נאות חובב אי קומ  בין חברי מועצה
 או שותף.   אחות ואף לא סוכן ; 

או סוכנו  קרובו,  מועצה,  חבר  חשות  אין  מהם  לאחד  שיש  העולה  פו  ה עשר על  לק 
או  א בהונו  של התאגיד  חוזים  או שאחד מהם ברווחיו  הגשתי את הצעתי  באמצעותו 

 מנהל או עובד אחראי בו.  
 י סוכנו, העובד ברשות.  לי בת זוג, שותף או מי שאנן אי

לי   יש  אם  הצעתי  את  לפסול  רשאית  תהיה  המועצה  של  המכרזים  ועדת  כי  לי  ידוע 
 .   ונהנכ  לא רתי הצהרהמור לעיל או אם מסה כאקרב

ב מצהיר  הפרט אני  כי  בהצהרה זאת  והאמור  ומלאים  נכונים  הינם  לעיל  שמסרתי  ים 
 הוא אמת.  
באמור  די עיל  אין  כל  מהוראות  לגרוע  כדי  סעיףל  מהוראות  ובפרט  בכלל  ( 3א')   122  ן 

של   ברוב  המועצה  לפיהן  העיריות,  שר    2/3לפקודת  ובאישור  רשאית  הפנימחבריה  ם 
התק לפי  להתיר  העירא'11ף  סעישרות  לפקודת  ותנאיו  )א(  שהאישור  ובלבד  יות 

 ברשומות.  יפורסמו 
 

 שם משתתף: ___________      
 שתתף:_________מ מתחתי    
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 ח' 4מסמך 
 

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז 
 

הצע עם  בקשר  תצהיר  על  לחתום  כדין  מוסמך  ת.ז________   ________ הח"מ  ת אני 
"ה__ )להלן:  פומבי  ___רז  למכמשתתף"(,  _______  מכרז  )להלן:  ___   _________ מס' 

 יר בזאת כדלקמן: "המכרז"( מצה
 
 בשם המשתתף ומנהליו.  ה ז . אני מוסמך לחתום על תצהיר1
 ושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז. ני נ. א2
י, ללא  צמאן עאופ המשתתף ב   כרז הוחלטו על ידי ף למ. המחירים המופיעים בהצעת המשתת3

 משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.   ,    הסדר או קשר עםהתייעצות
המש4 בהצעת  המחירים  גוף  תת.  כל  בפני  הוצגו  לא  א למכרז  למכרז  הצעות  מציע  אשר  ו  רם 

 תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.  
 .  כרזלמ צעהמלהגיש ה ן להניא מתחרה אחריסיו .לא הייתי מעורב בנ5
לגרום למשתתף אחר מלהגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת    מעורב בנסיון. לא הייתי  6

 .  רזהמשתתף למכ
 בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. לגרום למתחרה להגיש הצעה .לא הייתי מעורב בנסיון  7
 

ו  ברים כלשהות הסדר או דין ודבעקבהצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית  
 ציאלי אחר במכרז.  ה או מתחרה פוטנ תחרם מע

   המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז נכון/לא נכון.
נכון לא  נא   -אם 

 _________________ ___________________________ פרט:________ 
בות  גבלים העסקיים, לרק הההמשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חו

 לא נכון.  /נכון  -מי מכרזיםיאול תת ש עבירו
נכון לא  נא  -אם 

 _ __פרט:_________________________________________________ 
 

 ד חמש שנות מאסר בפועל. תיאום מכרז יכול להגיע ע אני מודע לכך כי העונש על
 

מצהיר: שם  משתתף:___________  שם   _________ ______    ____ תאריך: 
 ________ חתימה:___ 

  
 שור:  יא

מטה, החתום  בפני    עו"ד_________  אני  התייצב  ביום___________  כי  מאשר 
_____________________________   ________________ ת.ז  והמוסמך  הנושא   _

ף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה כי אם  להתחייב בשם המשתת
כן יעשה  הקיהי  לא  לעונשים  צפוי  בחוה  א בועים  נכונותבר  ישרק  את  וחתם    וזניי  הצהרתו 

 עליה בפני  
 

 
______________                ____________________ __ __________ 

 ותמת  חתימה+ ח                  תאריך  
 



 

31 
  חתימת המציע                               

 

 ט' 4מסמך 
 

 תצהיר זכויות הקניין  
 
 

 תצהיר 
 

לומר  לי  י עי כ ר שהוזהרתאחר שהוזהרתי  לאח__ לאני הח"מ ___________ ת.ז _______
 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: י אהיה צפוי לעונשים  את האמת וכ

 
ך מכרז פומבי  המציע המבקש להתקשר עם עוריר זה בשם _________ שהוא צה ת הנני נותן

 ״(.  עציהמ"  )להלן:שפרסמה מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב 18/2022מספר 
 

 בשם המציע.סמך/ת לתת תצהיר זה מוי נ נר/ה כי ה אני מצהי
 

 במשבצת המתאימה(  X) סמן ב 
 

 האחרות   , זכויות היוצרים והזכויותיםנט המציע הוא בעל זכויות הקניין, זכויות הפט
״(, ולא קיימת מניעה משפטית כל שהיא זכויות הקנייןהלן ביחד: ״הגלומות בהצעתו )ל

 ז.מכרט ב פורהמכרז כמ  תקשר לפיה עם עורךולה  להגיש הצעתו

 הקניי זכויות  זכויות  או  והמציע ן   _____________ בידי  הן  להצעה  ביחס  כלשהן 
 יונות שימוש בתוכנה. ולתחזק את שרותיו ולתת רישר כומורשה לפעול מטעמו למ

 
ג׳   צד  תביעות  בשל  כלשהם  נזקים  בגין  המכרז  עורך  את  ולפצות  לשפות  מתחייב    נגדו המציע 

זכו מהפרת  קנייןכתוצאה  ההתקבש  שהןכל  יות  או  ההצעה  בעקבות  ל  המכרז  עורך  של  שרות 
בההרכישה   הכלולים  בשירותים  השימוש  לאחר  או  וזאת  על  דעהוצעתו.  לספק  מראש  ה 
 מין. ו תביעה של צד ג׳ כנגד המזא\הדרישה ו

 
 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 
 

       ___________                           ____ ___           __________           _____________ 
 תימה וחותמתח                           שם                           תאריך                                                  

 
 

 אישור

רדי  ה בפני במש/הופיע ____ת כי ביום _____/אני הח"מ ___________, עו"ד  מאשר
תה  /גב' _______________ שזיהה  /______ מר______ בעיר  /_______ בישוב _  בשברחו

ה  /ה כי עליו /שהזהרתיו ת לי באופן אישי, ואחרי/כרמוה  ה על ידי ת.ז ______________/עצמו
כן,  תעשה /ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה /תהא צפוי/להצהיר את האמת וכי יהא

 . היר דלעילה בפני על התצ /חתם
 
 

          ___________                                  ________                   _________________ __ 
 חותמת ומספר רישיון עורך דין            חתימת עו"ד                                   תאריך                     
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 י' 4מסמך 
 

 בלני משנה  בות קחייתה
 
 

 צורך למלא את פרטי ספקי המשנה.  המתאים ובמידת ה  יףהסעאת נא לסמן 
 

 בהצעתנו לא משולבים קבלני משנה.   .1.1
 

 קבלני המשתנה הבאים:ם ביבהצעתנו משול  .1.2
 
 ספקשם  

 המשנה 
  /תחום הפעילות 

מערכות שיסופקו על 
 ידו

 הערות קשר  /אנשי מפתח 

 שם:   1
 טלפון:

 

 שם:   2
 ן:טלפו 

 

 שם:   3
 ן:טלפו 

 

 שם:   4
 פון:טל

 

 שם:   5
 ון:טלפ

 

 
 

יש לצרף את כל האישורים הרלוונטיים הנדרשים מספקי המשנה בנוסח המצורף   .א
 המכרז.  י  מכלמס

חומי פעילות, ניסיון ורשימת לקוחות  ספק המשנה לרבות תיש לצרף רזומה של  .ב
תו  לופים מתחום פעילולחי ממליצים בהם פועלות המערכות שיסופקו על ידו או

  לספק המשנה )מובהר כי ההסכם  האמורשרות בין המציע התקכם הס  ולרבות
 יכול להיות מותנה בזכייה במכרז(.

 
 

__________  _                                 ____________                        _________________ 
 חתימה וחותמת                                 יע המצשם                            תאריך                                
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 'אי 4מסמך 
 תצהיר התחייבות לממשקים  

 

י לומר  וזהרתי  לאחר שהוזהרתי כי על_____ ת.ז _________ לאחר שה __אני הח"מ ____ 

 בזה כדלקמן:  יר/האת האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצה

תצהנות  הנני ______________  זהיר  ן  להתקשר  בשם  המבקש  המציע  שהוא  עם  ____ 

מספר   במכרז   מקומי   18/2022המועצה  מועצה  חובב   תעת  שפרסמה  נאות    )להלן:   שייתית 

 ״(.  המציע"

אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע  

 .__________________________ 

במהלך תקופת  מערכות  ו להוסיףדות ו/אעבות הל אהזכות לפצצה שמורה דע שלמועע מוהמצי
 ההתקשרות  בין מספר ספקים שונים ועל כן, המציע מתחייב:  

מות במועצה  שוא מכרז זה והמערכות הקיישקים לחיבור בין המערכות נממם להקי •
 ( ככל שיידרשו במסגרת הפתרון למכרז זה."המערכות")להלן: 

ועצה  ציע שהמ עם כל מף פעולה  לשתיב מחוע, המציע ידי המציפותחו על ים י הממשק •
 תבחר ובפרק הזמן שהמועצה תקבע . 

ו/יכולתו  ן נזקים כלשהם בשל אי רצונ גיב המציע מתחייב לשפות ולפצות את המועצה •
 רשים על ידי המועצה.  לבצע הממשקים הנד

,  לת הודעת זכייהמקב יום 90לבצע את הממשקים לכל היותר תוך המציע מתחייב  •
ו ללא כל זה, המועצה יכולה לפסול את הצעת יפעל בהתאם לתצהיר לא יע ה והמצמידב

 התחייבות משפטית ו/או הוצאות כספיות. 

הפרת הסכם על כל  המועצה תראה בכך –בות זו יע כי אם לא יעמוד בהתחיילמצוע יד •
 המשתמע מכך . 

 

 מת. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל א
 

     ___________                               ___ _____________              ______________ 
 שם                             חתימה וחותמת                                      תאריך                              

 

 אישור
  רדיבמשה בפני /ע_____ הופיום ____ יי ב ת כ/אני הח"מ ___________, עו"ד  מאשר

תה  /גב' _______________ שזיהה  /בעיר ____________ מר /ישוב שברחוב ________ ב 

ה  /ה כי עליו /רי שהזהרתיואישי, ואח ת לי באופן/__________ המוכר___ה על ידי ת.ז _ /עצמו

תעשה כן,  /ה יעש  ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא/תהא צפוי/להצהיר את האמת וכי יהא

 לעיל. ד הירהתצ בפני על  ה/חתם

 

_________                                _________________                          __            
   חותמת ומספר רישיון עורך דין                                                                    __________    תאריך

 ימת עו"ד חת
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 פותשתתערבות ה –  5מסמך 
 

          לכבוד 
 ועצה המקומית תעשייתית נאות חובב מה

        נאות חובב 
 

   א.ג.נ., 
 ת קאיערבות בנהנדון: 

 
_____________ -על בקשת  ____ פי  ח.פ./ח.צ./ת.ז.  )להלן  ____  אנו  המציע  –_______   )

של   לסך  עד  כל סכום  לסילוק  כלפיכם  בזאת  אלפים)  ₪  07,00  ערבים  בלבדקל ש  שבעת  (, ים 
למ הצמדה  הפרשי  השתתפותו בתוספת  עם  בקשר  וזאת  פומבי    דד  במכרז  המציע  מס׳  של 

שייתית  המקומית התעעבור מועצה    לאספקה ותחזוקת מערכות שכר ומשאבי אנוש  18/2022
 .( ולהבטחת מילוי שלם ומלא של כל תנאי המכרז על ידי המציעהמכרז –)להלן נאות חובב 

 
עד לסכום הקרן  תכם, כל סכום  עם קבלת  דרישמידי  פן  באולשלם לכם  ו מתחייבים בזאת  נא

טיל עליכם חובה לבסס  לה  בלי בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה מאתנו, מ
 שתכם באופן כלשהו. לנמק ו/או להוכיח את דרי  ו/או

 
כל  הפרשי ההצמדה או    וספתאתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את התשלום של סכום הקרן בת

שסך כל   ם, ובלבדרישות ואנו מתחייבים למלא דרישותיכאחת או במספר ד  ישהבדר נו  חלק ממ
 ספת הפרשי ההצמדה. בתורן דרישותיכם לא יעלה על סכום הק

 
 ות זה:ערב בכתב

 
 מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  –" מדד"
  מוך בס  או  2022בספטמבר    15ום  שפורסם בי  2022שנת    אוגוסט  חודש מדד    –"  היסודימדד  "

 לכך.
 ה.ב זכת  המדד האחרון הידוע קודם לביצועו של כל תשלום בפועל על פי  –" המדד החדש "
 

החד המדד  כי  יתברר  מדד  אם  לעומת  עלה  השווה  היסודיש  הסכום  ההצמדה  הפרשי  יהיו   ,
 יסודי. הקרן מחולק במדד הכום  למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בס

 
 ואינה ניתנת לביטול.  ינה בלתי חוזרת ובלתי תלויהבותנו על פי כתב זה ה ייתחה
 

   רה שהיא.להעברה ו/או להסבה בכל צונת נית התחייבותנו על פי כתב זה אינה  
 
 
 

 .בכלל ועד         2023      לשנת       03      לחודש     31   ערבות זו תשאר בתוקפה עד ליום 
 

נותנים בזא נא  י חוזרת לכך שהמועצהלתהב  ת הסכמתנו אנו  ות חובב,  מקומית תעשייתית 
תוקף הערבות מעת לעת    רכתהא  תוכל לפי שיקול דעתה המוחלט, לפנות אלינו ולדרוש את

 שנאריך את תוקף הערבות, ככל שיידרש על ידכם  ו מעניקים אף הסכמתנו לכךואנ
   

רב,  בכבוד          
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 והצעת המחיר -יעהצהרת המצ –  6 מסמך
 לכבוד

 המקומית תעשייתית נאות חובב  עצההמו
 

 18/2022מכרז פומבי מס'    –טופס הצעה, הצהרות והתחייבויות 
 

1. ______ הח"מ  מצהיאני/ו  לעומק  ____________  שבחנתי/נו  לאחר  כי  בזאת  ר/ים 
המפרט/י  החוזה,  למכרז,  התנאים  כל  את  הטוהבנתי/נו  בחוברת  ם  המפורטים  כני/ים 

אם  ז,  המכר ובין  צורפו  אם  שביקרתי/נובין  ולאחר  העבודות    לאו,  לביצוע  שנועד  במקום 
)להלן   ובהעבודות  –נשוא המכרז  א דקתי/ (,  שנודעונו  ולאחר  בי  ותו,  בעקבות  רורים  לי/נו, 

הנני לביצוען,  והאפשרויות  העבודות  של  לביצוען  הנוגעים  הפרטים  כל  ו  /שערכתי/נו, 
החתום על  המלא ו  המציעבהצעת  חירים המפורטים  במ  ציע/ים בזאת לבצע את העבודותמ

 זה. רד מטופס מהווה את הצעת המחיר שלי/נו וחלק בלתי נפ)ככל והוצעה(  ידי/נו
 
זו על סמך בנתי/נו היטקראתי/נו וה .2 ותנאיו והגשתי/נו הצעתי/נו  ב את כל מסמכי המכרז 

ובי המכרז  מסמכי  את  מנוע רוריבדיקתי/נו  ואהיה/נהיה  שערכתי/נו  כל    ים/ם  מלהציג 
אי ידיעה ו/או אי הבנה של תנאי המכרז ומסמכיו או  ו דרישות שתתבססנה על  תביעות ו/א

ו  מהם  חלק  מוכל  טע אני/נו  על  מראש  וותר/ים  מוצהר  כאלה;  אני/ו  נות  כי  בזאת  מוסכם 
בחובר הכלולים  והתנאים  ההתחייבויות  כל  את  עצמי/נו  על  הממקבל/ים  כל  ת  ללא  כרז 

מצ  הסתייגות. אנוהיר אנו  כי  בתנא   ים  הקבועיעומדים  הסף  ככל י  וכי  במלואם  במכרז  ם 
תנו  אר בהסתמך על הצהראת בין השותקבע וועדת המכרזים כי עמדנו בתנאי הסף תעשה ז

 זו.
 
מוצהר ומוסכם בזאת, כי אני/ו ביססתי/נו את הצעתי/נו זאת על סמך בדיקותיי/נו כאמור   .3

אהיה/נהיה    2-ו  1ם  בסעיפי כן  ועל  תביעותמנודלעיל  כל  מלהציג  דרישות    ע/ים  או 
מקרב   ל כל טענות של אי ידיעה וגם/או אי הבנה של תנאי המכרז או איזהשתתבססנה ע 

 כל טענות כאלה. מוותר/ים מראש על מכים הנ"ל ואני/ו המס
 
התמורה .4 וכי  זה  מכרז  למסמכי  בהתאם  תתבצענה  העבודות  כי  ומוסכם  על  תשו   ידוע  לם 

ל  בהתאם  הצעתי/נו  ההסכם  הורבסיס  ע8מסמך    –אות  נ,  המחירים  ל  פי  ועל  ספחיו, 
 בקשר לכך.   ל כל טענה, ואני/ו מוותר/ים עהמוצעים על ידינו ביחס לכל שלב בתכנון

 
ומהווה תמורה    י/נובדקת .5 ומצאתי/נו, כי התמורה הנקובה בהצעתי/נו מניחה את דעתי/נו 

לכל   והוגנת  שלמה  עהתחימלאה,  זה.  מכרז  נשוא  כי  וד  יבויותיי/נו  מאשר/ים  אני/ו 
סוהמחי הינם  בהצעתי/נו  בין  רים  ההוצאות,  כל  את  כוללים  והם  ישתנו,  לא  פיים, 

בביצוע העבודות, בהתאם    מין וסוג, הכרוכותובין האחרות, מכל  הכלליות    המיוחדות, בין
ו זו  להצעתי/נו  המצורפים  המסמכים  וכל  המכרז  מסמכי  ל לדרישות  שום  כי  א/נציג  א 

כל אחד מהמסמכים  של תנאי ההסכם או של    אי הבנה, או אי ידיעה  בשלתביעה או טענה  
 הקשורים להסכם או של מסמכי ההצעה. 

 
מצה .6 כי  אני/ו  המומחיויר/ים  הרישיונוברשותי/נו  הידע,  האדם  ת,  כוח  האישורים,  ת, 

הצ וכי  המכרז  נשוא  העבודות  של  ביצוען  לשם  הדרושים  בגדר   עתנווהניסיון  הינה  זאת 
הכ מ וחוהסמכויות,  עפ"י  שלנו  והמטרות  הת  וכי  שלנו  היסוד  ידי  סמכי  על  אושרה  גשתה 

 הגופים המוסמכים במציע. 
 

כיאני/ו מצהיר/ים ומ .7 ע  אשר/ים  יבוצעו  ורק בהעבודות  ידי/נו אך  אמצעות מי שמורשה  ל 
בי כל  במהלך  בידי/נו  יהיו  וכי  ומיומן  מנוסה  דין,  כל  פי  על  כל  צוע  לבצען  העבודות 

 ן לביצוען על ידי/נו. והאישורים הנדרשים בדי ים  הרישיונות, ההיתר
 

על העבודות    ל דין החלאני/ו מצהיר/ים ומאשר/ים, כי המפרטים שצורפו למכרז והוראות כ .8
לי/לנו היטב ויחול על העבודות/שירותים אלא אם נקבע מפורשות  המכרז מוכר וידוע  נשוא  

 אחרת.
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חבירה    קנוניה, קשירת קשר או  כל  ם לב וללאהצעה זאת מוגשת בתוכי    אני/ו מצהיר/ים .9

מצ  כל  עם  אחרבחוזה  מכרז   יע  הס  לאותו  בתנאי  מלא  באופן  עומדים  והצעתנו  אנו  ף  וכי 
 תמכת בין השאר על הצהרתי זו. י ועדת המכרזים מסבמכרז. ידוע לי כ הקבועים

 
לחתום .10 בזאת  מתחייב/ים  אני/ו  תתקבל,  זאת  הצעתי/נו  מולכםעל    אם    14בתוך    החוזה 

הראשונה ולמסור בידיכם כל המסמכים כנדרש   תכםריש( ימים מיום קבלת דעשר)ארבעה  
 במסמכי המכרז. 

 
מחויבת להוציא  קבל, המועצה אינה גם אם הצעה זאת תתם/מים כי  ידוע לי/נו ואני/ו מסכי .11

לצמצם / קטיןאל הפועל באמצעותי/נו את כלל העבודות נשוא המכרז והיא תהא רשאית לה
כל טענה ו/או    די. אני/ו מוותר/ים על כרז, לשיקול דעתה הבלעהמ   את היקף העבודות נשוא 

 ו הסתמכות. יפייה ו/א תביעה כלפי המועצה בעניין זה לרבות טענה בדבר צ
 

מצההנני/ .12 קבלני  ו  וכן  הנני/ו  וכי  אמת  הינו  נספחיה  על  בהצעתי/נו  האמור  כל  כי  יר/ים 
ויא  ככל  מטעמי/נו  בתנא   ושרוהמשנה  עומד/ים  המועצה  ידי  במסמכי  ים  על  הנדרשים 

 ז.באשר למציעי הצעה למכרהמכרז 
 

  120תקופה של  ל  א תקפה עדהצעה זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותה .13
פי דרישת המועצה אאריך/נאריך את תוקף  רון להגשת ההצעות ועל  ם לאחר היום האחימי

ברור לנו ואנו  מכרז.  ה בש ע"י המועצה לשם בחירת הזוכהנדרההצעה לתקופה נוספת כפי  
ומ כי ככל  נהיה מחוייבים  סכימים  והמועצה תתקשר איתנו בהסכם  כזוכים במכרז  נוכרז 

א השירותילספק  המת  המוצרים  ו/או  במם  בהצעתנו  ההתקשרות  פורטים  תקופת  כל  שך 
 נו. כולה במחירי הצעתנו ללא כל תוספת על המחירים המפורטים בהצעת 

 
הבלעדי, כל הוכחה    קול דעתה תדרוש ממני/ו, עפ"י שיצה  הנני/ו מסכים/מים לכך שהמוע .14

ת  בדבר היכולת הכספיית, ו/או  שתראה לנכון, בדבר כושרי/נו, ניסיוני/נו ורמתי/נו המקצוע
לל תפנה  לכל  שלי/נו,  בקשר  מידע  לקבלת  בחירתה,  לפי  אחר,  אדם  ולכל  קוחותיי/נו 

רלוו ולכ  העניינים האמורים לעיל  עלי/נו שהוא  פי    להצעתי/נו ולמכרז, על   נטי ל מידע אחר 
 .שיקול דעתה הבלעדי

 
שלא לדון ו/או  , להחליט  ידוע לי/נו ואני/ו מסכים/מים, כי המועצה רשאית לשיקול דעתה .15

ב לא   לבחור  ו/או  היה  לקבל  למועצה  ו/או  למועצה  אם  רע הצעתי/נו  בכל    ניסיון  עמי/נו 
ע  שבוצעו  לעבודות  יד הקשור  כושל  עם  בקשר  היתר,  ובין  הזמנים  רי/ י/נו  בלוחות  נו, 

השי ועמ בטיב  בהם,  את  ידתי/נו  לבצע  ביכולתי/נו  התנהלותי/נו,  רותים,  בדרכי  העבודות, 
בבאמינ  ובאו ותי/נו,  בהתחמיומנותי/נו,  עמידתי/נו  רשאית  פן  המועצה  תהיה  כן  ייבויות. 

יוכח   אם  אחרים  מציעים  עם  בתאום  שהוגשה  הצעה  אם  לכאולפסול  ו/או  כזה  קשר  רה 
כי   בין המציע קיימצאה  זה קשרי בעלם קשר מוקדם  ובכלל  בין המציעים, קשרים ים,  ות 

בנות  חברות  בין  קשרים  אחיות,  חברות  חשש  וכיוצ"ב    בין  קיים  אם  ההצעה  ו/או  כי 
 . תכסיסנית

 
  אם לא אמלא/נמלא אחר הצעתי/נו או לא אקיים/נקיים איזה מהתחייבויותיי/נו כאמור,  .16

  ת ומבלי לגרוע מכל סעד ו או למתן הודעה מוקדמי/נו רשאים, מבלי להזדקק להסכמתתהי
את לחלט  דין,  כל  פי  על  ו/או  המכרז  מסמכי  פי  על  לכם  הנתון  בנקאית  ההערבות    אחר 

ל כפהמצורפות  וזאת,  והפסדים  הצעתי/נו  לנזקים  מראש  ומוערכים  קבועים  יצויים 
 העלולים להיגרם לכם עקב כך.

 
נקבע מפורשות  בתנאי המכרז, אלא אם    להםהמשמעות הנתונה    פס זה תינתן בטו  למונחים .17

 אחרת.
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 הצעת המחיר  

 כללי  .1

 ה. וא מכרז זתו הכספית לאספקת השירותים נשבפרק זה על המציע לפרט את הצע .1.1

שדות או    על המציע לציין מחירים/סכומים אך ורק במקומות המסומנים. אין להוסיף .1.2
עה כספית שתנקוב הצ  כך.מודות ושורות שהוקצו לשם  ן עאותל נתונים נוספים מעבר  

 חירים/עלויות נוספים שאינם כלולים בפרק זה עלולה להיפסל. במ

ל תשלום ועצה לא תשלם כ . יודגש, כי המתולו בהצעע הנדרשות ייכלכל עלויות המצי .1.3
 . לרשום במפורש  נוסף תמורת אספקת השירותים מעבר

 : הלןאת כל המרכיבים כמפורט ל  ללוויכ המחירים יינתנו בשקלים חדשים .1.4

 מ. כל המיסים, פרט למע" .1.4.1

ערך כל החומרים, הציוד, וכל העבודה הדרושה לשם ביצוע העבודות בהתאם   .1.4.2
ווי והעזר המשתמעות ממסמכים  המכרז על נספחיו, לרבות עבודות הל   תנאיל

 קרה שאין עבודות אלו נמדדות בפרטים נפרדים.  אלו במ

סע .1.4.3 לכל  נלוות  ויעלויות  ניהולפריף  אפיון,  זה  ובכלל  ניהול  ודהעב  ט,  , ממשקי 
 הנדרש כדי ליישם המבוקש בהתאם לדרישת המשרד.וכל 

1.4.4. ( ת  ות ועקיפות(, כל ביטוח הדרוש להבטחישיר ההוצאות הכלליות של המציע 
נזיקין ותשלום  וגהות  והכל    תנאי בטיחות  ורווחי המציע,  כל חוק שהוא,  לפי 

חירים  המ  ליםה )מסמך ג'(. כמו כן, כול חוזת בובהתאם לקבוע במכרז זה, לרב
ההוצאו כל  כנדרש  את  עובדים  בהעסקת  הקשורות  המציע  של  והעלויות  ת 

נוספות    ר, תשלומים סוציאליים, העסקה בשעותת שכהשירותים, לרבו  לביצוע
זמ ביטוחים,  חריגות,  לעובדי  ושעות  הניתנים  ואמצעים  ציוד  נסיעה, אש"ל,  ן 

 המציע. 

ים יוחזקו באתר  תונ והנהמועצה. מובהר כי המערכת  בי  מחשבהקמת המערכת   .1.4.5
 הספק ובמקביל בתחנות מקומיות של המועצה. של 

 . כאלההסבת נתונים היסטוריים אם יהיו  .1.4.6

 יונות צד שלישי. רישיונות לשימוש במערכת כולל ריש .1.4.7

 הדרכה ותמיכה שוטפת במשתמשים ללא הגבלה. .1.4.8

כתיים )ובפרט רשות  ממלים  מכל שינוי שיידרש בתוכנה כתוצאה מדרישת גור  .1.4.9
 מים עסקיים גדולים. גוראו  המים( 

 אין להוסיף הערות או הסתייגויות להצעת המחיר.  .1.5
 

 ההצעה הכספית  .2

חיר כולל המפרטים הטכניים ת כי קראתי בעיון את הבקשה להצעת מ בזא  הנני מצהיר .2.1
דבר העשוי וכי הבנת  כל  וכי בדקתי ושקלתי  והדרישות הנדרשים,  כל התנאים   י את 

בהצעתי.    פיעלהש המחיר  קביעת  מהננ על  ל י  מודע  אני  כי  השירותים צהיר  היקף 
 והמשאבים הנדרשים לביצוע העבודה הנדרשת. 

לרבות במפרט הטכני,   ע את כלל השירותים המפורטים במכרז,לבצ  לפיכך, הנני מציע .2.2
 כנקוב על ידי בש"ח להלן: בתמורה חודשית
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   המורתהסה"כ  תיאור העבודה               "דמס
 "מ מע  ללא

  שי  תמורת סך חוד 1

 
 :הערות

 
 ללא מע"מ. מע"מ בשיעור החוקי יתווסף לתמורה החודשית. שנה בש"ח  הצעות תוג .1
איסור   .2 על  להגיחל  העולה  הצעה  מע₪    1,800ש  מ "מ  בתוספת  והנמוכה  -לחודש 

הצעה כאמור תפסל על הסף ההצעה כוללת עובדי    –לחודש  בתוספת מע"מ  ₪    1,400
 מרכיבי הצעת המחיר.לכל מועצה ו

כימו .3 ה  כוםהס  בהר  וכולל את כל התמורה  לעיל הינו סופי  בגין הנקוב  מגיעה לספק 
 . יוכרז על כלל מסמכביצוע כל השירותים והעבודות המתוארים במ

 הדרישות במפרט הטכני ולרבות הרכיבים הבאים:   לת את כללההצעה כול .4
 מועצהים ל הקמת עובדי המועצה על פי הסכמי השכר הייחודי -א
 .הגבלה תלושי שכר  ללא  -ב
 מערכת כח אדם  -ב
 לפונית ואפליקטיביתכולל החתמה ט –מערכת נוכחות  -ג
 בקרה פנסיונית  -ד
 אוגדן תנאי שירות  -ה
 רנט אינטתיק עובד ב -ו
 101טופס  -דיגיטלים לדוגמא ליכיםתה -ז
 ממשק לביטוח לאומי  -ח
 משרד לרבות דוח ,תדירוכל הדו"חות הנדרשים למשרדי הממשלה ובכל ת -ט

 בעתיד    שותרה  דוח שתידרש לו וצר, דוחות משרד הפנים, ולרבות כל דרישה ו/או אה            
 תלוש חכם  -י

 סרוקים  מכיםסריקת מסמכים וקליטה של מס -יא
 בקרת שכר  – בי

 העברת תלושי שכר למשרד האוצר אחת לחודש  -יג
 ם במועצה . יימיהק  SSL_VPNחיבורים למערכת המציע באמצעות  -יד

   
גיעה לי בגין ביצוע כל וב לעיל הינו סופי וכולל את כל התמורה המ הנק ום  הסכמובהר כי 

 כלל מסמכיו.  השירותים והעבודות המתוארים במכרז על

 _______________________________ ____________ שם המציע: __ 

 ___ איש קשר: __________________________________________

 ________________________  ____________ חתימה וחותמת _____

 ___תאריך: ____________ 
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  מפרט טכני –  7מסמך 

 
 מצב קיים 

 
 נאות חובב תית תעשייתימועצה מקומ .1

 (. מועצה )להלן בניין ה נאות חובב ב לת מבניינה וע פ  המועצה
 
 

 מערכות נוכחות ושכר .2
 .   חברת מירב הינה -מערכת שכר  וכ"א הקיימת  

 .  מירבחברת   – ימתהקי מערכת נוכחות 
   רברת מידרך חבנרכשו  –ות נוכח שעוני 
 .במיר ת חברה באמצעות  ושי השכר ודוחות השכר נעשב תל ארכו

 עובדים במערכת . קי  תי לתוךסריקת מסמכים 
 .  במערכת אחודה לעבוד מועצהוונת הכב
 

   .ברשותערכת נתוני שימוש ה–סיכום מצב קיים   .3

 
 כמות עובדים:                                                                          דירוגים:                

 3              )נבחרים+ פנסיה תקציבית( 8+40דירוג  –פנסיונרים  .1
 1                                                             9דירוג  –ראש המועצה  .2
 11                                                     49דירוג  –מנכ"ל + בכירים  .3
 5                                                             5דירוג   – עובדי מנהלה .4
 40                                                                      13דירוג  –רכזים  .5
 7                                                                 14דירוג  –מפעילים  .6
 1                                                                39ירוג  ד  –וטרינרית  .7
 1                                                             79דירוג  –רב המועצה  .8

 
 69                                                                                       סה"כ עובדים

 
       

 2021-כמות מוערכת שאונ

 4 ושכר חותאדם ונוכ כח – חנות פעילותר תפסמ

 3 אוגדן תנאי שירות  ת לועיחנות פמספר ת

 
 

 יישום שלבי ה
 
 פק הזוכה. פורט למערכת ע״י הסון מ הוצאת מסמך אפי  .1
 באחריות הספק הזוכה.   -בת נתונים מהמערכות הקיימותסה .2
יפה ויצירת שלך צפייה בנתוני עבר, צורב להעברת הנתונים למערכת היסטוריה / ארכי .3

 חות. דו״
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 , כולל בדיקות קבלה. ( "אשכר, כ ,)נוכחות  דולי ליבהמו –מת קה .4
 ת קיימות. דה במערכוהפסקת עבו .5

  
 

ת הראשיות גאנט( הכולל פירוט של כלל הפעילויוכה יציג לוח זמנים מפורט )הזו הספק
 לאוויר״.   יהתונים ומימוש עד ״עלי ת נהסבהמוגדרות בסעיף זה לרבות לוחות זמנים להקמה, 

 
יף  שלבי העבודה המפורטים לעיל בסעמ חדת כל אא יםנהלי עבודה המפרט ג  ה יציכוהז  פקהס

י המציע ומנהל הפרויקט בכל  העבודה והממשקים שבין נציג יכיתהל זה. הנהלים יכללו את
 שלב, כלי בדיקה ומבחנים לקבלת המערכת.

 
  ע:מידת הדרישות טכנולוגיות מערכ

ת  דמקוו מגרסה ה ביותר של היצרן ארסה החדשגים מהמוש בבסיס נתונ שיהספק הזוכה יעשה 
 ונים.  הנתמכת על ידי יצרן בסיס הנת

קוד באמצעות כלי בדיקת תוכנה: לקוד   כן ובדיקות יע ייערכו בדיקות תוהמצ צוותי הפיתוח של
   דולים ומערכות אחרות.למודע המידע, תהליכי העבודה, הרשאות, ממשקי מיהתוכנה, תוכן 

 
 
 ת  מערכת תהליכי .1

מת  צוע של התהליך, ובכך לוודא השלביה י דרך שלבהמשתמש ה ללוות את  כת אמוררעהמ
 גדרו. לתהליכי העבודה והנהלים שהו אם בהת התהליך בצורה מסודרת

 גמישות  .2
ינם  ם איכימורכבים ותלויים בתוכן המידע המוזן. כמו כן התהל מועצהחלק מתהליכי העבודה ב

ר רכת לאפשרמות שונות. על המע יניות בדמלטות לעת בכפוף להח  עתסטטיים ומשתנים מ
 ישות בתהליכים אלו. גמ

 
 דע  אבטחת מי  .3

הן בהיבטים כספיים והן בהיבטים  סוימת, רכת הינם בעלי רגישות מבמע באופן טבעי הנתונים 
 ע, בכפוף לאישורים. מידון נדרשת במערכת הקפדה על אישורים וחיסישל צנעת הפרט. לפיכך, 

 
 ה  ור מידע ובקרחזא  .4

 ום. ת שונות על פי דרישה ובאופן יזמובר ור מידעלות אחזה להכיל יכוכת צריכ רעהמ
 
 יכולות מעקב   .5

רבים;  כת : מעקב ביצוע פעילויות; משתמשים מעועקב אחר פעילויות במערה לבצע מיהי  ניתן
זמנים )כמו  ת ה; מעקב חריגות בלוחומשנ כי מעקב לוחות זמנים לביצוע פעילות, תהליך ותהלי

 דר(; מעקב אחר משאבים מוגדרים.וג מ  ספר ימיםק נדרש לבצע בתוך מ שע״פ החו ליכיםבתה
 
 
 אינטגרציה   .6

ים. עם זאת, ההתייחסות הינה למערכת  ורכבת ממספר מודולבמסמך זה כמ וצגתהמערכת מ 
ומסתיימים בפונקציה   אחתית חת שבה תהליכים מסוימים מתחילים בפונקציה ארגונכוללת א 

 לים. דומוע שחוצה יש לאפשר אחזור מידשונים.   םודוליגונית אחרת ובמ אר
 
 מספר ישויות במקביל   אפשרות לביצוע פעולה על  .7
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 הייחודיים של המועצה בנוסף להסכמי השלטון המקומי   כמי שכרהס שוםיי .8

 
 

 ממשק משתמש  

   מערכת המידע .1
ל  יד הכולל הצגת כלדה בעלת ממשק משתמש אחחוא הלים יוצגו בצורלרבות כלל המודו

רציפה. המשתמש ייכנס למערכת  זורי הצגת תוכן וכיו״ב( בצורה ים )לחצנים, פקדים, אביהרכ
ש, סיסמה( מ)שם משתראשית  ודה, הזדהותל שולחן העב ק יחיד עלינ על  הצמצעות לחיבא

ר עבודה על  אפשתת לא פי הרשאה.ה על  לצפיים המורשים  וממנה יקבל תפריט של המודולי
 תחת מעטפת אחידה.   ןנת שאיערכות מידע נפרדומספר מ

 

   שאול מידעת .2
ולקבל  ( hyperlink כגון)לחיצות על מידע קיים את המערכת באמצעות המשתמש יוכל לתשאל 

הוי נכס מתוך  לחיצה על זי -כניסה למסך נכסים למשלם  לדוגמא:נטיים.  תונים הרלוואת הנ
מסכי   ״ ביןשר למשתמש ״לדפדףלכרטיס נכס. המערכת תאפ   שתממה תביא את המשרשי

 נטרנט(.)דומה לפעולת דפדוף בין דפי אי תצוגה שהוצגו לו 
 

 הפקת מידע לגיליון חישוב   .3
ם לצורך ם טבלאיישל נתוני PDF-ול    Wordאו ל  Excelדע ל שר ייצוא מיפא ת תכהמער

 עיבודים נוספים. 
 

 העתקת מידע   .4
או   ה הקלד ל נתונים מכל מסךהעתק, גזור והדבק ש  תציוונקימוש בפתאפשר שהמערכת 

 השלמת מידע. 
 

 וש מידע חיפ  .5
ידע  יות מישו  ךיים ונומריים( בתוחפש אינדקסים )טקסטואל המערכת תאפשר למשתמש ל

ך  קטים, תיקים, מספרי משימות וכיו״ב( מתויסות פרווי, כרט, מספרי זיהסים, משלמים)נכ
 ר סדרכאש googleפורמט משתמש תוצאות חיפוש בג לתצי טקסטואלית אשרחלונית חיפוש 

ה תכיל תקציר ולינק למסמך /  ת של התוצאות המוצגות. כל תוצאהתוצאות לפי הרלוונטיו 
 ת. שקוצאה המבולת

 

 טית  השלמה אוטומ .6
  -ים )כגון דע ותאפשר השלמה אוטומטית של נתונ הקלדת מיעל אחידות ב תשמור המערכת

נתונים   ללדה שערכת לא תאפשר הקטבלת אב. המ תוך אותה( מו״בספרי תיקים וכי כתובות, מ
  משתמש( על מנת לשמור על שלמות במקרים חריגים )כמו שדה הערות לא קיימים אלא

 הנתונים. 
 

 מידע רי מאג .7
פוש  ים להם יוגדרו אינדקסים לתשאול, חיאב ראשי  צי / טבלאות כזו בקבידע ירוי המ מאגר

רש ך שהמשתמש לא יידמערכת תוקם כהמידע. הכת מערדולים השונים בוקישור מידע למו
. במידה וקיימים מאפיינים  או ״לשכפל״ ישות קיימת במערכת ליד״ או ״להקים מחדש״קה״ל

האב יכיל את   ץזו( קוב ות זו מלמשלם השונ ובות מגוריםמספר כת כגון ע )דים לישות משוני
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בישויות בן של   חנהאב  תוךעם המשלם מידע  את ה שתמש לטייבהכתובות השונות ויאפשר למ
מכיוון  ונה מכתובת לרישום לגני ילדים כתובת משלם לארנונה ש   -גרוש ות אב )במקרה של יש

ל  הבן ש  -כתובת מוטב תובת משלם לדה בין כהפר  תהיה במקרה זה -שהילד גר בכתובת אחרת 
 (. יכנה למשלםשלם; שתי הכתובות תתוחזקנה במערכת ותשו מאותו 

 

 פסת מידעדה .8
דות  . הדפסת המידע תכיל שרווי מקעומדת ותאפשר זיהדע למדפסת תהיה בצורה מית מ הדפס

  בטכניקת  ימוש. ש(ך, דוח, מסהדפסה ומקור המידע )זיהוי טופסזיהוי משתמש, מסוף, תאריך 
 ידע. ה מאפשרת מעקב אחר אוטנטיות של מקור המנקרה ואי ולה מעיפס  print screenהדפסה 

 

 ירועים של המשתמשאוה א״לרכת הדו ידע למעהעברת מ   .9
ת  עת הפגישות והתזכורות הארגוניועם מערכות הדוא״ל, קבי גרציה כת תיבחן באינטערהמ

רות  שורים ותזכו, בקשות לאיר משימותהעבית לכר נדרש מהמע.  Microsoft outlookבמערכת 
  נטי הקשוררלוו מידע פשרות הצגתפות מסוימת שתקבע, למערכת הדוא״ל תוך אירמת עד  מעל
ות הספציפית  וכיו״ב לרבות לינק ליש  אישורות תיאור, סכום לו לתזכורת כגון שדה א שימלמ

 שימה. תמש לגשת בצורה ישירה ולטפל במבמערכת שתאפשר למש
 
 

 ארגוני  מידעתוף יש .10
גף  לשתף מידע בין עמיתים לאותה מחלקה / א עטחת מיד בלות אבר בכפוף למג המערכת תאפש

מועד,   תיעודהתכתובות לרבות  ערכת תתעד אתית , והמציפספ ר בישות מידעיתמינהל הקשו /
 שות כחלק ממאפייניה. הערה. התכתובת ״תוצמד״ לאותה ישם הכותב ותוכן  

 
 ז:במכר שים רדרשימת המודולים הנ

 
נוכחות כולל כל הממשקים   ,והדרכה משאבי אנושלל שכר והכו  -שכר ול מוד .א

 לה  ממש דרישות משרדי ה הנדרשים להפעלת המערכת על פי 
 . ם  ועודעובדים, עזיבת עובדי תורכ ,הדלל קליטת עובדים מודול משאבי אנוש כו  .ב
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 מענה המציע למפרט הטכני 

המציע ו/או במערכת הטכני קיים פרט ט במהמועצה יוצאת מתוך הנחה כי כל המפור
 רישות ביכולותו לספק כל הד

 

 הנושא 
מס"

 ד 
 הדרישה 

 1  כללי
רכת הקיימת  )ללא הגבלה( מהמע  ייםטורהמערכת תקלוט נתונים היס

 שדה שיידרש, כולל טבלאות, תמונות ומסמכים.ת לכל או קודמו

 2  כללי
תכ המערכ מסמכים.ות  לניהול  אחרת  מערכת  המציע  חריובא   -לול  ת 

 למערכת החדשה שלו. לבצע הסבת מסמכים קיימת 

 3 כללי 
  Active Directoryאינטגרציה המערכת עם  באחריות המציע לבצע   

המועצה   טכני מ  המציע,  של  תמיכה  לתת  בביצתחייב  הפעולות ת  וע 
 הכללים בחומת האש וכו'.הנדרשות לקביעת 

 4 וגיה טכנול 
בס של  אינטגרציה  נלמערכות  משותף  תונייס  להעברת  ם  ממשקים  או 
 נתונים בין המערכות ברשות.

   .WEBכל המערכות והמודולים יאפשרו עבודה בממשק חלונאי או  5 טכנולוגיה 

 6 טכנולוגיה 
בניה לספק  תאפשר  מסכיםמית  ינד   המערכת  ועדכון    חדשים  של 

 קיימים על פי דרישות הרשות.

 פו לממשק אחיד. ולים ישאהמודות והמערכות על כל תתי המערכ  7 וגיה טכנול 

 8 טכנולוגיה 
המערכות על כל תתי המערכות והמודולים תאפשרנה ניווט קל ויעיל.  

  קישור". -שורים דינאמיים "היפרקי עליעצמים במסכים יהיו ב
 היישומים במערכת יאפשרו חתימה דיגיטאלית. 9 גיה וול טכנ

 10 תיעוד ועזרה 

המערכת   מורכבים  תהליכים  תי תכלועבור    WORKFLOW,עוד  ל 
 שיפעל על כל המודולים במערכת.

מובנת   בצורה  יתועדו  אצווה  עיבוד  תהליכי  ובפרט  עבודה  תהליכי 
 למשתמש.

 11 רה ועזתיעוד  
עזרה   מסכי  של  מערך  תכלול  כיר עשהמערכת  מילו ים  מונחים  ולל  ן 

 בצורה אחידה מכל יישום. תהליכים. תכנים אלה יהיה נגישים  ותיעוד

 מידע אחזור 
12 

 

ושיוך קבצים   לניהול מסמכים  הכולל סריקה  המערכת תכלול מודול 
כולל   שונים  לחשבונות  או  בכרטיסים  לאירועים  למדורים,  שונים 

 במסכים הרלוונטיים. תם הצג

 13 אחזור מידע 

בלאות מרכזיות משותפות לכל המערכות והמודולים  תכלול טערכת  מה
מדדים  במער טבלת  למשל,  הספק.  של  בנקים  פרט  ו/אוכות  תוגדר  י 

 פעם אחת ותהיה נגישה לכל המערכות. 
לדאוג   הספק  ובאחריות  אוטומטי  באופן  תתעדכנה  אלה  טבלאות 

 לעדכון התוכן. 
 מידע ור אחז

 
 

14 
ת של נתוני אב,  ם, דו"חו)אלפוני  בניםמות  המערכת תכלול מגוון דו"חו 
 זנים ועוד(. תנועות כספיות, יתרות, מא

 ממסד הנתונים.ישירות  שאבולה י* נתונים לדו"חות א
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 הנושא 
מס"

 ד 
 הדרישה 

 אחזור מידע 
 

15 
 המערכת תכלול מכתבים מובנים וטפסים מוכנים צמודים לכל מודול.  

 ונים. ות ממסד הנת שירו י* נתונים אלה ישאב 
 אחזור מידע 

 
16 

תארעמה הפקכת  תכלול  פשר  המערכת  ותוצרים  הודעות  מכתבים,  ת 
 . כל מודולוד ל ש צמות, מכתבים וטפסים ידידותי וגמימחולל דו"ח

 אחזור מידע 
 
 

17 
כל מערכת תכלול מסכי איתור המאפשרים חיפוש רשומות לפי תכונות  

לפי סכום או מספר. הספק  יפוו ח בנושא הנדון. מסכי האיתור יכלל  ש 
 ר בהתאם לדרישות הרשות.כי האיתובמס ותשדישנה את ה

 אחזור מידע 
 
 

18 

 חזור מידע תאפשר אהמערכת 
ה אחזור  חקיריאפ  מידעמסכי  )שרו  לעומק  מנגנון  drill downה   .)

ומודולים   שונות  )ממערכות  אינטגרטיבי  מידע  אחזור  יאפשר  האחזור 
מ בנית  כולל  וסכישונים(.  מחושבים  ם  שדות  )כולל  שדות  הוספת 

 ם(. ייאתותוצ

 19 אחזור מידע 

המידע בצורה שקופה.  מנגנוני הפקת הדו"חות ישאב מהנתונים במסד  
 (.Data Miningירת נתונים )יאפשר חקני ו עדכ הדיווח יהיה

מערכת   הספק  ברשות  זמינה  BI  (Business Intelligenceתהיה   )
 פק. הס  של היודעת לעבוד עם כל המערכות

  

 20 אחזור מידע 

והמוד מייספ  ים ולהמערכות  מותאמים  קו  מידע  ומסכי  למנהלים  דע 
  יריםהבכ   . הספק יאפיין את צורכי המנהליםבמיוחד להנהלה הבכירה

המ ))ראש  ביצוע  ומדדי  לדו"חות  גזבר(  מנכ"ל,  מכל KPIועצה,   )
 המערכות. 

 21 אחזור מידע 
מנכ"ל המועצה,  )ראש  הבכירים  גהמנהלים  אל  זבר,  לגשת  יורשו   )

מחוץ   )למשלהמועל  ש  לאתרים המערכת  מהבית  צה  עבודה   ,
 בתקשורת(. 

 22 אחזור מידע 

ת  באחהמערכת  בצמותמוך  סרוקים  מסמכים  לכסון  הנה"ח,רטיסד    י 
חשבונות   נכסים,  פרויקט,  כרטיסי  ספק,  כרטיסי  מידע,   שורות 

נוש בעץ  יאורגנו  המסמכים  ועוד.  עסק  רישיונות  שר  כא  איםנישומים, 
ולגרו  להוסיף  אפשרות  למשתמש  בנפים  ענע  תהיה  תהיה  מהעץ.  וסף 

 תיק. אפשרות לחיפוש לפי מילות מפתח ומאפייני 

 23 אחזור מידע 
מערכת   תומודלכל  נגישול  צורך  היה  ללא  מאוחסנים  למסמכים  ות 

 ביציאה מהמודול וכניסה למערכת אחסון המסמכים. 

 24 יבוא יצוא 
 .  ASCIIונים בקובץ ונתון במסד הנתדה ל שהמערכת תתמוך בהפקת כ

 25 א יצו  ואיב
אלק לגיליון  ודו"חות  מידע  של  יבוא/יצוא  תאפשר  טרוני  המערכת 

(XLS/CSV  וקובץ ל )-  ASCII  ם ממקורות ממוחשבים  א נתוניויב  כן
 .XMLחיצוניים. למערכת תהיה יכולת קליטה וייצוא של קבצי  

 26 יבוא יצוא 
כ  בייצוא  תתמוך  דהמערכת  לקובצי  ו"חל  מידע  )לרבות    או  אופיס 

XLS/CSVל או  התערבות    PDFקובץ  (  ללא  אחת  כפתור  בלחיצת 
יוצג הקובץ  לב  מפעיל.  יוכל  והמשתמש  המסך  על  את  חור  מידית 
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 הנושא 
מס"

 ד 
 הדרישה 

 מירת הקובץ.מיקום לשה

 27 יבוא יצוא 
המצויות    GIS-המערכות תקבלנה עדכונים ותייצא נתונים למערכות ה

 בשימוש בשלטון המקומי. 

 כים שונים. ת לפי חתודעו ה  צתהמערכת תהיה בעלת יכולת להפ 28 יצוא   ואיב

 29 יבוא יצוא 
דים  לעובוהמסכים הודעות מתוך היישומים   כל המערכות יוכלו להפיק

 , דוא"ל ודיוור רגיל(. SMSמצעים )פקס, במגוון א

 30 יבוא יצוא 
י  כל היישומים במערכת ידעו לשגר הודעות ופלט אחר באמצעות שרת

מרכזיית  קסיפ הנפוצים  IPם,  הדוא"ל  זיאקסצ'י )  ושרתי    מברה,ינג', 
 קריו ואחרים(. 

 31 יבוא יצוא 
 ים(.נים נכונ סימ   כון,רה תקינה )כיוון ניקו עברית בצוקבצי היצוא יפ 

 מנגנון היבוא יהיה בעל יכולת לסדר מלל בעברית )לתקן מלל הפוך(. 

 32 יבוא יצוא 

כמו,    ים עם מערכות חיצוניותתונ ף נהמערכות תהיינה פתוחות לשיתו
בה של הממשלה, רשות המיסים, בנקים  רכת המרכ, מעלהמשמשרדי מ

פיננסי  )מס"ב,ים,  ומוסדות  כספים  להעברת  משב"  מערכות  ערכות  א( 
 ל ספקים אחרים ועוד. אצ

 33 אבטחה 
כל תקשורת נתונים או העברת נתונים מ/ אל המערכות בהצעה תהיה  

 מאובטחת. 

 34 אבטחה 
לאחז  רכתהמע הן  מתקדם  הרשאות  מנגנון  ל ו  ור תכלול  עדכון  הן 

ת שדה  תתאפשר הגדרת הרשאות מרמתכים שונים בכל רמה וחתך  בח
 לם.סך שמה או מ בודד ועד רשומה של

 35 אבטחה 
הערכים   ישמרו  שדה.  ברמת  עדכון  או  שנוי  כל  תתעד  המערכת 
כתובת העדכון,  מבצע  עדכון,  ושעת  תאריך  השדה,  של    הקודמים 

 ר שממנו בוצע העדכון.כשיהמ

 36 אבטחה 
תשתלמ גימשים  כפוף  היה  במערכת  והתוכניות  האפשרויות  לכל  שה 

של עצמו  להרשאות  דעת  על  יחסום  לא  הספק  דולים,  למו  גישההם. 
 כנית, טבלאות או כל רכיב אחר.ת

 37 אבטחה 
מנגנון   המודולים.  ולכל  המערכות  לכל  גיבוי  מנגנון  תכלול  המערכת 

י עומס   היההגיבוי  המשתמשים  כאשר  גם  ברקע  לעבוד  עם    ים בדוגל 
 המערכת. 

 38 גרסאות 
לגרסאות  התוכנה  גרסאות  את  ישדרג  פיתח    המציע  שהוא  החדישות 

זכ יהיה  לולא  תאי  נוסכל  ו/או  שלום  ההתקנה  הגרסה,  עבור  ף 
 ההטמעה. 

שעוני  
 נוכחות  

39 
למער ויתאימם  השעונים  את  יעדכן  המציע  נוכחות  שעוני  כת  במועצה 

 כחות שלו. הנו
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 חות ונוכ אנוש  בימשא  דרישות מערכת שכר,

 המודול
 מס"ד 
 לדרישה 

 הדרישה 

 מבנה ארגוני.  לול מודולהמערכת תכ 1 מערכת 

 2 מערכת 
ינהל את מחזור החיים    תכלול  כתערהמ אנוש  מודול משאבי 

של העובד בארגון. כמו כן, המודול ינהל את מצבת כוח האדם 
 ה ובקרת עלויות משאבי אנוש.קינ ל תמהמבט הארגוני כול

 3 מערכת 
מעסיקים   תכלול  המערכת ניהול  מודול  שכר,  כולל    -מודול 

תקציב לדרישותבקרה  בהתאם  מורים   מודול  ד משר  ית, 
 ינוך. הח

 המערכת תכלול  מודול נוכחות וסידור עבודה.  4 מערכת 

 5 מערכת  
י  המערכת תכלול  ממשק לביטוח לאומי  , מס הכנסה, משרד

 ציע המי או יפותח על יד\ה וכל ממשק שיידרש ומשלמ

 (. BIהמערכת תדע להפיק דו"חות ומידע מנהלי ) 6 מערכת 

 נמיים. טפסים דיים ומסמכהמערכת תכלול מודול ניהול  7 כת מער
 אוגדן תנאי שירות.   8 מערכת  

 9 מערכת 
דינמיים   בקרה  מנגנוני  כפולות    –למערכת  פעולות  למניעת 

 ונים אלו יאופיינו ביחד עם המועצה  נגנמ -ותשלומי יתר 

   10 רכת עמ
  –על מניעת טעויות במערכת    -למערכת מנגנוני הגנה דינמיים

 .  ועצהם הממנגנונים אלו יאופיינו ביחד ע

 2 כללי 
משותפות   טבלאות  עם  משותף  נתונים  בסיס  למערכת 

 למערכות משאבי אנוש ושכר ונוכחות . 

 3 כללי 
יוגד עובד  של  בלבד,  במקרו  נתונים  אחד  שידווח  ום  נתון 

כ" ב  שכר  או א  במודול  המודולים  יעדכן  כל  את  התאם 
 האחרים. 

 4 כללי 
מאפש נתהמערכת  הזרמת  לעובד  רת  עתידיים  נסו  שייכונים 

ב דיווחים  להפעלה  וכן  אירוע.  לפי  או  שנקבע  תאריך 
 רטרואקטיביים שיועברו לתשלום.

 5 כללי 
מידע ממערכת   וללד כהמערכת תאפשר אחזור מידע לגבי עוב

מנוע חיפוש עם  ת תכלול  מערכה  כך כר. לשם  משאבי אנוש וש
 סינון מתקדם. 

 6 כללי 

  שולבדע מ תיק עובד  שיכיל מיבמערכת יהיה  המסך המרכזי  
מוד זה  מכל  מידע  ושכר.   אנוש  משאבי  המערכות:  ומכל  ול 

( לשוניות  וחלונות המכילים את  tabsיוצג במסך משולב עם   )
  ונות.  הש כותהמידע מהמער

 
 כללי 

7 
מערכ תכלול  על  שלהדמיית  רדת  נפ ת  המערכת  קיבוצי,  כר 

הע  ברמת  וכן  שונים  אוכלוסייה  מנגנון  חתכי  הבודד.  ובד 
  שכר שונים, כולל עלויות. ל מרכיביוח ש נית  ההדמיה יאפשר 

 8  
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 המודול
 מס"ד 
 לדרישה 

 הדרישה 

)נתונים   כללי  אמת  נתוני  תשאב  שכר  להדמיית  הנפרדת  המערכת 
ערכת הקיימת. ההדמיה  מהמם(  אישיים ונתוני שכר מצטברי 

 . האמתי  ונלא תשפיע על נת

 9 כללי 
והצגת  המערכת תכלול אפשרות להציג שינויים בהסכמי שכר  

ב  שינוי  כל  של  נהשכ  רכיבעלות מעביד  כולל  כן,  ר  כמו  יתוח. 
 מנגנון ההדמיה יאפשר סימולציה רטרואקטיבי. 

 10 כללי 
ק  עדכון  או  מסכים חדשים  של  בניה  ים  יימהמערכת תאפשר 

 על ידי המשתמש. 

 11 כללי 
דשית של מפרעות לקיזוז והחזרים חוקרה  ב  שרהמערכת תאפ

 לעובדים.  

 12 כללי 
  על  –גמא  לדו  חוק  אפשר תשלום ימי מחלה על פי  כת תהמער

 חשבון המועצה עד חצי שנה במחצית השכר. 

 13 כללי 
לעובדים  אינפורמטיביים  נתונים  רישום  תאפשר  המערכת 

דינמיי בבשדות  המועצה  התאם  להחלטת  דמי    -לדוגמא   –ם 
 ופשה.שחזרה מחבדת עול  לידה

 14 כללי 
רכיב של  דינמי  ניהול  תאפשר  ונטרולם  המערכת  שכר  י 

 מדו"חות המועצה. 

 15 י כלל
של  הקמה  בעת  שכר  רכיבי  ונטרול  ניהול  תאפשר  המערכת 

 סייעות בגני ילדים . 

 16 כללי 

ההיסטוריים   נתונים  קליטת  תאפשר  ות  ערכמהמהמערכת 
ה השנים  למספר  )בהתאם  כת במערם  מיקייהקיימות 

טבלאות  הקיימ  כולל  שיידרש,  שדה  כל  תקלוט  המערכת  ת(. 
שינוי מער לרבות  תל כת  ודרג,  דרגות  נות  סים, תמו, טפושיםי 

ונשמר   הישנה  מהמערכת  שהופק  אחר  תוצר  וכל  ומסמכים, 
 במדיה דיגיטלית או אופטית.

 
)מהמערכת הקיימת    עברהמ  המערכת תציג נתונים על כל שנת

שנת המעבר. המערכת    ינואר שלב  1-מה,  ת של הזכיין(למערכ
בר גם כאשר המעבר  ת המעתפיק נתונים מחושבים על כל שנ

 שנה. צע הבוצע באמ

 כללי 
 

17 
או   חלונאי  בממשק  עבודה  תאפשר  וקליטת    WEBהמערכת 

 קבצים במבנה קבוע בתקשורת.

 18 כללי 

יבוא/יצוא   תאפשר  לגיליון מידשל  המערכת  ודו"חות    ע 
( ולקוCSV,XLS אלקטרוני  נתונים    ASCIIבץ  (  יבוא  כן 

כת תהיה יכולת קליטה  ממקורות ממוחשבים חיצוניים. למער
 . XML קבצי וייצוא של 
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 המודול
 מס"ד 
 לדרישה 

 הדרישה 

 19 כללי 
הגדרת   )לפי  אינטגרטיבי  מידע  מודול  תכלול  המערכת 
כולל   וכו',  ארגוניות  יחידות  הארגון,  כלל  לגבי  המשתמש( 

 .כרהש( עד רמת העובד או סמל  drill down) ניםנתוחקירת  

 20 לי לכ

והן   לאחזור  הן  מתקדם  הרשאות  מנגנון  תכלול  המערכת 
ארגל )יחידות  שונים  בחתכים  סוניו עדכון  קטורים, ת, 

הרשאות   הגדרת  תתאפשר  וחתך  רמה  בכל  וכד'(  עיסוקים, 
 מרמת שדה בודד ועד רשומה שלמה או מסך שלם. 

 21 כללי 
תת אמצעים: יוובד   מוךהמערכת  במגוון  ולעובד  למנהל  ח 

 . SMSדואל, ס, מסך, תדפי, קספ

 22 כללי 
ד  וחתימה  אישור  תאפשר  עם  המערכת  לעבוד  ותדע  יגיטלית 

 דיגיטלית. ת חתימה  קליטפי להיקציוד 

 23 כללי 

לתיק   בצמוד  סרוקים  מסמכים  באחסון  תתמוך  המערכת 
נושאים   בעץ  יאורגנו  המסמכים  העובד.  של  ר כאשהאישי 

  ץ. בנוסך מהע   ים נפהיה למשתמש אפשרות להוסיף ולגרועה עי
 . תהיה אפשרות לחיפוש לפי מילות מפתח ומאפייני תיק

 24 כללי 
מנגנון לכגבו  המערכת תכלול  ולכל  ל המערכוי  ושכר(  )כ"א  ת 

כאשר  גם  ברקע  לעבוד  מסוגל  יהיה  הגבוי  מנגנון  המודולים. 
 המשתמשים עובדים עם המערכת. 

 25 כללי 
ובץ  ם לקניתוכת תתמוך בהפקת כל שדה ונתון במסד הנערהמ

ASCII . 

 26 כללי 
כג מבחוץ  ומידע  טבלאות  תקלוט  מס, המערכת  מדרגות  ון 

 לי או במקוון.  יה דיגיטממד ועודנתוני הסכמי שכר  

 27 כללי 
מילון   כולל  עשירים  עזרה  מסכי  של  מערך  תכלול  המערכת 

י תכנים אלה  ותיעוד תהליכים.  בלחיצה  נג   היה מונחים  ישים 
 ימנית על העכבר. 

 . BPMדה ינוהלו בכלי  י עבותהליכ  28 כללי 

 29 כללי 

אחר  מעקב  תאפשר  והתקדמות    המערכת  סטאטוסים 
 משכורת.  גון הפקתם, כרכביהליכים מובת

פעולות   והגדרת  בתהליך  שלב  כל  בקרת  תאפשר  המערכת 
 ונושאים לאישור. 

 30 כללי 

ל טפסים  ספריית  תכלול  במשאבי  הנוכל  המערכת  שאים 
ן פרטים, בקשות, ות, עדכו ועמדמ  ל,חות ושכר. למשאנוש, נוכ

 ד. ועו , דיווחים101, 106מקדמה, חל"ת,  
נגיש תהיה  הטפסים  מה ספריית  במועצמחשבה  וכן  ים  ה 

 באינטרנט. 
הטופס   ושיגור  מילוי  תאפשר  המערכת  אפשרי  שהדבר  היכן 

 במחשב/המכשיר הנייד. 



 

49 
  חתימת המציע                               

 

 המודול
 מס"ד 
 לדרישה 

 הדרישה 

 31 כללי 
תנפיק   הודעות    אוטומטיפן  באוהמערכת  מכתבים,  מגוון 

 עובדים ולמוסדות. מראש  ל  כניםמום וטפסי

 32 כללי  
ישוב רטרו  ישובי רטרו לעובדים חהמערכת תאפשר ביצוע ח

 דמות  משנים קו נים לנתו 
 

 33 כללי 
הנחיות   פי  על  שכר  טבלאות  לעדכן  אחראי  יהיה  הספק 

 הממשלה, הסכמים קיבוציים ועוד. 

 34 כללי 

כל החוקים, הפקודות וההורנה  תע  המערכת ת  אועל דרישות 
נושאהנוג  יהיה עים  הספק  ושכר.  אדם  כח  ניהול  אחרי    י 

דה,  פקו  יקה,ובע משנוי בחקכל שנוי במערכת הנ להתקין מיד  
והוראות  הורא העבודה  חוקי   לרבות  מחייבת  פסיקה  או  ה 

מס   והוראות  חוקים  המדינה,  שרות  נציב  של  רלוונטיות 
מע"מ, ניהול ספרים וכל שנוי המשפיע  י,  אומהכנסה, ביטוח ל

 וחישוב השכר.כח אדם   יהולנ  על

 35 כללי 

של הדרישות  על  תענה  ומסחריים    המערכת  ציבוריים  גופים 
כגגדולי מם  בנקון  ואחרים. ס"ב,  והשתלמות  גמל  קופות  ים, 

על   כל תכנית  ולתקן  כל שנוי  מיד  יהיה אחרי להתקין  הספק 
הספק ידאג שהעברת   לה.ת אמנת שהמערכת תתאים לדרישו

יתאים דרישות שיגור  תו תמיד  בהצעת  רכהנתונים מ/אל המע
 . וקליטת נתונים של הגופים הנ"ל

 1 נוכחות 
של   הנוכחות  תהמשתמערכת  את  תף  הרכיבים, כלול  כל 

ותוצרים  עיבוד  מנגנוני  מחשבונים,  פונקציונאליות,  תכונות, 
 שקיימים במערכת הקיימת. 

 2 נוכחות 

דו  ק  מש יעבוד על אותו בסיס נתונים או עם מ  חותנוכמודול ה
למכ ה יווני  מעבר  השכר.  ומערכת  אדם  כח  בין  ערכת  נתונים 

ללאהמערכ שקוף  יהיה  המשתמ  ות  עשים  התערבות  ובדי  או 
 כה. תמי

 3 נוכחות 
אנוש   משאבי  מערכות  עם  במשולב  תעבוד  הנוכחות  מערכת 

 ושכר.
 . לבדנתון ייכתב ויאוחסן פעם אחת ובמקום אחד ב

 4 נוכחות 
הנתוני עדכון  יאפשר  הע ע"ם  המודול  הי  או  יחידה  ובד 

 י הוראה. ( כולל עובדי חוץ ועובדWEBגונית )בממשק  האר

 5 נוכחות 
תכל מ המערכת  ואיערך  ול  ושל  בקרה  הממונים  של  שור 

 פונקציות משאבי אנוש. 

 6 נוכחות 
העסקה   וצורות  עבודה  הסכמי  לרשת  יידע  הנוכחות  מודול 

 ם ויאפשר  שינוי או הוספת פרמטרים. האדוח ממערכת כ

 7 כחות ונ
מערכת הנוכחות תטפל בכל סוגי הסכמי השכר ונוכחות כולל  

בסש לרבות  הוראה,  רווחה,  עובדי  משתנים    משרהיסי  ל 
 לאורך השנה. 
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 9 נוכחות 
אמצעים:  במגוון  נוכחות  דיווחי  קליטת  תאפשר  המערכת 

 יח ונייד(.)ני ון משעונים, הרשת המקומית, האינטרנט והטלפ

 10 נוכחות 
המסוג   כלב  המערכת תתמוך שעות  י  הנוכחות:  וצורות  כסות 

משמרו נוספות,  שעות  צורה  עבודה,  ו/או  מכסה  ,וכל  ת 
 יה. ט על תחלי שהמועצה 

 דיווח שעות עבודה לפי פרויקטים. 11 נוכחות 

 נוכחות 
 

12 
והעדות   הדתות  כל  של  שנה  בלוחות  תתמוך  המערכת 

 . הקיימות בישראל
   ל מורים.ים שתישנהמערכת תתמוך בסידורי עבודה  13 נוכחות 

 14 נוכחות 
ריגים יהיו בנויים על ההרשאות לאישור דיווחים, עדכונים וח

 ועצה. יניות המלמד התאםפי רמות ב

 15 נוכחות 
המערכת תתריע על חריגות משעות העבודה בתקן ועל חריגות  

 מהתקציב. 

 16 נוכחות 
ות עובדי חברות כוח  כם עבודה לרבהס  כל  ניהול נוכחות על פי

 וכו'. מיוחדים הסכמים, אדם

 17 נוכחות 
ימי ניהול  תאפשר  הנוכחות  החוקיות    מערכת  עפ"י  הצהרה 

   עצות והנהוגה במ 

 18 נוכחות 

נוכחות לעובד  ווחודימערכת הנוכחות תאפשר פתיחת עובד 
   שעובד ביותר

 ת אחממחלקה  
 

 1 ל מסמכים  הוני

ש אחיד  מסמכים  לאחזור  ממנגנון  תכלול  תפעל  המערכת 
אינטגרטיבית א  בצורה  מערכות  המותקנות    חזורעם  אחרות 

( המקומי  בשלטון  והנפוצות  , MPL  ,IFNבמועצה 
WEBNEST .)חניבעל ועוד  ,-  

 

 

 2 ניהול מסמכים 
י של האב   בצעהזכיין במכרז  תהליכים הקיימים במועצה  חון 

 ה יציע תהליך עבודה עם המערכת. די המועצעוב עםד  ויח
 

 

 3 ניהול מסמכים 
קבצי  לשייך  תדע  ואיהמערכת  למסכים  ברשומת  רועים  ם 

 ולל הצגתם בתיק העובד. העובד כ 
 

 

 4 ניהול מסמכים 
תמונה(בכל   שדה,  )פקד,  במסך  עצם  כל  ומתוך  מסך  מכל 

)משא להפעיל  אנובי  המערכות  אפשר  יהיה  ונוחות(  שכר  ש, 
 מכים. אחזר המסנון  נג מ את

 5 ניהול מסמכים 

פס  והפריטים )תלוש שכר, טוהמשתתף יקלוט את כל המידע  
ממערכות הניהול הקודמים    ות, אשורים ועוד(נוכח , דוח  106

שהיו במועצה )כגון, קופל ראם, טמינו,    COLDכולל מערכות  
 אופטיביט ועוד(. 

ניההמ  של  המערכת במערכת  הנתונים  כל  את  יציג    ול שתתף 
 .  שור לכרטיס העובד במערכת בהצעתור אחת הקאחזוו

עם   6 ניהול מסמכים  לעבוד  תדע  לניה   המערכת  ממערכות  הכולל  ול  סמכים, 
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 המודול
 מס"ד 
 לדרישה 

 הדרישה 

בכרטיסים  סרי לאירועים  למדורים,  שונים  ושיוך קבצים  קה 
 ו/או לחשבונות שונים כולל הצגתם במסכים הרלוונטיים.

לעבודה  ע  צימה שלו  המערכת  את  שיתאים   עםמתחייב 
 מסמכים שתעבוד במועצה. ניהול ה ערכתמ

 ניהול מסמכים 

7 

  טיסי ים בצמוד לכר ן מסמכים סרוקמוך באחסו המערכת תת
פר כרטיסי  אחרים.  עובד,  ועצמים  מידע  שורות  ויקט, 

למשתמש  יהיה  כאשר  נושאים  בעץ  יאורגנו  המסמכים 
ענפ  ולגרוע  להוסיף  אפשרות  מהעים  אפשרות  בנוסך תהיה  ץ. 

 י תיק. ומאפיינ  מפתחת לולחיפוש לפי מי 
 ניהול מסמכים 

8 
נג  ומודול תהיה  ללא  ישות למסמכים מאוחסנים  לכל מערכת 

 מערכת אחסון המסמכים.מהמודול וכניסה ליאה צורך ביצ

 ניהול מסמכים 
9 

שמירה   לצורך  ערכי  חד  מספר  במערכת  עצם  או  מסמך  לכל 
בנוסף, נושאים    ומתרש  ואחזור.  מפתח,  מילות  תכלול  התיוג 

 שתייך. ם העצם מת להיויקות
 ניהול מסמכים 

10 

מנגנון   לעלפענ  OCRלמערכת  ומספ וח  אנגלית  רים ברית, 
סר בתמ  המופיעים  ובמסמכים  ה ונות  מנגנון   OCR-וקים. 

סרוקים:   ומסמכים  לתמונות  תבנית  בכל   ,tiff, jpegיתמוך 
gif, pdf, ות. וספה נפקסים ותבניות תמונ 

 ניהול מסמכים 
 קודמות מסמך / עצם. סאות ל גרנהל  למערכת אפשרות 11

 ניהול מסמכים 
12 

א תאפשר  בכל  המערכת  מידע  לשחזור  המערכת  נושא.  כך  ם 
עם  תכלו חיפוש  מנוע  חיפוש  ל  אפשרות  כולל  מתקדם,  סינון 

 בתוך המסמכים. 
 ניהול מסמכים 

13 
( לעומק  חקירה  יאפשרו  המידע  אחזור  ( drill downמסכי 

 קישור.  -והיפר 

 14 ניהול מסמכים 
על  קליט  מערכת לחיצה  ידי  על  תופעל  ולאחזור המסמכים  ה 

 וכד'(.  יישום )פקד, שדה, תמונהעצם במסך ה
 סמכים מול ניה 

15 
בתוך   מסמכים  של  וירטואלית  בהעברה  תתמוך  המערכת 

 המועצה דהיינו, בקישור ולא בצרוף העצם להודעה. 

 ניהול מסמכים 
16 

לל  ל כומל ב  כת תתמוך במשלוח מסמכים בדואל, חיפושערהמ
 .PDFבתוך קבצי   חיפוש

 17 ניהול מסמכים 
  מערכות אחרות לבת עם   עבוד בצורה משומערכת האחזור ת 

 אאוטלוק / אקסצ'יינג' ואופיס. ות כגון, אופיס, ברש

 18 ניהול מסמכים 
 

במאפיינים   המפתח  במילות  ולחפש  לקלוט  תדע  המערכת 
 .  פיסאו  במסמכי

 ניהול מסמכים 
19 

ה תאפשר  ותזהער  דת צמהמערכת  טיפול  ות  להמשך  כורות 
ניתן  יהיה  אחרים.  ועצמים  הופעת    למסמכים  את  לתזמן 
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 המודול
 מס"ד 
 לדרישה 

 הדרישה 

 או בחלון מתפרץ. א"ל ת בהודעות דוהתזכור

 20 ניהול מסמכים 
מערכת ההרשאות תגביל את הגישה ברמת משתמש, תיקייה,  

 הבודד. מך המסקבוצות מסמכים, סוגי מסמכים וברמת  

 ניהול מסמכים 
22 

אגר המסמכים  ינטרנט ישירות למפי א תדע לקלוט ד  המערכת
 )לדוגמא, חוזר מנכ"ל או ידיעה מאתר(. 

 ניהול מסמכים 
23 

ד ומחולל  ניהול  דו"חות  תכלול  מכל  ות  ו"חהמערכת  נגיש 
 יישום במועצה . 

 ם כיניהול מסמ

24 

בתוך  הת וירטואליות  אחזור   מערכות  ליצור  אפשרות  יה 
להמערכת.   אפשרות  יהיה  משתמש  ת כל  לעצמו  ת  יקיויצור 

בהן נושאים  הנוגעים    לפי  המסמכים  את  לרכז  יוכל  הוא 
 לעבודתו.

 ניהול מסמכים 
25 

על   תגן  ההרשאות  מערכת  עם  יחד  המערכת 
 . היטים ברמות שונות: מסמך/פריט, תיקיפר/כיםהמסמ

 ים מסמכ  ניהול
26 

ממשק   בעלי  בודדים  בסורקים  תתמוך    twainהמערכת 
 ובסורקי רשת. 

 ימה דיגיטלית.תמוך בחת כת תהמער 27 מכים ניהול מס

 ניהול מסמכים 
28 

פיזיים   לניהול ומעקב אחרי מסמכים  המערכת תכלול מודול 
למודול קישו לופרטים אחרים.  כולל המיקום  מסמר  ך הפיזי 

 ז. וארגר  חדשלו לפי מבנה, 
 קליטת עובדים 

1 
הליך הפרסום  המערכת תאפשר תהליך קליטת עובד החל מת

 במערכת. ועד קליטה 

 ובדים ע טת קלי
2 

בממשק  העובד  נתוני  אוטומטי  באופן  תעדכן  המערכת 
 למערכת מרשם אוכלוסין. 

 קליטת עובדים 
3 

מצ מול  בדיקה  תבצע  אליה  /תקןבת  המערכת  למשרה  מצבה 
 . בצעו קליטת העובדי

 ים עובד קליטת
4 

נתונים  המערכת תנהל מאגר פרטי מועמדים כולל היסטוריית  
 ועוד. ראיונות ,דיונים דים,ועמדות ותפקימועדי הגשה ,מ  –

 קליטת עובדים 
5 

כולל   פנימי/חיצוני  מכרז  הפקת  תהליך  תאפשר  המערכת 
 זימון ,ועדות ועוד.ה ,שובניהול שוטף של המכרז , מכתבי ת

 קליטת עובדים 
6 

כל מרכיבי  תאפשר לערכת  מה כולל  עובד  עובד השכר לקלוט 
 הגדת התפקיד השכר אל מול 

 דה  הפסקת עבו
1 

מנגנון  תאפ  המערכת ותכלול  שר  עובד  של  עבודה  להפסקת 
תהליך של סגירת כל היישויות המקושרות לעובד מכל מודולי  

 המערכת. 
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 הפסקת עבודה 
2 

הו   כתערמה כולל  העבודה  הפסקת  תהליך  כל    ות דעתנהל 
 לוחות זמנים ועוד.מועים , ,שי

 הפסקת עבודה 
3  

תכלול   חישוב  המערכת  א מנגנון  כולל  פיצויים    אחוז וטומטי 
 פיצויים ועוד.פיצויים , סכום  

 הפסקת עבודה 
4 

המערכת תאפשר חישוב של אחוז    –במקרה של פרישת עובד  
תקו שקלול  ,כולל  פרישה  העספת  פנסיה  למענקי  זכאות  קה, 

 ועוד. 
 ודה  עב ת הפסק

5 
המערכת תדע לחשב הפרשות לפנסיה    –הפסקת עבודה/חל"ת  

 ליצור רצף העסקה  כדי

 ת עבודה הפסק
6 

העזיבה  תנהל    כתערהמ לתהליך  דינמי  טופס    –טופס  כולל 
 טיולים בהתאם לציוד עליו חתם העובד.

 פנסיה 

1 

תעב המערכת  לפנסיה  פרישה  למעמד העויר  לאחר  בד 
,ותבצ מדגמפנסיונר  בדיקה  תב  יתע  שהמכל  ועצה קופה 

וביטוח לאומי צבו על מ  תחליט עליה מול מרשם האוכלוסין 
 של הפנסיונר.

 פנסיה  
2 

המערכת תשמור כל נתוני המקור    -יונר שארשל פנס ה  קרבמ
 לצורכי זיהוי מקור התשלום.

 הערכת עובדים  
1 

עו הערכת  מנגנון  תכלול  ובדיהמערכת  יכולת  ם  בעלת  תהייה 
באמצעות    -ת המשתמשלפי בחירנים  שוה  שאלוני הערכ  לבנות

 טפסים דינמיים. 
 הערכת עובדים  

2 
וג  קטגוריות לפי סיוג ,ועריכים, סיווהמערכת תכלול טבלת מ 

 המוערך. 

 הערכת עובדים  
3 

 למערכת כלים אוטומטיים לחישוב ציוני הערכה לעובדים. 

 הערכת עובדים  
4 

שר אפות תשמור נתוני הערכה היסטוריים לעובדים    רכתהמע
 . ואת בין שנים, קטגוריות ועודיצוע השוב

 הערכת עובדים  
5 

אוטמל ניהול  מנגנון  תהליערכת  של  הה ומטי  כולל  ך  ערכות, 
תוצאות  תזכו השבת  התהליך,  התקדמות  אחר  מעקב  רות,   

 הערכה ועיבודם במחלקת משאבי אנוש.
 תקן /מצבה  

1 
ת  הפנים  ן  תק  נהל המערכת  משרד  להנחיות  בהתאם  מצבה 

 ן תנאי שירות .   דה ואוגד העבות וקוח
 

2 
איר היררכיה  עץ  תנהל  הרמות המערכת  כמות  בכל   ,   גונית 

 ת. שתידרש ברשו
 

3 
בהתאם  אוטומטי  קידום  מסלולי  הגדרת  תאפשר  המערכת 

 להנחיות משרד הפנים והגדרת התפקיד ,דירוג ודרגה. 
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 רווחת עובדים  
1  

 תכלול מודול לטיפול ברווחת הפרט.  כתערמה

 דים ת עובחוור
2 

ואות,  כגון הלו –המערכת תטפל בכל מנגנוני הרווחה לעובדים 
 ועוד. אירועים, נופשים 

 דים עוב  רווחת
3 

פורום   לגבי   , הלוואות  להענקת  אפשרות  תנהל  המערכת 
ושיעור החזר   החלטה תיעוד הישיבות, חישוב פריסה כספית 

 משכר העובד.וי ניכ חודשי כולל  
 תזכורות 

1 
רך תזכורות דינמי למעקב טיפול  מע   יהולנ  ר  המערכת תאפש

הטיפול  האפשרות לצפות בסטטוס    בעובדים ,לכל עובד תינתן
 ד באינטרנט. במסגרת תיק העוב לבד.שלו ב

 פניות  
1 

טיפול   למעקב  דינמי  פניות   מערך  ניהול  תאפשר   המערכת 
צפות בסטטוס הטיפול  ת לשרובעובדים ,לכל עובד תינתן האפ

 טרנט. ובד באינק הע תית שלו בלבד. במסגר
 משמעת 

1 
ניהול  בבעיות המשמע רישום, בירורים,    -תהמערכת תאפשר 

 טות ועוד.החל וד אירועים ,תיע

 חופשות  
1 

העובד   תיק  דרך  חופשה  לבקש  לעובדים  תאפשר  המערכת 
 באינטרנט. 

 חופשות 
2 

 המגיעים לעובד.שה חופהמערכת תתריע על חריגה מימי ה 

 חופשות 
3 

תא המאשרים   הבנייר  פשהמערכת  גורמים  של  דינמית 
 החופשה והסטטוס של הבקשות.

 וס ומיון עובדים יג
1 

החל משלב הגשת   –  ודול גיוס עובדיםהל מ רכת יכולת לנלמע
 מועמדות באופן מקוון  

 גיוס ומיון עובדים 
2 

למועמד  ומסמכים  נתונים  לקלוט  יכולת  ל  ככ  למערכת 
 יידרש ברשות  ש

 גיוס ומיון עובדים 
3 

 ע סינון ומיון על פי דרישות התפקיד  כולת לבצכת יערלמ

 עובדים גיוס ומיון 
4 

מ ממשק  קל למערכת  למודול  העבריטת  לא  כולל  ת עובדים 
 נתונים אוטומטית  

 תיק עובד  
1 

למערכת יכולת של פתיחה  וניהול תיק עובד דיגטלי בהתאם 
 לדרישת הרשות . 

 עובד  ק תי
2 

ג הרשות  לעובדי  תאפשר  העובד    לתיקה  ישהמערכת 
למ כולל  הבית/משרד  למערכת  מסמכים  של  ולהכנסה  הצגה 
 ות  פי בחירת הרש ילוי טפסים מקוונים על  מ
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 המודול
 מס"ד 
 לדרישה 

 הדרישה 

 תיק עובד 
3 

תהליכים   העובד  בתיק  להגדיר  לרשות  תאפשר  המערכת 
לדוגמא   והמנהלים  העובדים  ידי  על  עובד    –למילוי  הערכת 

 וד  וע 101,
 מודול עיקולים  

1 
 ובדים  לי ע קו עיהמערכת תאפשר לנהל 

 מודול עיקולים 
2 

בהת עיקולים  קיזוזי  תאפשר  ובהתאם המערכת  לחוק  אם 
 כר העובד  לגובה ש

 לים  עיקו  דולומ
3 

 המערכת תתריע לעובד/מנהל/מדור שכר על קבלת עיקול 

 מודול עיקולים 
4 

 קול עי  ום המערכת תודיע לעובד/מנהל/מדור שכר על סי 

 מודול אחזקת רכב  
1 

תחש הרכב  לוהתש  אתב  המערכת  אחזקת  בגין  מים 
 ג/דרגה  והביטוחים המגיעים לעובד על פי דרו

 כב  מודול אחזקת ר
2 

הפרש  תדע  המערכת של לחשב  במקרה  רכב  ורישיון  ביטוח  י 
 החלפת רכב במהלך שנת העבודה  

 מודול אחזקת רכב  
3 

רכב תשלומי  לבצע  תפסיק  הציג  שר  כא  המערכת  לא  העובד 
 ן ביטוח/רישיו הארכה של

 ת התראו
1 

יזומות /אוטומטיות   ולדווח על התראות  לנהל  המערכת תדע 
 במערכת  

 התראות 
2 

י סיום כל אירוע  ות אוטומטיות לפנ התראכת תדע לנהל  המער
 במערכת על פי דרישת הלקוח 

 התראות 
3 

לכל   יזומות  התראות  להכניס  למשתמש  תאפשר  המערכת 
 ר  שכל תזכורות הן בתיק עובד והן בתלוש הכולבד עו

 שכר  רתבק
1 

שכר   תלושי  הפקת  לפני  תאפשר  דוחות   –המערכת    לקבל 
,  לשניעצה בהשוואה  בקרה בהתאם לבקשות המו ם קודמות 

 ם קודמים ועוד חודשי
 טפסים מקוונים  

1 
הגבלה   ללא  מקוונים  טפסים  הקמת  תאפשר  המערכת 

באינטר  העובד  מתיק  ינט  ,בקישור  למערכת  ,  שירות 
 התפעולית  
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 Dashboardי מודול טכנמפרט 

 
 

 המודול
 מודול -תת

 מס"ד 
לדריש 

 ה
 הדרישה 

 . BI, כלי ה וח המידע הארגונייתמערכת נתממשק להמודול הנ"ל יידרש לה 1 כללי  

  כללי 

 הכלי יאפשר: 
 ממשק מידע והצגת נתונים גרפים ומכוונים.  .א
 יכולת להפיק דו"חות יומיים. .ב
 חיפוש מידע. ת  יכול .ג
 חיזוי מגמות.  .ד

 
 

  

 

 

 BIי מודול טכנ רטפמ

 

 המודול
 מודול -תת

 מס"ד 
לדריש 

 ה
 הדרישה 

 1 כללי  
למועצהישהי יאפשר  הנ"ל  קי לתחקר    ום  הא  יםמידע  המידע  רגונית  במערכת 

 ולהציג מגמות עתידיות.  
 כללי 

 

 הכלי יאפשר: 
 ממשק משתמש גרפי נוח.  .א
 מידע אמין ומדויק.  .ב
 מת על ועד לרמת הרשומה הבודדת.ע מרתחקור מיד .ג

 כללי 

 

 ושיתוף דו"חות:    מוןזת
אלקט .א דואר  באמצעות  דו"חות  הפצת  יאפשר  בפורמט  היישום  רוני 

 סטנדרטי. 
 שותפים. פרטיים ודו"חות מת ן דו"חופרדה ביה .ב
 שילוב נתונים מכלל מערכות המועצה.  .ג
 לאורך כל ההיררכיה.  Drill downביצוע  .ד
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 ל תהליכים עסקייםניהו –מפרט טכני  

 המודול
 מודול -תת

  מס"ד
ריש לד

 ה
במידה ודרישת המועצה   הדרישה 

  -אינה קיימת אצל המציע
  Xמן יש לס

 1 כללי  
  בשילוב עם-סקייםם עתהליכיניהול מודול ל

 מערכות השכר והנוכחות  
  
  

 כללי 
2 

המודול יפעל הן בצורה עצמאית והן בקישור  
 רז.אינטגראלי מתוך מודולי המכ

 

  אחר.  ודולכל מהמודול הינו רוחבי שיפעל מ  3 כללי 

 1 כלים  
המודול יכלול יכולת אוטומטית ליצירת תהליך  

 קוח הל  ת צרכיי הגדרקי בין גורמי המועצה לפ עס
 

 2 כלים
ויאפשר  –המודול ייבנה במשותף עם הלקוח 

 שינויים עצמאיים על ידי הלקוח 
 

 
 תשתיות, אבטחת מידע וכלי מערכת

  
 מבוא

 וש לרעה.ששות מניעת אסונות ו/או שימ התאוים וניהול תשתיות המערכת, גיבוי -תפקיד

מועצה  ל הלות אצהמופע מערכותהל את המשתמשים בהמערכת תרשום ותנ  -תיאור
נת במועצה ,המערכת תעקוב אחר השימוש בנתונים בבסיסי המידע  כיום מותק

 חזור מערכות המידע. י וש אצל המועצה. המערכת תכלול אמצעים ונהלים לגבו 

מסד מידע של מורשים במערכת, מסכי עבודה לניהול  אוששות,  והת גבוימנגנוני  -כלים
ש  ר תהליכים, שימואח ן מעקבמנגנו ם, מסכי ניטור מקוונים,משתמשי

 במערכות, שימוש בנתונים והתראה על חריגות בפעילות המערכות והתקשורת. 

ר  ב אחנות, דוחות ניהול ומעקב, התראות מעקמקווגבויים, נהלים, התראות  -תוצרים
 צאת נתונים משרתי המועצה או הספק.  הו

סוגיות  
 -מיוחדות

 צה.  סייע למשתמשי הקול  המערכתניהול  לצוות התמיכה ל פק כלים המציע יס

 
 תיאור הסביבה הטכנולוגית  

תים של  ת שרהמועצה מעוניינת לקבל שרות של מערכת המידע לניהול המועצה בתקשורת לחוו
כך שכל ה ענן(,  )שירותי  ג' ה התחומר הספק  צד  או  של המציע  בחוות שרתים  תותקן  שתיתית 

 סון וכו'. אח רישוי,פעלה, בסיס הנתונים, מערכות המול המציע לרבות 

ועל המערכת   על השירותים  על הספק,  ולפרט במסגרת המענה בפרק "מידע  על המציע לתאר 
המוצ ה"ענן"  פתרון  את  עלהמוצעת"  ה  ע  המערכת  על  מידע  יכלול  המענה  כ מוצעידו.  ולל  ת  

 (.DRיבוי והתאוששות ) תשתיות חומרה, בסיסי נתונים, תוכנות תשתית, אבטחת מידע, ג 

גרת המענה את סוג ונפח קווי התקשורת וכן אופן הגיבוי  לתאר ולפרט במס  ציעעל המ  מו כן, כ
 של קווי התקשורת. 
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המתוא כל  כי  יודגש  ספק,  הסר  ע"למען  לסר  המציע  של  התחייבות  יהווה  המציע  אי  ת  פק 
 תואר  המ

 עם הכרזתו כספק זוכה ליישום המכרז.  

 

 ציוד קצה 

על השידע  רק "מיענה בפולפרט במסגרת המ ע לתאר  על המצי ועל המערכת  על הספק,  רותים 
 המוצעת" את  הנתונים הנדרשים לגבי ציוד הקצה הנדרש לעבודה במערכת: 

 רכת.מהמעתים נימאלית של עמדת מחשב אשר תקבל שירוהמי   קונפיגורצית החומרה

 גרסת מערכת ההפעלה.  

יש לציין    כת.מהמער  ירותיםהתקין בעמדות המקבלות שבמידה ונידרש, תוכנות מדף אותן יש ל
 כנה, יצרן,  גרסה ואת מטרת השימוש בתכנה.  שם הת

 ידי יצרני המערכת ,. -הדפדפנים הנתמכים על   סוגי
 

 תפירוט הדרישו
 

 המודול  ס"ד מ

 מודול -תת

 הדרישה 

 כת האבטחה היא כללית לכל המערכות. מער לי  כל  .79

 דע. נסול למנהל מאגר המיהמערכת תכלול מסך קו  כללי   .80

לי להשתלטות  על תחנות כולל תצורת  המערכת תכלול כ  כללי   .81
 תחנה.  

המערכת תאפשר קביעת מדיניות אבטחה לקבוצות   כללי   .82
, תחנות, רכיבים )צורב,  ידיםמשתמשים, משתמשים יח

USB וקבצים, בהתאם   , מחיצותרכות(, מעוכדומה
 לדרישות המועצה  

ו  א  OWASPתקן  ציע משתמשות בהמערכות של המ כללי   .83
 ביל שיאושר על ידי המועצהבמק

מערכות המציע לא יחשפו הודעות שגיאה   כללי    .84
 אפקליקטיביות.  

ותתריע על    הקצההמערכת תעקוב אחר הנעשה בתחנות  ניטור   .85
 חריגים. 

במגוון אמצעים: הודעה   חריגות ח עלתדוו המערכת ניטור   .86
 , דוא"ל, טלפון. SMSמתפרצת, 

שת למערכת הרישום  ון לג יסיהמערכת תדווח על נ טור ני  .87
(registry  של שרת או תחנה ולאמצעי המדיה שלה )

 וכדומה(.   USB)צורב, 

פעולות לניטור.  וגי תהיה אפשרות לאפיין התנהגות או ס ניטור   .88
 סוים לדוא"ל. דל מעל גולמשל, משלוח קובץ מ

)קווים,  המערכת תבקר את הפעילות במערך התקשורת  ניטור   .89
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 המודול  ס"ד מ

 מודול -תת

 הדרישה 

 אירועים חריגים.   יע עלתתרנתבים ומתגים( ו

המערכת תקיים "נתיב בקרה" שתשמור גרסאות קודמות  ניטור   .90
של נתונים לאחר עדכונם. כמו כן, המערכת תאגור את  

 תחנה כן, ההבאים על בצוע העדכון: זיהוי המעד וניםהנת
 ממנה בוצע העדכון, תאריך ושעה, ערך קודם.

חריגים  כוניםעד ע לקבל ולרשום התראות עלהמערכת תד ניטור   .91
 דרגות בנתוני עובד.  3מיישומים השונים. למשל, שנוי של 

המערכת תאפשר יצירת דוחות והצלבת מידע על מנת   ניטור   .92
עה במערכת ו/או ניטור באמצעות  ש לרלאתר שימו
SIMSOCאפשרות להפיק דוחות אלה לגליון   היה. ת

 אקסל. 

  ערכות. מ ת היא כללית לכל המערכותמערכת ההרשאו הרשאות    .93
הרשאות של מערכות ייעודיות )הכנסות, חינוך וכדומה(  

 תוזן ממערכת ההרשאות המרכזית.

ל  ה מכהמערכת תאפשר הפעלת אמצעי בקרת גיש הרשאות   .94
 רים. הסוגים: כרטיס אישי, ביומטרי ואח

תהיה אפשרות למתן הרשאות למשתמשים שאינם עובדי   שאות הר  .95
 . גון, יועץ משפטי חיצוני(הרשות )כ

של המועצה ותאפשר   VPN  -המציע יתחבר למערכת ה  ות הרשא  .96
לעובדים מחוץ למועצה גישה מאובטחת אל המערכת   

 סלולרית(. ישה )למשל, עבודה מהבית בתקשורת או ג

זום  ת גבוי אוטומטי וייניועת מדהמערכת תאפשר קבי גבוי   .97
, מחיצות  לכל מערכת, לטבלאות מסוימות, תחנות קצה

 וקבצים. 

הגבוי תעבודנה ברקע כך שמשתמשים יוכלו  רכות מע גבוי   .98
 להמשיך לעבוד בזמן בצוע גבוי. 

 המערכת תדווח על תקלות בגבוי במגוון אמצעים: הודעה  גבוי   .99
 , דוא"ל, טלפון. SMSרצת, מתפ

ון גבוי לכל מערכת שהוא מציע אם  פתרספק ציע יהמ גבוי   .100
 ל מקום אחר.מאוחסן בחוות שרתים או בכ

זרות תכלולנה  אפשרות לאכוף מדיניות  המבו  כותהמער גבוי   .101
 הגבוי. 

המציע יפקיד אצל המועצה את נוהל הגבוי עבור כל   גבוי   .102
 מערכת בהצעתו. 

  שמירהגיבוי יומי, שבועי, חודשי, שנתי ו יבצעהמציע   גבוי   .103
 חודש של היסטוריה. 24ך למש
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 המודול  ס"ד מ

 מודול -תת

 הדרישה 

ות מתקלה או פגיעה  המציע יהיה אחראי להתאושש התאוששות   .104
 ת.במערכ

המציע יספק למועצה תכנית כתובה כיצד יש להיערך   וששות התא  .105
למצב חרום במערכת המידע. בתכנית תהיה התייחסות  

יש לבצע כדי למזער  ות שלתרחישי אסון שונים והפעול
 מערכת. את האושש את הזמן הדרוש ל 

שחזור  המציע יכין עבור מנהל המערכת במועצה ערכת  התאוששות   .106
ת הקצה בכל מערכת  תחנו   וגיאוטומטי עבור כל ס 

 בהצעתו. 

אחת לשנה המציע יתרגל שחזור המערכת מגבוי. שחזור   התאוששות   .107
 זה יתבצע בזמן שהמועצה סגורה. 

התרגיל וידווח למועצה על תוצאות   ע אתהמציע יבצ
 . ניסויה

ייצוא    .108
 נתונים 

 המערכת תעקוב אחר כל הוצאת נתונים מטבלאות במסד
 המידע. 

ים לאשור ומשלוח נתונים לגורם חוץ ק טפסתפיהמערכת  ייצוא   .109
 באמצעות דואר אלקטרוני ועוד 

המערכת תספק מסך ומנגנון לרשום משלוחים של נתונים  ייצוא   .110
 ץ. י חו לגורמ

נים המיועד  הנתו קובץ תהיה אפשרות להצפין את  ייצוא   .111
 למשלוח. 

כלים    .112
 נוספים 

ת מרחוק )מאובטח( על  המערכת תספק מנגנון השתלטו
י קצה לצורך הדגמה, הדרכה, תיקון  משתמש ות עמד

שגיאות ותקלות. מנגנון זה יהיה זמין גם לצוות התמיכה  
 של המועצה.

למועצה למפות  הרשת,  פשר המערכת תכלול כלי שיא כלים   .113
 נות, ציוד היקפי ועוד. , תח שרתיםציוד תקשורת, 

העבודה הקשורות  המציע/זכיין יסמן את כל תחנות   כלים   .114
ימן זיהוי לצורך קבלת תמיכה  עם ס שלולמערכות 

 , זהוי מסך וכו'(. IP)כתובת 

המערכת תכלול כלי לניטור וסטטיסטיקה כללית ברשת   כלים   .115
 כולל עומסים.

נה. מנגנון  ת תכ גרסאוהמערכת תכלול כלי לניהול תצורה ו ם כלי  .116
 התמיכה של המועצה.  זה יהיה זמין גם לצוות 

מקצוע ומשתמשים  לאנשישר מנגנון בקרת הדפסות שיאפ  כלים   .117
לנתב הדפסות או לבטלן. ביטול הדפסה יוכל להתבצע  

תוך כדי הדפסה במדפסת. הכלי יכלול מנגנון צפייה  
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(viewerשיאפ )צגת הדפסה במסך והדפסה של דפים שר ה
 ( של הדפסות. logזה יכלול מעקב )כלי רים. נבח

כוני  עד כוני גרסה, תיקוני תכנה,המציע יעביר לרשות עד כלים   .118
אבטחה, עדכוני טבלאות מערכת באופן אוטומטי וללא  

תוספת תשלום. המציע ידווח למנהל ברשות על כל שנויים 
נויים במערכת הדורש  כל שאו עדכון. עדכוני גרסה או 

בש את השרות יתואם עם  שאלול לש השבתת השרות או
 המנהל ברשות. 

ו  ל א פרסום חודשי בעלון דוא" המציע ישלח למועצה  כלים   .119
יר המפרט החידושים במערכת, שיטות עבודה  בני

( ומידע אחר על המערכות  best practicesמומלצים )
 והשרות שלו. 

עצה לפני כל פיתוח שיידרש  למו  המציע מתחייב לספק  פיתוח   .120
לאישור מנהל אבטחת   –ן מערכת  סמך איפיו עבורו, מ

 מידע וסייבר של המועצה.  

יושם שימוש    WEB רכתשימוש באפליקציית /מע ה  אבטח  .121
 בכל דפי היישום.   httpsבפרוטוקול

,עדכון    f.wבמערכותיו כולל    IPSהמציע יממש מנגנון אבטחה    .122
וקישורם    90מירתם למשך ם, שחתימות, הפעלת לוגי

 ר. למערכת ניטו

המציע יממש הצפנה בתקשורת באמצעות פרוטוקול   ה  אבטח  .123
tls1.2   אבטחת  מנהל די רוטוקול אחר שיאושר על יאו פ

 המידע והסייבר של המועצה.

המציע יקצה במערכותיו בסיס נתונים ייעודי למועצה   אבטחה   .124
 ם. אחריויבצע הפרדה בינו לבין בסיסי נתונים  

ל פי הנחיות המועצה. הנתונים עהמציע יגן ויקשיח בסיס  אבטחה   .125
 לפי דרישתה. מועצה  יבצע ניטור שינוים ויפיק דוחות  ל 

יב לזמינות מלאה של בסיס הנתונים  מתחי ציעהמ אבטחה    .126
 עד שעה.  down-timeבמקסימום 

המציע מתחייב לעמוד בתנאי אבטחת מידע אלו כל עוד   אבטחה   .127
על   ת, ויספק למועצה יכולת שליטה ובקרהשירונמשך ה

ים בענן, וכן אפשרות חד צדדית להפסקת השימוש הנתונ
תן  ני ך מחיקת המידע באופן שלאענן תובשירותי ה

 חזור. לא

המציע יקצה מענה אנושי ייעודי למועצה לטיפול באירועי   אבטחה   .128
 סייבר. 

 ב. המציע מתחייב לספק אבטחה פיזית של חדר המחש אבטחה   .129

קים מהמערכת ותיו המופ המציע מתחייב לא לחשוף בדוח אבטחה   .130
 שדות שאינן נדרשים. 
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רך  במדיניות סיסמאות בה או להשתמשהמציע מתחייב  אבטחה   .131
תווים וכמו כן יתבצע שימוש   8מינימאלי יהיה   סיסמה

חודשים    6באותיות וספרות, הסיסמאות תוחלפנה כל 
 ים.  נתונותוצפנה בהצפנה חד כיוונית בבסיס ה 

מנגנון להגדרת   יע כוללותמערכות המידע של המצ אבטחה    .132
 ה. רמת שדהרשאות לפי פרופיל, מידור גישה/עדכון ב

צה דוח הרשאות תקפות בכל עת  המוע  בורהמציע יפיק ע אבטחה   .133
 ובכל מבנה שיידרש על ידי המועצה.  

המערכת תכלול מנגנון הרשאות מתקדם הן לאחזור והן   אבטחה   .134
רת  כים שונים בכל רמה וחתך תתאפשר הגדבחת לעדכון 

מרמת שדה בודד ועד רשומה שלמה או מסך   הרשאות
אבטחת המידע המקובלים  לתקני שלם, הכל בהתאם  

 וק.בש

כגון פרטי אשראי סיסמאות  –המערכת תבצע בקרת פלט  טחה אב  .135
 ועוד. 

המתעדת כניסות, נעילות, עדכון,    LOGלמערכת קובץ  אבטחה   .136
 ם בהרשאות. נוייתכנים ושי

ת תשתית כגון בסיס נתונים  לבצע אבטח המציע מתחייב  אבטחה    .137
מלאה, שליטה   זמינותייעודי, הגנה והקשחת הגנות, 

 הנתונים  ועוד.   צה עלמועובקרה של ה

   time outהמציע יבצע בקרות גישה למשתמש, הגדרת  אבטחה   .138
 במקרה של אי פעילות.  

,  iso27001,iso27018ם תקניהמציע המארח עומד בכל ה  אבטחה   .139
ולל עדכון חתימות, לספק  כ   FWגנה לספק מערכת ה

 .DRמערכת גיבויים וכן אתר 

ר סניטציה בצד  יעבו  ענןקובץ העולה לשרת המציע ב  בטחה  א  .140
 השרת ויישמר בשרת כקובץ בעל סיומת לא פוגענית. 

במערכת מבוססות דפדפנים, מניעת אפשרות למניפולציה  אבטחה   .141
דף,  בסוף ה UID)חוסר יכולת לשנות  URL-בת ה של כתו

 תן לשנות או להוסיף דפי משנה(.לא ני

 STOREDאו   WEB SERVICE ,API-קיים שימוש ב אבטחה   .142
PROCEDURES   על מנת למנוע ממשק ישיר בין

 המשתמש לשרת בסיס הנתונים. 

 קיים שימוש בגרסאות דפדפנים נתמכות,  אבטחה   .143

בד או מכתובות  ה בלוממשק ניהול בגישה מהמועצ
 שיסופקו על ידה. 

שדה קלט תוגדר רשימת ערכים וטווחים מותרים,  לכל  בטחה א  .144
 ה סגורה של ערכים. לרשימ  תוך עדיפות
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של אירוח תשתיות או סביבת ענן, המציע   במקרה חה אבט  .145
 מתחייב לשמור המידע במערכת כל עוד נמשך השירות. 

  –סיסמא מש וגישה לאפליקציה באמצעות שם משת אבטחה    .146
כמזהה   CAPTCHAו א OTP-לאפשר יכולת שימוש ב

 נוסף. 

הבקרה  אמצעי המציע מתחייב לספק למועצה מפרט  אבטחה    .147
כו'( וביצוע בקרה שנתית  זוג ומי בחדר המחשב )חשמל,

 מתועדת. 
 
 

 
 

 דרישות אבטחת מידע ממחזיק מאגר מידע 
ל הרשות  דרישות  את  הכתב  על  מעלים  אנו  הטוב  הסדר  מגורם  אבטחלמען  המידע  מאגרי  ת 

ספק    ות לצורך מתן שירות הכרוך במתן גישה למאגרי מידע )להלןר עם  הרשחיצוני, המתקש
הגנתה בחוק  כנדרש  התשמ"ארטיותהפ  שירות(,  )אבטחת    1981-,  הפרטיות  הגנת  ובתקנות 

 )להלן החוק(.  2018-מידע(, תשע"ז 
 

      ידע, גם אם הספק אינו חת מהגדרת איש קשר ייעודי מטעם הספק לכל נושאי אבט     .1.1

 פי דין  ב לכך על מחוי   

  .על ידי הרשות במפורשאיסור שימוש במידע לכל מטרה שאינה מוגדרת      .1.2

ר למסור, להעביר, לעבד או להשתמש במידע לכל מטרה שאינה מוגדרת על  איסו  חל        1.3

הרשות הש  ידי  את  לבהיר  השירות,  ספק  על  ומתועדת.  מפורשת  ים ימוש בצורה 

 .בלבדד והצורך על פי   התפקי  המותרים לעובדיו,

 
אדם, בין הוא עובד של ם לכל  אין ספק השירות רשאי לתת הרשאות גישה אל הנתוני  .1.4

של הרשות או מי מטעמה, ללא אישור מפורש ובכתב מהרשות החתום על  ובין  פק  הס

והממ  זה  לעניין  הרשות  ידי  על  יוגדר  אשר  מנהל  או  המאגר,  מנהל  אבטחת ונה  ידי 

 .ניים של המערכתניהול טכ   המידע של הרשות, למעט תפקידי

ת. רשו את כל הנתונים שבחזקתו ללמסור  בסיום תקופת ההתקשרות, על ספק השירות   .1.5

כולל לא בחזקתו,  נמצאת  אשר  מדיה  מכל  הנתונים  כל  את  למחוק  עליו  מכן,  חר 

מסגרת ההסכם או  יו בגיבויים ומידע מודפס במידה וניתן טכנולוגית, אשר הגיעו ליד

הסתיי אשר  ולדווההתקשרות  במידה מו,  הדין.  לדרישות  בכפוף  לרשות,  כך  על  ח 

וח הספק לרשות על מחיקת , ידושנהידע במערכות הספק מעבר לאת המ ונדרש לשמור 

  .המידע.

ספק השירות יבצע את תכנית הגנה על המידע בכל המערכות, על פי תכנית ההגנה על  .1.6

ליישם את   ות מתחייבדי רשות ו/או בשיתוף עמה. ספק השירעל יהמידע, אשר תקבע  
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חן שיידרש על ידי רשות, תיב, כפי  תכנית ההגנה על המידע, בכל מקרה, אחת לתקופה

תכנית ההגנה על המידע ותעודכן בהתאם לצורך. התוכנית כוללת את הסעיפים מחדש  

 :הבאים אך אינה מוגבלת להם

שם  יועברו בצורה מוצפנת, תוך שימוש ב  משיםהזדהות: כל תהליכי זיהוי המשת .1.6.1

שתקבמשתמש   הסיסמאות  מדיניות  פי  על  יהיו  הסיסמאות  בלבד.  ע  אישי 

רות מחויב לדווח על כך לרשות לצורך  ק השיספ  ת. במקרה של עזיבת עובד,הרשו

ניהול  סגירת חשבון המשתמש. אמצעי זיהוי    2מחויב ב  ,  משתמש בעל הרשאות 

 ( Multi Factor Authentication )לפחות  

עד    15לאחר   ,(session time out) לא שימושמשתמשים ליש לסגור חיבורים של  

   .דקות 30

פ א .1.6.2 לדא בטחה  השירות  ספק  על  תחנות  להגבלוג  יזית:  לכל  הפיזית  הגישה  ת 

ולאפשר   ברשותו,  הנמצאים  האחסנה,  וציוד  הפריקה  עמדות  השרתים,  הקצה, 

לג הנדרשים  לעובדים  רק  אליהם  לגישה  על  שת  עבודתם.  לצורך  הציוד  אותו 

לעבור  העובד  יקבלו  ים  בטרם  סודיות,  טופס  על  ולחתום  מידע  אבטחת  הדרכת 

למג לתעישה  השירות  ספק  על  אערכת.  רשיד  את ת  עברו  אשר  העובדים  מת 

 .ההדרכה ואת תאריך ההדרכה

במידה והרשות בחרה לנהל את המערכת מתוך חצרות הספק במודל ענן ,הספק   .1.6.3

עבודה בדגש  ל סביבת ההמידע של רשות תרשים רשת מעודכן ש   בטחתיעביר לא

ת הקצה, רכיבי הרשת,  ת תחנו על הרכיבים הנמצאים ברשותו. התרשים יכלול א

המידע ומערכות האחסון המשמשות את המערכת. התרשים יתאר    אבטחתבי רכי

את היצרנים מערכות ההפעלה בשימוש. על כל שינויי הקשור בתרשים זה, ספק  

 .ו נעשה שינוי מהותיכל מקרה ב ובת יעביר עדכון לרשות ברמה שנתית שירוה

ני  גנו יניות אבטחה המפרט את מנסמך מדכמו כן ספק השירות יעביר לרשות מ  .1.6.4

ותעביר הנחיות   קרה ואופן ניהול הגישה וההגנה למערכות שלו. הרשות תאשרהב

הנתו  יועברו  הרשות  אישור  אחרי  רק  נדרשים.  תיקונים  ספק  נים  לביצוע  לספק 

 השירות. 

לד .1.6.5 השירות  ספק  להתקנעל  מערכות  אוג  כל  על  קריטיים  אבטחה  עדכוני  של  ה 

שברשות ובאחהמחשוב  בציודו  להשתמש  אין  ת ריותו.  אשר    וכנה,,  חומרה  או 

אינן נתמכות ומעודכנות על ידי היצרן, אלא אם כן העביר הספק לרשות תכנית  

 .מתוחמת בזמן לשדרוג המערכות.

נ  .1.6.6 תיידיבמחשבים  המערכת,  לנתוני  לגשת  ניתן  המהם  הצפנם  של  וגדר  מלאה  ה 

המחשב המקומי ובכל  גר על  הדיסק, המשתמשים יונחו לא לשמור מידע מן המא

 .אמצעי זיהוי לפחות 2מאגר תידרש הזהות הכוללת וני הלנתגישה 

השונות,   .1.6.7 המחשוב  מערכות  בין  המועברים  הנתונים  כל  ברשת:  הנתונים  מעבר 

טרם   יהעבריוצפנו  בהצפנה  השימוש  התקשורת.  בתווך  בהתם  רק  צפנה  עשה 
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אל ברשתות  גם  רשות. ההצפנה תבוצע  ידי  על  ברשתות    חוטיות-המאושרת  וגם 

  .חוטיות

יקצה לפחות שני טלפונים של עובדים בעלי הרשאות, עבור טיפול,    שירותק הספ .1.6.8

 .במקרה של אירוע אבטחה בתיאום עם אבטחת המידע של רשות

ותיעו .1.6.9 הבקרה  מחוץ  ד:  ישמרו  אשר  לוגים  תייצר  המעמערכת  רכת,  לשרתי 

ומהיכן היא  ולה בוהכוללים את תאריך ושעת הגישה, בידי מי בוצעה, הפע צעה 

עם גישה המוגבלת לאנשי  ,  ישמרו בצורה בטוחה למשך שנתייםנים ינתו בוצעה. ה 

הפרטיות שמירת  על  בדגש  בלבד  המידע  לדרוש  אבטחת  רשאית  תהיה  הרשות   .

ם לדרישות החוק  ירות בהתאבכל שלב, ולבקר את התנהלות ספק הש  וגיםאת הל 

 .ודרישות מסמך זה

גישה   .1.6.10 כל  מרחוק:  הנתגישה  האל  לרשת  מחוץ  המגיעה  תברשוונים  וצע  ת, 

של   הזדהות  הכוללת  מוצפנת  לפחות    2בצורה  זיהוי  מרחוק   .אמצעי  גישה  כל 

יוגדר   אשר  מנהל  או  המאגר,  מנהל  של  מפורש  אישור  ידורשת  הרשות  על  די 

  הרשותהמידע של לעניין זה והממונה אבטחת  

המ .1.6.11 לנתונים  גיבויים  תכנית  ברשותו, הכוללת  צויים  על ספק השירות להעביר 

י לנתונים במידת הצורך. כל מקרה של שיחזור נתונים יבוצע  ר שנת חזותכנית שי 

  על הספק לבצע בקרה על הגיבוי ולדווחרק לאחר אישור מפורש ובכתב, מרשות  

 ..ות במקרה של תקלהלרש

פיתוח  לא יבוצעו עבוד  .1.7 ייעודיות   (Production) על מערכת הייצורות  אלא על מערכות 

)להלן סביבת פיתולצורך   ת הפיתוח תהיה נפרדת ממערכת הייצור. סביב  ח(.הפיתוח 

הייצור   במערכת  גרסה  שינוי  יהיה  הפיתוח,  בסביבת  הבדיקות  סיום  לאחר  כל רק 

העדר קוד  ר ווידא ל מחייב תיאום ואישור של הרשות ולאח  יצורעדכון של מערכת הי

 . זדוני ובדיקת הקוד לאבטחת מידע

של   .1.8 מקרה  הספקכתיבת  בכל  ידי  על  הספ ,  קוד  לעל  פיתוח  עמוד  ק  של  בדרישות 

 ..מאובטח

 ככלל, שימוש בנתונים ממערכת האמת לצורך פיתוח, יבוצע לאחר שינויי נתוני האמת .1.9

(Scrambling)  י בנותני ם אדם אמתיהיה לזהות או להצליב את הנתונים עיתן  כך שלא נ    

 . הל אבטחת המידע של הרשותשל מנ מערכת הפיתוח. חריגה מכלל זה, תחייב אישור

יה .1.10 אליה  ספק  לגישה  המשמשים  למחשבים  וכן  למערכת  סיסמאות  מדיניות  גדיר 

וריית היסטיום,     180-תווים לסיסמה, החלפת סיסמה אחת ל  8הכוללת לכל הפחות:  

 יסמא. דורות, מורכבות ס 10סיסמאות 

 רכת. ול המעק יתקין תוכנת הגנה מסחרית על כל מחשב ושרת המשמש לתפע הספ .1.11

ידריך אחת לשנ.1.12 עובדיו הבאים במגע עם המידע על חובותיהם ם לפח תייהספק   ות את 

 כלפי הרשות ונתונים במערכותיה. 
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ו/או התשתיות  .1.13 ו/או המידע  יעביר השירות  ,  ו/א   באם הספק  שלישי  לצד  מהם  חלק  ו 

הרשות   לכלל    30בכתב,  יידע  רוחבי  בשירות  מדובר  באם  התהליך  השלמת  לאחר  יום 

 ודי לרשות, יבקש אישורה מראש. ת ייעירוספק, ובמקרה בו מדובר בשוחות הלק

    הספק אחראי לחייב להחתים את כל ספקי המשנה שלו הנוגעים לביצוע ההתקשרות   .1.14

 לעמוד בתנאיה. 

 
 
 

 רב, בוד בכ
 שם מלא___________ 

 ם הרשות{ המידע }ש  ממונה אבטחת
 דואל:___________________ 

 _ ______ טלפון:____________
 ___ _____ ___ חתימה וחותמת:________ 

 
 אנו מאשרים את הסכמתנו:________________________ 

 חתימת וחותמת חברת הספק
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 דרישות אבטחת מידע מספק מחזיק מאגר מידע  

 

התשע"ז נות  תק .א מידע(,  )אבטחת  הפרטיות  מידע"(  )לה  2018-הגנת  אבטחת  "תקנות  לן: 

ק מאגר מידע.  מחזי  על  , והן"(הרשות)להלן "  ___ות ___ חלות הן על בעל מאגר מידע, רש

 להלן קישור לתקנות: 

  pdf-regs-sec-data-Israelie_center/ttps://iapp.org/media/pdf/resourch.2018 .ב

ר .ג המידע  אבטחת  להאחראי  יושאי  או  באחד  להקל  או  לפי  מהסעיתר  חמיר  הבאים  פים 

 שיקול דעתו, ובהתאם למידע הקיים או מעובד על ידו אצל הספק. 

ל .ד לדווח  נדרש  מידע  מאגר  מחזיק  התקנות,  להוראות  לפחות,  רשותבהתאם  לשנה  אחת   ,

ם  לפי תקנות אבטחת המידע. על כן, נודה לקבלת תגובתכם הא  ע חובותיואודות אופן ביצו 

 דע המפורטות במכתב זה ובאיזה אופן. ת המיבטחעומדים בהוראות תקנות א הנכם

 דרישות תקנות אבטחת המידע הן כדלקמן:  .ה

 

 הנחיות כלליות: .1

פי   .1.1 על  כנדרש  פועל  הוא  כי  מצהיר  וכיהחוקהספק  הפרטיות  הגנת  ותיקוני  התקנות   ,  

נוקט  ובקרה כמתחייב מהוראות חוק הגנת הפרטיות  הוא  ניו  , תיקובאמצעי אבטחה 

 . מידעאגרי ם מותקנותיו והנחיות רש

בזיהוי   .1.2 נכון  יבטיח שימוש  וסייבר מטעמו, אשר  ימנה אחראי לאבטחת המידע  הספק 

מ ובהגנת  למידע  הגישה  בהרשאות  ובסיסמא,  המחשב   שאביהמשתמש  מערכות 

 ות מידע השייך לרשות. ורת המכיל והמידע ומערכות התקש

 דע. לתקנות אבטחת המי 4תקנה פורט ב הספק יגדיר נוהל אבטחת מידע, כמ .1.3

של   הספק .1.4 מעודכנת  מצאי  רשימת  וכן  המידע  מאגר  מבנה  של  מעודכן  מסמך  יגדיר 

 .  לתקנות אבטחת המידע 5מערכות המאגר, הכל בהתאם למפורט בתקנה  

חדירה  ה .1.5 ומבדק  סיכונים  סקר  יבצע  מיספק  אבטחה למאגרי  רמת  עליהם  שחלה  דע 

 פחות. חודשים לכל ה  24-גבוהה, אחת ל

הצה .1.6 על  הספק  עובדי  לשמירה סודי   רותהחתמת  התחייבות  היתר,  בין  הכוללות,  ות 

בהסכם  לאמור  בהתאם  רק  במידע  שימוש  הרשות,  של  המידע  סודיות  על  מוחלטת 

הספק בין  בהלרש  ההתקשרות  הקבועים  האבטחה  אמצעי  ויישום  סכם ות 

 רות.  ההתקש

שיתקבל   .1.7 מידע  שלישי  לצד  להעביר  לא  הספק  או    במסגרתהתחייבות  ההתקשרות, 

במי אחרת שלא שעובד דע  שימוש  לכל מטרה  ביצוע ההתקשרות,  אגב  אליו  יחשפו  יו 

 . קשורה לביצוע ההתקשרות

 בכל עת.   בטחההתחייבות הספק לאפשר לנציג הרשות לערוך ביקורת א  .1.8

נוזקות על מחשבים המכילים מידע השייך  ומעודכנת  התקנת תוכנת הגנה תקנית   .1.9 נגד 

https://iapp.org/media/pdf/resource_center/Israeli-data-sec-regs-2017.pdf
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 לרשות. 

 או אצל נאמן. רשות  ת בהפקדת קוד מקור של המערכיוודא  הספק  .1.10

באמצעות  .1.11 זדוני  קוד  קיום  ואי  חשיפות  נגד  בדיקה  עבר  המקור  שקוד  תוודא  הרשות 

 (. Vulnerability Scanאבטחת מידע )סריקת חשיפות  

 ה עפ"י דרישת הרשות.על התוכנ  הספק יבצע הדרכה פרונטלית .1.12

 . וססת ענן או בחצרי הספקאו מב   המערכת תהיה מותקנת על שרתי הרשות .1.13

למערכת  לווד  יש .1.14 כי  דוגמת המאפשר    APIא  ארגוניות,  פנים  ליבה  למערכות  ממשק 

CRM, ERP  .'וכד 

 

 תיעוד בלוג: .2

 חותמת זמן ברמת שניות  .2.1

 (IP ,UIDתמש )כגון  ה משמזה .2.2

 נסיונות גישה  .2.3

 מש עילות משתנ .2.4

 פעולות עדכון ע"י המשתמשים, כולל שמירת ערך קודם.  .2.5

 תכנים עלאות ה .2.6

 ייצור והורדת קובץ  .2.7

 חוק שה מרגי .2.8

 שינויים במערך ההרשאות  .2.9

 אירועי אבטחת מידע  .2.10

 חודשים, לכל הפחות.    24שמירת הלוגים הנ"ל באופן מאובטח, למשך  .2.11

     ות ח של הבעישל הלוגים למנגנון הבקרה כולל דו" גרתיקיום נוהל בדיקה ש .2.12

 שהתגלו והצעדים שננקטו בעקבותיהן.          

    בוסס התיעוד פשר יהא ה אירוע אבטחת מידע. ככל ו התגלתיעוד כל מקרה שב .2.13

 על רישום אוטומטי.         

 דיווח למנהל אבטחת המידע ברשות במקרה של אירוע אבטחת מידע. .2.14

 אבטחה פיזית וסביבתית: .3

א .3.1 ישמור  מאהספק  והמערכותת  התשתיות  את  וכן  המידע  את המשמשות    גרי 

ללא   אליו  וכניסה  חדירה  המונע  מוגן,  במקום  אופי  הרשאה  המאגרים,  את  והתואם 

 ישות המידע.ר ורג מאגפעילות ה

הספק יבצע בקרה ותיעוד של הכניסה והיציאה מאתרים בהם מצויות מערכות המידע  .3.2

 רכות המאגר ומהן. ל מעוכן בקרה ותיעוד של הכנסה והוצאת ציוד א 

או חיצונית, לעניין עמידתו בתקנות אבטחת מידע, אחת ת פנימית  הספק יערוך ביקור .3.3

ללשנ ע"יתיים  תיערך  הביקורת  בע גו  פחות.  בנושא רם  לביקורת  מתאימה  הכשרה  ל 

 אבטחת מידע, שאיננו אחראי האבטחה על המאגרים. 
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 הספק ישמור את המידע במערכת כל עוד נמשך השירות.  .3.4

 קוט אמצעי הגנה. יידים ויניגביל/ ימנע אפשרות חיבור התקנים נ ספק ה .3.5

 ללאאו לרשת ציבורית אחרת,    ינטרנט הספק לא יחבר את מערכות המאגר לרשת הא  .3.6

ת אמצעי הגנה מתאימים מפני חדירה לא מורשית או מפני תוכנות המסוגלות התקנ

 לגרום נזק או שיבוש. 

ציבורית אחרת, הספק יעשה שימוש   רשת  בגישה מרחוק באמצעות רשת האינטרנט או .3.7

לביצוע באמצעים    גם הרשאתו  את  והמאמתים  המתקשר  את  לזהות  שמטרתם 

 רחוק ואת היקפה. ילות מהפע

  םגיבויי .4

 . הנתונים יגובה לפחות פעם ביום באופן שיאפשר שחזור מלא בעת הצורךבסיס  .4.1

 ביצוע שחזור רבעוני יזום ודיווח לרשות.  .4.2

 ה. מלא אחת לשנ  DRניסוי .4.3

 ם לפחות, ולכל תקופת השירות. חודשי 24  ש לשמור גיבויים באופן מאובטח למשךי .4.4

 ניהול כח אדם:  .5

ייתן   .5.1 המצוי וישנה  הספק  למידע  גישה  הבמ   הרשאות  נקיטת אגר  לאחר  רק  מידע 

 אמצעים סבירים, המקובלים בהליכי מיון ושיבוץ עובדים.

גישה למידע המצוי במא  .5.2 יקיים הדרכות לבעלי הרשאות  מידע, בטרם מתן  גר ההספק 

שי  בטרם  או  ההרשאההרשאות  חוק נוי  לפי  בחובות  יעסקו  ההדרכות  הקיימות.  ות 

הפרטיו התשהגנת  "החוק"(  1981-מ"א ת,  ומסירת קנות  ות  )להלן:  המידע  אבטחת 

 מידע אודות חובות בעלי ההרשאות לפי החוק ולפי נוהל האבטחה של הספק. 

ההרשאו .5.3 לבעלי  תקופתית  הדרכה  יקיים  למהספק  בנושא ת  הרשות  של  המידע  אגרי 

ר, נוהל האבטחה של הספק והוראות אבטחת המידע לפי החוק דרות המאגמסמך הג

ובדבר החוב  ותקנות בע ות  אבטחת המידע  תיערך של  לפיהם. ההדרכה  ההרשאות  לי 

ככל  סמוך  חדש,  לתפקיד  הרשאה  בעל  של  ובהסמכה  לשנתיים  אחת  הפחות  לכל 

 האפשר למועד הסמכתו.  

 בטח:מאו פיתוח .6

שיאושר ע"י מנהל אבטחת המידע של או מקביל    OWASPהספק יוכיח שימוש בתקן   .6.1

 . הרשות

 פיתוח.פות הל שסאות מעודכנות ונתמכות שוש בגרהספק יוכיח שימ  .6.2

מידע  .6.3 אבטחת  מנהל  של  לאישור  מערכת  אפיון  מסמך  יעביר  הספק  פיתוח  כל  לפני 

 . וסייבר של הרשות

 . פיוןפיתוח המערכת בהתאם לדרישות הא  .6.4

 דרישות אבטחת מידע באפיון.  ידוא קיוםביצוע בדיקות מסירה ע"י הספק לוו .6.5

 .יצורברה לימבדק חדירה למערכת לפני הע .6.6

 הגנה אפליקטיבית: .7
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 . אם המערכת בענן או על גבי האינטרנט בכל דפי היישום Httpsרוטוקול  וש בפשימ .7.1

ממשק   .7.2 עם  במערכת  מדובר  שלWEBבאם  למניפולציה  אפשרות  מניעת  הכתו  ,  -בת 

URL ( חוסר יכולת לשנותUID א ניתן לשנות או להוסיף דפי משנהל, וף הדףבס) . 

לרשימה סגורה של יפות  עד  תוךם מותרים לשדות קלט,  וטווחיהגדרת רשימת ערכים   .7.3

 (. CAPTCHAבאמצעות  FORM)כולל הגנה על  ערכים

 וידוא שאין בדו"חות המופקים מהמערכת חשיפה של שדות שלא נדרשים.  .7.4

לא .7.5 אפל ין  שגיאה  הודעות  הקצה  למשתמש  קוד יקטיביות  חשוף  להסגיר  העלולות 

כאלה   שגיאות  היישום.  בתוך  לכתוטבלאות  לתיש  או  בלבד  לוג  לקובץ  הוב  ודעה ת 

 גנרית. 

במקרה של העלאת קבצים למערכת: יש לוודא כי קובץ העולה לשרת יעבור סניטציה  .7.6

 . phpו/או  exe ויישמר בשרת כקובץ בעל סיומת לא פוגענית כגון

שר ניתן לגשת מהן למידע שבמאגר, לבין מערכות המערכות אהפרדה, ככל הניתן, בין   .7.7

 משות את הספק. ות שמשמחשוב אחר 

לה, דפדפנים, בסיסי נתונים ותשתיות תוכנה בגרסאות נתמכות ת הפערכושימוש במע .7.8

 בלבד. 

ממכשיר   .7.9 או  הארגונית  לסביבה  מחוץ  למערכת  בגישה  צורך  ויש  יש סלולבמידה  רי, 

ושימו הגנה  אמצעי  על  בשיטות  להקפיד  )זיהוי ש  המידע  על  להגנה  מקובלות  הצפנה 

בגישה מרהגישה  אישי, הצפנת תווך פעולות  ניטור  ייעודי עבור ספק   FW  , חוקחוק , 

 המבצע תחזוקה במערכת(.

 בקרת גישה:  .8

 בעת הקשת משתמש וסיסמה   -הגדרת אימות כפול בכניסה למערכת .8.1

זיהוי מחדש של , המחייב  לאחר פרק זמן של אי פעילות   Session Time Outהגדרת    .8.2

 המשתמש.

 מית(.מקוות )גם אם המערכת תנוהל דק  30  תהיה Sessionברירת המחדל לסיום  .8.3

חדירה  .8.4 שימנעו  המידע,   רגישות  לרמת  בהתאם  הולמים,   אבטחה  אמצעי  נקיטת 

-ק )לכל הפחות  הספ  מכוונת או מקרית למערכת או אל קווי התקשורת בין הרשות אל

Firewall  ו-IPSפנת , הצTLS1.2.) 

 הזדהות והרשאות: .9

ולמ .9.1 המידע  למאגרי  גישה  הרשאות  להגדרות  ערכות  מתן  בהתאם  קיד  התפהמאגרים, 

 במידה הנדרשת לביצוע התפקיד בלבד ומידור גישה/ עדכון ברמת שדה. ו

ה .9.2 ההרשאות  ובעלי  שניתנו  הגישה  הרשאות  תפקידים,  של  מעודכן  ים ממלארישום 

רשאות תקפות אחת לשנה לפחות, או  של דו"ח התפקידים אלה ויכולת הפקה יזומה  

 עפ"י דרישת הרשות. 

 . אותוד לכל שינוי בטבלת ההרשום תיעייש .9.3

של   ככל .9.4 הבלעדית  לשליטתו  הנתון  פיזי  אמצעי  בסיס  על  ייעשה  הזיהוי  אופן  הניתן, 
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 המורשה. 

9.5. ( ניהול  משתמש  של  הזיהוי  שםAdminאופן  יכלול  מזהה  משת  (  וישלב  וסיסמא,  מש 

 . קבועה, או שדה אחר IPכתובת   ,OTP  -נוסף 

 : שימוש במדיניות סיסמאות .9.6

 תווים.  7 –ימלי מא מינאורך סיס .9.6.1

 שימוש באותיות וספרות.  -סמא סי מורכבות .9.6.2

 .OTP-ניתן להשתמש ב .9.6.3

 . AD-ניתן לקשר ל .9.6.4

 אכיפת החלפת סיסמא ראשונית.  .9.6.5

 . וייםנסיונות גישה שג 2שימוש בקאפצ'ה לאחר  .9.6.6

 . ה שגוייםניסיונות גיש 5חסימת משתמש לאחר   .9.6.7

 ימים.   180חסימת משתמש שלא הזדהה  .9.6.8

 .מים לפחותי 180 הסיסמאות תוחלפנה כל  .9.6.9

 ה חד כיוונית בבסיס הנתונים. בהצפנות הצפנת הסיסמא  .9.6.10

 מניעת השלמה אוטומטית של הסיסמא.  .9.6.11

 הגדרת אופן טיפול בתקלות הקשורות באימות זהות.  .9.7

לבע .9.8 הרשאות  הרביטול  האפשר  ל  ובמידת  תפקידו  את  שסיים  סיסשאה  מאות  שינוי 

עם סיום תפקידו של , מיד  למאגר ולמערכות המאגר, שבעל ההרשאה עשוי היה לדעת

 אה. הרשבעל ה

 

 אירועי אבטחת מידע: .10

קביעת הוראות בנוהל האבטחה של הספק לעניין התמודדות עם אירועי אבטחת מידע,  .10.1

רגישות   ומידת  האירוע  חומרת  וצעד המידלפי  הרשאות  ביטול  לעניין  לרבות  ים ע, 

הרשות מיידיי למנמ"ר  דיווח  לעניין  הוראות  וכן  ל אבטחת ולמנה   ם אחרים הנדרשים 

 על הפעולות שננקטו בעקבותיהם.טחה ו אב המידע על אירועי

 לדאוג למענה אנושי לטיפול באירועי סייבר. יש  .10.2

ח .10.3 אבטחה  אירוע  אודות  מידע  מאגרי  לרשם  גם  ידווח  את   מור.הספק  ישמור  הספק 

 חודשים לכל הפחות.  24ח, למשך התיעוד באופן מאובט

ו .10.4 האבטחה  באירועי  דיון  יקיים  אהספק  האביבחן  נוהל  בעדכון  הצורך   שלו,  טחהת 

שחלה  במאגרים  לפחות.  לשנה  אחת  בינונית,  אבטחה  רמת  עליהם  שחלה  במאגרים 

 עליהם רמת אבטחה גבוהה, אחת לרבעון לפחות.  

 

 ל פעילות בענן:רה שדרישות במק .11

על מנת למנוע ממשק   STORED PROCEDURESאו     WEB SERVICE-שימוש ב .11.1

 הנתונים.  ת בסיסישיר בין המשתמש לשר
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 נתמכות.   דפניםדפ שימוש בגרסאות .11.2

 ממשק ניהול בגישה מהרשות בלבד או מכתובות שיסופקו על ידה.  .11.3

 . IPSמימוש  -במקרה של ניהול בענן .11.4

שיאושר או פרוטוקול אחר    TLS 1.2פרוטוקול  עות  מימוש הצפנה בתקשורת באמצ .11.5

 י מנהל אבטחת המידע ברשות.ע"

 אבטחת תשתיות:  .12

 : הפרדת סביבות .12.1

 ות. אחר ת הייצור תופרד מסביבות סביב .12.1.1

 עברת אפליקציה מסביבת פיתוח לייצור תתבצע בצורה מבוקרת.  ה .12.1.2

 לא יעשה שימוש בנתונים אמיתיים בסביבת הפיתוח.  .12.1.3

שו .12.2 אבטחה  עדכוני  מידע    למערכות.  טפיםביצוע  אבטחת   CRITICAL עדכוני 

 ים ברמה רבעונית. בשרת

ן  ת לבי רשוה בין בסיס הנתונים של הע הפרדהספק יבצ  -בסיס נתונים ייעודי לרשות   .12.3

 בסיסי נתונים של לקוחות אחרים.  

 הגנת בסיס הנתונים והקשחתו עפ"י הנחיות הרשות.  .12.4

 פי דרישתה. ות לניטור שינויים בבסיסי הנתונים והפקת דו"ח לרש  .12.5

 ה של המערכת. ל כל השבתיידוע ע –זמינות מרבית  .12.6

 שמירת המידע כל עוד נמשך השירות.  .12.7

יס .12.8 על פק לרשהספק  ובקרה  יכולת שליטה  וכן אפשרות חד צדדית   תוניםהנ  ות  בענן 

 להפסקת השימוש בשירותי הענן תוך מחיקת המידע באופן שלא ניתן לאחזור. 
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   CISOהצהרת  

 
 

_______ )ת"ז( החתום   ה(  ________ )שם פרטי( __________ )שם משפח____ אני _____

הוסמכתי על      Chief Information Security Officer (CISO)מטה. בעל הכשרה והסמכה של   

 ידי ____________ )לציין שם מוסד ההכשרה(  ומצורפת בזה תעודת ההסמכה שלי. 

וניסיתי  נות  מערכות המציע  _________ ואת הפתרו את    אני מצהיר בזאת כי בדקתי בחנתי 

המוהמוצע והמנגנונים  והמערכות  הפתרונות  את  ומצאתי  ידו  על  עים  על  צעים  במלואם  ונים  

מיאבטהגדרות   המקובלים  חת  המידע  אבטחת  כללי  כל  על  ועונים  סייבר  לוחמת  מניעת  דע, 

 במערכות מסוג זה ובארגונים ציבוריים וממשלתיים. 

  מי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת.הו שאני מצהיר כי ז 

 

 ______ _________               
    תאריך  

 
 

 ________________ 
            

                       CISOשם ה   
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 תכנית ההדרכה 

 
ניסיונם של  .1 ויצרף חומר רקע המפרט את  המשתתף ימלא את הטבלה למטה. המציע 

 המדריכים. 
וד )פרונטלי  שיטת הלימות הלימוד, דוגמאות של חומרי עזר,  תכני המציע יצרף תיאור   .2

במח  כלולה  ההדרכה  ספק,  הסר  למען  אישי(.  החואו  תוסיר  בגינה  תשולם  ולא  פת  דשי 
 כלשהי.  תשלום

ימי   .3 משני  יפחת  לא  להלן  מהרכיבים  אחד  לכל  הדרכה  שעות  היקף  ספק,  הסר  למען 
 הדרכה לכל רכיב. 

 ני ע"פ צרכים.  פרט  הדרכות יבוצעו באופן מרוכז או .4
 

 הדרכה שעות מדריכים נושא
   

   הנהלת המועצה  

  מנהל כ"א 
 

 

  חשב שכר
 

 

  וכחות מנהל נ
 

 

  –נוכחות  
אפליקציה  

עו הדרו בדי  כת 
 מועצה  

  

 
     

 חתימה וחותמת  שם המציע  תאריך 
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 מסמך – 8
 חוזה התקשרות 

                
 2022שנת               לחודש                   שנערך ונחתם ביום  

 
 יןב

 המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב              
 נאות חובב                                                    

 באמצעות מורשי החתימה כדין
 (המזמין ו/או   המועצה)להלן: 

 מצד אחד 
 ובין

                                                                     .ח.פ/ע                                    

                                                                                                                 מרח'                        

                                       פקס':                                טל':                       

                     דוא"ל:                            

"(                    הספקאו " "המציע הזוכה")להלן:                                                           
מצד                

 שני 
 

ה של  נה ותחזוקלאספקה, התק  18/2022  וכה במכרז מס'ו הזנ והמציע הזוכה הי הואיל:
ונוכחות אנוש  משאבי  שכר,  התע  מערכות  המקומית  מועצה  נאות  עבור  שייתית 

לחובב   ממסמכי    כניותתובהתאם  חלק  והמהווים  כנספחים  שצורפו  ולמפרטים 
)להלן:   חובב  נאות  תעשייתית  המקומית  המועצה  ידי  על  שפורסם  המכרז 

 "( המכרז"
 

יון, הידע, הכישורים המקצועיים והיכולת  בעל הניס  והמציע הזוכה מצהיר כי הוא             ליוהוא
 ה הגבוהה ביותר. לבצע  את העבודות ברמ

 
לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות  המועצה להזמין מהמציע הזוכה    ברצון ו והואיל:

ונוכחות אנוש  משאבי  חו  שכר,  נאות  התעשייתית  המקומית  מועצה  ב  בעבור 
וים חלק ממסמכי המכרז  חים והמהותאם לתוכניות והמפרטים שצורפו כנספ בה

  תנאיםב  ין לבצע את העבודות והכול בהתאם לתנאי המכרז, והמציע הזוכה מעוני 
 המפורטים במסמכי המכרז.  

                      
 : פיכך הוצהר, הוסכם  והותנה בין הצדדים כדלקמןל
 

ה .1 מהמציע  בזאת  מזמינה  מערכות וכה  זהמועצה  של  ותחזוקה  התקנה  לאספקה, 
ר כאמועבור מועצה המקומית התעשייתית נאות חובב     אנוש ונוכחות  כר, משאביש

ההת ותנאי  המכרז  הקשבמסמכי  )להלן: רות  זה  מחוזה  נפרד  בלתי  כחלק   רצ"ב 
 "(.         העבודה"
 

 6543156-08טלפון:  שני מרלי ו המועצה לצורך חוזה זה הינ תנציג .2
 

ח מתאם ומנהל לעניין  כגורם מפקלא תורה המועצה אחרת תיחשב המועצה  עוד    כל .3
 חוזה זה.
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ה .4 את  לבצע  מתחייב  הזוכה  המפורהמציע  לפרטים  בהתאם  בחוטיעבודה  זה,  ם  זה 
ותנאי   מסמכי  פי  ועל  זה  מחוזה  נפרד  בלתי  כחלק  הרצ"ב  ותנאיו  המכרז  נספחי 

 המכרז.
 
 
 
 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 
 
 

   ____ _______________ 
 תמת חו               
 
 
 
 

      ___________________             ____________________           
     המקומית תעשייתית נאות חובב   ההזוכה                                המועצמציע  ה 
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 תנאי ההתקשרות – 1פרק 
 
 

 כללי  –פרק א' 
 
 ן המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות החוזה. די .1

 
 שנותהגדרות ופר .2

למו 2.2 יהיו  זה  ה נבחוזה  המשמעות  חים  או  הפירוש  דלהלן  הימני  בטור  מפורטים 
 המפורטים בטור השמאלי דלהלן, אלא אם כן מחייב הקשר הדברים אחרת. 

 
 תוהמשמע המונחים   

 
 מכרז.התנאים הכללים של ה  "תנאי המכרז"   

 
עובדיו,    המציע הזוכה""   הזוכה,  המציע  של  נציגיו  לרבות 

ספק/ספק שלחיו,   כל  ולרבות  משנה    מורשיו 
 הפועל בשמו  או מטעמו לביצוע העבודה. 

 
שצורפו   "החוזה" בין  נספחיו,  כל  על  זה  חוזה  פירושו 

המפרטים   לרבות  מצורפים,  שאינם  ובין 
וסוג, שהוא  וחדייהמ מין  וכל מסמך, מכל  ם, 

לחו נוספות  שיצורף  פרטים  לרבות  בעתיד  זה 
 או תכניות משנות. 

 
 

הע " השירותים" או "העבודה" כל  והפעולות    ודות,בפירושה 
העבודות,   של  חלק  וכל  וההתחייבויות 
הזוכה   המציע  שעל  וההתחייבויות  הפעולות 
עם   בקשר  ונספחיו  זה  לחוזה  בהתאם  לבצע 

נה ותחזוקה של מערכות שכר, התק  ,אספקה
ונוכחמשאבי   המועצה    ותאנוש  עבור 

חובב, נאות  התעשייתית  אם    המקומית  בין 
 . רשת ובין אם לאוהיא מפו

 
  

 הציוד הדרוש לביצוע העבודה.  כל ד"ו"הצי
  

חומרים, תכנון, עזרים, מדידות מוצרים, ציוד   "החומרים"
החומרים   כל  ו/או  עזר  חומרי  וחשמלי,  מכני 

 ם הדרושים  לביצוע העבודה. אחריה
 
 

שיק קח""המפ המקומית  מי  המועצה  ידי  על  בע 
ביצוע   על  לפקח  חובב  נאות  תעשייתית 

 העבודה או כל חלק ממנה. 
 
 רשימת המקרים המנויים להלן בלבד: ליון"כוח ע"

כוחות    עם  קרבות  אויב,  פלישת  מלחמה, 
שהוכרזה   )בין  אויב   מדינת  של  מזוינים 
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ש ובין  ולמלחמה  הסר  א(  למען  טבע.  אסון 
מילואים, שביתות  ת כי גיוס  ספק מובהר בזא

  והשבתות אינם נחשבים ככוח עליון. 
 
 

הפר 2.3 לצורחוק  החוזה.  על  יחול  כחיקוק  פרשנ   ך שנות  החוזה  את  רואים  ות 
 כמשמעותו בחוק הנ"ל. 

 
חוזה זה, על נספחיו השונים הקיימים ואשר יובאו בעתיד לא יפורש במקרה של   2.4

דוספק    סתירה, או  וודאות,  מנס-אי  כנגד  לפימשמעות  אלא  העולה    חו  הכוונה 
שוליי לכותרות  לכותרות,  כל הזדקקות  וללא  לסעיפים  ממנו,  ולחלוקת החוזה  ם 

 י משנה. לסעיפו
        

 נספחים .3
ובין אם לאו, מהווים   .3.1 בפועל  בין אם הם מצורפים  המסמכים המפורטים להלן, 

והמציע ה זה,  נפרד מחוזה  בלתי  לבצע את העבודה בהתאם  וכה  ז חלק  מתחייב 
 דין. לכל 

 

 דרישות ביטוח.   '   1נספח א 

 אישור קיום ביטוחים. '   2א  נספח

 נוסח ערבות ביצוע.  ב'    נספח

 התחייבות לשמירת סודיות מידע. ספח ג'                נ

 SLAסכם רמת שירות ה  ה' נספח  

 

המפורטים     ותנאי  כל המסמכים  זה  חוזה  לרבות  ולשם    ,מכרזהלעיל,  להלן  יכונו 
 הקיצור "מסמכי החוזה". 

 
המסמכיל .3.2 ברשותו  כי  הזוכה  המציע  בזאת  מצהיר  ספק  כל  המהמניעת  וים  ו ם 

מחוזה   נפרד  בלתי  את  חלק  הבין  אותם,  קרא  כי  צורפו,  שלא  אלה  לרבות  זה, 
דה על פי כל  תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש ומתחייב לבצע את העבו

הזוכה  תבנת  ההאמור בהם. אי   ידי המציע  על  אי  נאי כלשהו מתנאי החוזה  או 
ם נוסף מכל סוג  ות תשלהתחשבות בו על ידו לא תקנה לספק זכות כלשהי לקבל 

 יהיו לו כל תביעות או דרישות כלפי  המועצה ו/או המפקח בעניין זה.  שהוא, ולא
 
 
 הצהרות המציע הזוכה  .4

 
נשוא העבודות ובחן את    ר באת/ביר  כי סייר ברחבי נאות חובהמציע הזוכה מצה  4.1

הפי הנתונים  ו/או  התנאים,  העבודה  בביצוע  הקשורים  והנסיבות  המבנים   זיים, 
גו  ובעיםהנ המפרטים  התכניות  ,התשתיות,  ממנה,  באיזור  ותושבים  סביבה  רמי 

קודם   והכל  הצעתו  על  להשפיע  כדי  בו  יש  אשר  רשות  או  גורם  בכל  נתון  וכל 
מ זה. הספק  חוזה  על  ו/או  והיר  צלחתימתו  טענות  כל  לו  לא תהיינה  כי  מתחייב 

ידיעה של  תביע נתון  אתנאי  ות כספיות או אחרות, כלפי המועצה שמקורן באי  ו 
דות ע"י הספק תהיה ראיה לכך כי הספק בדק את כל הטעון  כלשהו. בביצוע עבו

 בדיקה בטרם שהחליט לבצע את העבודה. 
 

י 4.2 כי  הידעהספק מצהיר  הפיננסית,  היכולת  לו  הניסיון, הכישורים  ו המי  ,ש  מנות, 
לביצוע העבודות שתזמין  המקצועיים והטכניי וכוח העבודה המיומן הדרושים  ם 

וע  מועצה ה זה  חוזה  להוראות  להתקשרות  בהתאם  מניעה  אין  וכי  דין  כל  פי  ל 
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מש  יהא  לא  פיו  על  התחייבויותיו  ובביצוע  זה  חוזה  על  ובחתימתו  זה  ום  בחוזה 
 ים כלשהם.  ישליש פגיעה בזכויות של צדדים 

 
של   4.3 לביצועו  שימסרו  העבודות  במסמכי  על  הכלולות  ההוצאות  כל  יחולו  הספק 

 המכרז והחוזה. 
 
 

 ם ת במסמכים והוראות מילואיוסתיר .5
הנתונים   5.1  כל  כל אחד ממרכיביו, את  או  עם קבלת החוזה,  מיד  לבדוק  על הספק 

 והמידע האחר הכלולים בהם.
 

הא    5.2 לפי  בין  הספק,  במגילה  קטן  סור  אי 5.1עיף  סתירה,  אחרת,  עת  בכל  ובין    .  
זה להוראה  וות הח משמעות, וכיוצא באלה בין הוראה אחת מהורא  –התאמה, דו  

ש או  ממנו  חלק  אחרת  כל  של  או  מסמך  של  הנכון  בפירושו  מסופק  הספק  היה 
מ הספק  אין  שלדעתו  לספק,  הודעה   המפקח  שמסר  או   את  ממנו,  כהלכה  פרש 

ה יפנה  בס החוזה,  הוראוכפק  ייתן  והמפקח  למועצה  העתק  עם  למפקח  ת  תב 
. אי מתן הודעה  וג לפי בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש לנהו

פקח בדבר מחלוקת בפירוש החוזה אין בה משום הסכמה לפירושו של  על ידי המ
ייב לבדוק ולהסב תשומת לב  הספק והיא לא תגרע מאחריותו בחוזה זה. הספק ח

העבודלפקח  מה ביצוע  לפני  החוזה  מסמכי  בין  סתירה  הוראות  כל  ולקבל  ה 
מסוי פירוש  לפי  ונהג  כן,  עשה  לא  לחוכאמור.  בסתיר ז ם  או  בכך,  יהיה  לא  ה  ה, 

שיקול   לפי  אחר,  פירוש  לפי  לנהוג  לספק  להורות  המפקח  מן  למנוע  כדי  כאמור, 
יין זה,  נ ח לעק ייב לנהוג על פי הוראות המפדעתו הבלעדי של המפקח. הספק מתח

ו טענות בשל כך שנהג לפי פירוש, כאמור, או  ולא יהיו לו כל תביעות או דרישות א 
 של המפקח, כאמור.  כלשהי בגין הוראה 

 
הוראות,      5.3     העבודה,    ביצוע  כדי  תוך  לזמן,  מזמן  לספק,  להמציא  רשאי  המפקח 

 ע העבודה. לרבות   תכניות, לפי הצורך לביצו
 
יבות את הספק, מחי   5.3  –ו    5.2ניתנו בהתאם לסעיפים קטנים  ש פקח  מ הוראות ה     5.4

 ותו של הספק על פי החוזה. ימאחר  אולם אין באמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע 
 

תכנון,       5.5 לעבודות  ההנחיות  המיוחדים,  המפרטים  את  לראות  יש  כי  בזה  מובהר 
ו/או והתוכניות  הכללי  לספק  המפרט  שסופקה  אחרת  תכנית  זה  יכמשל   כל  מים 

ב מהם  אחד  בכל  הכלול  והתיאור  זה,  לתיאורים  את  כתמצית  ו/או  כהשלמה  א 
 ניין.הכלולים באחרים, לפי הע 

 
 סדר עדיפויות –הנוגע לביצוע העבודה סתירות  במסמכים בעניין  .6

אי   .6.1 סתירה,  של  מקרה  דו    –בכל  שונה    –התאמה,  לפירוש  אפשרות  משמעות, 
זה לבין האמור באחד מנספחיו, או בין    חוזה  וצא באלה בין האמור בהוראותוכי

לפי    ךבמסמ  נספח, בעניין הנוגע לביצוע העבודה תכריע ההוראה הכלולהנספח ל
 סדר העדיפויות הבא:

 
 חוזה זה, ונספחיו.  .א
 מפרטים מיוחדים ומפרטים טכניים מיוחדים.  .ב
 תקנים ישראליים. .ג
 תקנים זרים. .ד

 
יו מחמיר בדרישותיו מן  רא אח בהבאים אחריו, אלא אם מסמך ההקודם עדיף על  

 יה המסמך המאוחר עדיף על המסמך הקודם. המסמך הקודם, שאז יה 
 



 

80 
  חתימת המציע                               

 

לע .6.2 לאמור  בבנוסף  התאמכ יל,  אי  סתירה,  של  מקרה  מסמך  ל  בין  וכיוצ"ב  ה 
מהמסמכים הנזכרים לעיל לבין תקנים ישראליים או הוראות הדין, חייב הספק  

 יפויות שיש לנהוג על פיו. דר העדוהמפקח ייתן הוראות בדבר ס  לפנות אל המפקח
 

משמעות, אפשרות    –ל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו  בנוסף לאמור לעי  .6.3
ספחים הטכניים לבין עצמם, יכריע המפקח לפי  שונה וכיוצא באלה בין הנ  שלפירו

ומיטב הבנתו המקצועית ובכפוף לכל דין, בשאלת העדיפו ת והספק  שיקול דעתו 
דו    ההוצאות הכרוכות בהסדרת הסתירה, אי ההתאמה,  . כלוינהג על פי הוראותי

 ולמו על ידו. ש פק וימשמעות האפשרות לפירוש שונה וכיו"ב יחולו  על הס  –
 

ייב להמציא למפקח על חשבונו והוצאותיו, במועד הקבוע במסמכי המכרז, הספק מתח  7
 את המסמכים והאישורים כדלקמן: 

 
 ר המפקח. ולאיש   ל קבלני משנה לביצוע העבודהרשימת כ .7.1

 
 תו נחוץ לאישור או לביצוע העבודות. כל מסמך אחר שדרש המפקח ואשר לדע .7.2

 
 בדיקות מוקדמות .8

מאהס .8.1 חוזה  שפק  חתימת  טרם  בדק  כי  והחומרים  ר  העבודות  של  טיבם  את  זה 
להם   להיות  עשויה  או  יש  אשר  הגורמים  כל   ואת  העבודה,  לביצוע  הדרושים 

כל  נם הב יעל התחייבויותיו לרבות מבנ  השפעה לו  ולא תהיה  וכי אין  ויים באתר, 
ה ראיה  נות הי או טענה בעניין . הספק יבצע בדיקות כאמור. ביצוע עבוד /תביעה ו 

 ע את הבדיקות על כל המשתמע מכך.חלוטה כי הספק ביצ
 

 
הנקובים   8.2 התשלומים  כי  המוקדמות  בדיקותיו  יסוד  על  שוכנע  כי  מצהיר  הספק 

מורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה.  תוים  ו וזה זה, מניחים את דעתו ומהבח
אי העבודה  נשל ת  תוכר כל תביעה הנובעת מאי לימוד או מהערכה בלתי נכונה  לא

 על ידי הספק.
 

מטעם   8.3 שנעשו  וסקרים  דוחות  לספק  להמציא  בכך,  רצונו  אם  רשאי  המפקח 
למיד יהיו   אלו  אולם  העבודה,  לצורך  חלק   המועצה  יהוו  לא  בלבד,  כללי  ן  מע 

בצע בעצמו בדיקות, כנדרש  זה ולא יפטרו את הספק מהחובה המוטלת עליו לוהח
מות ולדיוק  ת מכל חבות או אחריות לשלרמשוחר לעיל. המועצה תהיה    8.1בסעיף  

 הדוחות והסקרים שהמציאה לספק כאמור לעיל. 
 

יעה בלבד וככל ויתברר  מובהר כי המידע שנמסר לספק במסגרת מכרז זה הינו ליד 8.4
אי  מנכי  בטרםד נו  המידע  את  לבדוק  החובה  הספק  על  חלה  העבודות    ויק  ביצוע 

 . והוא משחרר את המועצה מכל חבות בגין כך
 

 
 תקשרות ותקופתההה .9

בהתאם  מו  המזמין  .9.1 העבודות  ביצוע  את  עצמו  על  מקבל  והספק  לספק  בזה  סר 
 לתנאי הסכם זה. 

 
את   הספק .9.2 המזמין  עבור  לבצע  הז  מתחייב  מלוא  הקדשת  תוך  ן  מ העבודות 

והוא מתחייב לפעול לשם כך  אמצים לשם מילוי התחייבויותיו כלפי המזמין  מוה
לט ובמומחיות  בנאמנות  ה ביושר,  יכול מובת  מלוא  ניצול  תוך  וכישוריו  זמין  ותיו 

 המקצועיים. 
 

ו/או חלקים מהן     לספק ידוע   .9.3 ביצוע העבודות  כי המזמין עשוי להחליט לבטל את 
ישה בקשר לכך, בכפוף לזכויות הספק  ר או ד/ לב והוא מוותר על כל טענה ובכל ש



 

81 
  חתימת המציע                               

 

יך  שת להמסקת עבודתו לפי הסכם זה. כמו כן מובהר כי, המועצה רשאיבקשר להפ
כל ספק אחר לרבות מהספקים שנבחרו במכרז קודם וכי  במקביל לקבל שירותים מ

ל היקף שהוא או  אין בתוצאות מכרז זה כדי להוות התחייבות להעברת עבודה בכ
 בכלל. 

 
 בהסכם זה. ב בזה לבצע עבור המזמין את העבודות כמפורט ימתחי הספק .9.4

 
חוזה זה יהיה עליו לשתף    יעל פ  מאשר בזאת כי ידוע לו שבמסגרת שירותיו  הספק .9.5

פעולה ולתאם עבודתו עם גורמים שיועסקו על ידי המזמין לרבות עובדי המזמין,  
בשט וגורמים  המזמין  מטעם  ג  המועצהצידי  תורה  עליהם  המועצה    ק הספ  .ח 

למועצ שיידרשו  הנתונים  כל  את  למסור  הנתונים  מתחייב  את  לקבל  וכן  ה 
ה באופן שהעבודות  והכל  ובמומבוצע הרלבנטים  יהיהו בתאום  ידו  על  עם  ת  שולב 

להנחיות   בהתאם  והכל  מטעמה  מי  ו/או  המועצה  עבור  המבוצעות  העבודות  כל 
   המועצה.

 
המזמין   .9.6 כח  בא  בשאישר  הקשורים  מסמכים  או  ורתכנית  ידי  אות  על  הוכנו  שר 

י לא  זה,  לחוזה  בהתאם  מאחריותו  הספק  הספק  את  האמור  האישור  שחרר 
 ו חלק ממנו. א שרות המקצועית לביצוע ה

 
 רות: תקופת ההתקש .9.7

 "(.  תקופת ההתקשרותלן: " )לה 31/12/2025 עדההתקשרות תהא  תקופתמשך 
חודשים כ"א     12  למן שפרקי ז  2-בתקופת ההתקשרות     שרות להארכתלמועצה אפ

 )להלן:"האופציה"( 
  תתארךבהתאמה(  "א מתקופות האופציה )פת ההתקשרות ו/או ובתום כבתום תקו .9.8

אם    ההתקשרותתקופת   אלא  הבאה,  האופציה  תקופת  למשך  אוטומטי  באופן 
אי  סכם ו/או  הודיעה המועצה לספק בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי על הפסקת הה

ההתקשרות ו/או תקופת האופציה אשר מומשה    קופתיום טרם סיום ת   30חידושו  
 תאמה(.  )בה

מועצה רשאית, בכל  תהא הה לעיל,  תקופת ההתקשרות האמורמבלי לגרוע ממשך   .9.9
דעתה   שיקול  לפי  סיום  הבלעדיעת,  לידי  חלקה,  או  כולה  זו,  התקשרות  להביא   ,

ות  א תהיינה כל טענות ו/או תביע ק ולספק ל יום לספ  60בהודעה בכתב ומראש של  
את התמורה בגין השירותים  ין הפסקת התקשרות, כאמור, למעט זכותו לקבל  גב

 , כאמור.למועד ההפסקה על עדידו בפו   שניתנו, אם ניתנו, על
 

 
 צוות העבודה של הספק .10

השרות ינתן על ידי הספק והוא יהיה אחראי על ביצוע העבודות בהתאם לחוזה    .10.1
 זה.

 
העב  .10.2 אנצוות  עת  בכל  יכלול  הספק  של  מקצוע  י שים/ודה  ועצים/מציעים/בעלי 

ועל פי ת  ש לביצוע התחייבויותיו עלבהרכב ובמספר כנדר ז  נאי המכרפי חוזה זה 
את  במל להרחיב  הספק  מתחייב  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי  ובמועדן  ואן 

ע הספק  תפקידי  וביצוע  העבודות  ביצוע  לטובת  העבודה  דרישצוות  פי  של  ל  ותיו 
 .תנוספ מפקח, ללא כל תמורה  

 
צוות עבודתו על פי שהמפקח רשאי להורות לספק להחליף כל אחד מ .10.3 יקול  אנשי 

והמ  הבלעדי  לל דעתו  צורוחלט,  שהמזמין  א  מבלי  זאת  עת,  בכל  הנמקה,  במתן  ך 
 ישא בכל אחריות כלפי הספק או כלפי מי מאנשי צוותו כאמור, בגין כך. 
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יהיה   .10.4 לא  לכל  הספק  תזכאי  אשר  הסיבה  תהא  נוספת  לזו   מהיה  תמורה  עבר 
 ויותיו על פי הסכם זה.הקבועה בחוזה, בגין העבודות והתחב 

 
 

ידועים .10.5 כי  מצהיר  ה  הספק  כל  והחיקוקים  תקניםלו  התקנות  הנוהלים,   ,
והמשפטיים   העובדתיים  הנתונים  כל  בידיו  וכי  העבודות  לביצוע  הרלבנטיים 

ע על מתן  ילהשפ חוזה זה וכל דבר אחר העשוי   תיו על פיהדרושים לביצוע התחיבויו 
 השירות. 
 

מ -כמו .10.6 והוא  לספק  ידוע  הקניין כן  זכויות  כל  כי  היוצ  סכים  וזכויות  רים,  הרוחני 
 כות המוסרית,  הקשורים לביצוע העבודות הינם של  המועצה לבדה.ות הזלרב

 
ידו במסגרת מסמכי המכרז   .10.7 על  כי ראש הצוות,  המוצע  יוחלף  הספק מאשר  לא 

 נאי הכשירות כמפורט במכרז.ת על   אך ורק לראש צוות העונה ללא 
 

 
 התמורה .11

של  בתמורה .11.1 והמושלם  המלא  הספק    לביצוען  התחייבויות  הסכל  פי  זה על  ,  כם 
לרבות מלוא זכויות הקנין הרוחני הקשורות בהן, לרבות הזכות המוסרית, ישלם  

 .  במכרז ו של הספקבהצעת המזמין לספק שכר בשיעורים ובתנאים כמפורט 
   

 מ כדין,שקלים חדשים. לכל הסכומים דלעיל יתווסף מע"בצעו  כל התשלומים יבו .11.2
 ת מס כדין. שבוניד קבלת חקי לתשלום המע"מ, כנגשישולם במועד החו

 
יבוצעו כנגד הגשת חשבון, אשר ייפרע על ידי המזמין ובכפוף לבדיקתו    התשלומים .11.3

ע"י    ואישורו מכן  ולאחר  המפקח  המזבידי  ביצוע  מנכ"ל  עבור  התשלום  מין. 
עצה חשבונית ובכפוף  ימים מתום החודש בו הומצאה למו  45ועבר תוך  ידות  העבו

 ורים. ודה בשיערה. ולפי התקדמות העבלאישו
 

 לא יהיה זכאי להחזר הוצאות מכל סוג שהוא.  הספק .11.4
 

הינה    למען .11.5 לעיל  זה  בסעיף  הנזכרת  כי התמורה  בזה,  ומוסכם  הסר ספק, מוצהר 
ומוחס לכופית  זכאי  יהא  לא  הספק  וכי  תמלטת  החזר  ול  בגין  לרבות  נוספת,  רה 

שהוצאות,   השלרבות  מנהלה,  מזכירות,  הנירותי  ככל  בישיבות  דרש  תתפות 
לצובהת צילומים  אם  נתונים,  איסוף  זמן,  וביטול  נסיעות  המועצה,  ודרישות  רכי 

ה טיפולים.  רכבים,  וכן  שידרשו  ככל  ודיונים  ישיבות  הכו והדפסות,  ללת  תמורה 
וכיוצ"ב או הפרשי  ל העבודות.כגין  תהווה את התמורה המלאה ב , שינוי במפרט 

 הצמדה וריבית. 
 

כמה  קבלת עם   .11.6 לספק  שאושרו  בחוכספים  זה פורט  קיבל    זה  כאילו  הדבר  יחשב 
הספק מהמזמין את מלוא התמורה לה הוא זכאי בגין שירותיו על פי חוזה זה ולא  

 ת. פנוס   לום כספים נוספים ו/או תמורהביעות לתש תהינה לו כל טענות ו/או ת
 
 

 תכניות ומסמכים .12
הת .12.1 כל  כי  במפורש  התמוסכם  המפות,  הדגמים,  המפרטים,  כניות,  שריטים, 

ם שהכין הספק לצורך מתן העבודות או במהלכן הינם קניינו  מסמכישובים וההחי
מכל   יוצרים  זכויות  לרבות  בהם,  זכות  כל  אין  ולספק  המזמין  של  סוג  הבלעדי 

כיובזכו ומוסכם  מובהר  המוסרית.  זה  והתמ  תה  הסכם  לפי  לספק  המשולמת  רה 
ועניין, גם תשלום עבור  כוללת, לכל דב יוצרים, והזכר  ש  ית שיות המוסר כל זכות 

ו/או   במפרטים  ו/או  בתשריטים  ו/או  במפות  ו/או  הדגמים  ו/או  בתכניות  לספק 
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מוותר בזה    דות והספק בחישובים ו/או במסמכים שהכין הספק לצורך מתן העבו
 ות יוצרים כאמור. כ ת מזעל כל טענה הנובע

 
תכ .12.2 כל  למזמין  ימסור  מפהספק  תשריט,  מפה,  דגם,  מסמך  נית,  או  חישוב  רט, 

ישתו הראשונה של המזמין. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יעביר  עם דרמור מיד  כא
המפרטים,  התשריטים,  המפות,  הדגמים,  התוכניות,  כל  את  למזמין    הספק 

ם ההתקשרות בין הספק למזמין  ול סיוהחישובים כאמור, בכל מקרה ש המסמכים  
ה זה.  הסכם  דיגילפי  במדיה  גם  יועברו  פ נ"ל  על  קשיחה  ו/או  דרישת  טלית  י 

 ן. המזמי
 

המזמין יהיה רשאי לנהוג בכל תכנית, דגם, מפה, תשריט, מפרט, חישוב או מסמך   .12.3
תיקונם וכיו"ב, ללא    ם, הפצתם,כאמור לעיל מנהג בעלים לרבות שינויים, העתקת

בזה על כל טענה    ת הסכמת או אישור הספק לשם כך, והספק מוותרלבקב   כל צורך
 ה, הפצה או תיקון כאמור. העתק  משינוי, שה ו/או תביעה הנובעתו/או דרי

 
מוסכם כי אין לספק זכות עכבון בכל תכנית, דגם, מפה, תשריט, מפרט חישוב או   .12.4

ב  שמצוי  או  או  מסמך שהכין  בפרויחזקתו  לעבודתו  לו בקשר  רבות  לקט,  שנמסר 
 במקרה של מחלוקת בינו לבין המזמין. 

 
 

 סודיות .13
עובדיו ו/או  הספק מתחייב כי הו .13.1 וכל  יא  על סודיות מלאה בכל  שמרו  מי מטעמו 

הנוגע לפרוייקט ולא יעבירו או ימסרו לכל אדם שלא הורשה ע"י המזמין כל ידיעה  
עסק  וו שיעדכן את עובדיו ו/או מי מטעמ הספק ידאג לאו מסמך בקשר לפרוייקט.  
 בפרוייקט בחובת סודיות זו. 

 
  שויות ם ומידע לרהצורך להעביר מסמכיובת הסודיות אינה חלה על  כי ח  מובהר .13.2

התכנון ו/או ליועצים ו/או מציעים הכל לפי דרישת המזמין ובלבד שהעברת מידע  
 ו/או מסמכים כאמור אושרה מראש ע"י המזמין. 

 
 יום החוזהס .14

המפורטיםב .14.1 המקרים  מן  אחד  זה  ןלהל  קרות  חוזה  להביא  רשאי  המזמין  יהא   ,
סיום הו  לידי  במתן  צורך  ללא  ומיידי,  כלשהי  מוקדמת  יהדעה  לא  זכאהספק  י  א 

לגרוע   מבלי  וזאת  שקיבל,  לתשלומים  מעבר  המזמין,  מאת  נוסף  תשלום  לכל 
 מזכויותיו של המזמין על פי כל דין/או הסכם.

 
  7רה זו לא תוקנה בתוך  פ ה והן התחייבויותיו על פי חוזה זפר איזו מבי ה  הספק .14.2

 ן.רש לכך בכתב על ידי המזמי ימים מן המועד בו נד
 

הדב  פיעל   .14.3 המהלך  סבור  השירותים  מזמיןרים  כי  הבלעדי,  דעתו  שיקול  פי  על   ,
בלוחות   ו/או  הנדרשת  המקצועית  ברמה  עמידה  מבטיח  שאינו  באופן  מתבצעים 

ו/או ו  הזמנים  שהספ/ התקציבים  ובלבד  רשלני,  באופן  לאאו  פרק    ק  בתוך  נקט 
ים, לפי שיקול  מאת המזמין בצעדים הדרוש   הזמן שנקבע בהתראה בכתב שקיבל

 ין, לתיקון הליקוי. המזמ  הבלעדי של דעתו
 
נגדו   .14.4 ננקטו  או  מרצון,  פירוק  על  החלטה  שקיבל  או  פירוק,  צו  הספק  נגד  הוצא 

רגל, או שפתח ב פשיטת  צו  עצמו בהליכיהליכי  נגדו  רגל, או הוצא  ס  וכינ   פשיטת 
ז נכסים או מפרק  כונס  לו  קבועים, או שהגינכסים, או שמונה  ע הספק  מניים או 

נושים נושיו    להסדר  שהעם  שהצו,  או  ובלבד  נושים,  להסדר  להגיע  להם  ציע 
 ימים ממועד נתינתם.   30ההחלטה ההצעה או המינוי כאמור לא בוטלו בתוך  
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, פטירה או אובדן  ןעליומילוי תפקידו מסיבות של כוח  ול להמשיך בלא יכ   הספק .14.5
 ימים רצופים.      14על כושר עבודה לתקופה העולה  

                   
אסי .14.6 ביטום החוזה  ידי הספק ו  על  בשל הפרתו  הזכות  ולו שלא  למועצה שמורה   .

 לעיל.  9.9לפעול בהתאם להוראות סעיף 
אי המזמין בכל עת, מכל סיבה  זה, יהא רש  על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה

  ולו או מקצתו לידי גמר על על פי שיקול דעתו המוחלט, להביא חוזה זה כ  ,שהיא
הודעה   לספמראש  ימים   30בכתב  ידי  של  ,  החתימה  מורשה  ידי  על  חתומה  ק 

המזמין, מבלי שיהיה חייב לנמק את החלטתו ומבלי שהדבר יחשב להפרת החוזה  
 הו לספק. בפיצוי כלש  על ידו או יחייבו 

 :14.6 סעיףנתנה הודעה כאמור ב .14.7
 ה. החוזה במועד שיהיה נקוב בהודע יסתיים 

 
עד  המזמין .14.8 לספק,  ה  ישלם  )גמר  מועד  כפי  חלקה  חוזה(, את  לאותו  של התמורה 

שתקבע על ידי מפקח בהתחשב בעבודות שבוצעו על ידי הספק עד לאותו מועד ולפי  
 ה. לוח התשלומים הרשום בגוף חוזה ז 

 
ילוק סופי ומוחלט של כל תביעה  ס ווה  שר ומסכים כי התשלום כנ"ל יהמא  הספק .14.9

ו/ ו/או אוו/או טענה  ו/או הפסד  נזק  ו/אואו  צפוי  רווח  ו/או  גרמו  הוצאות שנ  בדן 
 ייגרמו לספק מחמת הבאת החוזה לידי גמר כאמור. 

 
סיום   .14.10 מקרה  בכל  כי  הצדדים,  בין  ומסוכם  מוצהר  ספק  למנוע  מנת  על 

שההחוזה   סיבה  בחמכל  המנויות  הסיבות  )לרבות  המזמין  זוזה  יא  יהיה  לעיל(  ה 
העבודות  את  למסור  הש  רשאי  את  ו/או  חלקן  או  גכולן  או  אדם  לכל  וף  למתן, 

ש לצורך זה במסמכי התכנון, כולם או מקצתם, כראות עיניו ללא  להשתמאחרים ו 
 כל תמורה, שכר או פיצוי לספק.

 
באופן .14.11 פעולה  לשתף  מתחייב  המז  הספק  עם  לרבות  מלא  מטעמו,  מי  או  מין 

חבביצ ידפ וע  על  שנבחר  החדש  הספק  עם  וראויה  הולמת  לרבות  יפה  המזמין,  י 
ל ידו כאמור בחוזה זה. חפיפה  עשו עועבודות שנהמסמכים, חישובים    העברת כל

עד   בשלמותה  תבוצע  והיא  כלשהו,  נוסף  בתשלום  הספק  את  תזכה  לא  כאמור 
ה  ימים   30תום   הודעת  הפ מיום  על  יהא מזמין  לא  הספק  הספק.  עבודת    סקת 
תוצאתו  ירשא או  מטרתו  אשר  מניעה  צו  לקבלת  עבודות    לעתור  ביצוע  עיכוב 

שר הוכנו על ידו במסגרת חוזה זה.  כים אשימוש במסמ, לרבות צו מניעה לבאתר
בנוסף לא יהא הספק זכאי לכל זכות עכבון בקשר עם חוזה זה והעבודות שבוצעו  

 מכוחו. 
 

 מעביד  -יחסי עובד העדר  .15
אי  פק נותן למזמין את העבודות וייעוץ כספק עצמסכי ההסר ספק מובהר    למען   .15.1

או בין המזמין לבין  /מין וק לבין המזמעביד בין הספ  -בד  ואין ולא יהיו יחסי עו
עובדי הספק ו/או מי מטעמו. הספק מתחייב להכניס הוראה כאמור בכל הסכם  

ו/או   עובדיו  לבין  בינו  שי שייערך  מטעמו  לפרוייקט  מי  בקשר  ידו  על  ועסק 
 ת את עובדיו ו/או מי מטעמו בדבר הוראה זו. ולהנחו
 

לספק או בגין    ישלם  המזמין לא  יל מוסכם במפורש כילגרוע מן האמור לע   מבלי  .15.2
הספק ו/או מי מטעמו כל תשלום ו/או מס ו/או ביטוח החלים על פי כל דין בשל  

עובד   יחסי  של  והס  -קיומם  בזמעביד,  מוותר  טענה  פק  ו/או  דרישה  כל  על  ה 
   ור. כאמ
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ו  עלנוסף    .15.3 לפצות  הספק  מתחייב  לעיל  בתוך/האמור  המזמין  את  לשפות    30  או 

ב  מדרישה,  תשלימים  כל  ו/גין  ו/או  ום  לספק  המזמין  בהם  שישא  הוצאה  או 
לעובדיו ו/או למי מטעמו הנובעים מקביעה כי בין המזמין לבין מי מאלו נקשרו  

עובד ל  -  יחסי  שישולם  מעביד,  כאמור  תשלום  כל  ללא  רבמסגרבות  פשרה  ת 
 כאמור.  קיומם של יחסי עובד מעבידהודאה בחבות כתוצאה מטענה בדבר 

 
 פק אחריות הס .16

חראי כלפי המזמין לכל נזק, הפסד והוצאה שייגרמו למזמין ו/או  היה אי  הספק   .16.1
או כתוצאה  כתוצאה מהפרת התחייבויות הספק לפי הסכם זה    מפקח ו/או צד ג'

שר לעבודות או כל פעולה או מחדל שגרם  קפק בפעולה רשלנית או בזדון של הסמ
גבי כל צד  גם ל   הספק תחול  עקיפין. אחריותו של ן נזק בין במישרין ובין בלמזמי

מתחייב   לעיל,  האמור  מן  לגרוע  מבלי  העבודות.  עקב  יינזק  או  שייפגע  שלישי 
הוצאה ששילם המזמין    כל תשלום או הספק לפצות ו/או לשפות את המזמין בגין  

או הוצאה שהוציא  יפגע או יינזק עקב העבודות לרבות כל תשלום  ישי ש לצד שלי
מובהר כי אין במתן אישור    ר ספקר. למען הסקשר לכל הוצאה כאמוהמזמין ב 

המזמין או המפקח לכל פעולה, תכנית, מפה, דגם, מפרט, תשריט, מסמך מעשה  
ם  מאחריותו בהתאם להוראות הסכ  חרר את הספקאו חישוב של הספק כדי לש 

 ומאחריותו על פי כל דין.  זה
 

ה  ו/או פגיע  כלפי הספק לכל נזק  בהר כי המזמין אינו אחראילמען הסר ספק מו  .16.2
למי מטעמו  ו/א או  לעובדיו  או  ייגרמו, לספק  שייגרמו, אם  ו/או תאונה  ו חבלה 

 בקשר עם הפרוייקט, תכנונו והקמתו.
 

זק שיגיעו להם  נמי האת הניזוק לפי המקרה, בכל ד המועצה ו/אוהספק יפצה את   .16.3
ובדיה, שליחיה וכל  לוטין ומראש את המועצה, עעל פי כל דין. הספק משחרר לח

ל אחריות וחבות בגין כל תאונה, חבלה ליקוי ו/או נזק אשר  מה מכ מי שבא מטע
 באחריותו על פי הסכם זה ועל פי כל דין, בכל עילה שהיא. 

 
מ  .16.4 להספק  בזה  המועצתחייב  את  בשלמות  ולשפות  מיפצות  דרישתה    דה  עם 

שהיא, אשר תוגש  ביעה או דרישה, מכל עילה  הראשונה בגין כל נזק וכנגד כל ת
לשהו, לרבות המוסד לביטוח לאומי, נגד המועצה ו/או נגד מי  גוף כאדם ו/או    ע"י

תאונה, חבלה,   כל  בגין  מי שבא מטעמה,  ו/או  שלוחיה  ו/או  או  מעובדיה  הפסד 
ם זה ועל פי כל דין, וכן בגין הוצאות  כי הסאשר הינם באחריות הספק על פ  נזק

התסבירו לשם  נשאה  המועצה  אשר  תביעה  ת  מפני  ובלגוננות  בד  כאמור, 
ותאפשר  שה דרישה  ו/או  תביעה  כל  קבלת  אודות  בהקדם  לספק  הודיע  מועצה 

 לספק להתגונן מפניה.  
 

 ביטוח  ואחריות   .17
 

מאח  לגרוע  עמבלי  הספק  וריות  ההסכם  יח\"פ  דין,  פי  על  הספק עולו  או    ל 
ים  טוח המסומנים כנספח בנספח הביטוח ואישור הבי   הביטוח כמפורטהוראות  

 כם זה, המהווים חלק בלתי נפרד הימנו. להס 2א -ו 1א'
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 אחריות הספק   .17.1
נזק אחר  הספק יהיה אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, ולכל   

ו לכל עובד, כתוצאה ממעשה או מחדל  אי ו/גרם למועצה ו/או לכל צד שליששיי
הספק ובימצד  במישרין  בין  הנובע,  ה,  מביצוע  בעקיפין  ו/א ן  בקשעבודות  ר  ו 

אליהם, בין במהלך ביצוע העבודות ובין לאחר מכן, בין אם נגרם על ידו ובין אם  
 . נתון למרותונגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל ה 

 
לעיל,    .17.2 מאמור  לפגוע  פקודת    ריובהמבלי  הוראות  את  לקיים  מתחייב  הספק  כי, 

גע לבטיחות,  ן הנוראות כל דיוכן הו  1970  -תש"ל  טיחות בעבודה )נוסח חדש(  הב
בהתאם לעניין, וכן לעבוד בהתאם לתוכנית העבודה של המועצה, לעניין בטיחות  

 בודה.  בעבודה, כפי שתאושר על ידי משרד הע
 
 

אמור  למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בחובתו של הספק לקיום הביטוחים כ  .17.3
ן כל נזק, ואין בעשיית הביטוחים  י ו בגהתנות על האמור באשר לאחריותבכדי ל

 דין או נוהג. אותו מכל אחריות מכח כל  בכדי לפטור
 

כלשהו מחברת הביטוח בכדי לשחרר את הספק מאחריותו    תשלוםכן, אין ב  כמו  .17.4
ליסות  כאמור. הספק יהא חייב בפיצוי בגין כל נזק ופגם שאינו מכוסה על ידי הפו 

נז  ובכלל לגבי  בפיצוי  חייב  יהא  את  בקים  זה  הביטוח  חברת  פיצתה  לא  עבורם 
 המועצה. 

 
בהם  מ  .17.5 במקרים  כי  בזאת  שנובהר  הנזק  שיעור  בפועל  גבוה  הפיצוי    מסכוםגרם 

ביחס   יהא הספק להשלים את יתרת הסכום  אותו שילמה חברת הביטוח, חייב 
 למלוא שיעור הנזק. 

 
לו    .17.6 ידוע  כי  מצהיר,  הינ הספק  קיימישהמועצה  אשר  תעשייתית,  מועצה  בה ה    ם 

ו שונים  הנדסיים  מתקנים  וכן  מסוכנים  ורק חומרים  אך  להעסיק  מתחייב    הוא 
בריאות אשר  ומעובדים  תקינה  יבצע    אפשרת ם  הספק  המועצה.  בתנאי  עבודה 

בעצמו ועל חשבונו כל בדיקה לעובדיו שתידרש לצורך ווידוא בריאותם התקינה  
 י המועצה.  לעבוד בתחומויכולתם להמשיך 

 
ה מכל  אחר האמור בהסכם זה פוטר הספק בזה את המועצ  דבר  מבלי לפגוע בכל  .17.7

ות את המועצה בגין כל  ב לפצ והוא מתחייעובדיו ו/או מטעמו  אחריות כלפיו ו/או  
הוצאה שתגרם לה, מכל מין וסוג בגין כל נזק שיגרם לספק ו/או עובדיו ו/או מי  

 ור. המועצה כאמ מטעמו עקב השהות בתחומי 
 

יבויותיו בהתאם לחוזה זה באופן שימנע, ככל  יהתח   הספק מתחייב לבצע את כל  .17.8
 יבתו. ילויות הקיימות בסבהניתן, כל הפרעה ליתר הפע 

 
לפגמבל .17.9 מכל  י  המועצה  את  הספק  משחרר  ונספחיו,  זה  חוזה  הוראות  ביתר  וע 

,  ה או לצד ג'אחריות לכל נזק שיגרם לו או למי מעובדיו או למי מעובדי המועצ
ג', עקב הפרת הוראות  שאו    וכן לציוד או רכוש של הספק ל המועצה או של צד 

 עקב כך.  ם לה  הוצאה שתגראת המועצה בגין כל ף זה, והוא מתחייב לשפות סעי
 

שימנע,   .17.10 באופן  זה  לחוזה  בהתאם  התחייבויותיו  כל  את  לבצע  מתחייב  הספק 
 ת בסביבתו. ככל הניתן, כל הפרעה ליתר הפעילויות הקיימו
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חו הוראות  ביתר  לפגוע  זמבלי  מכל    ה זה  המועצה  את  הספק  משחרר  ונספחיו, 

ג',  ה או  ובדי המועצמעובדיו או למי מע  לכל נזק שיגרם לו או למי  אחריות לצד 
ג', עקב הפרת הוראות   וכן לציוד או רכוש של הספק או של המועצה או של צד 

 שתגרם לה עקב כך.   ין כל הוצאהסעיף זה, והוא מתחייב לשפות את המועצה בג 
 

שה  יהיהלבדו    הספק .17.11 נזקים  לרבות  מבוטחים,  בלתי  לנזקים  מתחת  אחראי  ם 
 ה. צמית הנקובה בפוליס לגבול ההשתתפות הע

 
יהיה אחראי לנזקים העולים על סכומי הביטוח וגבולות האחריות  לבדו     הספק .17.12

 הנקובים בפוליסות. 
 

ביעה כנגד המועצה  רישה ו/או תמצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או ד  הספק .17.13
ו/ו/או נבחרי נזק שהוא זכאי לשיפוי עאה  פ"י הביטוחים  ו הבאים מטעמה בגין 

והוא   מכלהנ"ל,  אותם  בזאת  לנ  פוטר  כא אחריות  בדבר  זק  לעיל  האמור  מור. 
 פטור מאחריות לא יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון . 

 
תפויות  לתשלום ההשתלבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הביטוחים,    הספק .17.14

 פי תנאי הפוליסות. -המוטלות על המבוטח על תחובו העצמיות ולמילוי כל ה
 

הפולי  הפר .17.15 הוראות  את  אהספק  המפקיע  באופן  זכויותיוסות  זכויות    ו/או  ת 
באופן   למועצה  שייגרמו  לנזקים  אחראי  יהא הספק   והבאים מטעמה,  המועצה 

טענו ו/או  תביעות  לו  תהיינה  ולא  ובלעדי,  אמלא  כספיות  כלפי  ת,  אחרות,  ו 
 נוע מלהעלות כל טענה כאמור כלפי המועצה. מיהא המועצה, והוא 

 
לפל .17.16 בהתחייבותו  הספק  עמד  במלוא  לעיל  המפורט  בחלק י  או  תהאו  יה  ו, 

המועצה זכאית, אך לא חייבת, לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומו של  
שהוא, סכום  כל  במקומו  לשלם  ו/או  חשבונו  ועל  מבלי    הספק  לגרוע  וזאת 

לכל   המועצה  של  הספק  אסעד  מזכותה  של  במקומו  ביטוח  לערוך  הזכות  חר. 
 ם .ח במהלך תקופת ההסכגם במקרה של ביטול הביטו  תחול
  

 יותת זכוהעבר .18
בדרך    .18.1 למשכן  או  לשעבד  או  להמחות  או  להסב  או  להעביר  רשאי  אינו  הספק 

אלא בהסכמת  פי הסכם זה  כלשהי את זכויותיו והתחייבויותיו או כל חלק מהן ל
 ב.   המזמין מראש ובכת

 
יו כלפי  את זכויותיו והתחייבויות  רשאי להעביר ו/או להסב ואו להמחות  המזמין  .18.2

ל דעתו הבלעדי וללא צורך בהסכמת הספק, ובלבד  שיקו  סכם זה לפיהספק לפי ה
התחייבויות   את  עצמו  על  יקבל  כאמור  ההתחייבויות  ו/או  הזכויות  שמקבל 

 לפי הספק. המזמין כ
 

 קיזוזים  .19
ו   -ייב  המזמין זכאי אך לא ח .19.1 או  /לרכוש את הפוליסות הנזכרות בנספח הביטוח 

שה כך. במקרה  לא ע  מידה והספקות במועדיהן, אם וב לשלם את תשלומי הפרמי 
מיום   למדד  הצמדה  בצירוף  שהוציא,  בסכום  המזמין  את  הספק  ישפה  כזה 

 ההוצאה עד יום התשלום בפועל. 



 

88 
  חתימת המציע                               

 

 
זכאי   .19.2 ס המזמין  מכל  את  לנכות  לספק,  הוא  חייב  אותו  הוא  מ הסכוכום  בהם  ים 

פעולות   ו/או  הוצאות  עקב  ד התחייב  ו/או  ההסכם  מכח  הספק  המוטלות  על  ין 
בה למדד.והכל  סכום  המזמ  צמדה  ממנו  לנכות  ויחליט  במידה  לספק  יודיע  ין 

כמו דין  -כלשהו.  כל  ע"פ  למזמין  חייב  שהספק  סכום  כל  לקזז  המזמין  זכאי  כן 
 כל הסכם.   ולפי 

 
תח-כמו .19.3 לעכב  המזמין  זכאי  יד כן  או    ות  דרישות  בשל  לספק  המגיעים  סכומים 

המז  תביעות  כנגד  שהוגשו  התכנון משפטיות  עם  בקשר  עלול  מין  ין  המזמ   ואשר 
 להתחייב בהם. 

 
מובהר כי לא תחול כל חובה על המזמין בגין זכויותיו על פי סעיף זה ואין בהן כדי   .19.4

על    ויותילבצע את כל חובותיו והתחייבוריות מהספק  לגרוע או להעביר את האח
 פי הסכם זה. 

 
 הספק:  קיזוז מחשבון העסקה שיגיש .19.5

 לא של המועצה.  נה המשביעות רצו את מלוא השירותים להספק מתחייב לספק  
 

 
פיצוי מוסכם עבור ליקויים בהקמה  בטבלת    ארע מקרה מן המקרים המפורטים    .19.6

יישא הספק    –דש העבודה  מספר פעמים במהלכו של חו  רכתהסבה והטמעת המע
 כל מקרה ומקרה בנפרד.   ןיז בג בקיזו

 
הזכ .19.7 שמורה  כאמלמועצה  הקיזוזים  את  לגבות  קיות  של  בדרך  לעיל  סכום  ור  זוז 

לא  קיזוז ה הספק.  ידי  על  לה  שהוגש  לתשלום  החשבון  מן  חודש  אותו  של  ים 
הזכות   לה  שמורה  תהא  שהיא,  סיבה  מכל  הקיזוזים  סכום  את  המועצה  קיזזה 

 שים הבאים. דול הח את הקיזוז מחשבונות העסקה ש לבצע
 

קיזזה .19.8 לא  בו המועצה  בזמנם    בכל מקרה  הסכומים  למועצה  תהא    –את  שמורה 
 ים בגמר חשבון עם הספק או בתביעה נפרדת.  קיזוז לבצע את ה הזכות

 
אי גביית סכומי הקיזוז במועדם לא יהא בה משום ויתור השתק או מניעות מטעם   .19.9

ות לפעול על פי כל דין  כז רה הולמועצה שמו  –סכומי הקיזוז    המועצה לגבות את
 לגביית הקיזוזים. 

 
             העדר ניגוד עניינים .20

בביצו20.1  העבודות  .  המזמין   יפעל  ע  עבור  בנאמנות  ורק  אך  מטעמו  מי  ו/או  הספק 
ולטובת האינטרסים של המזמין. לספק ו/או למי מטעמו לא תצמח טובת הנאה  

יטוי בחוזה זה והוא לא  ב  לידי ת מעבר לתמורה כפי שהיא באה  מביצוע העבודו
בו במצב  עצמו  בניגוד    יעמיד  להימצא  עלול  האינטרסהוא  עם  של  עניינים  ים 

במצב שיצמחו לו טובות הנאה כאמור. מבלי לגרוע מכלליות האמור    ין אוהמזמ
)שאינ  גורם אחר  יעניקו לכל  הפועלים מטעמו, לא  וכל  כי הוא  ו  מתחייב הספק, 

כלשהם, כגון יעוץ, פיקוח הקשור בעבודות,    םיירותהמזמין( המעורב בעבודות, ש
 ורה. בתמורה ובין ללא תמ במישרין או בעקיפין, בין 

 
ספק מובהר כי הספק אינו רשאי לקבל כספים ו/או כל תמורה אחרת    ן הסר למע  .20.1

 בכל הקשור במתן העבודות, מכל גורם שאינו המזמין. 
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להודיע  .20.2 מתחייב  של  הספק  לקיומו  חשש  כל  על  מהותי    דוניג   למזמין  עניינים 

 זה. בביצוע העבודות נשוא מכרז  
 

 ערבות לקיום החוזה  .21
חיוב  .21.1 מילוי  בהתלהבטחת  הספק  לחי  לאחר  אם  למועצה,  הספק  ימציא  זה,  וזה 

לצרכן,   המחירים  למדד  צמודה  אוטונומית  בנקאית  ערבות  זה,  חוזה  חתימת 

ה המדד  בגין   יסודי כאשר  מדד  ב   ,2022  אוגוסט  חודש  יהיה  יום  שפורסם 

  ת נאות חובב", ברת פירעון לפקודת "המועצה המקומית התעשייתי   09/2022/51

סך   על  דרישה,  שעשרת  :  מיליםב)  ₪  0,0001עם  בלבדאלפים  נוסח  .  (קלים 

ערבות ביצוע , "כנספח ב'הערבות יהא לפי הנוסח המצורף למסמך זה והמסומן  

 ". חוזה

בתוקפה .21.2 תישאר  הבנקאית  ותחו  הערבות  החוזה.  תקופת  מהלך  ע בכל  ידי    לדש 
הערבות,  ה, היה ובשלב כלשהו תפקע  ימים בטרם פקיעת   30נותן השירות לפחות  

חידושה  ים כלועצה תשלומ לא תשלם המ עד להארכתה או  לנותן השירות  שהם 
 של הערבות הבנקאית ונותן השירות יחשב כמי שהפר את ההסכם הפרה יסודית. 

 
תשמש     .21.3 הביצוע  מדויקערבות  ולמילוי   לקיום  מסמכי    לכשל    כבטחון  הוראות 

ות להבטחת ולכיסוי  האמור לעיל תשמשנה הערבויהחוזה. מבלי לפגוע בכלליות  
 של:

 
הפסד העלול להיגרם למועצה עקב ו/או בקשר עם כל הפרה או  ק או  כל נז .א

 אי מילוי תנאי כלשהו מתנאי חוזה זה. 
 

לספק  שה .ב והתשלומים הקשורים  או  כל ההוצאות  להוציא  עלולות  מועצה 
 תחייב בהם  בקשר עם  חוזה זה. הל או  לשלם

 
  ויות, כולם גבות את סכומי הערבכאמור תהא המועצה רשאית לבכל מקרה   

 קצתם, בפעם אחת או משךאו מ
ההוצאות   ההפסדים,  הנזקים,  לגבי  מתוכן  ולהיפרע  פעמים,  במספר 

 והתשלומים כאמור. 
 

לפע  .21.4 מפעם  להאריך,  מתחייב  עשה  הספק  לא  הביצוע.  ערבות  את  הם,  ק  פסכן 
בי ולהחזיק  הערבות  את  לממש  המועצה  כבטחון רשאית  הערבות  סכום  את    דה 

 החוזה. ראות ק של כל הולקיום ומילוי מדוי 
 

 שונות .22
אם   22.1 אלא  תוקף  לו  יהיה  לא  במשתמע,  או  במפורש  זה,  הסכם  של  שינוי  כל 

 נערך בכתב ונחתם ע"י הצדדים.
 

מהפע 22.2 הימנעות  ארכה,  ככל  בזכות  שימוש  אי  או  זכות  תיחשב  ל  אמור לת  א 
או לתבוע כל  רוש ביצוע כל התחייבות ו/כויתור ו/או מניעות ו/או השתק מלד

 ת כל התחייבות מהתחייבויות הצדדים לפי הסכם זה. ן הפרתרופה בגי  סעד או
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כתובות   22.3 לפי  רשום  בדואר  תישלח  למשנהו  אחד  מצד  שתישלח  הודעה  כל 
ז  להסכם  במבוא  ארבעההצדדים  נתקבלה  כאילו  ותיחשב  לאחר    םימי  ה 

לג כדי  אין באמור  הדואר.  בבית  הזכות למסירה אישימסירתה  מן  ת שאז  רוע 
 רתה. ם מסיכנתקבלה ע  תיחשב ההודעה

 
 העסקת עובדים וקבלני משנה .23

ובעל    הספק 23.1 בהיקף  אדם  כוח  להעסיק  השירותים  אספקת  לשם  מתחייב 
השירות אספקת  לשם  כנדרש  ניסיון  ביותר  כישורים,  הגבוהה  ברמה  ים 

    .זרהמכ במסמכי
 

כה  הספק 23.2 זר  עובד  להעסיק  רשאי  יהיה  התעסוקהלא  שירות  בחוק  ,  גדרתו 
 ה, בין כעובד ובין כספק משנה. סכם זרך ביצוע ה, לצו1959התשי"ט  

 
בכל מקרה, הספק לבדו יהיה אחראי לכל תשלום מכל סוג ומין לו יהיה זכאי   23.3

מטעמ שיספק  המשנה  ספק  או  השירותהעובד  את  במקומו  או  עבורו  ים  ו 
 עצה. ומל

 
אחראי    העסיק 23.4 יהיה  הוא  עובדים,  חוק הספק  כל  של  ושלם  מלא  י  לקיום 

על   החלים  להעבודה  שכר  רבות  העובדים,  חוק  זה  ובכלל  ההרחבה  צווי  ע"פ 
 . 1987מינימום, התשמ"ז 

 
מידע,    המועצה 23.5 וכל  תלושי שכר,  של  לקבל מהספק העתקים  עת  בכל  זכאית 

 מועסקים עובדיו.  םה בהפרטים אחרים בדבר תנאי העבוד מסמכים ו 
 

הספק    בנוסף 23.6 יהיה  של  לאמור,  ומלא  שלם  לקיום  הרחבה  אחראי  צווי 
 על העובדים.   החליםקיבוציים  להסכמים

 
ועניין    מוצהר 23.7 דבר  לכל  תחשב  אלה,  הרחבה  וצווי  חוקים  הוראות  הפרת  כי 

 כהפרה יסודית של הסכם זה.
 

ונת הצדדים  וכרות  וייקבע מסיבה כל שהיא כי למ  על הצדדים כי היה  מוסכם 23.8
זה   ביטוי בהסכם  לידי  א  –כפי שבאה  עובד של הספק סיפק  ת השירותים  כי 

לשפות את  מית ת מועצה המקוכעובד ה על הספק  יהיה  נאות חובב,  עשייתית 
 המועצה, מיד עם דרישה על כל ההוצאות שיהיו למועצה בשל קביעה כאמור. 

 
ומים כלשהם  לשב בתהאמור לעיל, באם המועצה תחויומבלי לגרוע מ   בנוסף 23.9

סכום שיגיע    עצה לקזז סכומים אלו, מכלכאמור בסעיף זה, רשאי תהיה המו 
 . למועצה

 
 ההתקשרות ויחוד סודיות .24

מסכים ומתחייב  בזה לשמור בסוד כל מידע הנוגע לתוכנו של חוזה  זה,      הספק 24.1
ה  לידיעתו  עקב ביצועו של חוז  על כל  מרכיביו, וכל  מידע אשר הגיע  או יגיע   
ולא להשתמש    ,זה כלשהו  לגלותו לצד שלישי   ביצוע    ולא  לצורך  בו אלא 

 וזה זה. של ח
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מסכי 24.2 ומתחייב  הספק  כם  המועצה  בזה  ו/או  המועצה  כנגד  תביעה  יגיש  לא  י 
המפקח, בהתאם להוראות החוזה או בקשר אליו, ביחד עם צד שלישי    ו/או   

 כלשהו.  
 

ידי  הספק  או מטעמו  בביצוע     לסק עזה  יחולו  על  כל מי  שמוע סעיף הוראות  24.3
זה,    לחוזה   הספק  את  תחייב   כאיופעולתו  ועניין  דבר   ע כל  נעשתה  ידי לו      ל 
 הספק עצמו. 

 
 

 הסבת החוזה  .25

אינו רשאי להסב ו/או לשעבד ו/או להעביר את החוזה, או כל חלק ממנו,     הספק   25.1
לפי       לחר כלהסב או לשעבד או להמחות לא  וכן אין הוא רשאי להעביר או זכות 

 החוזה. 
 

למס   25.2 רשאי  אינו  הע הספק  של  ביצועה  את  לאחר   מקצתור  או  כולה  ה,    בודה, 
ששכרם   העסק  ואולם ובין  העבודה  זמן  לפי  משתלם  ששכרם  בין  עובדים,  ת 

של    ביצועה  מסירת  משום  כשלעצמה,  בה,  אין  העבודה,  שיעור  לפי  משתלם 
 חלק ממנה לאחר.העבודה או  

 
ק משנה  מראש הסכמה בכתב של המועצה להעסקתו של ספ  לבב לקהספק מתחיי  25.3

להינ  והסכמתה  יתוכל  שהספק  בסייגים  במפותן  למתחייב  הסכמת  רש  לאם. 
כאמור   עבודתו  הפסקת  או  משנה  לספק  העבודה  של  חלק  כל  למסירת  המועצה 

המ מאחריותו  תגרע  ולא  הספק  את  תפטור  לא  להלן,  זה  הספק  בסעיף  של  לאה 
פק המשנה,  נאי חוזה זה, כאילו נעשתה שבוצעה על ידי סת  י כללבצוע העבודה לפ
עצ הספק  ידי  בזעל  מתחייב  הספק  להפסיק  מו.  עבאת  המשנה  את  ספק  ודת 

בביצוע כל חלק מהעבודה מיד לאחר שיידרש לכך בכתב על ידי המפקח והספק  
צה ו/או המפקח כתוצאה  לא יהא רשאי לבוא בכל תביעה ו/או טענה כלפי המוע

המשנה על ידי  וצאה שעמד בהם בקשר להפסקת עבודתו של ספק  ה  ק או מכל נז
 המפקח. 

 
ל הס  25.4 לעיל, כמת המועצה בהתאם  ה  מטילה חבות כלשהי על המועצה  איננ  אמור 

החוזה    לפי  והתחייבויותיו  מאחריותו  הספק  את  פוטרת  היא  ואין  המפקח  ו/או 
באחרי יישא  והספק  דין  כל  של ולפי  מחדל  או  מעשה  לכל  מלאה    י עמבצ  ות 

 העבודה, באי כוחם ועובדיהם.
 

לגרוע  25.5 כל    מבלי  לגבי  לעיל,  האמור  חוק  מן  חל  עליה  או  עבודה  ,  רישוילרישום 
מורשה    הספקמתחייב   או  רשום  שאיננו  משנה  לספק  ביצועה  את  למסור  לא 

 .בהתאם להוראות החוק
 
 

 ביצוע על ידי המועצה  .26
לרבות    26.1 התחייבות,  על  כל  היה  אשר   , בהוצאות  פי  ל  הספקנשיאה  על  בצע 

נמנע מלבצעה, והור נמנע  אות  אשר קיבל מאת המפקח  חוזה זה והוא  ואשר 
יב לכך בחוזה זה, תהיה המועצה רשאית לבצען,  שהתחי הן  על אף  מלציית ל

 בעצמה או באמצעות אחרים.
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אשר    המועצה 26.2 בהוצאות  כאמור  במקרים  הספק  את  לחייב  רשאית  תהיה 

התחיינג אותן  כל  בביצוע  לה  בתוספת    תבויורמו  הוראות,  שייחשבו    17%או 
 ליות, מימון ותקורה. כהוצאות כל

 
בביצו  עצההמו 26.3 תתחיל  ההתחייבולא  או  ע  מתן  ת  לפני  האמורות  ההוראות 

 ימים לספק.  15התראה של  
 

מזכות    באמור אין   26.4 או  החוזה  פי  על  הספק  מהתחייבויות  לגרוע  כדי  לעיל 
 אחרת.  ךרכל ד ת הסכומים האמורים מן הספק בהמועצה לגבות א

 
 

 ת וארכותשימוש בזכויות, סטיו-או אי שימוש .27
המוקנות להן על פי                     ויות  שימוש בזכ  ו/או  המפקח מלעשותהימנעות המועצה   27.1

על   כוויתור   אופן  בשום  תפורש  ולא  בה  אין  בכלל  או  החוזה במקרה מסוים 
תור כלשהו  יו זו    בכלל, ואין ללמוד  מהתנהגות   אותה זכות באותו  מקרה או

 על זכויותיהן לפי חוזה זה. 
 

המפקחהסכ 27.2 ו/או  המועצה  מצד  לסטות    מה  המפקח  חוזהו/או  זה    מתנאי 
 תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.  תהווהמקרה מסוים לא ב

 
המוע 27.3 ידי  על  פיו  על  שניתנו  להוראות  או  החוזה  לתנאי  וארכה  ויתור  צה  כל 

י לא  מטעמה  או  המפקח  ולא  ב  פגעוו/או  המפקח  ו/או  המועצה  של  זכויותיה 
  , ולא ם מצד הספקעם הפרה או אי קיו  לספק צידוק  או הגנה בקשרישמשו  

 ייחשבו כוויתור מצדן על זכות מזכויותיהן. 
 
 

 החוזה  שינוי .28
כל שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא  לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת  

הצדדים  שנ מלה  והספקי  מנע  בדרך  כ  עלותיהא   נעשה  אם  אלא  לשינוי  טענה  ל 
 האמורה. 

 

 הפרות וסעדים .29
ה בין  הסעימוסכם  כלל  כי  שעניינצדדים,  התח פים  את  ם  לבצע  הספק  ייבויות 

העבודות בהתאם למפרטים המצורפים להסכם זה הינם תנאים עיקריים ויסודיים  
כהפר תחשב  מהם  אחד  כל  והפרת  זה  חוזה  את  של  המזכה  החוזה  של  יסודית  ה 

חמשת  ) במילים:    ₪  5,000בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של    הצהמוע
ד הידוע ביום החתימה על הסכם זה  מהמד  ודים למדד,, כשהם צמים שקלים(אלפ

ועד למדד שיהא בעת התשלום בפועל, וזאת מבלי לגרוע ו/או לפגוע מכל סעד או  
 ל דין.  כ  ל פיהמזמינה על פי חוזה זה או ע תרופה אחרים המוקנים לרשות

 
רצופים תחשב    ימים  7יבות של הספק במשך  מבלי לגרוע מהאמור אי מילוי התחי 

 זה. הסכם יסודית של  כהפרה
 

 יוצרים   וזכויות  בעלות .30
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 רישום -ברת  אם   )בין  המצאה  כל  לרבות  -  משמע  רוחני"  "קניין  זה   סעיף   לצורכי 30.1

 יוצרים   ות יו זכ  ו ו/א  פטנט  ו/או   שיטה  ו/או   ליך תה  ו/או  ידע   לאו(   אם  ובין   כפטנט 

 ת זכויו  ו/או   כלשהו   י רוחנ  קניין   ו/או   מוניטין   ו/או   רשום  מסחרי/שרות   סימן   ו/או 
 עבודה   כל   ו/או  מדגם  ו/או  סודי   מידע  ו/או  מסחריים   סודות  ו/או   כלשהן  מוסריות

 , נתונים  תרשימים,   תוכנות,  טיוטות,  נספחים,   תכניות,   לרבות   מהאמור,  נגזרת 
 תועד.  שלא   וכזה   שהוא  אופן   בכל   מתועד  , אחר  מידע  וכל  מפרטים,   תסריטים, 

 הקניין   ויותלזכ  ביחס   ההמועצ   וזכויות  ותיוזכוי   את  לעגן  בזאת  מתחייב   הספק 30.2

 במסגרת   מטעמו   שפועל  מי   עם  ו/או  עובדיה   עם   שלו   חוזית  התקשרות   בכל  הרוחני 

 המועצה   של  הרוחני  ייןהקנ   שזכויות  באופן  זה  הסכם  פי  על  התחייבויותיו  ביצוע

 . תשמרנה

 ביצוע   במהלך  כלשהן   רוחני   קניין   זכויות   כל   יפר  או  הפר  לא  כי  מצהיר  קפהס 30.3

 זה.   הסכם   פי   על   חיוביו 

 ו/או   רוחני   קניין  בזכויות   שימוש  ייעשה   הפעלתה,   ולצורך  פעילות ה  גרת במס  אם 30.4

 יע יוד  שלישי"(,   צד   "זכויות   :  )להלן   שלישיים   לצדדים  השייכות   אחרות   זכויות 

 של   השימוש  את   ובכתב  מראש   ויסדיר  שלישיה  הצד  זכויות   אודות  למועצה   הספק

 בלת לק  וף ובכפ  מועצה ה  עם   בתיאום   אלו   שי שלי  צד  בזכויות   והמועצה   ק הספ

 שימוש   מסוימות,  במדיות   שימוש  שימוש,   תקופות   )כגון:  ההסדר   לתוכן   הסכמתה 

 באופן   ימוש"(,ש   "תנאי  )להלן:  וכדומה(  שונות  למטרות  שימוש  שינוי,   חוזר,

 מוש שי  העושים   הפעילות  של  בתוצרים   המועצה  ידי  לע   מושהשי  את   שיאפשר

 הפעילות"(.   תוצרי"  )להלן:  ו ייוצר  לשמה   אשר  טרה למ  שלישי,   צד  בזכויות 

 מטעמו,   מי  או   ידו  על  התכנית   בתוצרי  ששימוש  לו  ידוע   כי  בזאת,  מצהיר  הספק 30.5

 משולבות,   אם  בהם,   בותהמשול  שלישי   צד  בזכויות   השימוש   לתנאי  בהתאם  שלא

 במידה   לישי.הש  הצד  זכויות   שייכות  להם  השלישיים  הצדדים  תהסכמ  מחייב

 לתנאי   בהתאם  שלא   שלישי  צד  זכויות ב  שימוש  יעשה  מטעמו  מי   או   והספק 

  כאמור.   החורג   שימוש  כל   על   בעצמו   אחראי   יהיה  הוא   עצמו,   דעת   על  השימוש,

  מן. בז  מוגבלת   אינן  זה    סעיף   פי  על   ההתחייבויות  30.6
 
 

 ותים נשוא החוזה בעת חירוםרית השהעבודות ואספק ביצוע  .31
ם נשוא  ת ולספק את השירותיפק מתחייב לבצע את העבודומובהר לספק והס  31.1

זה  הסכ וכל  ם  טבע  פיגוע אסון  לרבות מלחמה,   , חירום  בשעות  גם  ברציפות 
 כיוצ"ב.  

 
ות  הספק יפנה למשרד התמ"ת ויקבל את אישורו בכתב המאשר לו לרתק צו  31.2

לטובת ביצוע העבודות ואספקת השירותים    םחירועובדים וכלי עבודה בשעות  
עותק    נשוא ימסור  הספק  עלהחוזה.  למועצה.  האמור    מהאישור    לעיל, אף 

תהא  המועצה רשאית, אך לא חייבת, לאפשר לספק בשעת חירום לספק את  
שהשירותים   ובלבד  מצומצם  באופן  התחייב  עליהם  והעבודות  השירותים 

אישוהמצ לפי  הספק   שיספק  המומצמים  ויאפשרו  עור  דעתה  את  יניחו  צה 
 י תפקוד סביר וראו

 
היקף ההסכמת המועצה לאפשר לס 31.3 ורק    יה אך שירותים תהפק לצמצם את 

בכתב ותפרט את היקף השירותים שעל הספק לספק בשעת החירום . כל עוד  
ניתן   מלוא    לספקלא  את  לספק  חייב  הספק  יהיה  כאמור  בכתב  אישור 

התח עליהם  והעבודות  הסכמת    .ייב  השירותים  מתן  על  טענה  תשמע  לא 
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ב  המועצה בעל פה. כי המועצה רשאית  לחזור בה מהמובהר  סכמתה  כל שלב 
 רותים ולביצוע עבודות בהיקף מצומצם . קת שילאספ

 
שירותים   31.4 לאספקת  המועצה  הסכמת  כי   מובהר  לעיל  מהאמור  לגרוע  מבלי 

"י  ע  קודםאוטומטית , ככול שלא בוטלה    בהיקף מצומצם בעת חירום תתבטל
והספק החירום.  שעת  סיום  עם  מיד  מ  המועצה,  באופן  לחזור  חייב  ידי  יהיה 

ולבצע את העבודות במלוא היקפן. כמו    רותיםספק את השימלאה ול  לעבודה
בהיקפים   עבודות  ולבצע  שירותים  מידי  באופן  לספק   חייב  הספק  יהיה  כן 

החוסרים כל  להשלמת  עד  לשבי  עודפים  החירום  מצב  בשל  ון  צרעות  שנוצרו 
 המועצה . 

 
מא 31.5 לגרוע  כדי  לעיל  באמור  לביאין  הספק  על  המוטלת  כלל חריות  צוע 

  י כל דיןה ולפיו בחוזה זהתחייבויות
 

 ההתקשרות  מיצוי .32
ביניהם   והמותנה  המוסכם  את  נכונה  משקפים  זה  חוזה  תנאי  כי  הצדדים  בין  מוסכם 

מצגים, הסכמים    , הרותורה בכל הבטחות, פרסומים, הצבמלואו, וכי המועצה לא תהיה קש 
פ בעל  או  בכתב  זהוהתחייבויות,  בחוזה  נכללים  שאינם  נעש   ה,  אם  נעשו,  קודם  ואשר  ו, 

 . תימתולח
 

 סמכות שיפוט .33
סמכות השיפוט לגבי כל דבר ועניין הנובעים מחוזה זה תהא לבתי המשפט המוסמכים,   

 בבאר שבע בלבד. 
 
 הודעות .34

צדדים במבוא  לחוזה. כל הודעה  ה  ובותים תהיינה במכתב רשום לפי כתהודעות הצדד 
לפי   כאילושתישלח  תיחשב  הנ"ל  בתוך    הכתובות  לנמען  ממ  72הגיעה    סירתה שעות 

 למשרד הדואר. 
 

        ______________________      ______________________ 
 הספק                               המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב         

 
 

ה א ז"חני  חוזה  כי  מאשר   __________________ עו"ד  _________ו מ  ידי  על  חתום    ה 

בשם   בשם  ___________________________  זה  חוזה  על  לחתום  מוסמכים  הם  וכי   _

 חלטה להתקשר בחוזה זה התקבלה כדין, כי תוכן חוזה זה מחייב את הספק.ההספק, ה 

    
                                                   

 _______________________ __ 
 , עו"ד  חותמת                         
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 '1פח א נס    
 אישור עריכת ביטוח       

 
דין,    מבלי .1 כל  פי  על  או  זה  הסכם  פי  על  הספק  מאחריות    על לגרוע 

וכל ההסכם  תקופת    כל, למשך  ן הספקהספק לערוך ולקיים, על חשבו
אחריות הספק קיימת )ולעניין ביטוח אחריות מקצועית או חבות עוד  

למשך   תקו   שנתייםמוצר,  תום  לאחר  ההסכם(נוספות  את    ,פת 
המצורף  המפורטים  הביטוחים   הביטוח  עריכת   זה   להסכםבאישור 

  הספק"   ביטוחי"והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן:    ,2א'  כנספח
הביטוח"  אישור"ו מורשית העניין(,    לפי,  עריכת  ביטוח  חברת  אצל 

 כדין בישראל. 

מעבידים .א   ידי   על  עובדים  מועסקים  ולא  ככל  כי  מוסכם  -חבות 
 מתוך "  מעבידים  חבות"  ביטוח  סעיף  למחוק   היהי  ניתן,   הספק
 . הביטוח החתום על ידי המבטחים אישור

 יבוטל "  רבתי  רשלנות"  חריג  כי  לוודא  הספק  על  -הפוליסות  נוסחי .ב
 על   המבטחים  מזכויות  לגרוע  כדי   באמור  ןאי)  הספק  ביטוחי  בכל

 (. הדין פי

, המועצלידי ה להמציא הספק על, מועצהצורך בכל דרישה מצד ה  ללא .2
תחילת   השירותים  לפני  למתן  מוקדם  לכל  התקשרות  וכתנאי  או 

תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום  
  להמציא הספק  על  וח,  בתום תקופת הביט  מיד. כמו כן,  מבטחהבידי  

בגין חידוש תוקף ביטוחי   ,אישור עריכת ביטוח מעודכן  מועצהידי הל
ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה   נוספת,   יטוחבהספק לתקופת  

 לעיל.   1פה נוספת כמפורט בסעיף ו/או לתקו  בתוקף
ל  יודיע  פעם שמבטח הספק  עומד  מועצהבכל  מי מביטוחי הספק  כי   ,

או   מבוטל  לאישור להיות  בסיפא  כאמור  לרעה,  שינוי  בו  לחול  עומד 
ו מחדש  הביטוח  אותו  את  לערוך  הספק  על  הביטוח,  להמציא  עריכת 

ה בביטוח ר עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעאישו
 כאמור.

הינם   מובהר .3 הספק  ביטוחי  במסגרת  הנדרשים  האחריות  גבולות  כי 
לגרוע מכל  , שאין בה כדי  הספקהמוטלת על    , בבחינת דרישה מזערית

של   ההסכם  הספק  התחייבות  דין,  לפי  כל  פי  על  כדי  ו/או  בה  ואין 
א ממלולשחרר  הספק  דין, ת  פי  על  ו/או  זה  הסכם  פי  על  החבות   א 

בכל    ,מועצהאו מי מטעם ה  מועצההכל טענה כלפי  לא תהיה  ספק  ול
 האחריות כאמור. לגבולותהקשור 

החוב  מועצהל .4 לא  אך  הזכות,  אישור    ה,תהא  את  עריכת לבדוק 
ידי    ,הביטוח על  לעיל,  הספק  שיומצא  הספקכאמור  כל    ועל  לבצע 

ה   ,תיקון  ,שינוי או  להתאים    ושיידרשרחבה,  התאמה  מנת  את  על 
 . הספק על פי הסכם זה התחייבויותלביטוחי הספק 

כי   .5 ומוסכם  ולדרישת   מועצההזכויות  מוצהר  הבדיקה  לעריכת 
לעיל כמפורט  על  אינ  ,השינויים  מטילות  מטעם  על  או    מועצהה ן  מי 

חובה    מועצהה אחריות  או  כל  לגבי  כל  הספקשהיא  טיבם, ביטוחי   ,
ותוקפם,היק מכל    פם,  לגרוע  כדי  בהן  ואין  העדרם,  לגבי  חובה או 

וזאת בין   או על פי כל דין,זה    הסכםעל פי  הספק  המוטלת על    ,שהיא
 בדק נבין אם    ובין אם לאו,שינויים כמפורט לעיל    עריכת  דרשהנאם  

 .ובין אם לאואישור עריכת הביטוח 

  לכל ות  מאחרי  מועצהואת הבאים מטעם ה  מועצהפוטר את ה  הספק .6
נזק    אבדן יאו  על  המובא  כלשהו,  ציוד  או  מי  לרכוש  או  הספק  די 

ה לחצרי  הספק  השירותים    מועצהמטעם  מתן  לצורך  המשמש  ו/או 
ל  (,רכב  כלי  לרבות) או תביעה כלפי דרישה    ,כל טענה  ספקולא תהיה 

, ובלבד שהפטור כאמור לא  ו/או נזק כאמור  אבדןבגין  נזכרים לעיל  ה
 לנזק בזדון.יחול כלפי מי שגרם 
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על   .7 , בעצמו או באמצעות  את הביטוחים הבאים  לערוך  הספקבנוסף, 
פי דין בגין פגיעה גופנית עקב    : ביטוח חובה כנדרש עלהבאים מטעמו

בג אחריות  ביטוח  רכב,  בכלי  עקב השימוש  שלישי  צד  של  רכוש  ין 
ביטוח "מקיף"    ,₪ בגין נזק אחד  400,000השימוש בכלי רכב עד לסך  

 . לכלי הרכב
האמ אף  לעיל,  על  הרכוש  הזכות,  ספק  ל ור  ביטוחי  את  לערוך  שלא 

המפורטים בסעיף זה, במלואם או  (  ביטוח אחריות צד שלישי)למעט  
ב המפורט  הפטור  אך  כו נער  כאילו  ,יחוללעיל    6סעיף  בחלקם, 

 ם. במלואהאמורים  יםהביטוח
רכוש  ב .8 ביטוח  הספק,  כל  ידי  על  ויתור  שייערך  בדבר  סעיף  ייכלל 

זכות  המב על  הטח  כלפי  מטעם וכ  מועצההתחלוף  הבאים  לפי 
אדם   ויתורוה  ;מועצהה לטובת  יחול  לא  כאמור  התחלוף  זכות  על 

 שגרם לנזק בזדון. 
זה    מבלי .9 הסכם  מהוראות  הוראה  מכל  ההסכם,   לענייןלגרוע  הסבת 

משנה מטעם   ניקבלעל ידי    ינתנוי  םאו חלק מההשירותים  ובמקרה בו  
נאותות המשנה פוליסות ביטוח  ניקבלכי בידי הספק לדאוג על הספק,  

 . בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם
ביחס  מועצהאחריות כלפי המוטלת ההספק  על כי  ,מובהר בזאת

ו או אמורים היו להינתן שירותים שניתנלרבות שירותים במלואם, ל
 .משנה  על ידי קבלני

של  .10 הפרה  מהווה  והפרתו  ההסכם  מעיקרי  הינו  הביטוח    נספח 
הביטוח   אףעל    ההסכם. עריכת  אישור  המצאת  אי  לעיל,  האמור 

חלפו   אם  אלא  יסודית,  הפרה  תהווה  לא  ממועד   10במועד  ימים 
ה הביטוח   מועצהבקשת  עריכת  אישור  להמצאת  בכתב,  הספק  מאת 

 .מורכא
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 '2נספח א 
 

 דרישות ביטוח  
 

הנפקת  תאריך  אישור קיום ביטוחים 
) האישור

DD/MM/YYYY) 
, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט בתוקף פוליסת ביטוח אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה  אישור ביטוח זה מהווה 

במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין  עם זאת,  באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד
 ה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. יסת הביטוח למעט במקרהאמור בפול התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר

  מבקש מעמד העסקה  אופי מבוטחה מבקש האישור
 האישור

מועצה אזורית נאות  שם:  
רוניים  חובב ו/או גופים עי

 קשורים 
 ו/או חברות קשורות  

  שם 

 נדל"ן ☐

 שירותים  ☒

 אספקת מוצרים ☐

אספקה  שירותי  אחר:  ☒
ת מערכות שכר ומשאבי  ותחזוק

 אנוש 
 

 

 יר משכ☐

 שוכר ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐

מזמין  ☒
 שירותים 

 מזמין מוצרים ☐

אחר:  ☐
 ______ 

 

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ. 

 מען מען

 כיסויים

 סוג הביטוח 
לפי  חלוקה 
גבולות  

אחריות או  
 סכומי ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תארי 
ך 

 סיום

ל האחריות/ סכום  גבו
 ביטוח

וספים כיסויים נ
וביטול   בתוקף

 חריגים 
 

 סכום 
 

  כיסוי קוד  לציין יש מטבע 
 X לנספח  בהתאם

ויתור על תחלוף   – 309 ₪       רכוש
 לטובת מבקש האישור 

 ראשוניות  – 328
 

 צולבתאחריות  – 302 ₪  1,000,000     צד ג'
ויתור על תחלוף   – 309

 ור לטובת מבקש האיש
כיסוי לתביעות   – 315

 מל"ל
מבוטח נוסף   - 321

בגין מעשי ומחדלי  
 המבוטח 

 ראשוניות  – 328
רכוש מבקש   – 329

האישור ייחשב כצד  
 שלישי  

 
חבות 

 מעבידים
ויתור על תחלוף   – 309 ₪  20,000,000    

 לטובת מבקש האישור 
  –מבוטח נוסף   – 319

היה וייחשב מעבידו  
של מי מעובדי  

 המבוטח 
 ראשוניות  – 328
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הנפקת  תאריך  אישור קיום ביטוחים 
) האישור

DD/MM/YYYY) 

אחריות 
 מקצועית
משולבת 

 חבות מוצר

ויתור על תחלוף   – 309 ₪  2,000,000    
 לטובת מבקש האישור 

מבוטח נוסף   - 321
בגין מעשי ומחדלי  

 המבוטח 
מרמה ואי    – 325

 ושר עובדים  י
 ראשוניות  – 328
 מסמכים    אבדן – 301
דיבה, השמצה  – 303

 והוצאת לשון הרע 
 בפרטיות  פגיעה  – 326
 עיכוב/ שיהוי   – 327
תקופת גילוי   – 332

 חודשים(  12)
 

שימה המפורטת  )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הר השירותים פירוט 
 (*: ג'בנספח 

 מידע   044
 מחשוב  043

 ביטול/שינוי הפוליסה  
 משלוח  לאחר יום 30כנס לתוקף אלא יי לאביטוח,   פוליסת שלביטול   וא האישור מבקש לרעת שינוי

 בדבר השינוי או הביטול.  האישור למבקשהודעה 
 חתימת האישור

 המבטח:
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 נספח ב' 
 חוזהצוע רבות ביע

  בנק : 

 סניף : 

 סניף ת הכתוב :      

 תאריך  : 

 לכבוד 
 התעשייתית המועצה המקומית 

 נאות  חובב 

 '____________ ערבות בנקאית מסון: הנד

שקלים   עשרת אלפים  ),   ₪  10,000לום כל סכום, עד לסכום כולל של  אנו ערבים בזה כלפיכם לתש .1
בקשר (,  "ערבהנ: "________________ )להלןשו מאת __"(, שתדרסכום הערבות( )להלן:"חדשים

לפעם    ן, כפי שיתפרסם מפעםה צמוד למדד המחירים לצרכסכום הערבות יהי  18/2022למכרז מספר  
)להלן: "ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומח "(, המדדקר כלכלי, או ע"י מוסד ממשלתי אחר 

 בתנאי ההצמדה שלהלן: 

 . 15/09/2022הידוע ביום  2022ה שנ סטאוגו א המדד בגין  חודש בות זו יה" לעניין ערהמדד היסודי"

לקבלת התשלום בפועל עפ"י  ורסם לאחרונה הקודם  ין ערבות זו, יהא המדד שפ" לעניהמדד החדש"
 ערבות זו. 

 " לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: רשי ההצמדההפ"

לת מדה, הסכום השווה למכפהפרשי ההצ  אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו
בההפ מחוין  רש  הדרישה,  בסכום  היסודי  למדד  החדש  המדד  המדד  אם  היסודי.  במדד  החדש לק 

נמוך מהמד נשלם לכם את הסכום הנקוב בדריהיה  כל ד היסודי,  ללא  ישתכם עד לסכום הערבות, 
 הפרשי הצמדה. 

דה, בות, בתוספת הפרשי הצמת סכום הערערבותנו זו הינה מוחלטת ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם א .2
שמב דרישת יהילי  את  לנמק  או  להוכיח  או  לבסס  עליכם  לדה  חייבים  שתהיו  ומבלי  את  כם  רוש 

 מאת הנערב.  התשלום תחילה

אנו נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישה באופן מיידי ובלבד שלא   לפי דרישתכם הראשונה בכתב,  .3
 צמדה למדד. יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הה

"י ערבות זו שים ממועד הוצאתה, ועד בכלל. כל דרישה עפ חוד  12  ה למשךערבות זו תישאר בתוקפ .4
 אוחר מהתאריך הנ"ל.על ידינו בכתב לא י צריכה להתקבל

נותנים בזאת הס .5 כמתנו הבלתי חוזרת לכך שמועצה מקומית תעשייתית נאות חובב, תוכל לפי אנו 
ו מעניקים ואנלעת  ת מעת  ש את הארכת תוקף הערבוהבנק ולדרושיקול דעתה המוחלט, לפנות אל  

 על ידן.  תוקף הערבות, ככל שיידרש אף הסכמתנו לכך שהבנק יאריך את

 נק_______ ב         
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 'גנספח 
 יות מידעהתחייבות לשמירת סוד

  
  :  תאריך   
      

         לכבוד 
 המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב  

 ודיות מידע ת לשמירת ס התחייבוהנדון: 
 

ת"( במסגרת הסכם בינינו  (  )להלן: "העבודו8ודה נשוא החוזה )מסמך  העב את    ו נבצעהואיל ואנ 
 כדלקמן:  כלפיכם בתקופת ביצוע העבודה  ולאחריה  בינכם, אנו מתחייביםל
 
בכל  .1 הוראותיה  לפי  או  המועצה  ידי  על  לידי  יימסר  אשר  שהוא  וסוג  מין  מכל  מידע  כל 

, ישמר על ידי בסודיות  דוןשבנ  ההסכם   ות שתימסרנה לי במסגרתכרוך בעבודהקשור וה
 ניין זה. ורך ביצוע העבודה בעו כל שימוש אלא אך ורק לצ מוחלטת ולא יעשה ב

ע .2 יועבר  לא  לעיל,  האמור  המוקדמת המידע  בהסכמתה  אלא  אחר,  גורם  לכל  ידי,  ל 
 והמפורשת מראש ובכתב של המועצה. 

עמי מבלי    ים/ קשורם/ים ה צתו לעובד שלי או לגורכולו או מקהמידע האמור לא יימסר   .3
 סודיות זה ויחתמו עליו.שאלה יהיו מחויבים על פי הסכם 

אחר שנמסר לי בכתב כל מידע, תכנית, חומר, מסמך עיוני או    שמור בסודיות מוחלטת ל .4
 או בעל פה בכל דרך שהיא.

העתקה לרבות  לל זה, כל  לא להעתיק ו/או לא להרשות לאחרים להעתיק כל מידע, ובכ .5
תד  או צילום,  בכ צורכל    פיס  ולנקוט  בהקפדה  לשמור  וכן  אחרת  העתקה  אמצעי  ת  ל 

ור,  הגעתו לידי אחר של כל חומר או מידע כאמשם מניעת אובדנו או  זהירות הנדרשים ל
עם  מיד  וזאת  המועצה,  לידי  העתקיו,  על  לידי  שנמסר  מידע  וכל  חומר  כל  ולהחזיר 

 דרישתן. 
לעשות   .6 בלא  שימוש  בכל  ובין  בעצמי  בין  למסור  ים  אחר  אמצעות מידע  או  להעביר  ולא 

 מטרה שהיא. מידע זה לצד ג' לכל 
י כלפי  ידיעת כל אחד מעובדי, וכאמור אהיה אחראל כתב התחייבות זה ללהביא תוכנו ש .7

 המועצה לכל מטרה שהיא.
ה  ת שיגרמו ללפצות את המועצה מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל הנזקים ו/או ההוצאו .8

ההתחיי מהפרת  דלכתוצאה  ו/וז  עיל,בות  זכויות  ו/או  תרופות  בכל  לפגוע  מבלי  או  את 
 ל פי ההסכם. סעדים להם היא זכאית ע

ולי, מנהלי או אחר שיגיע אלינו, אגב, ייבים לשמור בסודיות כל מידע עסקי, תפעאנו מתח  .9
 –תשמ"א  הפרטיות ,  בקשר או במהלך ביצוע העבודות תוך הקפדה על הוראות חוק הגנת  

 דין. ו/או כל   1981
משמעו  ע"  "מיד  זו  התחייבות  תכניו  -לעניין  תכנילרבות:  מפרטים,  שרטוטים,  ות  ת, 

וכל המסמכים האגורים  ה, רשימות שמיות, מידע מקצועי או אישי  מחשב, שיטות עבוד 
 ברשתות המחשבים והתקשורת שלכם.

וזאת בי המידע הסודי שלנו, ידינו לג-לאנו מתחייבים לנקוט באמצעי הזהירות הננקטים ע .10
 ובדן המידע או הגעתו לאחר. ת אמניעל

 על: עיל, התחייבות זו לא תחוללמרות האמור ל  .11
חלק   .א שהיה  לחלמידע  הפך  או  לנו  גילויו  לפני  הכלל  לאחר  מנחלת  הכלל  מנחלת  ק 

 גילויו לנו שלא עקב הפרת התחייבות זו; 
 ו; י שנמסר לנמידע אשר נוכל להוכיח שהיה ידוע לנו לפנ .ב
 מיטב ידיעתנו, אינו חב לכם חובת סודיות. , לאשר שלישי מידע אשר קבלנו מצד .ג
 פי הוראות כל דין. -מידע אשר גילויו נדרש על  .ד

 בכבוד רב, 
___________________________ _ 

 באמצעות: _____________________ 
 _____________________________ 
 חתימה: _______________________ 
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 '  דנספח 
 

 SLAהסכם רמת שירות 
 
 

 יחס לשני מקרים של רמת שרות: מתי זה  נספח
 שרות תקלה או השבתה של ה -טפת רמת שרות שו .א
 והטמעת המערכת  תקלה או כשלון בהסבת הנתונים -המערכת  רמת שרות בהקמת .ב
במשרדי המועצה פיזית עד לסיום ההטמעות ואישור   –ליווי הדרכה לאורך ההטמעה  .ג

 ת  קבלת המערכהלקוח ל
 
 

 תרמת שרות שוטפ א.
 

שהבטל  ה:מטר כך  המערכות  תפקוד  ורמת  השרות  רמת  את  ניהול  יח  לצורכי  מענה  יספקו 
 מפרט טכני.  -רק ב' המערכות המפורטות בפ
 ינו חלק בלתי נפרד מהחוזה עם הספק.הסכם רמת שרות זה ה 

 ה. עמידה בתקן רמת השרות לאורך זמן תחשב כהפרה יסודית של החוז-אי
 

מ  "תקלה"  :הגדרות יעמוד  1ת", כמפורט בטבלה  שרומת ה"תקן רהיא חריגה  . הספק 
גלתה "תקלה"  להלן. במקרה והת   1ה  השירות עפ"י המפורט בטבל  בתקן רמת

תוך  התקלה  את  לתקן  הספק  לתיקון    על  "זמן  בעמודה  המוגדר  הזמן  פרק 
 התקלה". 

ברכ  תקלה שימוש  מהמועצה  המונעת  המתמשכת  ו/או  מערכת החוזרת   /   יב 
הש מתן  את  משבשת  לצו/או  כ"יח  יבוררות  אם  השבתהשב  יקבע  המנהל   ."

 ". בתההשהחוזרת/מתמשכת הופכת ל"וממתי התקלה 
ה"השבתה"   במהיא  שרות.  לאותה  הקשורה  הפעילות  של  של  פסקה  קרה 

בטבלה   כהגדרתה  הספק  2השבתה,  יפעל  השרות,  מרכיבי  אחד  לכל  בנוגע   ,
  וגדר זמן המפעולה תקינה תוך פרק הכיב/שרות לבאופן מיידי להחזיר את הר 

 ורט בטבלה זו. מודה "זמן להחזרת הרכיב לאחר השבתה", כמפ בע
ה או  קריטיתעיבוד  תו  פקה  למועצה  משמעו  יגרם  שבהעדרו  מהמערכת  צר 

 ספי ו/או פגיעה במוניטין המועצה. הפסד כ
גרסה או שנוי יעשה בידיעת    אחריות דיווח ותאום: ובתאום  כל תיקון, עדכון 

 ת.ם ברשובעלי המקצוע הרלוונטיי עם 
 

 
 : הגדרות של תקלה 1טבלה    

 

המדידה   שיטת רכיב מס"ד
 של רמת שרות 

רמת תקן 
 שרות

זמן לתיקון  הגדרת תקלה 
 התקלה 

כניסה למערכת     .1
 מות משתמש ואי

מלחיצה על  
Enter/ אישור 

שנייה  
 אחת 

מקרים בשעה החורגים   10
 שניות  2-מ

 שעות  24

פרטי   מסך קליטת   .2
 אב

לחיצה על  מ
Enter/ אישור 

רים בשעה החורגים  מק 10 ת שניו 2
 שניות  4-מ

 שעות  24

בוד הדפסה  עי  .3
 מקוונת 

על  מלחיצה  
Enter/ אישור 

-מקרים בשעה החורגים מ 5 יות שנ 4
 שניות  10

 שעות  24

עיבוד והפקת תלושי    .4
שכר  והעברת  

הנתונים למס"ב או  

מרגע קבלת  
 הבקשה 

 שעות  4 שעות  3-אחד החורג מ מקרה עתיים ש
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המדידה   שיטת רכיב מס"ד
 של רמת שרות 

רמת תקן 
 שרות

זמן לתיקון  הגדרת תקלה 
 התקלה 

כל עיבוד קריטי*  
 אחר

דו"ח פרטי   בודעי  .5
 אב כל הרשות 

מלחיצה על  
Enter/ אישור 

דקה  
 אחת 

ום החורגים  מקרים בי 5
 מדקה 

 שעות  24

עיבוד דו"ח עם    .6
תנועות כסף כל  

 שות הר

מלחיצה על  
Enter/ אישור 

-מקרים ביום החורגים מ 3 דקות  20
 דקות  20

 שעות  24

בצוע גבוי במקביל    .7
 כת עבודה במערל

 שעות  12 שעות  3-רג מהחואחד  מקרה  שעות  3 ממתן הפקודה 

במערכת מקומית:    .8
זור מגבוי,  שח

בדיקת תקינות  
ושלמות והפעלה  

 מחדש

מרגע הכשרת  
מערכת החומרה  

ומתן האשור  
 צע שחזור לב

 שעות  12 שעות  6-מקרה אחד החורג מ שעות  6

לשרות הניתן    .9
בתקשורת: שחזור  

מגבוי, בדיקת  
  נות ושלמותתקי

 והפעלה מחדש

ת  מרגע קבל
צע  ר לבהאשו

 שחזור 

 שעות  12 שעות  4-מקרה אחד החורג מ שעות  4

הקמה או שנוי    .10
 אות משתמש הרש

  מרגע קבלת
 הבקשה 

 שעות  4 מקרה אחד החורג משעתיים  שעתיים 

שנוי הגדרות    .11
במערכת )למשל,  
התקנת חומרה:  
מדפסת, נתב או  

 מחשב(

מרגע קבלת  
 הבקשה 

 שעות  24 שעות  4-רג מרה אחד החומק שעות  4

ת  וניטלפ תמיכה  .12
במשרד כולל  

תמיכה מרחוק דרך  
 ורת מערכת התקש 

מרגע החיוג  
ן  לתמיכה בי

  - 8:00השעות 
-בימים א' 17:00

ה' וביום ששי   
  8:00-וערב חג מ

 12:00עד 

תוך שתי  
 דקות 

מקרים ביום החורגים   5
 דקות  3מזמן המתנה של  

 שעות  24

הגעת טכנאי    .13
ה במקרה  למועצ

בעיה לא נפתרה  וה
 בטלפון 

בלת  מרגע ק
 את השרות קרי

מקרים בחודש אחד של   2 שעות  24
יחור בהגעת הטכנאי מעבר א

 שעות  6-ל

קנס מידי  
חר  לא

המקרה  
 השני 

שנוי בתכנית חישוב    .14
בע משנוי בחוק,  הנו

תקנות או הוראות  
 של גוף מסחרי גדול 

מרגע פרסום  
 השנוי 

שבוע  
 אחד

של  מקרה אחד של איחור 
 ום יותר מי

 שעות  48

שנוי   תיקון או  .15
בקשת  ע מהנוב

מרגע קבלת  
 הבקשה 

רים של איחור של יותר מק 2 שבועיים 
 ם מיו

 שעות  48
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המדידה   שיטת רכיב מס"ד
 של רמת שרות 

רמת תקן 
 שרות

זמן לתיקון  הגדרת תקלה 
 התקלה 

 הרשות 

סיס  העברת ב  .16
הנתונים למועצה  
בפורמט מקורי או  

 ASCIIבצי בק

מרגע קבלת  
 הבקשה 

מקרים של איחור של יותר  2 ימים  4
 מיום 

 שעות  48

שחזור המערכת    .17
 אחר אסון מגבוי ל

רגע קבלת  מ
 הבקשה 

איחור של   של  אחד מקרה ד יום אח
 יותר משעתיים 

 שעות  4

שאות  הקמת הר  .18
 באתר חליפי 

ת  מרגע קבל
 הבקשה 

אחד של איחור של   מקרה שעות  4
 יותר משעתיים 

 שעתיים 

שחזור המערכות    .19
 באתר חליפי 

מרגע קבלת  
 הבקשה 

מקרה אחד של איחור של   יומיים 
 שעות  4-יותר מ

 שעות  4

  - זמן תגובה  .20
latency   מקסימלי

 100MS של

בלת  ע קמרג
 הבקשה 

מקרה אחד של איחור של   מיידי 
 שעות  4-תר מיו

 מיידי 

 
 
 

 תה: הגדרות של השב2לה טב
 

זמן להחזרת   הגדרת השבתה  רכיב מס"ד
הרכיב לתפקוד  

 מלא 

21.  
כניסה למערכת  ואימות  

 משתמש
 10אין כניסה למערכת במשך 

 דקות 
 שעות  4

22.  
  10המסך לא מתפקד במשך  ת פרטי אב מסך קליט

 דקות 
 ות שע 4

23.  
 3שך  ההדפסה לא מופקת במ עיבוד הדפסה מקוונת 

 דקות 
 שעות  4

24.  

והפקת תלושי    עיבוד
עברת הנתונים  שכר וה

 למס"ב 

 שעות  4 שעות  5 התוצר לא הופק במשך

25.  
עיבוד דו"ח פרטי אב כל  

 הרשות 
 שעות  8 דקות  20הדוח לא הופק במשך 

26.  
תנועות   עיבוד דו"ח עם

 הרשות  כל
 שעות  8 ת דקו 30משך הדוח לא הופק ב

27.  
אין כניסה לתיק עובד  

 באינטרנט 
כי האתר לא מגיבים במשך מס

 דקות  30
 שעות  4

28.  

ע גבוי במקביל  בצו
 לעבודה במערכת 

דעת שגיאה מידית  התקבלה הו
  6או הגבוי לא הסתיים תוך 

 שעות 

 שעות  8
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זמן להחזרת   הגדרת השבתה  רכיב מס"ד
הרכיב לתפקוד  

 מלא 

29.  

במערכת מקומית:  
שחזור מגבוי, בדיקת  

ות ושלמות  תקינ
 והפעלה מחדש

ית  מיד יאה דעת שגהתקבלה הו
 8או השחזור לא הסתיים תוך  

 שעות 

 ות שע 12

30.  

לשרות הניתן  
: שחזור  בתקשורת
ת תקינות  מגבוי, בדיק

 ושלמות והפעלה מחדש 

 שעות  12 שעות  6הסתיים תוך  שחזור לא  

31.  
הקמה או שנוי הרשאות  

 משתמש
 5ההרשאה לא הוגדרה במשך  

 שעות 
 שעות  12

32.  

ת במערכת  שנוי הגדרו
:  חומרה )למשל, התקנת

 , נתב או מחשב( פסתמד

 שנוי ההגדרה לא בוצע במשך 
 שעות  24

 שעות  12

33.  

טלפונית במשרד   תמיכה
תמיכה מרחוק   כולל

 דרך מערכת התקשורת 

 שעות  12 דקות  15נה במשך אין מע 

34.  
לתקלה המשביתה את   הגעת טכנאי למועצה 

 שעות  4 -המערכת או חלקה 
 שעות  4

35.  

רכת מגבוי  שחזור המע
 לאחר אסון 

גיאה מידית  ת שהודעתקבלה  ה
או מצב בו השחזור לא  

 שעות  8וך הסתיים ת

 שעות  12

36.  

הרשאות   הקמת
נסית,  למערכות פינ

הכנסות, חינוך ורווחה  
 באתר חליפי 

התקבלה הודעת שגיאה מידית  
 8או השחזור לא הסתיים תוך  

 שעות 

 שעות  12

37.  

שחזור המערכות באתר  
 חליפי 

ת שגיאה מידית  תקבלה הודעה
 8תוך  ים הסתי ור לא  או השחז 

 שעות 

 שעות  12

38.  

שלא נזכרת לעיל כל השבתה  כל מערכת 
זק כלכלי או פגיעה הגורמת לנ

 מוניטין המועצה ב

שעות מרגע   4
השבתת  דיווח על  

 הרכיב / שרות 
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 רמת שרות בהקמת הסבת והטמעת המערכות ב.
 
 

הסב  מטרה: התקנה,  ביצוע  את  נתונים,  להבטיח  המערכות  ת  וליווי  מהדרכה  זה  כרז  נשוא 
 מכי המכרז.ת איכות אחרות שנקבעו במסבהתאם למבחני הקבלה, לוחות הזמנים ודרישו 

 
סו המ   פי:תוצר  במועצה  ומתפקדות  מותקנות  השרותים  מערכות  את  המספקות  שפיר  קומית 

 מאי. הנדרשים במכרז זה כאשר המשתמשים יודעים לתפעל מערכות אלה באופן עצ
 

רכת הוא הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות.  המעעלת  נת והפכשלון בתק  ל ההתקשרות:ביטו
הפ באספקת  זמנים  בלוח  המערכתיגור  התקנת  של    תכנות,  הנתונים  הסבת  הוא    14ו/או  יום 

 יסודית של הסכם ההתקשרות.    הפרה
 

זכאית    פיצוי מוסכם: לפגוע באמור בשאר מסמכי המכרז, המועצה תהיה  פיצבלי  וי  לתוספת 
נזק שיגרם לה    בנוסף המועצה תהיה זכאית לפיצוי בגין כל  ות.השר  בהפעלתעבור כל יום איחור  

)כגון, אובדן הכנדר הפעלת המערכת של  כתוצאה מהע ב' בהסכם ההתקשרות  פגיעה  צד  סות, 
 במוניטין, חזרה למערכת הישנה והפעלתה(. בטבלה למטה שיעורי הפיצוי המוסכם:

 
  הגדרות:
בהפעלפ מערכת   יגור  תקופת     -ת  מעכל  לזמן  הפעלה    44-בר  הוראת  מקבלת  יום 

ש שהשרות  זמינה מהמנהל   לא  החדשה  המערכת  ל 
 למשתמשים במועצה. 

 
 המערכת החדשה לאחר הפעלתה.   הפסקת השרות של -שבתת המערכת          ה
 

הזכיין(  -החזרת המערכת הישנה  זכיית  לפני  )הקיימת  הישנה  המערכת   הפעלת 
וח  לשלעבודה  חזרה  המשתמשים  שליבור   רכתהמע  רות 

 הישנה. 
 

מדריכי  נוכח  -ליווי משתמשים             / יישום  מומחי  בו  ות  באתר  יישום 
ליווי  המשתמ מטרת  המערכת.  את  מפעילים  שים 

תמשים לפתור בעיות בשטח, לזהות קשיים בהפעלת המש
 המערכת ולספק הדרכה אישית למשתמשים. 
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 רכת המעמעת בה והטעבור ליקויים בהקמה הסצוי מוסכם : פי3טבלה 
 

 הפיצוי המוסכם נושא
 ₪ ליום.  2,000.  פיצוי מידי של  1 ערכת  פיגור בהפעלת מ

בנ2 הפ.  עלות  בין  המחירים  הפרש  של  פיצוי  עלת  וסף 
 המערכת הקיימת לעלות המערכת החדשה של צד ב'. 

הסכמת   ללא  המערכת  השבתת 
 המועצה 

 ליום  ₪ 5,000של  .  פיצוי מידי 1
חירים בין עלות הפעלת  המ  הפרש בגובה  . בנוסף פיצוי  2

 ת המערכת החדשה של צד ב'. המערכת הקיימת לעלו
כל ה 3 פיצוי עבור  )כגון, פרסום .  וצאה שתגרם למועצה 

 ם על השבתת השרות. לתושבי
שכר   תלושי  בהפקת  ביום    –פיגור 

ידי   על  שיוגדר  התלוש  הפקת 
כל    לתחילת   1-4המועצה דהיינו בין  

 חודש  

 "ח ש 7,000של פיצוי מידי 

ההסבה   ו/או  התקנה  הצלחת  אי 
ו הטמעה  המערכת  ו/או  החזרת 

 ה הישנה לעבוד

 ₪  25,000  .  פיצוי מידי של1
המערכ2 של  לספק  ישלם  ב'  צד  כל .  את  הקודמת  ת 

של   והפעלה מחדש  הנתונים  בקליטת  העלויות הכרוכות 
 המערכת הקודמת.  

ת  המחירים בין עלות הפעל גובה הפרש  . בנוסף פיצוי ב3
מת )ישנה( לעלות המערכת החדשה של צד קייכת ההמער

 ב'.
כל הוצאה ש 4 פיצוי עבור  )כגון,  .  פרסום תגרם למועצה 

 לתושבים על השבתת השרות(.
קבע צד ב' מועד להדרכה ולא קיים את ההדרכה ישלם   בבצוע הדרכה   פיגור

 מקרה.   ₪ למועצה על כל 200צד ב' פיצוי בסך 
צד יית בצוע הדרכה דח מו  קבע  לב'  דחה  הדרעד  או  פעמיים  אותו  ודחה  כה 

פי  7-ר לאת המועד מעב ישלם צד ב'    200צוי בסך  ימים 
 ה על כל מקרה. ₪ למועצ

המ  ליווי המשתמשים  יישום קבעו  מדריכי   / מומחים  כמות  ב'  וצד  ועצה 
לליווי המשתמשים וקבעו תקופת הרצת המערכת וצד ב' 

סיפק  ה  לא  מספר  צאת  ישלם  שנקבע,  ב'  מדריכים  ד 
  ₪ למועצה על כל מדריך שחסר בכל יום  500ך  בס  יצוי פ

 שהמדריך חסר. 
 
 
 
 
 
 

     
 חתימה וחותמת  שם המציע  תאריך 
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 הדרכה והטמעה
 
 

הספק במסגרת הטמעת המערכת שלו ידאג לליווי והדרכת המשתמשים עד שהם יוכלו   .1.1
 ישור הרשות. עצמאי ובא   להפעיל את המערכת באופן

 
היה חייב  הנוכחי המספק את השירותים נשוא מכרז זה יפק  ם הסספק ג  למען הסר .1.2

 ה במכרז. רכה למשתמשים אם יזכ בביצוע תכנית הד
 

מסמ .1.3 שאר  עם  לרשות,  יגיש  כולל הספק  המערכות  להטמעת  תכניתו  את  המכרז,  כי 
יפרט הספק  וההדרכה  ההטמעה  בתכנית  העובדים.  וליווי  סוגי   הדרכה  הדרכה   איזה 

פרונטלי   ה יבצע:  פדרכהבחדר  יגיש  ,  הוא  והדרכה  תיעוד  אמצעי  ואיזה  רטני 
 מקוונת ועוד. ם, תקליטורים המחשה  למשתמשים: מדריכים מודפסי

 
קודת הזמן בה העובד מסוגל לבצע את מטלותיו בשגרה ללא ליווי של עובד מסתיים בנ .1.4

 עזרה של מדריך או עובד תמיכה. 
 

יכשיר   .1.5 מועצההמציע  לפ  עובד  קשר  איש  שיהיה  עאות   רויקט.אחד  בעיות, ו  ירכז  ובד 
 ת אלו נפתרו.  יעבירם לספק ויאשר שבעיו 

 
וקד ינו פוטרת את הספק מהחובה לספק שרותי מספק, תכנית ההדרכה אלמען הסר   .1.6

 (.helpdeskתמיכה )
 

 
 נושאים להדרכה  תחום מערכת
הנהלת  

 המועצה  
מבקר,    , מועצה  )ראש  בכירים 

 ( "ל, גזבריתמנכ
 מזכירות 

Dashboards 
 ,  BIת דוחומחולל 

 
אדם, העמקת    ה בסיסית בהפעלת מודול כחהדרכ מנהל משאבי אנוש,   משאבי אנוש 

ביישום, שימוש במערכת הנוכחות כולל  השימוש  
 .BIק לשכר, מחולל דוחות  ממש

כולל   עובדי משאבי אנוש  משאבי אנוש  נוכחות  למערכת  הקשור  בכל  הדרכה 
נוכ  מערכת הנתמכת  דוחות  דיגיטליים  חות 
 ה ברשות ,וממשק לשכר מעת, הטבסלולר

שכהדרכ מדור שכר   שכר מודול  בהפעלת  בסיסית  העמקת  ה   , ר 
בי לנוכחות  השימוש  ממשקים  כולל  ישום, 
 .BIמחולל דוחות   ומשאבי אנוש

 



 

108 
  חתימת המציע                               

 

 
 הסבת הנתונים והטמעת המערכת

 

 נה. שיבות עליו המועצה  רואה במעבר חלק ומהיר למערכת החדשה ח

 ם הקיימים במערכת והתקנת היישומים הם: ריייסטונים הה יעדי הסבת כל הנתו

 בלהרטרואקטיבית וללא הגתונים ההיסטוריים יוטמעו הנ .1

ימים  מיום קבלת הוראת תחילת    60על    פרק הזמן להקמת המערכת החדשה תעמוד .2
 עבודה מהמנהל. 

 מינימום הפרעה לעבודה השוטפת;  .3

פעילות    יוםות ס ', בשעשבוע מיום ה' עד יום אבצע בסוף ההסבת הנתונים תת .א
 המועצה. 

והיישומים   .ב החומרה  העבודה  התקנת  לשעות  מחוץ  של  יתבצע  הרגילות 
 המועצה . 

 מהימנות הנתונים לאחר הסבה; .4

 וך מבחני קבלה לבדיקת שלמות מאגרי המידע ומהימנות הנתונים, המנהל יער  .א

הסבת נתונים לצורך    הספק יבצע  לנספח זה  1בשבוע הראשון המוגדר בסעיף   .ב
 והמנהל,  עצההמו  יקה שלבד

נים לצורך  מנהל את המועד להסבת הנתועם אישור ההסבה הספק יתאם עם ה .ג
 ודה במערכת,תחילת העב

שור המנהל שבדק את נכונות ושלמות הנתונים  הסבת הנתונים תתבצע רק באי .ד
 בכל מאגר מידע המוסב.  

 קה במערכת;אינטגרציה של היישומים ועבודה חל .5

ב'( הספק יציג למנהל  3קה )סעיף קטן בדיים להנתונ  לאחר הסבה הראשונה של .א
 ,המוסבים של המועצה  ערכות הפועלות על הנתוניםאת המ

המציע .ב שבהצעת  המערכות  בין  במועצה    האינטגרציה  הקיימות  ולמערכות 
    תפעל בהתאם למפורט במפרט הטכני )פרק ב'( ובמבחני הקבלה בהמשך. 

קות אלה יבדקו את  בדיבע.  נהל יקק על פי אמות מידה שהמגרציה תיבדהאינט  .ג
 יעים במפרט הטכני.   ם אינטגרציה וממשקים המופ הדרישות הנוגעות לנושאי

 הדרכה של המשתמשים  .6

 ירכיב תכנית הדרכה למשתמשים במערכת,המנהל יחד עם הספק  .א

 (, 1הדרכת העובדים תתבצע במקביל להתקנת המערכת/ות )סעיף  .ב
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בת הנתונים וביום  הס  ע שלף השבואומצת ביום ה' לפני סוים הדרכה מתתקי .ג
 א' אחריו. 

הנ .ד הסבת  במערכלאחר  לעבודה  ומעבר  ילווה  תונים  הספק  החדשה  את  ת 
למצב עד  המערכת  עם  בעבודתם  את    המשתמשים  מפעילים  שהמשתמשים 

המערכת באופן עצמאי )תקופת ההרצה(. המנהל יקבע מתי המשתמש מתפקד  
 אי.  באופן עצמ

בכמות מספקת כדי לענות על    צה  המועבאתר    ידאג למדריכים מיומניםהספק   .ה
 משים. כל שאלות המשת

 
תכלו  .7 ההדרכה  במעתכנית  העובדים  כל  את  אליה ל  קשר  להם  שיש  או  החדשה  רכת 

 חשבי אגפים המזינים דרישות רכש ומעיינים בתקציב(;  )לדוגמא

 הדרכה תתקיים באחד המתקנים של המועצה ,  .א

ה, תקליטורים, כל  דרכות הו חובר י לימוד כגון, מצגות אתכלול עזר   ההדרכה  .ב
 אלה על חשבונו של הספק, 

 אם לצורכי המועצה . ומרי עזר נוספים בהתהמנהל יהיה ראשי לדרוש ח .ג

 

או יותר מהשלבים של ההסבה, התקנה או ההטמעה של המערכות או   אם הספק יכשל באחד 
הזמנים,   בלוח  זה  יפגר  פיגור  או  הפרהכשלון  והמו  יהווה  ההסכם  של  תיסודית  היה  עצה  

השמורים   את מבלי לגרוע מכל הסעדיםוז  ,ית לבטל את ההסכם ולהתקשר עם ספק אחררשא
 י דין.למועצה עפ"

 

וה ההסבה  שירותי  ספק,  הסר  תוספת למען  תשולם  ולא  החודשי  במחיר  כוללים  הטמעה 
 כלשהי בגין שירותים אלה.  
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 יםמבחני קבלה להסבת הנתונ

 
 א שהסבת הנתונים עברה כתיקונה.  וודנת לת על מתבצע את הבדיקות הבאו  המועצה

 בדוק את תהליך ההסבה.ימים כדי לסייע לה לק למועצה את התוצרים המתא הספק יספ
 
 

 ת מידה אמו מבחן מערכת
מצבת העובדים זהה למצבת במערכת הקיימת   רשומות אב  כח אדם 

 כולל תכולת הרשומה. 
 ת. הקיימ ים ודרגות זהות למערכתכל הדרוג  ה דרוג / דרג  
 הקיימת. הנתונים בטבלאות זהים למערכת  לולי קידום מס 
ת במערכת הקיימת וכל  כל הרשומות והשדו ים נתונים היסטורי 

 כת החדשה.הנתונים עברו למער
כל רשומות והשדות ומצבת המשלמים זהה   הפקת תלוש  שכר

למערכת הקיימת כולל תכולת הרשומה  
 השדות. ו

 החדשה. רכתלמע ם עברוכל טבלאות הסמלי סמלים   
 מערכת הקיימת. הנתונים הכספיים זהים ל 66דוח  
, קופות, עיקולים וכו'(  ל ההסדרים )פרטי בנקכ הסדרים  

יימת כולל נתונים  זהים למערכת הק 
 היסטוריים. 

כל הרשומות והשדות במערכת הקיימת וכל   נתונים היסטוריים  
 החדשה.רו למערכת הנתונים עב

  עבודה הסכמי נוכחות  
 החתמה  ות  ושע

 ת. זהה לנתונים הקיימים במערכת הקיימ

 
  

אג  הנושאים המוגדרים בטבלה לעיל. הספק יד  בת הנתונים יכללו אתמבחני הקבלה של הס
הספק  עם  יחד  המנהל  שבהצעתו.  במערכת  וקליטתם  הנותנים  הסבת  לאחר  דוחות  להפיק 

 של הספק. עת המוצמערכת ות מהמערכת הקיימת ומהתונים בדוחיבצעו השוואה של הנ

ב  או שוני  ויתגלו הפרשים  של    רים המניחים את דעתוין הדוחות, הספק יספק הסבבמקרה 
 למותם למסד המידע החדש במערכת החדשה.המנהל או יפעל לייבא את הנתונים בש
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 וספק זוכה-ספק נוכחי -סיום ההתקשרות
 

הספק למועצה.  ין ות בההתקשרעברה חלקה בתום תקופת בות רבה בההמועצה  רואה חשי
זה ולא  יים פרק הזמן של החוות כוללת את המקרה בו הסתלעניין זה תום תקופת ההתקשר

 ים או הופסקה עבודת הספק מסיבה כלשהי. הוארך, או הוארך פרק הזמן והסתי
 עם תום תקופת ההתקשרות: 

כל  .1 את  המועצה  לידי  להעביר  הספק  והי  על  שהצטברהמידע  למועצה  ביחס  אצלו    דע 
 תום תקופת ההתקשרות. ימי עבודה מ 7  -ל עובדיו, זאת לא יאוחר מאצ ו/או

פעילים את ה את השרתים המותקנים באתרי המועצה  המ יעביר לבעלות המועצ  הספק .2
המערכת  על  המגנים  הנתונים,  את  והמגבים  המאחסנים  זה,  מכרז  נשוא  היישומים 

 מערכת. ש להפעלת הוציוד אחר הדרו

בת  .3 יכלול  אתהנוהל  מהמעהאלכל    וכו  המידע  גזירת  אופן  התיעוד,  רכת גוריתמים, 
 יאה ולהסבה למערכות אחרות. רסאליות הניתנות לקר לטבלאות נתונים אוניב

קרה זה, כוללים את כל קובצי המערכת, לרבות קבצים גרפיים, קבצי אב, הנתונים, במ .4
לל  ב כו וכיו"  ם, הרשאות, טבלאות עזרים, משתמשימסמכים, תמונות, לוגים, אינדקס 

יו אלה  נתונים  והשדות.  הטבלאות  תוכן  בתאור  או  מגנטית  מדיה  על  מדיה עברו  כל 
 ישת המועצה. אחרת לפי דר

יהיה   .5 לא  תשלזכאי  הספק  המועצה לכל  לגבי  מידע  הנתונים,  העברת  עבור  נוסף  ום 
 המערכת.   ותהליכי העבודה, הציוד אם יש כזה ו/או נוהל מסירת 

6. " )להלן:  המעבר  ממשיכות   יאה  "(פיפהחתקופת  הספק  של  המערכות  בה  בתקופה 
 . מערכות של הספק החדשמקביל לכניסתן לשרות של הלפעול ב

גם בת .7 להפעיל את המערכות  ימשיך  קופת ה"חפיפה" עד לקבלת הוראה בכתב הספק 
זה מכרז  נשוא  המידע  מערכת  שרותי  מתן  את  להפסיק  שעליו  בתקופת מהמועצה    .

לסה ימשיך  הספק  את  "חפיפה"  תכניות  ה  כלפק  לרבות  זה  מכרז  נשוא  שירותים 
 . תונים בקבצים אוניברסלייםלהורדת נ

ה .8 "החפיפה"  הבתקופת  הפעלת  עבור  תמורה  לקבל  רשאי  יהיה  בהתאם ספק  מערכות 
 להסכם ההתקשרות בין המועצה לספק.  5למפורט בסעיף  

הפסקת וראה בכתב מהמועצה על  יום קבלת ההספק ימשיך להחזיק במשך שנתיים, מ  .9
 בנספח זה.   5-ו 4יפים ת, גבוי של  כל הנתונים והמידע המפורטים בסערוהש

כילמ .10 יצוין  ספק  הסר  ה  ען  ידי  על  מופסקת  ההתקשרות  בו  במקרה  חייב  גם  מועצה, 
 הספק לעמוד בהתחייבויותיו המפורטות בנספח זה. 
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