
 11:57 16/06/2022 : סופיתגרסה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 docx. 0.2מפרט גרסה  - GIS 2022 - מטה יהודה מכרז מערכות הנדסיות ו\מפרט\מערכות הנדסיות 11-2022מטה יהודה מכרז \מכרזים\מטה יהודה\Q:\Dataאיתור: 

 , למועצה האזורית מטה יהודהכל הזכויות שמורות  ©

    , חדרה 10קומבה  – שרותי יעוץ ראשון וניהול -יאוןC נערך ע"י ֹעפר גורדון

   מטה יהודההמועצה האזורית 
 

 
 

 

 

 

 11/2022 מכרז פומבי 

לזכות שימוש במערכות לניהול ועדה  מכרז

 לתכנון ולבניה, 

 ו/או 

  ולשרותים נוספים GISלמערכת 

 

 מפרט המכרז – 1נספח ב/
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 . I)כללי ) .0

 

 .השרותים 0.1

 .הוראות והנחיות למשתתפיםבמסמך א' כמפורט 

 

 רקע. 0.2

 

 .כללי 0.2.1

 

הועדה המקומית במרחב התכנון עליו אמונה ו מועצה האזורית מטה יהודההבתחום 

מושבים, קיבוצים,  הכולליםומתחמי תכנון יישובים  61 נכלליםכנון ולבניה שלה תל

יישובים קהילתיים, יישובים ערביים, חוות חקלאיות, יישוב יהודי ערבי משותף )ייחודי 

 ומנזרים. , אזורי תעשיה, מוסדותבארץ(

 כמו כן, בתחום המועצה משבצות חקלאיות, שמורות, גנים לאומיים, פארקים ויערות.

 

 :האזורים והמתחמים הבאים ,הישוביםבתחום המועצה נכללים 

 אביעזר .1

 אבן ספיר .2

 אדרת .3

 אורה .4

 אשתאול .5

 בית זית .6

 בית מאיר .7

 בית נקופה .8

 בקוע .9

 בר גיורא .10

 גבעות עדן .11

 גבעת יערים .12

 גבעת ישעיהו .13

 גיזו  .14

 גפן .15

 הראל .16

 זכריה .17

 זנוח .18

 טל שחר .19

 יד השמונה .20

 ישעי .21

 כסלון .22

 כפר אוריה .23

 לוזית .24

 מבוא ביתר .25

 מוצא עילית .26

 מחסיה .27

 מטע .28

 מסילת ציון .29

 מעלה החמישה .30

 נווה אילן .31

 נווה שלום .32

 נחושה .33

 נחם .34

 נחשון .35

 נטף .36

 נס הרים .37

 נתיב הל"ה .38

 עג'ור .39

 עין נקובא .40

 עין ראפה .41

 עמינדב .42

 צובה .43

 צור הדסה .44

 צלפון .45

 צפרירים .46

 צרעה .47

 קריית ענבים .48

 רוגלית .49

 רמת רזיאל .50

 רמת רחל .51

 שדות מיכה .52

 שואבה .53

 שורש .54

 שריגים .55

 תירוש .56

 תעוז .57

 תרום .58

 אזורי תעשיה

 מוסדות חינוך

 מוסדות ציבור

 מתחמים שונים
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 חתימה וחותמת

 

 דונם. 480,000 – כ על משתרע מועצהה תכנון מרחב

 נפש. 63,000 –משרתת אוכלוסיה המונה כ  מועצהה

 .לסוגיהן בקשות  1,160 –כ  2021טופלו בשנת  בועדה

בקשות  15,000 –כ  הקיימת נקלטו עד למועד כתיבת מכרז זההבניה סה"כ במערכת רישוי 

חלקן במסגרת פרויקט טיוב נתוני מערכת הרישוי הכולל גם סריקה של התיעוד להיתר, 

 .וקישור המסמכים למערכת

תוכניות בניין עיר   600 –כ על מרחב התכנון חלות,  ,מינהל התכנון )תכנון זמין(לפי אתר 

 .תוכניות בהפקדה / אישור בתנאים 30 –ועוד כ  לסוגיהןתקפות 

 

 בתחומה המועצה נכלליםרישומי לפי 

 משבצות חקלאיות - 40

 תצ"רים  - 76

 תשריטי איחוד וחלוקה לצרכי רישוי - 96

 תת"לים - 4

 

 בפאתי מושב נחם. שוכניםוהועדה  מועצהה משרדי

 

 .35 –ממלאי תפקידים אך הוא מתוכנן לגדול לכ  22מונה כיום  הועדהצוות 

 

 הבאים: האמצעים עומדים מועצהה צוות לרשות

 .המאוחסן במגנזת ספק שרותי ארכיב ידני בניה בקשות / ותיקי תוכניות מסמכי ארכיב (1

 הבניה. על והפיקוח הרישוי תהליכי ותיעוד לניהול בר טכנולוגיות מבית ממוחשבת מערכת (2

 בניין תוכניות אישור תהליכי ותיעוד לניהולבר טכנולוגיות  מבית ממוחשבת מערכת (3

 תב"ע(. )מעקב עיר

  (.השבחה)טיפול בחבויות   תהליכי ותיעוד לניהולבר טכנולוגיות  מבית ממוחשבת מערכת  (4

בתחומי  Web –לעדכון משתמשי חוץ באמצעות ה בר טכנולוגיות  מביתאתר הנדסי  (5

 רישוי הבניה ומעקב התב"ע.

מערכת לניהול המידע המילולי הגרפי והמרחבי אודות יעודי הקרקע, זכויות הבניה  (6

 מבית טלדור מערכות מחשבים.

הנדסיים מוניציפאליים שאינם  GISפלטפורמה לניהול של שכבות רקע וכן של יישומי  (7

 חלק מתהליך התכנון והבניה מבית טלדור מערכות מחשבים.

 

 המידע, לניהול יעילים כלים וצרכני שרותיה מועצהה צוות מכרז זה נועד להעמיד לרשות

 ני חוק התכנון והבניהבכלל ולאור תיקו אחריותם בתחום החלטות וקבלת העבודה תהליכי

 .בפרט
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 זמינות מידע לקליטה.  0.2.2

 

 עומד המידע הבא: המועצה האזורית מטה יהודהלרשות 

 מסמכי תיקי והיתרי הבניה, החלוקות וההפקעות.עותקים קשיחים של  (1

 עותקים קשיחים של מסמכי תוכניות בניין העיר (2

והפיקוח על הבניה ומעקב התב"ע בסיס הנתונים של המידע אודות תהליכי הרישוי  (3

 .בר טכנולוגיותמבית  במערכת הקיימתוהשבחה 

 של תכתובת דוחות ומסמכים אחרים. celxE -ו  Wordקבצי  (4

 0.2.2מידע מרחבי כמפורט בנספח  (5

 

 משתמשים פוטנציאליים.  0.2.3

 

בתחום יעודי הקרקע, זכויות מספר המשתמשים הפוטנציאליים של היישומים המילוליים 

וכלל  ,משתמשים 25נאמד בשלב ראשון בעד ובועדה  מועצהבהבניה, התכנון ורישוי הבניה 

 .Web -העובדים והציבור במערכת באמצעות ה  

 

תאפשר גישה ללא הגבלת משתמשים לרמות שונות של מידע  (GIS)המערכת המרחבית 

 ו/או לישומים שונים על פי הרשאות.
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 הגדרות למפרט 0.0

 

 נתוני רקע ו/או הבהרות ו/או דגשים הנוגעים לפרק או לסעיף במפרט. – "הבהקים" .א

 

 ו/או מי מטעמה. המועצה האזורית מטה יהודה – " מועצה" .ב

 

   .מועצהה -" מזמין" .ג

 

על לרבות מי מטעמו שהוסמך  ראש המועצה האזורית מטה יהודה – "ראש המועצה" .ד

 ידו לעניין הסכם זה.

 

 . מטה יהודהוהועדה לתכנון ולבניה  האזורית מועצהה תמהנדס -" מהנדס" .ה

 

 11/2022מכרז פומבי מס'  – "המכרז" .ו

 

 מגיש הצעה למכרז זה. - "מציע" .ז

 

 אותו להתקשר עימה על פי מכרז זה.  ןהזמי מזמיןמציע שהצעתו נבחרה וה –" "זוכה .ח

 

זוכה, נציגיו ומורשיו המוסמכים, ולרבות כל גורם מטעמו שהוסמך על ידו  - "הקבלן" .ט

 ."(ספק, )להלן גם "לעניין ביצוע שרות על פי מכרז זה

 

 כמפורט במסמכי המכרז. "השירותיםלהלן גם " – "השירות"  .י

 

, מעת לעת, לבקר את איכות המסופק ע"י מועצהמי שיתמנה ע"י ה – "מבקר איכות" .יא

 כאמור במסמכי מכרז זה. , מועצהלהתחייבויותיו להזוכה בהתאם 

 

 לביצוע תפקיד זה. הו/או מי שימונה על יד מועצהה תמהנדס – "מנהל" .יב

 

לשמש כנציג מטעמו למתן השירותים,  מטעם הקבלןמי שימונה  – "מנהל הפרויקט" .יג

וישמש בין השאר כאיש קשר המלווה את תהליך הספקת 

 השירותים עפ"י תנאי המכרז.
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

מעת לעת, לפקח על עמידת הקבלן  , מועצהמי שיתמנה ע"י ה – "מפקח" .יד

 כאמור במסמכי המכרז. , מועצהבהתחייבויותיו ל

 

אופן מתן השירותים כפי שיקבע ע"י המנהל בתאום עם  – "תוכנית עבודה כוללת" .טו

 הקבלן.

 

 , חתומה כדין על ידי מורשי החתימה של המועצהדרישה לביצוע עבודה – "הזמנה" .טז

 .ותהווה חלק בלתי נפרד מההסכם , מועצהשתוצא מעת לעת ע"י ה

 

 .ו/או מועצה מועצהמערכת מידע גיאוגרפית המיועדת לשמש את ה – "GIS"מערכת  .יז

 

 ת )ניהול תמונות,ו, גראפי(A/N)ת ומערכות מידע מילולישם כולל ל – "מערכות מידע" .יח

Raster ,ומרחביות וכיוב'(  גרפיקה(GIS) המכרז.כאמור במסמכי 

 

תוכנה ו/או מודול תוכנה ייעודיים לניהול מידע ו/או תהליכי עבודה  – "יישום מחשב" .יט

 בתחום או נושא.

 

מקבץ הפעולות הננקטות לאיתור ו/או איסוף ו/או טיוב ו/או התאמת  –" פרויקט" .כ

 המידע.ובתיקי במערכות  מועצהוקליטת מידע חסר ל

 

יג ומאפשר ניהול ותשאול מידע, מילולי מצרף שכבות ישותיות המצ –" שכבה נושאית" .כא

 GISמרחבי / גיאוגרפי, אודות תחום / נושא המותקן במערכת 

 ."(רובד שכבות, )להלן גם "ו/או במערכות ממושקות אליה

 

 מנהלה 0.0

 

 כמפורט במסמכי המכרז.
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 המפרט 0.0

 

 מפרט זה מכיל: 

 

  0א. חלק )פרק( מנהלה זה המסומן פרק 

 

 כולל נספחים.  1-5ב. חלק מקצועי )אפיון הפתרון הנדרש(, המסומן פרקים 

 

לפני העיון בחלק המקצועי, יש לקרוא היטב פרק מנהלה זה אשר מפרט מספר תנאים כלליים 

 ומגדיר במדויק כיצד יש לענות למפרט. 

 

 יא בגין הגשת ההצעה ואישורים שעל המציע להמצ התחייבויות  0.0

 

 כמפורט במסמכי המכרז.

 

 התחייבויות ואישורים שידרשו מהמציע בגין זכייה בפרויקט  0.0

 

 כמפורט במסמכי המכרז.
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 (Mבעלות על המפרט ועל ההצעה ) 0.0

 

 מפרט זה הוא קנינו הרוחני של המזמין אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעה בלבד. 

 

 לעשות בו שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה. אין

 

הצעת המציע והמידע שבה הם קניינו הרוחני של המזמין. למזמין תהא האפשרות להשתמש 

 בהצעה ובמידע שבה לכל צורך שימצא לנכון לצורך המכרז. 

 

המזמין מתחייב לא לעשות שימוש בהצעת בחומר ו/או במידע שיימסר לו על ידי המציע, אלא 

 לצורכי מכרז זה. 

 

 (Mשלמות ההצעה ואחריות כוללת )הצעה משותפת וקבלני משנה( ) 0.0

 

 המציע רשאי להגיש הצעה משותפת עם ספקים אחרים, קבלני משנה, 

 סוכנים וכו'. בתנאים הבאים: 

 

כיב יהיה ברור מי המציע/המשווק/הבעלים של אותו רכיב ואם יש יותר א. בכל רכיב ור

 מאחד, מה חלקו של כל אחד. 

 

( יש לפרט ולתאר את כל השותפים להצעה, 4.1ב. ב"פרטים אודות המציע" במפרט )סעיף 

קבלני המשנה, סוכנים וכו' המעורבים בהתחייבויותיו למילוי תנאי מכרז זה, לפי 

 . התכונות הנדרשות שם

 

למען הסר ספק, ברור ומוסכם על המציע כי ההצעה המוגשת היא שלמה ומוצעת כיחידה 

 אחת. 

 

מגיש ההצעה ייחשב לזוכה ויהיה אחראי לכל הפעילויות והתוצרים של שותפיו, קבלני 

 המשנה שלו או סוכניו.

 

או לצורך קבלת שירות במרכיבי המענה על המכרז, המסופקים ע"י שותפים, קבלני משנה 

 סוכנים רשאי המזמין לפנות ישירות אליהם או אל הזוכה.
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 מבנה המפרט  0.10

 

 , המפרט מכיל שני חלקים: 5.0כאמור לעיל בסעיף 

 חלק זה הנקרא גם פרק המנהלה. .א

 חלק טכני/מקצועי )אפיון הפתרון הנדרש(.  .ב

  

 , על מנת ליצור רצף ואחידות. 1-5והחלק המקצועי מסומן  0פרק המנהלה מסומן 

 

 קי המפרט כולו מסומנים באופן הבא: פר

 : מנהלה.0פרק   0.21 ... 0.1 - 

 כללי.: 1פרק   1.7 ... 1.1 - 

 : יישום.2פרק   2.23 ... 2.1 - 

 טכנולוגיה. : 3פרק   3.33 ... 3.1 - 

 מימוש.: 4פרק   4.9 ... 4.1 - 

 תמורה. : 5פרק   5.5 ... 5.1 - 

 

מדילוג על סעיפים לא ישימים למכרז זה, בין אם צוין  נובע : חוסר ברצף הסעיפים במפרטהערה

 כך במפורש ובין אם לא!

 (M)מבנה ההצעה הנדרש: כללי  0.11

 

 ( למבנה המפרט. לדוגמא: 1:1מבנה ההצעה יהיה תואם אחד לאחד )

 וכו'.  2.2תשובה לרכיב  2.2במפרט, סעיף  2.1בהצעה יכיל תשובה לרכיב  2.1סעיף 

 

אין תשובה ידולג, או ייכתב לידו "אין תשובה". הסעיף הבא אחריו ישמור  רכיב במפרט, לגביו

 על מספרו המקורי במפרט. 

 

 המזמין יהיה רשאי לדחות על הסף הצעה שלא תוגש במבנה זה. 
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 סיווג רכיבי המפרט: השיטה  0.12

 

 רכיבי המפרט מסווגים לפי הסימון הבא: 

- I מובא לידיעה בלבד ואין צורך בתשובה. היעדר תשובה יובן כ"קראתי רכיב במפרט ה

 אם בכ"ז יש הערות יש לציינן.  והבנתי".

 - G .רכיב הדורש תשובה כללית 

 - S .רכיב הדורש תשובה מפורטת ומדויקת 

 - M( רכיבי חובהGo/No Go.) 

" לרכיבים אלה, כדאי לחסוך זמן Sאם אין ביכולת מגיש ההצעה לענות תשובה ברמה של "

ומשאבים של שני הצדדים! תשובת המציע תהיה מסוג "קראתי, הבנתי ומקובל עלי" בדומה 

 . S, או תשובה עניינית ומלאה בדומה לסיווג Iלסיווג 

 

 סיווג של פרק / סעיף חל על כל סעיפי המשנה שלו אלא אם כן צויין במפורש אחרת

 

 מבנה ההצעה הנדרש: פירוט  0.10

  

 לעיל,  0.11בנוסף על הדרישה היסודית של התאמה אחד לאחד, כמפורט ברכיב 

 יש להקפיד בהצעת המציע על הכללים הבאים: 

 

 .Sאו  G, I, תוכן ומבנה התשובה המדויק בכל סעיף )וסעיף משנה( יתאים לסיווג הסעיף: א. 

ת חשובות בלבד, קיים ולציין תכונו-, יש להדגיש אם קיים או לאGברכיבים המסומנים 

 עמוד לרכיב(. 1/2בקצרה ובמלל חופשי )עד 

 

, יש לתת תשובה מפורטת, כולל תעתיקים מהצעות אחרות או Sבסעיפים המסומנים 

מתיעוד קיים, ובלבד שתהיה תשובה ברורה לדרישה המתאימה. במקרה של תשובה ארוכה 

 מומלץ להפנות לנספח בסוף ההצעה. 

 

, בהצעה יפרט את המענה לסעיף 2.19: נספח לדוגמאהנספח יסומן במספר הסעיף המפנה. 

 זה בהצעה. 
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

יש להבחין בין סעיף "סגור" הדורש תשובה של "כן/לא" או מילוי טבלה מוגדרת, לבין סעיף  ב. 

 "פתוח" המאפשר תשובה במבנה חופשי.

 

 גם להוסיף הערות והצעות משלו ע"י הוספת סעיף "אחר". בסעיף פתוח רשאי המציע

 

 אם בסוף סעיף משני.  Y.97X.אם בסוף סעיף ראשי או  97X.סעיף "אחר" יסומן 

 תהליך בחירת ספק זוכה.  0.10

 

 כמפורט במסמכי המכרז. 

 

 (. Mמספר הצעות ) 0.10

 

 מציע יגיש הצעה אחת בלבד. 

 

 (. Mתמורה ) 0.10

 

 כמפורט במסמכי המכרז.

 

 (. Mכללי ) -אחרות פעולות  0.10

 

כולל התקנה, מדריך למשתמש  אותםיספק בהספקת תוכנות / מערכות / ישומים הזוכה 

 .םעד לשליטתם המלאה בכל מרכיביה בהםבעברית וכן הדרכת כל המשתמשים 

 

והן על כל שדרוג תוכנות / מערכות / ישומים האמור לעיל יחול הן על ההתקנה הראשונית של 

 .םאו שינוי בה

 

בנתונים על הזוכה יהיה לבצע, על חשבונו, את כל הפעולות הנדרשות לתיקון כל ליקוי שיתגלה 

 במבחני הקבלה.תוכנות / מערכות / ישומים בבמהלך ביקורת איכות ו/או  שיאסוף ו/או יקלוט

 

על הזוכה יהיה לבצע, על חשבונו את כל הפעולות הדרשות לתיקון כל ליקוי מהותי שיתגלה 

 ביישומי המחשב שסיפק, גם לאחר מבחני הקבלה. בתוכנה או

 

 תעדכן בעצמה ו/או על חשבונה, את נתוני המערכות. מועצהלאחר השלמת הפרוייקט, ה
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 קשר למערכות מידע ממוחשבות אחרות 0.10

  

 כללי. 0.18.1

 

, הם נועדו לשמש גם מועצה האזורית מטה יהודהאף כי השרותים נשוא מכרז זה נדרשים ל

 .של המועצה  ואת החברות ויחידות הסמך מועצהון הבמרחב תכנהישובים את 

 

שאר ן ה לבימעבר לקישור בינלאור האמור לעיל על כל סוג מערכת מוצעת לאפשר 

המועצה, את גם קישור למערכות משיקות המשמשות  ,המערכות הנדרשות במכרז זה

, גם אם הן משמשות לאותה מטרה אך של המועצה החברות ויחידות הסמךהישובים, 

 מבית יוצר אחר.

 

 למערכות אחרות: , לפי העניין,עיקרי הקשר הנדרשלהלן 

 

 .וישום יעודי קרקע מרחביGIS מערכת  0.18.2

 

 קשר מיידי

 .מילולית מערכת יעודי קרקע 

 בניה. מערכת רישוי 

 .בניה פיקוח מערכת 

 מערכת מעקב תב"ע. 

 ., בפסקי דין וכיוב'היטליםבאגרות חבויות במערכת ניהול  

 .Office cel, Outlook)x(Word, Eסביבת  

 .דואר אלקטרוני )פנימי וחיצוני( 

 .מועצהה יאתררשת האינטרנט ו/או  
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 קשר עתידי מתוכנן

 .מערכת הגביה 

 .מערכת רישוי עסקים  

  . ת ניהול תשתיותומערכ 

 .מערכת ניהול נכסי המועצה 

 .מערכת ניהול השטחים החקלאיים 

 התיירות.מערכת ניהול  

 .מערכת ניהול תנועה 

 מערכת המוקד 

 מערכת החרום והבטחון 

 כל מערכת שיווצר צורך לקשר בינה לבין מערכת זו במהלך ההתקשרות. 

 

 .מילולית יעודי קרקע מערכת 0.18.3

 

 קשר מיידי

 .וישום יעודי קרקע מרחבי GISמערכת  

 .רישוי ופיקוח על הבניהמערכת  

 מערכת מעקב תב"ע. 

 ., בפסקי דין וכיוב'היטליםבאגרות חבויות במערכת ניהול  

 .Office cel, Outlook)x(Word, Eסביבת  

 .דואר אלקטרוני )פנימי וחיצוני( 

 .המועצה והועדה יאתררשת האינטרנט ו/או  

 

 קשר עתידי מתוכנן

  מערכת הגביה 

 מערכת רישוי עסקים  

 מערכת ניהול תשתיות רטובות  

 מערכת ניהול תשתיות מאור  

 מערכת ניהול נכסי המועצה  

 מערכת ניהול השטחים החקלאיים  

 כל מערכת שיווצר צורך לקשר בינה לבין מערכת זו במהלך ההתקשרות. 

 

 



 11:57 16/06/2022 : לפרסוםגרסה 

 ולשרותים נוספים GISלמערכת ו/או מפרט למתן זכות שימוש במערכות לניהול ועדה לתכנון ולבניה, 
  המועצה האזורית מטה יהודה

   14עמוד  מנהלה - 0פרק   11/2022מכרז מספר: 

 docx. 0.2מפרט גרסה  - GIS 2022 - ערכות הנדסיות ומטה יהודה מכרז מ\מפרט\מערכות הנדסיות 11-2022מטה יהודה מכרז \מכרזים\מטה יהודה\Q:\Dataאיתור: 

 , למועצה האזורית מטה יהודהכל הזכויות שמורות  ©

    , חדרה 10קומבה  – שרותי יעוץ ראשון וניהול -יאוןC נערך ע"י ֹעפר גורדון

 

 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 .מערכת רישוי ופיקוח על הבניה  0.18.4

 

 קשר מיידי

 .וישום יעודי קרקע מרחבי GISמערכת  

 .מילולית מערכת יעודי קרקע 

 מערכת מעקב תב"ע. 

 ., בפסקי דין וכיוב'היטליםבאגרות חבויות במערכת ניהול  

 .Office cel, Outlook)x(Word, Eסביבת  

 .דואר אלקטרוני )פנימי וחיצוני( 

   .מערכת הגביה 

 (מועצהאתר הנדסי )לפי הרשאות שתקבע ה 

 .המועצה והועדה יאתררשת האינטרנט ו/או  

 

 קשר עתידי מתוכנן

 מערכת תביעות / משפטית. 

 מערכת המוקד. 

    .בטחוןוה החרוםת ומערכ 

  .מערכת רישוי עסקים 

  .מערכת ניהול נכסי המועצה 

  .מערכת ניהול השטחים החקלאיים 

 כל מערכת שיווצר צורך לקשר בינה לבין מערכת זו במהלך ההתקשרות. 
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   15עמוד  מנהלה - 0פרק   11/2022מכרז מספר: 
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 מערכת מעקב תב"ע. 0.18.5

 

 קשר מיידי

 .וישום יעודי קרקע מרחבי GISמערכת  

 .מילולית קרקעמערכת יעודי  

 מערכת רישוי ופיקוח. 

 ., בפסקי דין וכיוב'היטליםבאגרות חבויות במערכת ניהול  

 .Office cel, Outlook)x(Word, Eסביבת  

 .דואר אלקטרוני )פנימי וחיצוני( 

  מערכת הגביה 

 (מועצהאתר הנדסי )לפי הרשאות שתקבע ה 

 .המועצה והועדה יאתררשת האינטרנט ו/או  

 

 מתוכנןקשר עתידי 

 מערכת תביעות / משפטית. 

 .מערכת ניהול נכסי המועצה  

 .מערכת ניהול השטחים החקלאיים  

 כל מערכת שיווצר צורך לקשר בינה לבין מערכת זו במהלך ההתקשרות. 

 

 .היטליםבאגרות חבויות במערכת ניהול  0.18.6

 

 קשר מיידי

 .וישום יעודי קרקע מרחבי GISמערכת  

 מערכת יעודי קרקע מילולית. 

 מערכת רישוי ופיקוח. 

 מעקב תב"ע. 

 .Office cel, Outlook)x(Word, Eסביבת  

 .דואר אלקטרוני )פנימי וחיצוני( 

  מערכת הגביה 

 (מועצהאתר הנדסי )לפי הרשאות שתקבע ה 

 .המועצה והועדה יאתררשת האינטרנט ו/או  
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   16עמוד  מנהלה - 0פרק   11/2022מכרז מספר: 
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 קשר עתידי מתוכנן

 מערכת תביעות / משפטית. 

 מערכת ניהול נכסי המועצה  

 מערכת ניהול השטחים החקלאיים  

 כל מערכת שיווצר צורך לקשר בינה לבין מערכת זו במהלך ההתקשרות. 
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 (I)כללי  .1

 

 הבהקים 1.0

 

 תושבי הישובים, מזכירויות הישובים לסוגיהם,, נמנים מועצהעל צרכני השרות של ה

 ממשלתיים ואחרים.יזמים, גופים 

 

 נחלקת למישורים העיקריים הבאים: מועצההועדה בפעילות ה

  .ניהול כל המידע הנוגע לתכנון בתחום מרחב התכנון (1

 .ייזום ו/או אישור תוכניות (2

 .רישוי בניה (3

  .פיקוח על הבניה / אכיפת חוק התכנון והבניה (4

 .חיוב וגביה של אגרות והיטלים (5

 רישוי עסקים וכיוב'. , כהעברת זכויות,שרות ללקוחות (6

 

 תהליכים עיקריים –מישור ניהול המידע  (1)

 במישור ניהול המידע מתקיימים, בין השאר, התהליכים הבאים:

  .ניהול ארכיון תוכניות (1

  .ניהול ארכיון תיקי בניה ובקשות (2

 .ניהול ותיעוד תהליכי התכנון (3

 .ניהול ותיעוד תהליכי רישוי הבניה (4

  .הפיקוח על הבניהניהול ותיעוד פעילויות  (5

 .ניהול ותיעוד תהליכי ההשבחה (6

 

 תהליכים עיקריים –מישור ייזום ו/או אישור תוכניות  (2)

 במישור התכנון מתקיימים, בין השאר, התהליכים הבאים:

  .איתור / קבלת צרכים (1

  .ייזום והנחיית תוכניות מתאר / בניין עיר (2

 תוכניות בניין עיר מתכננים בהכנת יזמים / מזכירויות ישובים / הנחיית  (3

  .)סמכות מקומית( מועצהביצוע תהליך אישור תוכניות ברמת ה (4

  .ליווי / מעקב תהליך אישור תוכניות במוסדות תכנון חיצוניים )סמכויות גבוהות( (5

 .תהליך, הנחייה ובקרת ביצוע המתחייב  מהיוזמים / מתכנניםעדכון המעורבים ב (6
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 תהליכים – מישור פיקוח ואכיפת חוק התכנון והבניה (0)

 במישור הפיקוח מתקיימים, בין השאר, התהליכים הבאים:

  .של עבירות על החוק איתור יזום (1

  .נקיטת פעולות למניעת עבירות על חוק התכנון והבניה (2

 .פיקוח על הבניה במסגרת תהליך הרישוי (3

  טיפול בתלונות תושבים. (4

  .נקיטת פעולות לעצירת עבירות בניה (0

 

 תהליכים –מישור רישוי הבניה  (0)

 במישור רישוי הבניה מתקיימים, בין השאר, התהליכים הבאים:

 מסירת מידע למתעניין (1

 על פי דין מידע תכנוניל טיפול בבקשה (2

 להיתר קליטת בקשה (3

 להיתרבדיקת בקשה  (4

 דרישת הבהרות ו/או השלמות (5

 לועדה המוסמכתגיבוש המלצה  (6

 בועדה המוסמכתהעברת הבקשה לסדר היום  (7

 בבקשה הועדהדיון  (8

 על מתן היתר / סירוב הועדההחלטת  (9

 על תנאים למתן ההיתר הועדההחלטת  (10

 והחלטותיה הועדההכנת פרוטוקול דיוני  (11

 הועדההפצת החלטות  (12

 השלמת תיקונים נדרשים למתן היתרבדיקת  (13

 ונספחיםתנאים הכנת טופס היתר  (14

 ותנאיו היתרה חתימה עללפני והטפסים בדיקת הבקשה  (15

 חיוב באגרות ובהיטל השבחה (16

 והיטל השבחה גביית אגרות (17

 מתן היתר (18

 פיקוח על הבניה (19

 ניהול תביעות משפטיות (20

 )לבניינים חדשים( 4גמר בניה / טופס  (21
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 תהליכים – חיוב וגביה של אגרות והיטלים (0)

 הבאים: מתקיימים, בין השאר, התהליכים חיוב וגביה של אגרות והיטליםבמישור 

 מסירת מידע למתעניין (1

 )בקשה להיתר, העברת זכויות, רישום משכנתה(. והיטליםאיתור תנאי חבות באגרות  (2

 חישוב שיעור אגרות  (3

 )שומה( מועצהטיפול בקבלת ערך חבות בהיטלים מטעם ה (4

 מועצהטיפול בקבלת ערך חבות סופי בהיטלים ככל שקיים ערעור על ערך חבות ה (5

 )שומה מוסכמת / מכרעת(

 חיוב באגרות ובהיטלים (6

 חיוב בפס"ד / קנסות (7

 , פס"ד וקנסות.ההיטלים ,גביה של האגרותמעקב  (8

 

 תהליכים –מישור השרות ללקוחות  (0)

 במישור השרות ללקוחות ולצרכנים מתקיימים, בין השאר, התהליכים הבאים:

 איתור ומסירת / מכירת מידע למתעניינים (1

 איתור ומסירת / מכירת מידע תכנוני למתכננים / רישוי בניה (2

 הפקעות, תשריטי חלוקה –על פי תוכניות קנייניות זכויות / הסדרת מימוש  (3

 מתן היתרים לביצוע חפירות (4

 בחינת כשירות למתן רשיון עסק (5

 

המבוקשים במכרז זה מהווים בסיס לתפקוד  GIS –איסוף הנתונים, מערכות המידע וה 

 , כאמור לעיל.והועדה מועצהה

 

 .גורמי הקשר  1.1

 

 בשלב המכרז 1.1.1

 

 למציעים, בכל הקשור למכרז:  מועצהבין הבשלב המכרז יהיו גורמי הקשר 

 מועצהמהנדסת ה (1

 מנהלת אגף מידע ותקשוב (2

 מועצהיועץ ה (3
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 במהלך תקופת ההתקשרות.  1.1.2

 

 לזוכה: מועצהבמהלך תקופת ההתקשרות יהיו גורמי הקשר בין ה

  מועצהמהנדסת ה (1

 מנהלת אגף מידע ותקשוב (2

 והועדה מועצהה יצוות (3

 מועצהיועץ ה (4

 

 ויעדים מטרות 1.2

 

 מועצההחזון  1.2.1

 .מועצהחזון ה (1)

כפי שבאים לידי ביטוי  ,, בתחום ניהול המידעהמועצה האזורית מטה יהודהעיקרי חזון 

בתחום גם בתוכנית האב שערכה המועצה להספקת שרותים בעידן הדיגיטאלי לרבות 

 המידע הגיאוגרפי הם: 

הם, לרבות כל תהליכי התכנון, רישוי הבניה והפיקוח על הבניה על כל היבטיהם והשלכותי

 ת המידע.והשבחה, אגרות, היטלים וכיוב' ינוהלו באמצעות מערכמסירת מידע, 

, לרבות התכנון, רישוי הבניה והפיקוח על הבניה, מסירת / מועצהכל תחומי פעילות ה

 מכירת מידע וכיוב' ינוהלו, ככל הניתן, ללא צורך בשימוש במסמכי נייר 

“Paper Free system”. 

כל נתון שיוזן למערכת המידע, על ידי הגורם המוסמך לכך, ישמש את כל מרכיבי 

 המערכת המשתמשים והשימושים הנדרשים לו. 

, יעמדו מידע זמין מועצהלרשות כל צרכן מידע, פנימי או חיצוני, בכל תחומי פעילות ה

 .על פי הרשאות גישהעדכני ונגיש 

 (.ים דיגיטליים נפוצים ונגישיםבאמצעבין )בין אם באמצעות חיבור ישיר למערכת או 

ככל הניתן עדכון  נהשתאפשר אלהה כינתהי מועצהלרשות ה נהת המידע שתעמודומערכ

 ללא תלות בספק חיצוני. ןהמידע שבה

להתאמת השרותים לעידן ה מנוף נתהוו מועצהלרשות ה נהת המידע שתעמודומערכ

, ככל הניתן, ללקוחות וצרכני נהלשיפור השרות לצרכני שרותיה ותאפשרהדיגיטאלי, 

 יםבאמצעבכל עת מכל מקום נגישות לשרותיה ו/או למידע המנוהל בה  מועצהשרותי ה

  )מבלי שידרשו להגיע למשרדיה(. דיגיטליים

רואה ברכישת השרותים מושאי מכרז זה נדבך במימוש תוכנית האב שערכה המועצה 

 .להערכות המועצה להספקת שרותים בעידן הדיגיטלי
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 :מועצהבמסגרת חזונה נערכת ה

 ת המידע המילולית והגיאוגרפית ואת מערכ לשדרגGIS ת לניהול תהליכי העבודה והקיימ

 הןבמערכת חדשנית שתאפשר  ולניהול המידע לסוגיו המשמש אותהובועדה  מועצהב

את וכן  מתמידים של הספקתם,יעול נגישות מירבית לשרותיה הן את זמינותם, הן שיפור וי

 ארכוב המידע בה.

 ינו לקליטה, על פי המהות, למערכת ניהול המידע לאתר את כל המידע החסר לה ולהכ

 (. GISהמילולי, הסרוק והגיאוגרפי ) 

  את המידע המשמש  , לחברות ולגופי הסמך של המועצהבתחומה הישוביםלהעמיד לרשות

, הן באמצעות נגישות משתמשים למערכותיה והן באמצעות יצירת םאותה ונדרש לה

 בתחומים השונים. אותםין אלו המשמשות ממשקים בין המערכות המשמשות אותה לב

 שיאפשר גישה מרחוק למידע וליישומונים באופן ת לאתר אינטרנט ולקשר את המערכ

שיוחלט לפתוח לכלל הציבור ו/או לבעלי הרשאות, בתמורה או שלא בתמורה, להעברת 

 .ולצריכה / להספקה של שרותים מקוונים ככל הניתן וממנה מועצהמידע ממוען אל ה

  לקשר בין המערכות המשמשות אותה לבין מערכות חיצוניות המנהלות שלבים בתהליכי

יוזן  מועצהעבודתה כנדרש ממנה לפי כל דין או נוהל ובאופן שכל נתון המוזן בהן ונדרש ל

 באופן אוטומטי. מועצהבמערכות ה

 

, תאמותלניהול המידע לסוגיו להיות מו מועצהלאור האמור לעיל, על המערכות המוצעות ל

 מראש למימוש שלב זה ללא צורך בשינויים בהן. ככל הניתן

 

 

 מטרות  1.2.2

 

 )איסוף וקליטת המידע( הפרויקט מטרות (1)

 הועדה ,המועצהוקליטת הנתונים היא להעמיד לרשות העדכני  מטרת איסוף המידע

לתפקודן  םאת כל המידע הזמין, בכל המקורות אודות כל הנדרש להוצרכני שרותיהם 

 על פי מכרז זה.ולהספקת שרותיהן 

 מערכות המידע מטרות (2)

לסוגיהם ו/או ו/או יישומי המחשב  גיאוגרפיהגראפי והמילולי, המטרת מערכות המידע 

להוות תשתית להנגשה של כלל שרותי היא אתרי האינטרנט והיישומונים לסוגיהם 

לניהול יעיל  כליוהועדה  מועצהלהעמיד לרשות הוהועדה לצרכני שרותיהם וכן  מועצהה

 .הנדרשים לשם כךתהליכי העבודה המידע ושל 

 יעדים 1.2.0
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 יעדי הפרוייקט (1)

 

 יעדי איסוף והתאמת הנתונים הם:

את כל המידע ו/או התיעוד הנדרשים לה בכל תחומי פעילותה  הועדהלהעמיד לרשות  (1

 המקצועיים, בהתאם לחוקים ולתקנות החלים עליה וכמפורט במכרז זה.

תכנון, בכל הקשור לאת כל המידע ו/או התיעוד הנדרשים לה  המועצהלהעמיד לרשות  (2

 ,נכסיהל תכנון ואחזקת התשתיות לסוגיהן,לפיקוח על הבניה, להבניה,  רישויל

 ה, לתושביה, לפעילויות יחידותיה, לפעילות הכלכלית בתחומהמתקנים שבאחריותל

ליה וכמפורט בהתאם לחוקים ולתקנות החלים עוכן לכל תחום שידרש לה וזאת 

 במכרז זה.

האמור לעיל חל על כל התוכניות ו/או התיקים / בקשות הקיימים ו/או שייווצרו  (3

 עד תום התהליך, אלא אם כן קבע המנהל אחרת. ועדה/  מועצהל

 

 יעדי מערכת המידע ויישומי המחשב. (2)

  

 יעדי מערכות המידע המילולי, הגראפי, הגיאוגרפי ויישומי המחשב הם:

כלי ממוחשב לתיעוד, אחזור כל המידע ו/או התיעוד הנדרשים  מועצההות להעמיד לרש (1

 ,תכנון הבניה, רישוי הבניה, הפיקוח על הבניה מיבתחובכלל ולה בכל תחומי פעילותה 

רישוי עסקים, הפיתוח,  ,ניהול הנכסים והתשתיות, ובפס"ד היטליםבאגרות בחיוב 

בהתאם בפרט וזאת  לתושב והבטחוןהתיירות, החקלאות, הגביה, החינוך, השרות 

 .לחוקים ולתקנות החלים עליה וכמפורט במכרז זה

ו/או  על ידה המבוצעים תהליכי העבודה  לניהולכלי ממוחשב  המועצהלהעמיד לרשות  (2

בכלל ובתחומי תכנון הבניה, רישוי בכל תחומי פעילותה המידע אודותיהם וזאת 

 ניהול הנכסים והתשתיות,, יטלים ובפס"דהבניה, הפיקוח על הבניה, חיוב באגרות בה

 רישוי עסקים, הפיתוח, התיירות, החקלאות, הגביה, החינוך, השרות לתושב והבטחון

 .בהתאם לחוקים ולתקנות החלים עליה וכמפורט במכרז זהבפרט וזאת 

זמין ונגיש לצריכה של שרותים כלי והועדה  מועצההצרכני שרותי להעמיד לרשות  (3

בתחום תכנון הבניה, רישוי  ןבכל תחומי פעילות ןתהליכי טיפולאודות מידע לצפייה בו

, בהתאם לחוקים ולתקנות החלים הבניה, הפיקוח על הבניה והחיוב באגרות והיטלים

 עליה וכמפורט במכרז זה.

 בעיות. 1.0

 

 בעיות שהפרויקט אמור לפתור. 1.3.1

 , בין היתר:מועצההפרוייקט אמור להעמיד לרשות ה
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 לביצוע יעיל של עבודתה. מועצההזמין בכל המקורות, אודות כל הנדרש לאת כל המידע,  (1

 .וערוך לקליטה במערכות מידעעדכני  ,זמין, נגישמרחבי הוגרפי המילולי, המידע את כל ה (2

ושל תהליכי העבודה המבוצעים בהם תיקי הבניה והפיקוח נתוני ומסמכי המקור של את כל  (3

 .מועצהתקנות וצרכי תפקוד הותואם את דרישות החוק, ה, עדכני מלא

ושל תהליכי העבודה המבוצעים תוכניות הבניה לסוגיהן את כל נתוני ומסמכי המקור של  (4

 .מועצהותואם את דרישות החוק, התקנות וצרכי תפקוד ה , עדכנימלאבהם 

העסקים, בתחומי התכנון, הרישוי, הפיקוח, רישוי  מועצהכלי לניהול תהליכי עבודת ה (5

 , התביעות, החיוב באגרות, היטלים ופס"ד וגבייתם. העברת הזכויות

 

 בעיות שמערכת המידע ו/או יישומי המחשב אמורים לפתור.  1.3.2

 , בין היתר:מועצהמערכת המידע וישומי המחשב אמורים להעמיד לרשות ה

 את כל המידע, הנדרש לה לביצוע כל פעולותיה כשהוא זמין במערכות המידע.  (1

המידע הזמין במערכת אודות כל הנדרש לה לביצוע פעולותיה בכל כלי לאיתור מיידי של כל  (2

 תחומי פעילותה.

 .מועצההצוות של הנתונים הנדרשים לתיעוד על ידי בהקלדה כלי מהיר ואינטואיטיבי לקליטה  (3

כלי מהיר ואינטואיטיבי לסריקה וקישור של מסמכי מקור ולקישור קבצי סריקת מסמכי  (4

 .מועצההמקור ממקור אחר על ידי צוות 

 .מועצהכלי לניהול תהליכי הטיפול בהיבטים השונים של פעילות ה (5

לפונים ולרשויות וקבלת  כלי להפקת מידע בחתכים לצורך ביצוע פעולותיה, מסירת מידע (6

 החלטות.

 הבניה, רישוי ,כלי להפקת כל הטפסים, המסמכים והתוכניות הנדרשים לניהול התכנון (7

 .והיטליםעל הבניה, החיוב באגרות הפיקוח 

בצורך להגעתם  תוך צמצום ניכר כניהרלצכלי להספקה מהירה, אמינה ויעילה של שרותים  (8

 לקבלתם.  מועצהל

 

 השתלבות ביעדי הארגון  1.0

כמפורט בחזון ובמסמכי מכרז  מתבטאים במענה על ציפיותיהן מועצההמרכזים של ה יעדיה

 זה.
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 (I)י ש ו ם  .2

 

 הבהקים  -כללי   2.0

 

 מרכיבים:סוגי מידע לפי מכרז זה נחלקים לשני  מתן שרותי 2.0.1

אימות, עריכה / התאמה הסבה, מרכיב הטיפול במידע לרבות איתור,  (1 2.0.1.1

 GISלקליטה מילולית ו/או גראפית )סריקה ( ו/או גיאוגרפית במערכת מידע / 

 . ו/או קישור לשדות המערכות המתאימים ו/או טיוב המידע בהן

 כאמור "הפרויקט"(.כל האמור לעיל ולהלן יהא )

בכל , הועדההמצוי והמשמש את  המידעסוגי הפרוייקט הנדרש הינו לכלל  (2

שומר  המזמיןאם כי  תהליכי העבודה המבוצעים בה ובכל תחומי אחריותה 

 .(M) את הזכות להזמין את ביצועו בשלבים ו/או חלקים ממנו ולעצמ

די הקרקע וזכויות הבניה ותוכניות בניין עיר בכל הקשור למידע אודות יעו (3

 .( לעיל1בס"ק )לסוגיהן תהא תכולת הפרויקט כאמור 

בכל הקשור למידע אודות רישוי בניה, פיקוח על הבניה / תביעות, רישוי  (4

עסקים, העברת זכויות  וכן אודות חבויות לסוגיהן יכלול הפרויקט הסבת 

מסמכים סרוקים ומקושרים( הנתונים המילוליים והגרפיים )לרבות 

ת תוך התאמתם לקליטה במקומות המיועדים לכך ות הקיימומהמערכ

 (M) נהת שתבחרובמערכ

סריקת ארכיב של  פרויקטבמקביל למכרז זה  מבצעתמובהר בזאת כי המועצה 

רישוי הבניה, קישור מסמכי התיקים / בקשות למערכת רישוי ופיקוח והשבחה 

 מערכות.שות לסוגיהם בוהבק לטיוב נתוני התיקים 

"מערכות המידע" לרבות מערכות מידע מילולי,  - מרכיב כלי ניהול המידע 2.0.1.2

  "(.מערכת המידע, )להלן כאמור "(GIS)גראפי וגיאוגרפי 

 

 .ולועדה מועצהל ,הפרוייקט יכלול איתור כל המידע הנדרש, על פי העניין 2.0.2

 

ואינו עולה בקנה אחד עם ידני , בתחומי התכנון, הקייםהגרפי המידע רוב  תיוק 2.0.3

 .מועצההדרישות וצרכי ה

 
וגיאוגרפי  , גרפימילולי מידע מועצההעל הפרוייקט להעמיד, על פי העניין, לרשות  2.0.4

וכן  , על פי הדרישות, של תשריטים ותוכניותומקושר סרוק ארכיון , מלא ועדכני

 בהמשך, כאמור נהת המידע שתסופקובסיס נתונים ממוחשב שינוהל באמצעות מערכ

 .ולפי כל דין
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שאינה ניהול המידע המילולי למערכת מידע ייעודית כיום עומדת  מועצהלרשות ה 2.0.5

 . הקיימתהגיאוגרפי ממושקת למערכת לניהול המידע 

 

ובצורך בשימוש במספר מערכות עבודה ידנית מרכיב ה"מצב הקיים" מתאפיין, לכן, ב 2.0.6

 וייעולו.להוות מנוף למחשובו המוצעת ועל המערכת  מידע 

 

את כל  מועצהת המידע ויישומי המחשב הנדרשים יעמידו לרשות הוהפרוייקט, מערכ 2.0.7

 הכלים הנדרשים לה בסדר הפעולות המצופה הבא:

  

 מצפה כי סדר הפעולות במתן השרות, יהיה כדלקמן: מועצהה

 .הכנת והסבת הנתונים במערכת הקיימת לקליטה במערכת המוצעת 

 לשימוש במידע הקיים לסוגיו. GISמי מידע ויישוהת והספקת מערכ 

 התקנת המערכת 

 ביצוע מבחני קבלה 

 הדרכת המשתמשים. 

 תמיכה במשתמשים בתהליך ההטמעה והעבודה השוטפת עם המידע הקיים. 

 ובמקורות חיצוניים. מועצהאיתור הנתונים החסרים לסוגיהם הזמינים ב 

בישומים הכנת והתאמת הנתונים שאותרו לקליטה במערכת המידע ו/או  

 משלימים.

 התקנת ישומים משלימים )שאינם קיימים במערכת הנוכחית( 

 המוצעים. GIS -קליטת הנתונים העדכניים במערכת המידע וביישומי ה  

 הדרכת המשתמשים. 

 תמיכה במשתמשים בתהליך ההטמעה והעבודה השוטפת. 
 

 (M)תוכנית פעולה  2.0.8

 

 כולל: מועצהלהמציע יצרף להצעתו תוכנית פעולה לביצוע השרותים 

 

 שלבים 

 פעולות בכל שלב 

 תפוקות כל שלב 

 גורם אחראי מטעמו לביצוע כל שלב 

 לוח זמנים לביצוע כל שלב 
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מחשב חשיבות רבה במערכת, שכן, היא מיועדת להפעלה על ידי -לממשקי אדם 2.0.9

 משתמשים מרקעים שונים.

 

 לאור האמור לעיל, תוקנה חשיבות רבה ל"פשטות תפעול" המערכת.

  

לנגישות למידע המנוהל במערכות שונות חשיבות רבה שכן הוא מיועד לשמש מגוון  2.0.10

 .הישוביםוהן של  מועצהרחב של צרכים הן של ה

 

לאפשרויות ולזמינות הממשקים בין לאור האמור לעיל, תוקנה חשיבות רבה 

 .מועצהההמערכות המוצעות לבין מערכות חיצוניות המשמשות את 

 

 ישום אופי ומצב כללי של הי 2.1

 

 .(M)מערכת המידע  אופי 2.1.1

  

ת לניהול ו, הייעודיתות קיימומערכה ינ, תהין, על כל מרכיביהתות המוצעוהמערכ

 , על פי מכרז זה.מועצההלסוגיו בארגונים הדומים במהות פעילותם לפעילות  המידע

 

כל אחת בתחומה וכולן גם , ותהעונ תות קיימומערכ ינהת תהיות המוצעוהמערכ

 , על פי מכרז זה.מועצההעל כל צרכי פונקציונאלית יחד, 

 

, בקלות יחסית ןשניתן יהיה להתאימ תות קיימומערכ ינהת תהיות המוצעוהמערכ

, על פי מועצהלובלו"ז סביר, הן לצרכים הפונקציונאליים והן לאופן התפעול הנדרש 

 .במהלך כל תקופת ההתקשרות לפי מכרז זהמכרז זה, 

 

 (M)אילוצים כלליים  2.1.2

 

מערכת המוצעת ו/או השינויים המוצעים בה על כל על המציע לתאר את אופן מענה 

 האילוצים.
 

 להלן אילוצים ומגבלות יישומיים כלליים המשפיעים על אופיה הכללי של המערכת.

ניהול כל המידע הנדרש לשימוש כלל המשתמשים ככל  נהת תאפשרוהמערכ (1

 הניתן, באמצעות בסיס נתונים מרכזי.

"ימשוך" ו/או ישתמש כל משתמש בנתונים הרלבנטיים  המרכזינתונים המבסיס  (2

 לצרכיו.
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בכל מקרה של בזור המידע בין בסיסי נתונים שונים ינוהל המידע באופן שיהיה  (3

שקוף למשתמש והוא יוכל להגיע אליו מכל מערכת מוצעת ללא תלות במיקום 

 ניהולו.

נתון שהוזן באחת מהן ונדרש המערכות ו/או הממשקים ביניהן יבטיחו כי  (4

לאחרות יוזן פעם אחת בלבד. )לא תדרשנה הזנה חוזרת או העתקה של נתון 

 שהוזן במערכת אחת למערכת אחרת כדי להשלים את המידע המנוהל בה(.

כל מערכת ו/או ישום מחשב שיוצע יכלול או יאפשר יצירת ממשק בינו לבין  (5

, כמפורט במכרז זה ישוביםאו לו/ מועצההמערכות בהן מנוהל מידע הנדרש ל

 מעת לעת במהלך ההתקשרות. מועצההוכפי שידרש על ידי 

לכל המורשים לכך, לבצע שאילתות על כל מידע המצוי  ,נהת תאפשרוהמערכ (6

 בבסיס הנתונים המשותף ו/או בבסיס נתונים מבוזר.

 הפקת טפסים, דוחות ותכתובת באמצעות מעבד התמלילים נהת תאפשרוהמערכ (7

2013Word   2013 והגיליון האלקטרוניומעלהcel xE  המותקנים בעמדת ומעלה

 .PDFהמשתמש וכן בפורמטים גנריים דוגמת 

 ומעלה. Windows 7בסביבות משתמש החל מגרסת  נהת תפעלוהמערכ (8

בכל גרסאות מערכות ההפעלה של התחנות והשרתים  כנהת תתמווהמערכ (9

, ככל שתצאנה, למשך (2013)כיום  העדכניות ביותר Office –וגרסאות חבילת ה 

  כך תקופת ההתקשרות.

האתר ההנדסי יכלול אופציה לתשלום באמצעותו לפחות עבור בקשת מידע  (10

תכנוני ובקשה להעברת זכויות. למען הסר ספק מובהר בזאת שאין בדרישה זו 

 להזמין את שרותי התשלום מספק המערכת(. מועצהכדי לחייב את ה

אופציה לממשק לשרות תשלומים אינטרנטי באמצעות האתר ההנדסי יכלול  (11

החברה לאוטומציה, חברת התשלומים של  יאתר תשלומים של צד ג' )כגון אתר

 (.מילגם וכיוב'

 ביצוע תשלומים באמצעות אתר האינטרנט נהתאפשרהמילוליות ת והמערכ (12

 .שלהם ובקרת גביה

בעל קשר ל ללאקליטת תשלום והאתר ההנדסי יאפשרו המילוליות ת והמערכ (13

יעים פשכבר מווככל שהמשלם אינו נמנה על בעלי העניין / בתיק  עניין בבקשה

כבעל עניין בבקשה / מעצם ביצוע התשלום אוטומטית הוא יפתח במערכות 

 . "משלם"בתיק ברמת 

חילול חיובים לתשלום בבנקים לרבות בנק  נהתאפשר המילוליות תוהמערכ (14

 הדואר.
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בקרת גביה של תשלומים חד פעמיים ומעותדים  נהתאפשר המילוליות תוהמערכ (15

,  )כיום מג"ע מבית החברה לאוטומציה( למערכת הגביהדו כיווני מלא בממשק 

 .ביטול עסקאותבכל הקשור לחיוב, לגביה, ול

גישה מרחוק לפי הרשאות לממלאי תפקידים  נהתאפשר המילוליות תוהמערכ (16

  קעין.כגון תובע ושמאי מקר מועצהשמושבם הקבוע אינו ב

למשתמשי המערכות המילוליות לסוגיהן תהא אפשרות לקבל מידע אודות תיק  (17

בניין גם לפי חלקות היסטוריות או עדכניות גם אם אינן מעודכנות בהן על בסיס 

 .GIS –"הסטוריה של חלקות", ככל שנתונים אלו יוזנו למערכת ה 

עיר על פי סעיף תאפשר ניהול תהליך אישור תוכניות בניין מעקב תב"ע מערכת  (18

לחוק התכנון והבניה בהתאם לסוג התוכנית ולסמכויות  101א' לאחר תיקון  62

 .xCheck Bo –מבוססת תבניות וסימון ב  מועצהה

ככל  מועצהתאפשר הפקת היתר במהות על פי החלטת הרישוי הבניה מערכת  (19

 שהיא שונה ממהות הבקשה המקורית.

אוטומטית של טיוטת נוסחי פרסום הפקה  נהתאפשר המילוליות תוהמערכ (20

 .)תאפשר התאמות על פי הרשאות(

 תקינות על קליטת מספר תעודת זהות .בקרת  והאתר ההנדסי יבצעות והמערכ (21

 מספר  ח. פ.בקרת תקינות על קליטת  והאתר ההנדסי יבצעו תוהמערכ (22

לתיק הן קישור בר  "תיק תביעת פיצוייםפתיחת וניהול של "המערכת תאפשר  (23

 לתיק התוכנית.הן הבניין, ו

 תבקשה לאישורי העברת זכויות בר של ה וניהולמערכת הרישוי תאפשר פתיח (24

קישור לתיק הבניין נשוא הבקשה. תהליך ההסבה לגרסת המערכת המוצעת 

 והקישור כנדרש לעיל. הסבת הבקשות לכךיכלול 

 מערכת הרישוי תאפשר פתיחה וניהול של בקשה לאישורי רשיון עסק ברת (25

קישור לתיק הבניין נשוא הבקשה. תהליך ההסבה לגרסת המערכת המוצעת 

 .יכלול הסבת הבקשות לכך והקישור כנדרש לעיל

המערכת תאפשר קישור ערבות בנקאית לתיק פיקוח בין אם הוא קשור לבקשה  (26

 ובין אם רק לתיק הבניין. 

ברמת בעת פתיחת בקשה למידע  / להיתר המערכת תתריע על קיום תיק פיקוח  (27

 בעל עניין בתיק הבניין / בבקשות קיימות / קודמות.

המערכת תאפשר, בעת פתיחת בקשה למידע / להיתר, ניתובם האוטומטי לגורם  (28

 על ידי המועצה.  שיוגדרו מאפייניםהמטפל בהם לפי 
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תכלול כלי לטיפול בתלונה כישות בפני עצמה ולניהול מובנה של מערכת הפיקוח  (29

יעוד ממצאיו ובהתאם לממצאים קישורו לתיק פיקוח שלבי תהליך בדיקתה ות

   לתיק הבניין.   תככל שיפתח כזה או השארתו כבדיקה מקושר

מערכת הפיקוח תאפשר ניהול "תיקי תביעות" מקושרים לבקשה ולתיק בניין   (30

לרבות שדות יעודיים לקליטת מספר תיק התביעה בבית המשפט, כלי ניהול 

תהליך הכנת תביעה לרבות  רשימות השלמות לתיק מבוססות תבניות וסימון 

 .  xCheck Bo –קבלת ההשלמות בהן ב 

תכלול כלי קליטת נתונים כספיים וביצועיים תיקי התביעות במערכת הפיקוח  (31

 של פסקי דין.

מערכת הפיקוח תכלול כלי מעקב אחר ביצוע פסקי דין ביצועיים )הריסה,  (32

 אטימה וכיוב'(.

וישום יעודי הקרקע יאפשרו יצירה וניהול של "שכבה אישית"  GIS –מערכת ה  (33

ברת שיתוף לכלל המשתמשים או לקבוצה מוגדרת מראש לפי מאפייני תפקיד 

ו/או הרשאות. יצירת השכבה תאפשר למשתמש יצירת פוליגונים וקווים או 

 .לכל ישות מידע מילולי קלוט לסמן בסמלים מספרייה קיימת ול

שום יעודי הקרקע יאפשרו ביצוע שאילתות מרחביות וי  GIS –מערכת ה  (34

ומילוליות אודות כל מידע המנוהל במערכות המילוליות )רישוי, פיקוח, מעקב 

 .תב"ע וחבויות( ברמת חלקה / מגרש בתוכנית

וישום יעודי הקרקע יאפשרו חילול שאילתות מרחביות   GIS –מערכת ה  (35

מילוליות )רישוי, פיקוח, מעקב ומילוליות אודות כל מידע המנוהל במערכות ה

לשימושו האישי וכן תב"ע וחבויות( ברמת חלקה / מגרש בתוכנית שמירתה 

 שיתוף של משתמשים אחרים בה.

ובאמצעותה  GIS –מערכת ה לצוות הועדה והמועצה לפחות תתאפשר גישה ל (36

באמצעות יישום מותאם לטלפון הממושקות אליה כל המערכות למידע המנוהל ב

 .(Tablet)/ מחשב לוח  (Smart Phone)חכם 

תומרנה לקליטה  GIS –כל שכבות המידע שתועלינה / תקלטנה במערכת ה  (37

המשמשות את   ArcGISדוגמת  GISבעמדות בעבודה באישיות בסביבת 

המועצה, לפי דרישתה וזאת על חשבון הקבלן כחלק בלתי נפרד מהשרותים 

 המסופקים על ידו. 
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 (M) אופי הפרוייקט 2.1.3

  

לסוגן והמדידות  , המפותהתוכניותהפרוייקט המוצע יכלול איתור כל המידע על כל 

וכן של כל תשריטי החלוקה וההפקעות בתחום טיפול  מועצההחלות בתחום תכנון ה

 .מועצהה

 

החלות בתחום ומפות לסוגן המציע יפעל לאתר, ככל הניתן קבצים של תוכניות 

 וגורמים סטטוטוריים. ועדי הישובים שמצויים אצל מתכננים, מועצהתכנון ה

 

ספק, על הזוכה יהיה לאתר קודם כל קבצי מידע של תוכניות לקליטה למען הסר 

במערכת ורק לאחר הוכחה שלא ניתן להשיג קבצים של תוכנית תאושר קליטתה 

 מעותק קשיח.

 

, עפ"י GIS –כל מידע, או מיפוי גיאוגרפי יקלט במערכות המידע המילוליות וה 

לדרישות חוק התכנון והבניה העניין, בהתאם לתקנות אגודת המודדים ו/או בהתאם 

ו/או בהתאם לכל דרישה סטטוטורית תקפה אחרת ובהעדרם ו/או בנוסף להם 

 ותהליכי העבודה הנהוגים בה. מועצהבהתאם לדרישות ה

 

את  1:1על הזוכה תחול האחריות לאמת כי קובץ תוכנית הנמסר לו לקליטה תואם 

כניות בהפקדה שיוחלט על / נדרשת לקליטה )לגבי תו גרסת התוכנית שקבלה תוקף

 קליטתן(.

 

על הזוכה תחלו האחריות להסב את כל הנתונים מהמערכות הקיימות לגרסת 

 המערכת המוצעת על ידו.

 

הסבת הנתונים מהמערכת הקיימת למערכת המוצעת תעשה באופן שכל הנתונים 

 הקיימים במערכת הקיימת יקלטו בישויות היעודיות להם במערכת המוצעת.

 

 (M)קליטה  אימות 2.1.4

  

, לרבות מפת רצף, תלווה באישור GIS –למערכת ה  או מפה כל קליטת תוכנית

חתום בחתימת מודד מוסמך כי ביקר את הקליטה וכי כל קווי התיחום של כל 

תוכנית )כגון: מגרשים, חלקות, גבולות וכיוב'( ממוקמים נכון מפה / האובייקטים ב

 במרחב. 
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 הפרוייקט תוצרי 2.1.5

 

 הפרוייקט המוצע יכללו:תוצרי 

  בסיס נתונים, מלא ומעודכן, קלוט במערכת המידע המוצעת לניהול המידע

 מילולי, הגראפי והגיאוגרפי.

 וה המילולי ת המידע )וכל המידע המילולי, הגראפי והגיאוגרפי הקלוט במערכ– 

GISמועצה( בדוק ומאפשר שימוש מלא ובטוח בו לצורכי פעילות ה.  

 חברותיה ו/או ו/או ב מועצהולי, הגראפי והגיאוגרפי, הזמין בכל המידע, המיל

 .נגיש לכל הנדרש לו באמצעות המערכות בישוביה ו/או בגופי הסמך שלה 

 



 11:57 16/06/2022 : לפרסוםגרסה 

 ולשרותים נוספים GISלמערכת ו/או מפרט למתן זכות שימוש במערכות לניהול ועדה לתכנון ולבניה, 
  המועצה האזורית מטה יהודה

 32עמוד  יישום -2פרק   11/2022מכרז מספר: 

 docx. 0.2מפרט גרסה  - GIS 2022 - ערכות הנדסיות ומטה יהודה מכרז מ\מפרט\מערכות הנדסיות 11-2022מטה יהודה מכרז \מכרזים\מטה יהודה\Q:\Dataאיתור: 

 , למועצה האזורית מטה יהודהכל הזכויות שמורות  ©

    , חדרה 10קומבה  – שרותי יעוץ ראשון וניהול -יאוןC נערך ע"י ֹעפר גורדון

 

 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 תיחום חיצוני -משתמשים ומערכות משיקות  2.2

 

 מידעובת ומשתמשי פנים במערכ 2.2.1

 

 יהיו:תפוקות הפרויקט בו תומערכבמשתמשי הפנים 

 

  מועצהב

  מועצהההועדה וצוות 

 

ממערך  משתמשים פוטנציאליים במערכת ו/או במידע המופק ממנה, המהווים חלק

 ממלאי התפקידים העוסקים, בין השאר בתחומים הבאים:, הם הבמועצ המידע

 הנדסה 

 תשתיות 

 תכנון 

 פיתוח 

 תיירות 

 בניה 

 רישוי עסקים 

 גביה 

 וב'.יוכ 

  

 מידעובת ובמערכחוץ משתמשי  2.2.2

 

 יהיו:תפוקות הפרויקט בו תומערכב חוץמשתמשי 

 

 לאתר אינטרנט: המלא  עם העלאת המידע

 מתעניינים 

 מבקשי היתרים 

 אנשי מקצוע בתחום התכנון והנדל"ן 

 יזמים 

 .'כיוב 

 סטטוטוריים. גופים 
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 מערכות מידע משיקות פנימיות בארגון 2.2.3

 

 הן: , בין השאר,המערכות הפנים ארגוניות המשיקות

  חבילתOffice cel, Power Point, Outlook) MS x(Word, E. 

 מועצההר האינטרנט של את 

 מערכת הגביה 

 מערכת המוקד 

 מערכת החרום והבטחון 

 ישומי ה- GIS 

 מערכת מימד 

 מערכת ההסעים של המועצה 

 . מועצהלמערכות מידע משיקות חיצוניות  2.2.4

 

 הן: , בין השאר,המשיקות החיצוניותהמערכות 

  מבא"תמערכת 

 מערכת רישוי זמין 

 

 תיחום פנימי -מרכיבים ופונקציות ראשיות  2.2.5

 

 תיאור כללי של מערכת המידע במלל 2.2.5.1

 

 המערכת המוצעת, על כלל מרכיביה תטפל בארבעה מרכיבים / ממשקים עיקריים.

תוכנית / תשריט, פעילות, מרכיב ניהול המידע המילולי אודות כל תיק, בקשה,  (1

 וכיוב'. , מבנה, נכס גוש / חלקה, פריט תשתית

מרכיב ניהול המידע הגיאוגרפי אודות כל תיק, בקשה, תוכנית / תשריט, גוש /  (2

 וכיוב'. , מבנה, נכסחלקה, פריט תשתית

מרכיב ניהול המידע הגראפי )סרוק( אודות כל תיק, בקשה, תוכנית / תשריט,  (3

 וכיוב'. , מבנה, נכסגוש / חלקה, פריט תשתית

 ./ תהליכי קבלת ההחלטות מועצהפעילויות המרכיב ניהול  (4

 .מועצהההכספית של פעילויות המרכיב ניהול  (5

 למערכות מידע האחרות. ממשקים (6
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 כללי. –המערכת  מאפייני 2.2.5.2

 

 המערכת המוצעת, על כלל מרכיביה תתאפיין במאפיינים העיקריים הבאים:

 המרכיבים והממשקים יהיו משולבים במערכת כיחידה מובנית אחת. (1

המשתמש יוכל לעבור מכל שדה במרכיב אחד לנתונים ו/או מידע משלימים  (2

 הנמצאים במרכיב אחר או במערכת הממושקת אליו.

 עדכון / הזנת נתון במרכיבי המערכת יידרש להתבצע פעם אחת בלבד. (3

 ממשק המשתמש יהיה אחיד, ככל הניתן, בכל מרכיבי המערכת. (4

כל הדוחות ו/או הטפסים  המערכת תאפשר ביצוע כל השאילתות / הפקת (5

המקצועיות בתחומי טיפול  לביצוע כל הפעילויות / למועצה מועצההנדרשים ל

 המערכת, כנדרש על פי מכרז זה.

המערכת תאפשר למשתמשי חוץ, לרבות הקהל הרחב לעיין במידע המנוהל  (6

במערכת, לאתר מידע המנוהל בה ולתשאלה, בהתאם להרשאות באמצעות 

 .רשת האינטרנט

 



 11:57 16/06/2022 : לפרסוםגרסה 

 ולשרותים נוספים GISלמערכת ו/או מפרט למתן זכות שימוש במערכות לניהול ועדה לתכנון ולבניה, 
  המועצה האזורית מטה יהודה

 35עמוד  יישום -2פרק   11/2022מכרז מספר: 

 docx. 0.2מפרט גרסה  - GIS 2022 - ערכות הנדסיות ומטה יהודה מכרז מ\מפרט\מערכות הנדסיות 11-2022מטה יהודה מכרז \מכרזים\מטה יהודה\Q:\Dataאיתור: 

 , למועצה האזורית מטה יהודהכל הזכויות שמורות  ©

    , חדרה 10קומבה  – שרותי יעוץ ראשון וניהול -יאוןC נערך ע"י ֹעפר גורדון

 

 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 כללי  - GIS –יישום ה  –מאפייני המערכת  2.2.6

 

יתבסס על סביבת פיתוח ייעודית למיפוי גיאוגרפי,  GIS –מצפה כי יישום ה  המזמין

 וכיוב'. ESRI, Autodesk דוגמת מוצרי

 

דורש כי המערכת לניהול תהליכי העבודה והמידע המילולי לסוגיו תהיה  המזמין

 ו.או תשולב בתוכ GIS –מקושרת ליישום ה 

 

כי צריכת המידע על ידי המשתמשים מהמערכת יתבצע באמצעות  ףמעדי המזמין

 דפדפן ולא תידרש התקנה מיוחדת של מרכיבי תוכנה ייעודיים בעמדות המשתמשים.

 

בהתקנה מקומית  GIS –פוסל שימוש במערכת המידע ו/או ביישומי ה  אינו המזמין

חיצוניים,  SaaSאו  ASPבמסגרת שרותי אך מעדיף את השרותים ככל הניתן 

 בהתאם לשיקולי יחס העלות תועלת.

 

יעביר  ASP  /SaaSבכל מקרה שבמסגרת ההתקשרות עם הקבלן ינתנו שרותי 

 עותק ,בחודש הראשון של הרבעון 0 –אחת לרבעון עד ל , למזמיןעל חשבונו הקבלן 

 בשרת הקבלן. המזמין השמוריםקבצי וכל נתוני של  עדכני

 

 בתקשורת או באמצעות מדיה צרובה לפי בחירת המזמין.ההעברה תעשה 

 

שידרש על בפורמט למזמין הנתונים, כאמור לעיל, יועבר ו עדכני של הקבציםעותק 

 ידו.

 

מהקבלן  לדרושמעבר לאמור לעיל ומבלי לפגוע בו, שמורה למזמין הזכות הבלעדית 

 הקבלן.מקבציו השמור בשרת או קובץ  מנתוניו כל נתון אליוכי יעביר 

 

היה ונדרש לעשות כן, יעביר הקבלן, על חשבונו, את הנתונים ו/או הקבצים 

על ידי  מועד שיתבקש לעשות זאתהימי עבודה מ 0בתוך וזאת  הנדרשים כאמור

  המנהל בכתב.

 

ההעברה תעשה, לפיח העניין, באמצעות הדוא"ל, בתקשורת או באמצעות מדיה 

 צרובה לפי בחירת המזמין.
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 הקבצים והנתונים, כאמור לעיל, יועבר למזמין בפורמט שידרש על ידו.עותק של 

 

המוצעים יהיה קיימים ומותאמים לעבודת  GIS -ת המידע והן יישומי ה והן מערכ

, המזמיןמקומות דוגמת ב ,הפועל ברצףולרשויות מקומיות ועדות לתכנון ולבניה 

 .כנדרש בתנאי הסף

 

בהתאם לרמת התאמתם  ווהיישומים המוצעים לבחן את מערכת המידע י המזמין

 א.וה ולצרכי
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 (M)עמידת המערכת / יישום מוצע בדרישות סטטוטוריות  2.2.7

 

 למזמיןו/או בסיס נתונים המוצעים בזאת  GISכל מערכת מילולית ו/או יישום 

אם לדרישות יאפשרו ניהול מלא של כל הנתונים הנדרשים לניהול כל נושא בהת

ולפי כל דין החל על המזמין ו/או על המידע המנוהל בהם  הגורמים הסטטוטוריים

ו/או על הגישה אליהם ו/או על תפוקותיהם )תשובות לשאילתות, דוחות, טפסים 

 .וכיוב'(

 

 בכל הנוגע לגופים סטטוטוריים, הכוונה היא לגופים כגון: 

בתחום התכנון  –התכנון  מזמיןמינהל התכנון / משרד ממשלתי משרד הפנים /  (1

 ורישוי הבניה. 

 בתחום התמרורים. -משרד התחבורה  (2

 בתחום הקנייני. -משרד המשפטים   (3

 –קעין משרד הבינוי והשיכון / משרד הפנים / חוק התכנון והבניה / המקר (4

 פיקוח ,)תכנון, רישוי בניה , התכנון והרישויבתחום המיפוי הפוטוגרמטרי

 (.חבויות

בכל הקשור לחוקי עזר החלים על תחומי המידע והתהליכים  -ומיות  רשויות מק (5

 המנוהלים באמצעות המערכות.

 וכיוב'. (6

 

ו/או  GIS, על כל מערכת מילולית ו/או יישום מעבר לאמור לעיל, ומבלי לפגוע בו

יאפשר ניהול מלא של כל הנתונים הנדרשים  מועצהבסיס נתונים המוצעים בזאת ל

 ולתהליכי העבודה הנהוגים בה. מועצהאם לדרישות הלניהול כל נושא בהת

 

 מובהר בזאת 

ת / יישומי ות המילוליוכי עצם הגשת הצעה מהווה את התחייבות המציע כי המערכ

 המוצעים על ידו עונים על הדרישות לעיל. GIS -ה 
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 (M)כללי  - GIS –יישום ה  –המערכת  תצורה עקרונית של 2.2.8

 

 תצורתה העקרונית של המערכת הנדרשת מומחשת בתרשים הבא:
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 (M) מאפיינים עיקריים –המוצע  GIS –יישום ה  –מערכת  2.2.9

 

מוצע יתאפיין, בין השאר במאפיינים העיקריים הבאים   GISכל מערכת או ישום 

 :ועדהול מועצההנדרשים ל

 המילולי, הגרפי והגיאוגרפי. המידעכל סוגי כלי לקליטת יכלול  (1)

 לניהול הישומים הנדרשים למזמין, כמפורט במכרז זה. םכלייכלול את כל ה (2)

למשתמשי פנים  )צפייה ותשאול חופשית ו/או מורשית( כלי להפצת המידעיכלול  (3)

 וחוץ באמצעות רשת האינטרנט.

הגראפי והגיאוגרפי אודות  ,המידע המילולילניהול המוצעים כל אחד מהכלים  (4)

 השרותים השונים, יאפשר:

 .ניהול כל שכבה נושאית )ברמת שרות כמוגדר במכרז זה( בפני עצמה .א

ניהול כל שכבה נושאית )ברמת שרות כמוגדר במכרז זה( על רקע שכבות  .ב

קע הזמינות במערכת לרבות המיפוי הפוטוגרמטרי, האורתופוטו,  הר

הקדסטר שכבת הרחובות ומספרי הבתים או שכבות נושאיות אחרות 

 קשורות.

 ( פרמטרים לפחות.5) מחמישהאיתור כל ישות בשכבה לפי אחד  .ג

 ככזו. התמקדות בישות המאותרת תוך הדגשתה באופן ברור .ד

הגראפי והגיאוגרפי אודות  ,המידע המילולילניהול המוצעים כל אחד מהכלים  (5)

 :יםמרחביודוחות לחילול שאילתות למשתמש כלים יכלול השרותים השונים, 
 

 .מתפריט מוגדר מראשדוחות  5 – ושאילתות  5לפחות  .א

לחילול שאילתות דינמיות במרחב המסומן על ידי המשתמש למשתמש כלי  .ב

 ברדיוס, מלבן או מצולע לפי קביעת המשתמש.

למשתמש המאפשר לו לערוך את סדר הופעת כותרות הנתונים בתשובות  כלי .ג

 המערכת לשאילתות הדינמיות והקבועות.

הגראפי והגיאוגרפי אודות  ,לניהול המידע המילוליהמוצעים כל אחד מהכלים  (6)

בין  ,ובדו"ח בשאילתה, חילול חיתוךללמשתמש  כלייכלול השרותים השונים, 

 .מיקום מרחבי או שרותקשורות לאותו נתונים בין כל השכבות ה

יכלול הגראפי והגיאוגרפי  ,לניהול המידע המילוליהמוצעים כל אחד מהכלים  (7)

כל ( תנאים לוגיים בחילול 3להתנות לפחות שלושה )המאפשר לו למשתמש כלי 

 .סוג שאילתא

יכלול הגראפי והגיאוגרפי  ,לניהול המידע המילוליהמוצעים כל אחד מהכלים  (8)

קבצים במגוון פורמטים  ,לכל ישות שיבחר ,לקשרהמאפשר לו תמש כלי למש

 לפי בחירתו. /Jpgxls/X, x(PDF, Doc ,)לרבות 
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יכלול הגראפי והגיאוגרפי  ,לניהול המידע המילוליהמוצעים כל אחד מהכלים  (9)

 כלי שיחווה למשתמש כי לישות מקושר קובץ.

י והגיאוגרפי אודות הגראפ ,לניהול המידע המילוליהמוצעים כל אחד מהכלים  (10)

יאפשר הפקת דו"ח / הדפסת תוצאות שאילתא למדפסת השרותים השונים, 

 .PDFמקומית ו/או לקובץ 

יכלול הגראפי והגיאוגרפי  ,לניהול המידע המילוליהמוצעים כל אחד מהכלים  (11)

 ,מועצההמערכת היעודית, שתעמוד לרשות השכבה נושאית לבין כל ממשק בין 

 . ו/או למערכות הקשורות לניהולואותו השרות לניהול 

למשתמש תתאפשר גישה לכל אחד מהכלים המוצעים לניהול המידע המילולי  (12)

 הגראפי והגיאוגרפי באמצעות ישומון לטלפון חכם / מחשב לוח.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי היה ויבחר המזמין בהצעת מציע שהכלים 

כוללים את כל האמור לעיל,  המוצעים על ידו, במועד הגשת הצעות למכרז, אינם

ממועד הזמנת  ימי עבודה 20הוא יפתח אותם, על חשבונו בלבד, וזאת בתוך 

 הישום על ידי המזמין. 

 

 (M) העברת המידע למזמין –המוצע  GIS –יישום ה  –מערכת  2.2.10

 

מוצע יכלול ישום המאפשר העברת העתק של כל נתוני   GISכל מערכת או ישום 

 לאחסנה בשרת או מחשב המקושר לרשת האינטרנט.המזמין המנוהלים בו 

 

לכל הפחות אחת לרבעון,  , כאמור לעיל,הקבלן יעביר לרשות המזמין את הנתונים

 ויעדכן את המזמין על ביצוע ההעברה. ביום העבודה הראשון של אותו הרבעון

 

מעבר ומבלי לפגוע באמור לעיל, יעביר הקבלן למזמין עותק של כל המידע או חלק 

 ממנו בתוך יום עבודה מקבלת דרישה ממנו לעשות כן. 

 

כל הפעולות הנדרשות לצורך העברת הנתונים, כאמור בסעיף זה תעשינה על חשבון 

 הקבלן בלבד.
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  תהליכים 2.0

 

 .כללי 2.3.1

 

 והמערכת יתאמו את התהליכים הנדרשים לביצוע על ידי המשתמשים. טהפרוייק

 

 .בועדהתהליכים המבוצעים  2.3.2

 

 נחלקת למישורים עיקריים הבאים: הועדהמהות פעילות 
 

 רישוי ופיקוח על הבניה  

   תכנון  

 שרותים נוספים 

 

 תהליכים – מישור פעילות הרישוי ופיקוח על הבניה (1)

 

על הבניה מתקיימים, בין השאר, התהליכים  במישור פעילות הרישוי ופיקוח

 הבאים:

 מסירת מידע למתעניין 

 מידע תכנוניל קליטת בקשה 

 בדיקת בקשה למידע תכנוני 

 )טיפול במענה לבקשה למידע תכנוני )מקומי ועל ידי גורמים מעורבים 

 להיתר קליטת בקשה 

  להיתרבדיקת בקשה 

 דרישת הבהרות ו/או השלמות 

  רישוי הבניהגיבוש המלצה לועדת 

 מועצההעברת הבקשה לסדר היום ב 

  בבקשה הועדהדיון 

 על מתן היתר / סירוב ועדההחלטת ה 

 על תנאים למתן ההיתר ועדההחלטת ה 

 והחלטותיה ועדההכנת פרוטוקול דיוני ה 

 ועדההפצת החלטות ה 

 השלמת תיקונים נדרשים למתן היתר 
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 הכנת טופס היתר ונספחים 

 בדיקת הבקשה לפני מתן היתר 

 גביית אגרות 

 מתן היתר 

  פיקוח על הבניה 

  לבניינים חדשים( 4גמר בניה / טופס( 

 מועצהמעבר לתהליך הפיקוח על הבניה על פי היתר, מבצע מערך הפיקוח ב 

 פיקוח יזום לאיתור עבירות בניה ללא היתר ואכיפת חוק התכנון והבניה.
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 תהליכים –מישור פעילות התכנון  (2)

 

 מתקיימים, בין השאר, התהליכים הבאים: במישור פעילות התכנון
 

 איתור צרכים 

 איתור מידע 

 מסירת מידע תכנוני 

 ייזום תוכנית 

 ליווי תכנון 

 )מעקב אחר אישור תוכנית )ע"פ התהליך הסטטוטורי 

 

 תהליכים – מישור השרותים הנוספים (3)
 

 במישור השרותים הנוספים מתקיימים, בין השאר, התהליכים הבאים:

 

 איחוד וחלוקה( תוכניות רישום( 

 )רישום זכויות )הפקעות 

 ורישום משכנתאות אישור העברת זכויות 

 רישוי עסקים 

 מידע מסירת  

 

 .בתחומי המידע המרחבי - תהליכים המבוצעים במועצה 2.3.3

 

 המועצה פיתוח 

 המועצה ניהול נכסי 

 ניהול התנועה במועצה 

 ניהול בטחון שוטף והערכות לחרום 

 ניהול ופיתוח תשתיות 

 גביהשרותי  

 שרותי חינוך 

 שרותי תברואה 

 שרותים נוספים 
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 תהליכים – פיתוח המועצהמישור פעילות  (1)

 

 מתקיימים, בין השאר, התהליכים הבאים: הפיתוחבמישור פעילות 

 איתור צרכים 

 איתור מידע 

 ייזום תוכנית 

 ליווי תכנון 

  הסטטוטורי(מעקב אחר אישור תוכנית )ע"פ התהליך 

 אחר ביצוע מעקב 

 

 תהליכים – נכסי המועצה ניהולמישור  (2)

 

 מתקיימים, בין השאר, התהליכים הבאים: המועצה נכסיניהול במישור 

 איתור נכסים 

 איתור מידע אודות הנכסים 

 ניהול המידע אודות הנכסים 

 הבטחת הזכויות בנכסים 

 ניהול השימוש בנכסים 

 איתור צרכים 

 הקצאת נכסים 

  הנכסיםמעמד מעקב אחר 

  מעקב אחר מצב הנכסים 

 מעקב אחר השימוש בנכסים 

 מעקב אחר הזכויות בנכסים 
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 תהליכים – ניהול התנועה במועצהמישור  (3)

 

 מתקיימים, בין השאר, התהליכים הבאים: ניהול התנועה במועצהבמישור 

 מעקב אחר צרכי התנועה 

  לצרכי התנועהאיתור פתרונות 

 ניהול ועדת התנועה 

 מעקב אחר החלטות ועדת תנועה 

 איתור כל התמרורים / סימוני הכבישים 

 תיעוד וניהול מצאי התמרורים / סימני הכבישים 

 התחבורה בכל התמרורים / סימוני הכבישים עדכון תוכנית 

 

 תהליכים – ניהול בטחון שוטף והערכות לחרום במועצהמישור  (4)

 

מתקיימים, בין השאר,  בטחון שוטף והערכות לחרום במועצהניהול במישור 

 התהליכים הבאים:

 להלן  איתור כל הנכסים, המתקנים והתשתיות המשמשים לצרכי בטחון וחרום(

 "האמצעים"( 

  לרבות אודות כל האמצעים , לצרכי בטחון וחרוםהנדרש איתור כל המידע

 מבנים. תוכניות

 חרום. תכנון הערכות לחירום / הצבת אמצעי 

 תכנון הערכות לפינוי אוכלוסיה 

 תוכנית הערכות לקליטת אוכלוסיה 

 .תוכנית פריסת ממצאי תפקידים בחרום 

 .כל מידע אחר הנדרש להערכות ולתפקוד ברגיעה ובחירום 
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 תהליכים – ניהול ופיתוח תשתיותמישור  (5)

 

 מתקיימים, בין השאר, התהליכים הבאים: ניהול ופיתוח תשתיותבמישור 

  תשתית השייכים לכל סוג המתקנים קווי ההולכה, האביזרים ואיתור כל 

  קווי ההולכה, האביזרים אודות כל המרחבי, הנדסי, טכני איתור כל המידע

 והמתקנים השייכים לכל סוג תשתית 

 אביזרים תיעוד כל המידע המרחבי, הנדסי, טכני אודות כל קווי ההולכה, ה

 והמתקנים השייכים לכל סוג תשתית 

  כל קווי ההולכה, האביזרים והמתקנים השייכים לכל סוג תשתית ניהול מצאי 

 .הנחיית גורמים מתכננים או מבצעים אודות חיבור לתשתיות 

 בדיקת ואישור בקשות לביצוע עבודות הקשורות בתשתיות או בסביבתן 

  י ההולכה, האביזרים והמתקנים כל קוועדכון שוטף של כל המידע אודות

 השייכים לכל סוג תשתית

  להספקת שרותים באמצעות התשתיותניתוח צרכי ההערכות 

  לפיתוח / שדרוג / החלפת תשתיותהכנת תוכניות 

 ליווי אישור תוכניות לפיתוח / שדרוג / החלפת תשתיות 

 לפיתוח / שדרוג / החלפת תשתיות בקשת היתרים לביצוע עבודות 

 ביצוע עבודות לפיתוח / שדרוג / החלפת תשתיות מעקב אחר 

 עדכני מרחבי, הנדסי, טכני אודות התשתיות שבוצעוד קבלת תיעו 

  (As Made) 

 

 תהליכים – ניהול שרותי גביהמישור  (6)

 

 מתקיימים, בין השאר, התהליכים הבאים: ניהול שרותי גביהבמישור 

 ביצוע מדידות שטחים וזיהוי שימושים 

  והשימושים בתשריטיםתיעוד המדידה 

  הבקשות להיתר בניהמעקב אחר 

 4טפסי  מעקב אחר מתן 

  בקשות למתן רשיון עסקמעקב אחר 

 מעקב אחר מתן אישורים לטאבו 

 תיעוד כל מוני המים 

 נתוני הנכסים והנישומים באופן שוטף כבסיס לחיוב עדכון 



 11:57 16/06/2022 : לפרסוםגרסה 

 ולשרותים נוספים GISלמערכת ו/או מפרט למתן זכות שימוש במערכות לניהול ועדה לתכנון ולבניה, 
  המועצה האזורית מטה יהודה

 47עמוד  יישום -2פרק   11/2022מכרז מספר: 

 docx. 0.2מפרט גרסה  - GIS 2022 - ערכות הנדסיות ומטה יהודה מכרז מ\מפרט\מערכות הנדסיות 11-2022מטה יהודה מכרז \מכרזים\מטה יהודה\Q:\Dataאיתור: 

 , למועצה האזורית מטה יהודהכל הזכויות שמורות  ©

    , חדרה 10קומבה  – שרותי יעוץ ראשון וניהול -יאוןC נערך ע"י ֹעפר גורדון

 

 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 תהליכים – רישוי עסקיםמישור  (7)

 

 מתקיימים, בין השאר, התהליכים הבאים: רישוי העסקיםבמישור 

 טיפול בבקשות לרשיון עסק 

 מעקב אחר תפקוד העסקים לפי הרשיונות שקבלו 

 מעקב אחר שימוש בנכסים כעסקים 

 ניהול מצאי העסקים 

 מעקב אחר הבקשות להיתר בניה 

  4מעקב אחר מתן טפסי 

 נתוני העסקים באופן שוטף כבסיס למעקב וטיפול עדכון 

 

 תהליכים – השרותים השוניםמישור  (8)

 

 מתקיימים, בין השאר, התהליכים הבאים: השרותים השוניםבמישור 

 

  המועצה.בתחומי  אתרי תיירות ונופשניהול מצאי 

 ניהול משבצות חקלאיות 

  מסירת מידע בחתכים שונים, מתחום אחד או יותר, אודות מישורי הפעילות

 .השונים

המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי כל ישום המוצע על ידו, לניהול 

בכל הקשור  מועצהההמידע המילולי, הגרפי והגיאוגרפי בכל שרות, יענה על צרכי 

להתאימו לצרכים המשתנים, ככל שידרש במהלך  כןו הלתהליכים המבוצעים ב

, על חשבונו בלבדולבצע את הממשקים בין המערכות כנדרש במכרז, ההתקשרות, 

 .אלא אם כן צויין במפורש אחרת
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 (M)תפוקת  2.0

 

 תפוקות הפרוייקט. 2.4.1

 

 GISמידע לשכבות בסיס למערכת  (1)

 כדלקמן: הבסיסיעמוד כל המידע אודות שכבות  מועצההלרשות 

  הישובים שיאסף מהמודדים, מזכירויות הישובים כל המיפוי פוטוגרמטרי של

 המוצעת. GIS –ה   כשהוא ערוך לשכבה מותאמת לקליטה במערכת  והמתכננים

  ככל שישנם שכבת רחובות ומספרי בתיםכל. 

 ם לנדרש לקליטה במערכת אשכבת הקדסטר כשהיא עדכנית ותפורה בהת

 המוצעת.

  ה במערכת המוצעת קיימת בדוקה ומותאמת לקליט שכבת אורתופוטו כל

 (ECW –ו  TIFFפורמט )

 

 .GISלכל שכבה, כשהוא ערוך לקליטה במערכת מדיה ע"ג גם  ימסרהמידע 

 

 GISמידע לשכבות ייעודי קרקע למערכת   (2)

לכל סוג מידע, כשהוא ערוך  מדיהימסר ע"ג   מועצההמידע שיעמוד לרשות ה

 וימנה את המרכיבים הבאים: GISלקליטה / קישור במערכת 

 מפת רצף )קומפילציה( וקטורית. 

 ארכיון תוכניות וקטורי 

 בר עיגון דחוס פורמט סרוק ב)מעוגן ארכיון תוכניות )תשריט ו/או תקנון( רסטרי  

 (.PDF – בפורמט ו

 101ותיקון  33ניתוח זכויות לכל חלקה / מגרש המאפשר הפקת דו"ח לפי תיקון  

 לחוק התכנון והבניה.

 

באופן שהן יאפשר קישורו  במדיהייערך הסרוקות והוקטוריות ארכיון התוכניות 

 למערכת המידע והן איתור תוכנית בו באמצעות כלי החיפוש של מערכת ההפעלה.

 

כל תוכנית בתיקייה נפרדת הכוללת את כל מסמכי התוכנית )תשריט, הוראות, 

 (.נספחים וכיוב'

 כמו כן יצורף דו"ח ביצוע הכולל:

 לתוכניות וקטוריות

 רשימת כל התוכניות שנערכו לקליטה -
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 שמות קבצי התוכניות -

 נתוני הבסיס של כל תוכנית  -

 אישור מודד מוסמך על אימות מיקום מרכיביה במרחב. -

 

 לתוכניות סרוקות

 רשימת כל התוכניות שנסרקו -

 שמות קבצי התוכניות -

 

 מידע מילולי רישוי ופיקוח על הבניה. (3)

בתחום זה, יכלול את כל המידע הקיים , מועצההמידע המילולי שיעמוד לרשות ה

 מועצהבמערכות הרישוי והפיקוח הקיימות וכן כל המידע מהתיעוד הזמין ב

 ובמקורות חיצוניים.

 כמו כן, כל המידע המילולי שיתווסף במהלך הפרוייקט.

 מועצהתחום / נושא, את הנתונים שיועמדו לרשות ה בהצעתו, לכל המציע יפרט

 / בישומים המוצעים על ידו לניהול: בתום הפרוייקט במערכות

 רישוי בניה -

 פיקוח על הבניה -

 

 מידע מילולי תכנון. (4)

, בתחום זה, יכלול את כל המידע הקיים מועצההמידע המילולי שיעמוד לרשות ה

הקיימות וכן כל המידע מהתיעוד הזמין  במערכות יעודי הקרקע ומעקב התב"ע

 ובמקורות חיצוניים. מועצהב

 המידע המילולי שיתווסף במהלך הפרוייקט.כמו כן, כל 

 

 מועצהתחום / נושא, את הנתונים שיועמדו לרשות ה בהצעתו, לכל המציע יפרט

 בתום הפרוייקט במערכות / בישומים המוצעים על ידו לניהול:

 יעודי קרקע -

 מעקב תב"ע -

 השבחה -
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 .כספימידע  (5)

, בתחום זה, יכלול את כל המידע מועצהלרשות השיעמוד הכספי המידע המילולי 

ומעקב התב"ע הקיימות וכן כל המידע רישוי ופיקוח על הבניה, הקיים במערכות 

 ובמקורות חיצוניים. מועצהמהתיעוד הזמין ב

 

 , כל המידע המילולי שיתווסף במהלך הפרוייקט.כמו כן
 

 מועצהשיועמדו לרשות התחום / נושא, את הנתונים  בהצעתו, לכל המציע יפרט

 בתום הפרוייקט במערכות / בישומים המוצעים על ידו לניהול:

 חיוב באגרות לסוגיהן -

 מעקב גביית אגרות לסוגיהן -

 (השבחהחיוב בהיטלים ) -

 גביית היטלים -

 גביית קנסות / פס"ד. מעקב -

 

 .ומעקב התב"ע המידע במערכת הרישוי והפיקוח על הבניה התאמת (6)

נתוני תיקי הבניין  שיעמוד לרשות המזמין יבטיח כיהמוסב והמותאם המידע 

ו/או נתוני תיקי התוכניות במערכת המידע במערכת המידע לניהול רישוי הבניה, 

מערכת יועבר למערכת הממוצעת מהלפי החלטת המזמין, לניהול מעקב התב"ע, 

 לרבות:מלא ועדכני,  כשהוא( בר טכנולוגיותהקיימת )מבית 

 רישוי הבניה בתחום .א

 אחידה.ר תיק ומספשיטת  (1

 וההיתרים הקלוטים במערכת הרישוי והפיקוחבקשות ם, התיקיהפרטי  כל (2

 .במערכת הקיימתהקיימים שלמים, ותואמים את הנתונים עוברים 

 , ככל שיש כאלה,/ היתרבקשה תיק / כל הקבצים הסרוקים השייכים ל (3

 .וחוהפיק לשדות הרלבנטיים במערכת הרישוימקושרים 

 מעקב תב"עבתחום  .ב

 אחידה. תוכניותר ומספשיטת  (1

 .תוכניות עדכנייםנתוני  (2

 הקיימים בתיק.שלמים, עדכניים ותואמים את הנתונים  התוכניתפרטי  כל (3

לשדות הרלבנטיים לתוכנית מקושרים כל הקבצים הסרוקים השייכים  (4

 .מעקב תב"עבמערכת 

 

 .תפוקות מערכת המידע 2.4.2



 11:57 16/06/2022 : לפרסוםגרסה 

 ולשרותים נוספים GISלמערכת ו/או מפרט למתן זכות שימוש במערכות לניהול ועדה לתכנון ולבניה, 
  המועצה האזורית מטה יהודה

 51עמוד  יישום -2פרק   11/2022מכרז מספר: 

 docx. 0.2מפרט גרסה  - GIS 2022 - ערכות הנדסיות ומטה יהודה מכרז מ\מפרט\מערכות הנדסיות 11-2022מטה יהודה מכרז \מכרזים\מטה יהודה\Q:\Dataאיתור: 

 , למועצה האזורית מטה יהודהכל הזכויות שמורות  ©

    , חדרה 10קומבה  – שרותי יעוץ ראשון וניהול -יאוןC נערך ע"י ֹעפר גורדון

 

 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 

 תתבססנה, כאמור ככל הניתן על אותו בסיס נתונים.מערכות המידע לסוגיהן 

 

 כללי. – GISמערכת  (1)

 

 שתאפשר הגעה לכל המידע הגיאוגרפי GIS –תעמוד מערכת ה  מועצהלרשות ה

והגרפי, הן הזמין במערכות הקיימות והן שיאסף בפרוייקט, ניתוחו, חיתוכו, 

 ו/או בפלטים.אחזורו, תשאולו והפקת העתקים ממנו ו/או ממרכיביו בקבצים 

 

אל המערכת ניתן יהיה להגיע באמצעות דפדפן ברשת האינטרנט ובאמצעות ישומון 

 מטלפון חכם / מחשב לוח.

 

לכל המידע  , בכל דרך התחברות אליה,ניתן יהיה להגיע GIS –מתוך מערכת ה 

 המילולי והגרפי הנוגע לאובייקט המנוהל בה.

 

ל המידע בתחומים המיועדים המערכת תהיה פתוחה להוספת יישומים לניהו

 בעתיד. מועצההידי  להתנהל בה על

 

 

 .כללי - מערכת מידע מילולית (2)

 

תעמוד מערכת מידע שתאפשר הגעה לכל המידע המילולי והגרפי הן  מועצהלרשות ה

הזמין במערכת הקיימת שיאסף בפרוייקט, ניתוחו, חיתוכו, אחזורו, תשאולו והפקת 

 בקבצים ו/או בפלטים.העתקים ממנו ו/או ממרכיביו 

 

מתוך מערכת המידע המילולית ניתן יהיה להגיע לכל המידע הגרפי והגיאוגרפי הנוגע 

 לאובייקט המנוהל בה.

 

המערכת תהיה פתוחה להוספת יישומים לניהול המידע בתחומים המיועדים 

 בעתיד. מועצההלהתנהל בה על ידי 

 

 

 

 .כללי -קישור המערכות לקבצי מלל ותמונה   (3)
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

שתאפשר הגעה לכל המידע  GIS –תעמוד מערכת מידע מילולית ו  מועצהרשות הל

הגרפי שיאסף בפרוייקט, הצגתו, אחזורו והפקת העתקים ממנו ו/או המילולי ו

 ממרכיביו בקבצים ו/או בפלטים.

 

יקושר למערכות ( PDF, Jpg, Tiff)קבצי הגרפי ( וOfficeהמילולי )כקבצי המידע 

המידע לסוגיהן לפי העניין, כך שמכל אובייקט המנוהל במערכת מידע ניתן יהיה 

מהם העתקים  הגרפיים הקשורים אליו / להפיקהמילוליים ולהציג את הקבצים 

 בפלט או בקובץ.

 

 .כללי -קישור המערכות למערכות משיקות   (4)

 

 ,פשר הגעה לכל המידעשתא GIS –תעמוד מערכת מידע מילולית ו  מועצהלרשות ה

והגיאוגרפי המנוהל במערכות יעודיות לניהול כל נושא באמצעות  הגרפיהמילולי, 

 ממשק, כאמור במסמכי המכרז.
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 (S)ט כ נ ו ל ג י ה  .0

 

 (I)הבהקים  –כללי  3.1

 

להשתלב מאחר והמערכת המוצעת מהווה למעשה המשך / חלופה למערכת קיימת, עליה 

 כפי שמפורט בהמשך. , / מועצה מועצהולהתחשב בהשקעות בטכנולוגיה הקיימת ב

 

 טכנולוגית המערכת המוצעת חייבת להבטיח: 

 תחנות קצה. - שמירה ככל הניתן על ההשקעה הקיימת

 שנים.  5 שמירה על ההשקעה החדשה לטווח של 

 

שראלית, בפרט בתחומים טכנולוגיית המערכת שתוצע חייבת להתאים לתקינה בינ"ל וי

 הבאים: 

 א. תקשורת מקומית.

 ב. תקשורת רחבה. 

 ג. אבטחת מידע.

 

 ניתן להפנות אליהן. 4: במידה וקיימות תשובות רלבנטיות לפרק זה בפרק הערה

 

 (I)חומרה המרכזית  3.2

 

  תיאור החומרה הנדרשת ברמת הרשת  3.2.1

  

 כללי. (1)

 

מלא  ASP  /SaaSבין אם בשרות  ,המערכת המוצעת, בין אם תפעל על שרת מקומי

 מועצהת בוהרשת הקיימתשתיות על  , ככל הניתן,, תתבססובין אם בשילוב ביניהם

 זה. לפי מכרז

 

החומרות והתוכנות הנדרשות לעמוד לרשות המערכות המוצעות  תשתית (2)

 (M)בחצרי המזמין 
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 בהצעתו:המציע יפרט 

 בחצרי המזמין.במידה והמערכות תותקנה  יםאת תצורת חומרת השרת .א

את סוגי מערכות ההפעלה, הגיבוי, אבטחת המידע, ניהול בסיס הנתונים  .ב

 והתקשורת הנדרשים.

הנדרשת        תשתית התקשורת והמאפיינים הטכנולוגיים של  םמרכיביהאת  .ג

 . המוצעים ASP  /SaaS  -ה  לצורך שימוש המזמין בשרותי

  ( וכיוב' קצבי תקשורת ,)כגון מתגים, נתבים, סוגי תווך

 

 תיאור החומרה הנדרשת ברמת המשתמש  3.3

  

 המערכת המוצעת תתבסס על תחנות קצה בסביבת מחשב אישי.

  

 הנתוניםקבצי לסוגיהם וכן  (GIS)הישומים הגיאוגרפיים השאיפה היא כי המערכת ו

 המציע.ימוקמו בשרת  ,לסוגיהם

  

ובלבד שניתן יהיה  ASP  /SaaSתהיה בשרות המערכת, הישומים והנתונים  הגישה אל

הפונקציות התפעוליות של המערכת, לרבות עדכונים מילוליים, גרפיים  לבצע את כל

 .במכרז זהכמפורט , המזמיןוגיאוגרפיים של בסיס הנתונים ממשרדי 

 

המערכת המילולית לניהול המידע אודות תהליכי התכנון הרישוי והפיקוח על הבניה כמו 

 ותקנה לשימוש משתמשי הפנים על שרת מקומי.ניהול האגרות וההטלים, ת

 

למרות האמור לעיל, יעמוד לרשות המזמין ישום כנ"ל נגיש באמצעות רשת האינטרנט 

 המאפשר ביצוע חיפוש, שאילתות והדפסת טפסים סוגיהם באמצעות דפדפן.

 

מעבר לכלי הסביבה, תכלול מערכת המידע המוצעת כלי גיבוי עצמאיים התואמים לסביבה 

 ומאפשרים גיבוי באמצעות מספר התקנים )קלטות, דיסקים מיוחדים, תקליטורים וכד'(

 

 פירוט מצב קיים של החומרה  3.4

 

 לכל משתמש פוטנציאלי במערכת המידע המוצעת. PCקיים מחשב  מועצהב

 מחשבים נוספים, אם יידרשו יירכשו על פי הנחיות הזוכה.
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 סוג המערכת  3.5

 

 המאפשרת שימוש במגוון ארכיטקטורות:המערכת המוצעת תהיה מערכת 

 או רחבה Client / Serverאו  File / Serverארכיטקטורת רשת מקומית  -

(SaaS/ASP) בסביבתMicrosoft. 

 מרכזי ברשת או מבוזר ובלבד שיהיה שקוף למשתמש. - בסיס נתונים -

 המערכת תהיה מסביבת פיתוח והרצה מוכרת נפוצה ונתמכת בישראל. -

 נוהל באמצעות בסיס נתונים מוכר נפוץ ונתמך בישראל.נתוני המערכת י -

 

 אחסנת נתונים 3.6

 

 אחסנת הנתונים במערכת תהיה, על פי העניין, כדלקמן:

 

 בתצורת רשת מקומית:

 

 אם אפשרי. בסיס הנתוניםאו בשרת ו/בדיסק שרתי הנתונים 

 

 בתצורת רשת רחבה:

 

 באמצעי האחסנה של הספק המבטיחים גיבוי יתירות והתאוששות ומהירות עבודה גבוהה. 
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 (I)ציוד קצה  0.0

 

 תחנות עבודה 3.7.1

 

 הן מחשבים אישיים. מועצהתחנות העבודה ב

 ומעלה. -I3מחשבים אישיים מדגם  מועצהברוב ה

 

 מסכים 3.7.2

 

 . ומעלה "19הם במידות אלכסון מסך  מועצהרוב המסכים ב

 

 מדפסות 3.7.3

 

 בדיד. A4 ,A3צבעוניות לנייר  לייזררשת מותקנות מדפסות  מועצהב

 בדיד. A4 ,A3לייזר לנייר  רשת גם מדפסת מועצהב

 

המערכת המוצעת תאפשר שימוש בכל דגמי מדפסות הזרקת הדיו והלייזר הנפוצות, 

 בחיבור ישיר לתחנת עבודה או בחיבור רשת. צבעוניות / ש/ל A3לרבות מדפסות 

 

 בלבד. Windowsבמדפסות עם פורמט עברית גם המערכת תאפשר שימוש 

 

 סורקים 3.7.4

 

 שחור וצבע. A3 / A4 לנייר ים סורקיםמותקנ מועצהב

 

 .יםהנפוצ הסורקיםהמערכת המוצעת תאפשר שימוש בכל דגמי 
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 (I)תשתית סביבתית  0.0

 

 תיאור כללי של התשתית. 3.8.1

 

 כוללת: / מועצה מועצההתשתית ב

 )תשתית פסיבית )כבילה 

  נחושתקישור לתחנות מבוסס כבילת Giga (600MHz) Cat.5e (100MHz) 

  5קישור לאינטרנטMB Sync .בין המועצה לרשת האינטרנט , 

 ( 1000תשתית אקטיביתMHz  /100) 

 רכזות 

 מתגים 

 נתבים 

  מערכות / מתגי אבטחת מידע(Fire Wall)  המנוהלים כיום על ידי החברה

 לאוטומציה.

 

 (M)מערכת הפעלה  3.8.2

 

 ומעלה. 10היא חלונות  מועצההעבודה במערכת ההפעלה ברוב תחנות 

 .  .10Winפועלים באמצעות מערכת ההפעלה  מועצהרוב המחשבים ב

 מועצהעל המערכת והיישום המוצעים לפעול במלואם במערכות ההפעלה הקיימות ב

 .ובגרסאותיהן העדכניות ביותר בכל עת
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 (Mבסיס הנתונים ) 0.0

 

 כללי. 3.9.1

שהשימוש בו  הנתונים עליו תתבסס כל מערכת / יישום מוצע/ת יהיה תקניבסיס 

 .נפוץ בארץ

 

ת ומערככל אחת מאת סוג, גרסת ומאפייני בסיס הנתונים המוצע ל המציע יפרט

 .GIS  -מי ה / יישוהמילוליות  המידע 

 תיאור כללי של בסיס הנתונים  -

 שם וזיהוי, כולל גרסה מדויקת  -

 יצרן/ספק  -

 נציג תמיכה בארץ  -

 מאפיינים -

 וכו'.  -

 

את תצורת חומרת השרת ותוכנת הרשת הנדרשת להפעלת בסיס  יפרט המציע

 הנתונים המוצע על ידו.

 

 .לבסיס הנתונים תמיכה, שירות ותחזוקה 3.9.2

בסיס הנתונים של המערכת יהיה כזה המאפשר תחזוקה וניהול ממוקד אחד לכל 

 המשתמשים בתצורת רשת.

 

את התמיכה והתחזוקה הנדרשים לכל בסיס הנתונים בכל תצורת  המציע יפרט

 התקנה.

האם ובאיזה אופן ניתן יהיה לבצע את ניהול ותחזוקת בסיס הנתונים  המציע יפרט

 של כל מערכת / יישום מוצע, בכל תצורת התקנה.

 

 תהיה כאן הפניה אליו. 4ככל שנושא יפורט במענה לסעיף המתאים בפרק 

 

 נתונים.חלופות לבסיס ה 3.9.3

 .GISהמציע יכול להציע מספר חלופות לבסיס נתונים למערכת / יישום 

 לכל חלופה יפורטו היתרונות והחסרונות, לפי שיפוט המציע.
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 + GIS (M) מערכת המילולית / יישומים בנתוניהבסיס של שדות ו טבלאות פרוט 0.0.0

(S) 

 

בבסיס הנתונים של כל אחת מהן השדות הטבלאות ואת את רשימת  המציע יפרט

 .GIS –כל יישומי ה  של מערכת המידע המילולית ושל

 

הטבלאות. בכל טבלה: מהו שדה המפתח, לכל שדה: שם הפרוט יכלול את כותרת 

ושימוש הנתונים בו במערכת כהשלמה לנדרש  השדה, סוג השדה, גודלו, תכולתו

 .0בפרק 

מידע הנדרש בסעיף זה בשלמותו וכנדרש מתחייבים לאור רגישות מסירת ה

 עובדיה וכל מי מטעמה העוסקים במסמכי מכרז זה לשמור על סודיותם. מועצהה

 

 (M) (A/Nכלים לפיתוח ותחזוקת מערכת מילולית ) 0.10

 

המציע יציין האם ובאילו כלים נעשה שימוש בתהליך פיתוח המערכת ו/או ייעשה בפיתוח 

 תידרשנה.התאמות / גרסאות, אם 

 

 תמיכה, שירות ותחזוקה. 0.11

 

את התמיכה והתחזוקה הנדרשים למערכת המילולית המוצעת על ידו, בכל  המציע יפרט

 תצורת התקנה.

 

 

האם ובאיזה אופן ניתן יהיה לבצע את ניהול ותחזוקת המערכת, בכל תצורת  המציע יפרט

 התקנה.

 

 (M) (GISכלים לפיתוח ותחזוקת מערכת גיאוגרפית ) 0.12

 

יע יציין האם ובאילו כלים נעשה שימוש בתהליך פיתוח המערכת ו/או ייעשה בפיתוח המצ

 התאמות / גרסאות, אם תידרשנה.

 

 יהיה לכל סוג מערכת / ישום מוצע בנפרד. הציון
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 כלים למשתמש קצה 0.10

 

 כלים קיימים בארגון  3.13.1

 

 המוצעות יהיו:הכלים למשתמש הקצה שישתלבו במערכות 

 מעבד תמלילים 

 גיליון אלקטרוני 

 דואר אלקטרוני 

 דפדפן 

 סורקים ומדפסות 

 

 .(M) כלים נדרשים -הכלים למשתמש הקצה במערכת המוצעת  3.13.2

 

 המוצעות יהיו: GIS –( וה A/Nהכלים למשתמש הקצה, במערכת מילולית )

המידע , ניהול ותשאול ה, הצגהומילולי לקליט (GIS)כלי גרפי, גיאוגרפי  (1

 המילולי, והמרחבי אודות תוכניות בניין העיר לסוגיהן ויעודי הקרקע.

ומילולי להפקה בלחיצת כפתור של מידע תכנוני  (GIS)כלי גרפי, גיאוגרפי  (2

 בחוק התכנון והבניה. 101ולתיקון  33בהתאם לתיקון 

קומפילטיבי ומילולי להפקה בלחיצת כפתור של מצב   (GIS)כלי גרפי, גיאוגרפי  (3

מידע תכנוני הפקת ולמועד לפי בחירת המשתמש ברמה של שנה לפחות,  ,היסטורי

 ., נכון למועד הנבחרבחוק התכנון והבניה 101ולתיקון   33בהתאם לתיקון 

להעלאה, בלחיצת כפתור של קבצי תוכניות לפי נוהל  (GIS)כלי גרפי, גיאוגרפי  (4

בות המנוהלות על גבי כל אחת מהשכ/ הצפתם מבא"ת על המערכת והצגתם 

 במערכת.

להצגה של קבצים רסטריים מעוגנים כרקע לקבצים  (GIS)כלי גרפי, גיאוגרפי  (5

 וקטוריים לרבות תוכניות / מפות סרוקות, לפי בחירת המשתמש.

, ה, הצגהומילולי לקליט (GIS)ממשק בין המידע המנוהל בכלי הגרפי, גיאוגרפי  (6

ת תוכניות בניין העיר לסוגיהן ויעודי ניהול ותשאול המידע המילולי, והמרחבי אודו

 לניהול תהליכי רישוי הבניה. מועצההמשמשת את המערכת ההקרקע לבין 

, ה, הצגהומילולי לקליט (GIS)ממשק בין המידע המנוהל בכלי הגרפי, גיאוגרפי  (7

ניהול ותשאול המידע המילולי, והמרחבי אודות תוכניות בניין העיר לסוגיהן ויעודי 

 לניהול תהליכי הפיקוח על הבניה. מועצההמערכת המשמשת את ההקרקע לבין 
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

, ה, הצגהומילולי לקליט (GIS)ממשק בין המידע המנוהל בכלי הגרפי, גיאוגרפי  (8

ניהול ותשאול המידע המילולי, והמרחבי אודות תוכניות בניין העיר לסוגיהן 

לניהול תהליכי יזום ואישור  מועצהויעודי הקרקע לבין המערכת המשמשת את ה

 תוכניות בניין עיר.

, ה, הצגהומילולי לקליט (GIS)ממשק בין המידע המנוהל בכלי הגרפי, גיאוגרפי  (9

ניהול ותשאול המידע המילולי, והמרחבי אודות תוכניות בניין העיר לסוגיהן 

לניהול תהליכי איתור חיוב  מועצהויעודי הקרקע לבין המערכת המשמשת את ה

 .יית אגרות והיטליםוגב

  כלי מילולי לניהול ותיעוד תהליכי רישוי הבניה  (10

  כלי מילולי לניהול ותיעוד תהליכי הפיקוח על הבניה  (11

  כלי מילולי לניהול ותיעוד תהליכי יזום ואישור תוכניות בניין עיר  (12

כלי אינטרנטי לצפיה מורשית או חופשית )לפי מהות התוכן ( בתהליכי רישוי  (13

   מילולית במערכת המיועדת לכךועד הבניה כמת

כלי אינטרנטי לצפיה מורשית או חופשית )לפי מהות התוכן ( בתהליכי יזום  (14

 .ואישור תוכניות הבניה כמתועד מילולית במערכת המיועדת לכך

 כל מערכת מוצעת תכלול: (15

 . (3.12טפסים )ראה סעיף שאילתות ומחולל דוחות  (1)

 ממשקים למערכות משיקות. (2)

 אוטומטי לייבוא של קבצי סריקה וקישורם לישויות הרלבנטיות.מנגנון  (3)

כל האמור לעיל הינו בנוסף לאמור בסעיפי המפרט ומסמכי המכרז האחרים לרבות 

 לעיל  ויכלל בדמי השימוש במערכות. 2.1.2 בסעיף אילוצים כמפורט בסעיף

 

 (.Mתאור המציע ) –הכלים למשתמש הקצה במערכת המוצעת  3.13.3

 בפרוט:המציע יתאר 

 .המוצע על ידו GISיישום  כל  ם הפונקציונאליים מאפייניהאת  (1)

 כל ישום מילולי המוצע על ידו. ם הפונקציונאליים מאפייניהאת  (2)

(המוצעת לבין A/Nבין המערכת המילולית ) שקמלמהמוצע על ידו  את האופן (3)

  . / מועצה מועצההמוצעת על ידו ל GIS –מערכת ה 

על ידו לכל  המוצע GIS / ישום בין מערכת   לממשקהמוצע על ידו  את האופן (4)

   עודית המשמשת כל מועצה לניהול אותו התחום.  יי מערכת תחום לבין כל 

 את המנגנון האוטומטי  (5)

 הבהרה:

התוכנות  המערכות ,, הישומיםלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין בפרוט כלל הכלים

 המזמין להזמין את כולם או חלקם או להזמינם כלל.כדי לחייב את והשרותים, כמופיע במכרז זה 
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 (G)ממשק תפעולי: מסכים  3.13.4

 

 הבאים: מצפה כי המערכת תענה על כללי הנדסת האנוש / מועצה מועצהה

 א. התאמה תפקודית 

 עץ המסכים, מבנה המסכים, שיטת הניווט וההתמצאות, שדות הקלט, המושגים 

ו נוחים ומתאימים לצרכים התפעוליים והמונחים, סדר הפעילויות ומבנה הפלט, יהי

 של משתמשי המערכת. 

 

 ב. אחידות ועקביות 

המערכת תתבסס על סדר פעולות אחיד ועקבי ושימוש באותם מקשים, בתהליכי 

 התפעול והזנת הנתונים במסכים השונים. 

 פעולות דומות, במערכת, תתבצענה בצורה זהה בפונקציות שונות ובמסכים שונים. 

תאפיין בריבוי במקשים "גלובליים" בעלי אחידות תפעולית בכל המערכת ת

 המערכת. 

 המינוח במערכת יתאפיין באחידות במשמעות המונחים בכל חלקיה. 

 כל מסכי המערכת יכללו פורמט עקבי של האלמנטים השונים הכלולים בהם, כגון: 

  ,שורת כותרת ברורה, הכוללת את שם היישום, הפונקציה המתבצעת כעת

 ופרטים רלוונטיים. 

  .מקום קבוע לשורת הודעות והתרעות מערכת 

  .פורמט קבוע למבנה "חלונות", מיקומם במסך, שיטת תפעולם 

  .פורמט קבוע למבנה תפריטים, מיקומם במסך, שיטת תפעולם 

 בע במסך. סימול ע"י צבעוניות. פורמט וחוקיות קבועים לשימוש בצ 

 .סגנון גרפי אחיד של גופנים )פונטים( שונים במסך 

 ( סגנון אחיד של צלמיותicons) 

  )'סגנון אחיד של כפתורים וכו 

 

 ג. עומס נתונים מינימלי במסך/חלון 

 במסכי / בחלונות המערכת יוצגו רק הנתונים הרלוונטיים לביצוע הפעולה הנדרשת. 

לידיעה", במסכי המערכת, יופרדו באופן בולט מנתוני התפעול נתוני הרקע "

 העיקריים. 

 הנתונים יאורגנו, על פני מסכי המערכת, בפורמט מוכר, מקובל ונוח למשתמש. 
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 חתימה וחותמת

 

 ד. תפעול תפריטים פשוט ויעיל 

 רכת. עץ תפריטי המערכת יהיה פשוט והגיוני, וישקף את תהליכי העבודה במע

 (. 9 -תפריטי המערכת לא יהיו "עמוסים" ויכילו מספר פריטים סביר )לא יותר מ 

" Pop-Up"ו/או "Pull-Downהפעלת תפריטי המערכת תתאפשר בצורה נוחה, ע"י "

 .Hot Keyו/או 

 "גמישה" ובמספר חלופות )עכבר או מקלדת(:  בחירת הפריטים מתפריטי המערכת תהיה

 הקשת עכבר, הקשת סיפרה, הקשת קוד, בחירה מרשימה וכד'.  (1

ניסוח סעיפי התפריט במערכת יהיה זהה לכותרות המסכים ו/או הפעולות  (2

 הנובעים מהם. 

 

 . התמצאות במערכת ה

 המערכת יהיה ברור בכל עת:  למשתמש

  .באיזו פונקציה הוא נמצא במערכת 

  .לאילו פונקציות/מצבים אחרים ניתן לעבור מהמצב הנוכחי 

  .כיצד להגיע במהירות לתפריטים מרכזיים 

  .כיצד לשמור על הנתונים 

  .כיצד לצאת מהמערכת עם או בלי שמירת נתונים 

   מצב הפעולה בו נמצאת המערכת )הוספה, עדכון, צפייה, מחיקה, קישור

 למערכת אחרת וכד'(, 

  קריטית יתבקש המשתמש לאשר ביצועה.בסיום כל פעולה 

 .המערכת תחווה למשתמש ביצוע הפעולה 

 

 ו. פשטות ויעילות תפעולית 

  .המערכת תתאפיין במספר הקשות מצומצם הנדרש להשלמת פונקציה כלשהי 

  המערכת תאפשר ביצוע רצף פעולות פשוט ומאורגן עם התחלה, אמצע וסוף

 ברורים למשתמש. 

  המערכת תאפשר הצגת נתונים שהוזנו )או "נבחרו"( במסך אחד במסכים אחרים

 בהם הם נדרשים. 

  .המערכת תתאפיין בשימוש בברירות מחדל בכל מקום אפשרי 

 במערכת ניתן יהיה לעשות שימוש בהצבעות (pointingובבחירה) (selection) 

 במקום הקשת פקודות. 

  .המערכת תאפשר תפעולה במגוון אמצעים כעכבר ומקלדת ואמצעי קלט נוספים 
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 התגברות על שגיאות  ז.

 המערכת תתריע התרעה ברורה על שגיאה.

 המערכת תאפשר הבחנה בין סוגי שגיאות. 

המערכת תציג הודעה ייחודית וברורה המנחה את המשתמש על פעולת התיקון 

 הנדרשת. 

 לווה בהדגשה )ויזואלית ו/או קולית(. הודעת השגיאה במערכת ת

 פעולת תיקון השגיאות המערכת תהיה פשוטה, קצרה ועקבית בכל המערכת. 

 

 ח. הגנה מפני פעולות חמורות 

 המערכת תכיל מנגנונים למניעת ביצוע בשוגג של פעולה חמורה שתוצאותיה אינן הפיכות. 

 ים. המערכת תאפשר הגנה מפני שינוי נתונים בקבצים קריטי

המערכת תאפשר גישת משתמשים, לפונקציות או לקבצים מוגדרים מראש על פי 

 הרשאות. 

למצב  בקלותבמקרה של ביצוע פעולה שגויה, המערכת תאפשר למשתמש חזרה 

 שלפני ביצועה. 

 תודיעה לו על כך המערכת הודעה ברורה.  במקרה שמבצע המשתמש שפעולה בלתי הפיכה

 

 ט. התאמה למגוון רמות משתמש )מתחיל ומיומן( 

המערכת תאפשר למשתמש המיומן שיטת תפעול המבוססת על מינימום של הקשות, 

שימוש בקודים וקיצורי דרך, כניסה ישירה לתפריט המשני שלו אחרי בדיקת 

 הרשאה, בעיקר בפונקציות שכיחות. 

המערכת תאפשר למשתמש המתחיל שיטת תפעול עם מקסימום עזרה והנחיה, גם 

 על חשבון הארכה של רצף הפעולות. 

 

 מינוח ושפה י. 

 במערכת יהיו בשפה מוכרת ומקובלת על המשתמשים. המונחים

 שמות הפקודות החשובות במערכת יהיו בעברית.

קצרים, ומרמזים בבירור שמות הפקודות השונות במערכת יהיו ברי הבדלה זה מזה, 

 על מהות הפקודה. 

 

 י"א. עומס זיכרון מינימלי 

 זמין במסך.  כל המידע הנדרש למשתמש לצורך ביצוע מטלה יהיה

או בתפריט / מקש חם  מידע כנ"ל שלא יהיה לו מקום במסך יוצג ב"חלון" או במסך

 שנהו. "עזרה" בכל מקרה משתמש המערכת לא יידרש לזכור נתונים ממסך אחד למ
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 י"ב תפעול "חלונות" 

 מידע חיוני למשתמש אשר לא יוצג במסך, מטעמי עומס, יוצג בחלון עזר. 

 במקרה זה, הצגת החלון והעלמתו תיעשה ע"י פעולת הקשה אחת. 

בכל מקרה פריט שייבחר מחלון, במערכת, ישולב אוטומטית בשדה הקלט המתאים 

 במסך. 

 

 י"ג אחזור מידע נוח 

ר חיפוש פריט ברשימה ארוכה ע"י מיונים שונים ו/או הקשת המערכת תאפש

 קידומת חלקית.

 המערכת תאפשר למשתמש מעבר מהיר ונוח ממצב אחזור למצב עדכון. 

 האמור להלן יעשה עם נקיטת אמצעי בקרה ואבטחת מידע. 

 המערכת תאפשר הגדרה של תחום בחירה "חיפוש בקבוצות מיון".

של הפריט הבא המתאים לבקשת האחזור  "חיפוש מחדש" המערכת תאפשר

 המקורית. 

 המערכת תאפשר חיפוש ע"י חיתוך תנאים. 

 

 ( נוחים Help) י"ד מסכי "עזרה"

 המערכת תעמיד לרשות המשתמש עזרה ברמות שונות: שדה, חלון, מסך, יישום. 

העזרה במערכת תהיה מקושרת למקום בו נמצא המשתמש )הסמן, העכבר, מואר 

 וכו'(. 

 "עזרה" במערכת תיעשה ע"י פעולת הקשה אחת בלבד.  הצגת מסך / חלון

 מסך העזרה למסך התפעול במערכת יהיה מהיר ונוח.  המעבר "חזרה"

 על פי העניין תתאפשר במערכת ביצוע פעולת "בחירה" במסך ה"עזרה". 

 מסכי העזרה במערכת יהיו תואמים למדריך למשתמש. 

 

 ט"ו משובי המערכת  

תציג, משוב ברור, לכל אירוע שהמשתמש צריך להיות מודע להתרחשותו, המערכת 

 וכן לשם התמצאותו במצב המערכת בכל עת, כגון: 

  .הקשת מקש פקודה/פונקציה 

 ביצוע פעולה )טרנזאקציה( ממושכת, מחוון ( Indicator Progress או "שעון )

 חול". 

  .סיום פעולה ותוצאותיה 
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 ה זמני תגובה של התצוג ט"ז.

זמן תגובת המצופה מהמערכת מרגע ביצוע הפעולה ע"י המשתמש יהיה קרוב לתקן 

 המקובל:

 שנייה.  0.1 -עד  להקלדת תו אלפאנומרי:  - 

 שנייה.  0.1 -עד  להזזת הסמן ע"י עכבר:  - 

 שנייה.  0.5 -עד  לפעולת בקרה כגון דפדוף:  - 

 שניות.  2.0 -עד   :  להחלפת מסך - 

 שניות.  2.0 -עד  להופעת הודעת שגיאה:  - 

 שניות.  2.0 -עד  לאישור על עדכון בסיס הנתונים: - 

 (. 15 -שניות )במקרה קיצוני עד 2   לאחזור נתון מבסיס נתונים: - 

 (.15 -שניות )במקרה קיצוני עד 2  ליצירת קשר עם מערכת אחרת: - 

 שניות תציג המערכת משוב על כך.  2 -בכל מצב שזמן התגובה הצפוי גדול מ

 

 י"ז. גמישות המערכת 

 ( Soft Keys). במערכת ניתן יהיה לעשות שימוש במקשים מתוכנתים

 המערכת תאפשר הגדרת "פרופיל אישי למשתמש", דוגמת: 

  .כניסה ישירה למסך השכיח 

  .)עץ תפריטים ספציפי למשתמש )בהתאם להרשאות 

  / מסכים שבמשתמש מורשה להם וכד'מעבר רק בין שדות / חלונות. 
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 . (M) וטפסים דו"חות שאילתות 0.10

 

יאפשרו למשתמש מגוון  GISיישום כל והמילולית היא כי המערכת  מועצהציפיית ה

 אפשרויות לחילול דוחות וביצוע שאילתות.

 

כמו כן, תכלול המערכת תכלול רשימת דוחות / שאילתות / טפסים מובנים במערכת, 

 המערכת "מחולל דוחות / שאילתות" ומחולל טפסים.

 

 הכלים למשתמש הקצה, במערכת המוצעת יהיו:

 רשימת דוחות / שאילתות מובנית (1)

 מובנית. רשימת טפסים (2)

 מחולל דוחות / שאילתות / טפסים (3)

 

 המציע יתאר בפרוט:

 מהם.כל אחד בשימוש הו םאת רשימת הדוחות / השאילתות המובנית, תכולת (1)

 כל אחד מהם.בשימוש הו םאת רשימת הטפסים שניתן להפיק מהמערכת, תכולת (2)

המוצעים הדוחות, השאילתות והטפסים  מחוללישל אפשרויות התכונות והאת  (3)

 על ידו לשימוש משתמש הקצה.

 

 (G)אבטחת מידע  0.10

 

 המערכת תכיל מגוון אמצעי אבטחת מידע.

 

 אמצעי אבטחת המידע יכללו בין השאר:

  הרשאותמערכת 

 זיהוי ומידור הגישה על ידי סיסמאות 

  על פי משתמש והמערכת ממנה בוצע העדכון.זיהוי ותיעוד ביצוע פעולות 

 .ועוד 
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 (I)נפחים, עומסים וביצועים  0.10

 

 תחנות עבודה  3.16.1

 

 .20יהיה מספר התחנות בה, המילולית בסיום שלב ההקמה של המערכת 

 

 הסופית של המערכת ייתכן שינוי במספר תחנות העבודה.במהלך הפרישה 

 

 ללא הגבלת משתמשים. Web –יהיו בסביבת ה   GIS –ה  ם שלישומיהמערכת וה

 

 הערכת עומסים  3.16.2

 

בערכי פעילויות לשנה ייקבע רק לאחר השלמת איסוף  הצפויהערכת עומס המערכת 

 הנתונים והזנתם למערכות.

 

 (I) ת לבין מערכות אחרותות המוצעוהמערכממשקים חיצוניים / קשר בין  3.16.3

 

 כמפורט במסמכי מכרז זה.יהיו ממשקים למערכות החיצוניות המוצעות ת ולמערכ

 

 פרוטוקול להעברת מידע  3.16.4

 

 .TCP/IP -המערכת תאפשר העברת מידע בפרוטוקולים תקניים כ 

 

 GIS (M) –וה  פירוט נתוני מערכת המידע 0.10

 

 רמת המערכת  3.17.1

 

 את מבנה המערכת המוצעת, לרבות: המציע יתאר בפרוט

 סביבת פיתוח / טכנולוגיה. (1

 תצורה / ארכיטקטורה (2

 תוכנות תשתית נדרשות (3

 חומרה נדרשת לכל סוג תחנה )משתמש / מעדכן מידע( (4

 יישומים קיימים (5

 ממשקים קיימים (0
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 רמת היישום / מודול  3.17.2

 

 בפרוט לכל מודול מערכת / יישום מוצע, לפחות: המציע יתאר

 היישום שם המודול / (1

 תאור מפורט של תכונות המודול / היישום  (2

 (GISמבנה השכבות )ביישום  (3

 תפוקות המודול / היישום והתועלות שבשימוש ביישום (4

 רפרטואר השאילתות, הדוחות והטפסים, כמפורט בהמשך. (5

 ממשקים ליישומים אחרים / תוכנות אחרות. (6

 ורט לעיל.שדות מעבר לשדות הנדרשים ע"י הגורמים הסטטוטוריים, כמפ (7

 כמות התקנות פעילות לרבות שמות משתמשים וטלפון לקבלת המלצות.  (8

 

 (M)הקיימת  הסבת נתוני מערכת המידע 0.10

 

 הבאות:ת ומשתמשת לצרכי עבודתה במערכ מועצהכאמור קודם לכן, ה

 .טלדורמבית  GISמערכת  –לניהול יעודי הקרקע  (1)

 .טכנולוגיותבר מערכת מבית  –פיקוח ומעקב תב"ע הרישוי ולניהול ה (2)

 

רסטרית  הוקליט הפוטוגרמטריהמיפוי עדכני של שכבת איתור והתהליך כולל  מאחר

יוסב המידע הגיאוגרפי,  מועצההכל התוכניות החלות במרחב תכנון ווקטורית של 

 (.AS ISבין המערכות כמות שהוא ) ,בשלב ראשון

 

ומעקב  על תהליך הסבת החומר המילולי ממערכת הרישוי והפיקוח ,לעומת זאת

הקיימת לכלול גם תהליך בקרה ועל פי הצורך טיוב שישולב, אם ימומש התב"ע 

 בתהליך סריקת התיקים.

 

 התהליך יעשה ככל הניתן באופן שכל תיק בניה יפתח פעם אחת לכל צורכי השרות. 

 

ידו להסבת הנתונים ממערכות המידע  תהליך שייעשה עלההמציע יתאר בפרוט את 

 הקיימת למערכת המידע המוצעת על ידו ואת הטכנולוגיה שתשמש אותו לשם כך.
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 דרישות מיוחדות 0.10

 

 גמישות 3.19.1

 

 תהינה "גמישות" להכנסת שינויים והרחבות.  GIS –מערכות המידע וה 

 

מהיר וזול גמישות המערכות תתבטא בסביבת הפיתוח ובמבנה המערכות שיאפשרו ביצוע 

 של המפורט להלן:

 

 שדרוג מערכת ההפעלה. 

 .שדרוג גרסת סביבת הפיתוח 

 מעבר בין סוגי / גרסאות בסיסי נתונים 

  שינוי / עדכון מסכים )הוספת / הסרת שדות הקיימים בבסיס הנתונים ממסכים ו/או

 העברתם ביניהם(.

  למערכת./ כלים הוספת מודולים 

 יבילות נתונים למערכות חיצוניות.  

 .פיתוח ממשקים למערכות חיצוניות 

 .מעבר לטכנולוגיה אחרת 

 

 מערכות דו לשוניות  0.10.2

 

 המערכות תהינה דו לשוניות. -

 מסכי המערכות ותפריטיהן יהיו בעברית. -

 הכיתוב בשדות וכן תוכן הדוחות יתאפשרו בעברית, באנגלית ובשילוב ביניהן. -
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 (M)סריקת מסמכים ותוכניות  0.20

 

 כללי. 0.20.1

 

מצפה כי סריקת המסמכים עבורה, )תוכניות(, תעשה ברזולוציה שתבטיח מצד אחד  מועצהה

 קריאות של המסמכים הנסרקים ומצד שני נפח אחסון סביר.

 

 לפחות. DPI 200לאור האמור לעיל, סריקת המסמכים הנדרשת תהיה ברזולוציה של 

 

 עותקים בפורמטים כמפורט להלן: למזמיןמכל קובץ סרוק יימסרו 

 

החומר 

 הנסרק

סוג 

 סריקה
 הערות פורמט עותקים גודל

  A4 PDF ש/ל תקנוני תב"ע

תוכניות 

1ותשריטים
 

A0 Jpg, PDF צבע
2
 

 בכל אורך 1
 או כל פורמט המאפשר עיגון 2

וצפיה באמצעות מערכת מדף 

 בעלת רשיון חופשי

 

 הפרוט הנדרש 0.20.2

 

את המפרט הטכני של הסריקה שיבצע עבור  ,לכל סוג חומר נסרק ,בהצעתו המציע יפרט

 )רזולוציה, פורמט סריקה, פורמטי העותקים וכיוב'(. מועצהה
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 GIS (M) –איסוף נתונים והכנתם לקליטה במערכות המידע וה  0.21

 

 תהליכים  0.21.1

 

 .GIS -את תהליכי ביצוע איסוף הנתונים והכנתם לקליטה במערכות המידע וה  המציע יפרט

 

בהם ייעשה שימוש בכל אחד  הטכנולוגיים לאמצעים ,ולפי העניין ,לפעולות הפרוט יתייחס

 מהתהליכים המוצעים על ידו, כגון:

 שכבות התשתית:/ עריכת עדכון  (1)

 .יטה כשכבת רקע במערכת המוצעת, לשטח הבנוי, לקלהמיפוי הפוטוגרמטרי הקייםהתאמת  (1

, לשטח הפתוח, לקליטה כשכבת רקע המיפוי הפוטוגרמטרי הקייםהתאמת  (2

 במערכת המוצעת.

 .לקליטה במערכת המוצעת הקיימת עדכון שכבת הקדסטרו ההתאמ (3

, לקליטה כשכבת לשטח הבנוי בישוביםהקיים, אורתופוטו השל  ההתאמו העריכ (4

 רקע במערכת המוצעת.

הפתוח, לקליטה כשכבת רקע לשטח הקיים, אורתופוטו ה ה שלהתאמו העריכ (5

 במערכת המוצעת.

 .סרוק מקובץוקטוריות של תוכניות  GISבמערכת גרפית הכנה לקליטה  (2)

 .מפלט ניירוקטוריות של תוכניות  GISבמערכת גרפית  הכנה לקליטה  (3)

 סרוקות מעוגנות.של תוכניות  GISבמערכת גרפית  הכנה לקליטה  (4)

 .מפת רצף )קומפילציה(איסוף של המידע ממסמכי וקבצי התוכניות ויצירת  (5)

 איסוף של מידע מטבלאות, מסמכים ותשריטים ויצירת שכבה נושאית. (6)

 נושאיות.של שכבות  GISהכנה לקליטה במערכת   (7)

 

 בקרות  0.21.2

 

 הן את התהליכים והן את הכלים הטכנולוגיים שישמשו אותו לביצוע המציע יפרט

ליך" ו"הבקרות הסופיות" שתבוצענה במהלך איסוף הנתונים והכנתם "הבקרות בתה

 ובמערכת המילולית על פי הישימות. GISלקליטה במערכת 

 

בהם ייעשה שימוש בכל אחד  לאמצעים הטכנולוגיים הפרוט יתייחס הן לפעולות והן

 מהתהליכים המוצעים על ידו, בסעיף לעיל.
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 GIS (M) –קליטת נתונים במערכות המידע וה  0.22

 

 תהליכים  0.22.1

 

את תהליכי קליטת הנתונים המילוליים הגראפיים והגיאוגרפיים במערכות  המציע יפרט

 .GIS -המידע וה 

 

בהם ייעשה שימוש בכל אחד  הטכנולוגיים לאמצעים ,ולפי העניין ,לפעולות הפרוט יתייחס

 מהתהליכים המוצעים על ידו, כגון:

 

 בסיס.של כל שכבה משכבות ה GISקליטה במערכת  (1)

   

 של תוכניות מקובץ ערוך לקליטה. GISקליטה גראפית במערכת  (2)

 

 של מפת רצף )קומפילציה(  GISקליטה במערכת  (3)

 

 קליטה במערכת המילולית של נתוני הרישוי והפיקוח. (4)

 

 קליטה במערכתה מילולית של נתוני מעקב התב"ע. (5)

 

 קליטה מילולית של נתוני ייעודי הקרקע. (6)

 

 .הנושאיותשכבות השל כל שכבה מ GISקליטה במערכת  (7)

 

 בקרות  0.22.2

 

 הן את התהליכים והן את הכלים הטכנולוגיים שישמשו אותו לביצוע המציע יפרט

"הבקרות בתהליך" ו"הבקרות הסופיות" שתבוצענה במהלך איסוף הנתונים והכנתם 

 ובמערכת המילולית על פי הישימות. GISלקליטה במערכת 

 

בהם ייעשה שימוש בכל אחד  לאמצעים הטכנולוגיים ןהפרוט יתייחס הן לפעולות וה

 מהתהליכים המוצעים על ידו, בסעיף לעיל.
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 נקודות פתוחות )וחלופות(  0.00

 

 GIS -ה /או והמילוליות היה ולדעת המציע יידרש ביצוע התאמות במערכות המידע 

של השינויים וההתאמות המוצעים ושל אופן  תאוריגיש המציע  , המזמיןהמוצעות לצרכי 

 שילובם במערכת המוצעת.

 

 

 (M)העברת נתונים בסיום ההתקשרות  0.00

 

, עותק על חשבונו למזמיןעם הגיע ההתקשרות לסיומה, מכל סיבה שהיא, יעביר הקבלן 

ובין אם בשרת  שמורים בשרת הקבלןבין אם הם עדכני של כל נתוני וקבצי המזמין מלא ו

 .המזמין

 

 לפי בחירת המזמין.או מגנטית ההעברה תעשה בתקשורת או באמצעות מדיה צרובה 

 

, פורמט שידרש על ידוכל עותק עדכני של הקבצים והנתונים, כאמור לעיל, יועבר למזמין ב

לרבות כל קבצי נתונים ו/או טבלאות האחרים הנדרשים למזמין לצורך שימוש בנתונים 

 מערכת שונה מזו של המציע. באמצעות

 

 (M)תיעוד  0.00

 

 :שיהיה מדריך למשתמש המערכות המוצעות תסופקנה עם

 

 כתוב בסגנון בהיר, פשוט, לוגי, קל להבנה.  קריא : 

 מאפשר איתור מהיר של המושג או הפונקציה הנדרשת.  יעיל : 

 מכיל את כל המידע הנדרש.  מקיף : 

 תואם את המהדורה העדכנית של המערכת.  תקף : 

 מתאים לשימוש כספר עזר לתכנית ההדרכה.  דידקטי : 

 ממדים ומבנה פיזי נוחים לתפעול ואחסון בעמדה.  שימושי : 

 ניתן לשכפול ויצירת עותקים נוספים בקלות )הפקה מהמערכת(.  נגיש : 
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 מן המדריך לכל התקנה. קשיח וקובץ עותק בכל מקרה יסופקו עם המערכת

 

 המדריך למשתמש יכיל:

  .תיאור ה"סביבה" ותיאור פונקציונלי כללי 

  מילון מונחים 

  עץ המסכים 

 הצגת תפריטים 

  מסכי פעולה 

  )פעולות מיוחדות )ניהול המערכת 

  נהלי אבטחת מידע במערכת 

 

הדרכה לשימוש במערכת המדריך למשתמש שיסופק על ידי המציע עם המערכת יכלול 

 המוצעת ובהתאמות שיבוצעו בה.
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 (S)מימוש  .0

 

 (M)פרטים אודות המציע  - גורמים מעורבים 0.0

 (.כל אחד בנפרד) אודות קבלני המשנהו אודותיובהצעתו את הפרטים הבאים  המציע יפרט

עומד בתנאי הסף להגשת הצעות למכרז הפרוט יהיה באופן שיאפשר למזמין לאמת כי המציע 

 .וכן לבחון את עמידתו באמות המידה לאיכות זה

 

 .(M) פרטים אודות הקבלן 0.1

שנים בנסיונו בתחום השרותים המוצעים על ידו כנדרש במפרט / מכרז זה, בכלל ו 4.1.1

 ( בפרט, לפי העניין.כמפורט בפרק א'האחרונות )

 , לרבות: כח האדם המועסק על ידופרוט אודות  4.1.2

 

 :כמות עובדים מקצועיים, בתחומים רלבנטיים להצעה, כולל

 שם ומשפחה -

 הכשרה -

 ותק מקצועי -

 אצל המציעתפקיד  -

 .עבודה רציפה אצל המציעותק בו -

  

 :פרטי מועמד המציע לשמש כ"מנהל פרוייקט" ואיש קשר למזמין, כולל 4.1.3

 שם ומשפחה -

 אצל המציע תפקידו  -

 בכללהמקצועי בתחום נשוא המכרז פרוט ניסיונו  -

 מוצע, בפרט.שרות הבכל הקשור לפרוט נסיוני  -

 תחומי אחריותו במסגרת תפקידו כמנהל הפרויקט לפי מכרז זה. פרוט -

 

 מובהר בזאת שאין בהמצאת פרטי מנהל הפרויקט כדי לחייב את המועצה לאשרו.

 

 בתי תוכנה מתמחים העובדים עם המציע  4.1.4

 שמות  -

 תחומי התמחות -
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 .העובדים עם המציעמומחים בתחום השרות המוצע  4.1.5

 שמות  -

  תחומי התמחות -

 ותק מקצועי -

 ותק בפעילות המוצעת -
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 (.Mמימוש )אופן ה 0.2

 

 הגורם המבצע 4.2.1

את שמות האנשים, מטעמו ו/או את מלבד מנהל הפרויקט, גם בהצעתו,  המציע יפרט

, את והאנשים מטעמם שיקחו חלק בפרוייקט / מערכות המידע שמות קבלני המשנה

 הכשרתם, תפקידם בפרוייקט, והיקפו המתוכנן.

 

 תוכנית עבודה כוללת  4.2.2

כל חלק ו/או מרכיב בהצעתו את תוכנית העבודה המתוכננת על ידו למימוש  המציע יפרט

בפרוייקט / מערכות המידע, בהתאם ללוחות הזמנים הנקובים במסמכי המכרז, 

 , לרבות מימוש כל האופציות וזאת המבטיחים סיום הפרוייקט כולו

 :לרבות ,דעה על זכיה במכרזממועד קבלת הו ימי עבודה 120 – בתוך

 המוצעת.  GIS -לקליטה וקליטתו במערכת ה הקיימת הכנתו  GIS –הסבת החומר ממערכת ה  -

 .GISהכנה לקליטה / קליטת מיפוי פוטוגרמטרי למערכת   -

 .GISהכנה לקליטה / קליטת אורתופוטו למערכת  -

 .GISהכנה לקליטה / קליטת גושים וחלקות למערכת  -

 .GISהכנה לקליטה / קליטת תוכניות למערכת  -

 יצירת מפות רצף תכנוני למרחב התכנון. -

 .GISהכנה לקליטה / קליטת מפות רצף תכנוני במערכת  -

 ומשויךאיסוף המידע והקמת ארכיוני תוכניות קלוטות וקטורית / סרוקות מעוגן  -

 למערכות המוצעות.

 .GIS –למערכת מילולית, גראפית ו  נושאיות איסוף המידע, הכנה לקליטה / קליטת שכבות ומידע -

לקליטה וקליטתו במערכת  הסבת החומר מהמערכת המילולית הקיימת הכנתו  -

 המילולית המוצעת.

יישום / ישומים לניהול השכבות ו/או המידע לסוגיו במערכות  ה שלוהתקנ ההספק -

 .GIS –המילוליות, הגראפיות וה 

 ממשקים בין המערכות. ה שלוהתקנ ההספק -

 הדרכת המשתמשים אודות אופן השימוש במערכות. -

 ליווי הטמעת המערכות, עד האחרונה בהן. -

 

את סדר ביצוע השלבים / המרכיבים המתוכננים לביצוע על ידו ויציגם גם  המציע יפרט

 .ברור וקריא בתרשים גנט
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 יפרט המציע: / מרכיב לכל שלב

 סדר פעולות 

  לביצוע.לוחות זמנים 

 תפוקות 

  גורם מבצע/ אחראי 

 .מעורבות נדרשת מהמזמין 

 

 , כולל:פרוט ההתאמות הנדרשותתכלול למרכיב הספקת מערכות המידע התוכנית 

 אפיון ההתאמות 

 ביצוע ההתאמות 

 התקנה 

 מבחני קבלה 

 הדרכה והטמעה 

 הפעלה שוטפת 

 תחזוקה ותמיכה 

 

בלבד  ידי המציע שיזכה תהווה המלצהלמען הסר ספק מובהר בזאת כי התוכנית שתוגש על 

 למזמין ואין בה כדי לחייבו לקבלה כלשונה.

 

תוכנית פעולה מותאמת להיקף העבודה בהזמנת  מזמיןעם חתימת ההסכם, תוגש לאישור ה

 העבודה ולצרכי וסדרי העדיפויות שלה. 

 

ה על מיום החתימ י"ע 0תוכנית העבודה תתואם עם המנהל ותוגש לאישור המזמין בתוך 

 ההסכם.

 

 מאישורה על ידי המזמין . י"ע 10על ידי הזוכה יהיה בתוך העבודה תחילת ביצוע תוכנית 
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 (M)אופן ביצוע הפרוייקט  0.0

 

 .GIS -איסוף הנתונים והכנתם לקליטה במערכות המידע וה  4.3.1

 תהליכים  4.3.1.1

את תהליכי ביצוע איסוף הנתונים והכנתם לקליטה במערכות המידע  המציע יפרט

 .GIS -המילולי, הגראפי וה 

הפרוט יתייחס לכל המרכיבים המוצעים על ידו, בתוכנית העבודה הכוללת כמפורט  

 לעיל. 4.2.2בסעיף 

 בקרות   4.3.1.2

את "הבקרות בתהליך" ו"הבקרות הסופיות" שתבוצענה במהלך איסוף  המציע יפרט

ים והכנתם לקליטה במערכות המידע לסוגיהן בכל אחד מהתהליכים המוצעים על הנתונ

 ידו, בסעיף לעיל.

  

  GIS (M) –קליטת נתונים במערכות המידע וה  4.3.2

 תהליכים  4.3.2.1

את תהליכי ההסבה, ותהליכי קליטת הנתונים המילוליים ו/או הגראפיים  המציע יפרט

 .GIS -ו/או הגיאוגרפיים במערכות המידע וה 

הפרוט יתייחס לכל המרכיבים המוצעים על ידו, בתוכנית העבודה הכוללת כמפורט  

 לעיל. 4.2.2בסעיף 

 בקרות  4.3.2.2

את "הבקרות בתהליך" ו"הבקרות הסופיות" שתבוצענה במהלך קליטת  המציע יפרט

בכל אחד מהתהליכים  GIS-הנתונים המילוליים והגיאוגרפיים במערכות המידע וה 

 .המוצעים על ידו, בסעיף לעיל

 

 איסוף המידע להקמת ארכיוני תוכניות קלוטות / סרוקות. 4.3.3

 תהליכים  4.3.3.1

 יכלול, בין השאר: איסוף המידע להקמת ארכיוני תוכניות קלוטות / סרוקות

  איתור העותקים הקשיחים קבצי התוכניות, התקנונים והנספחים הסרוקים בארכיוני

 חוץ.גורמי 

 .בקרת התאמת הקבצים לקליטה וקטורית / עיגון רסטרי 

 .)אימות כשירותם לקליטה )בדיקת שלמות, עדכניות ותוקף 

 



 11:57 16/06/2022 : לפרסוםגרסה 

 ולשרותים נוספים GISלמערכת ו/או מפרט למתן זכות שימוש במערכות לניהול ועדה לתכנון ולבניה, 
  המועצה האזורית מטה יהודה

 81עמוד  מימוש - 0פרק  11/2022מכרז מספר: 

 docx. 0.2מפרט גרסה  - GIS 2022 - ערכות הנדסיות ומטה יהודה מכרז מ\מפרט\מערכות הנדסיות 11-2022מטה יהודה מכרז \מכרזים\מטה יהודה\Q:\Dataאיתור: 

 , למועצה האזורית מטה יהודהכל הזכויות שמורות  ©

    , חדרה 10קומבה  – שרותי יעוץ ראשון וניהול -יאוןC נערך ע"י ֹעפר גורדון

 

 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

איסוף המידע ועריכתו לצורך הקמת וניהול ארכיוני תוכניות את תהליכי  המציע יפרט

 קלוטות / סרוקות.

 שיאסף ויתועד לכל סוג תוכנית. Meta Data –כמו כן יפורט ה 

 

 קרות ב  4.3.3.2

את "הבקרות בתהליך" ו"הבקרות הסופיות" שתבוצענה במהלך תהליכי  המציע יפרט

 וניהול ארכיוני תוכניות קלוטות / סרוקות. ההקמעדכון /  איסוף המידע לצורך

 

קישור וניהול ארכיוני תוכניות קלוטות / סרוקות למערכת המידע המילולית,  4.3.4

 .GIS -הגראפית וה 

 תהליכים   4.3.4.1

התוכניות קלוטות / את אופן הקליטה ו/א הקישור ו/או העיגון של קבצי  המציע יפרט

 .GIS -סרוקות למערכת המידע המילולית, הגראפית וה 

 את אופן ניהול המידע ותחזוקתו באמצעות מערכת המידע המוצעת על ידו. המציע יפרט

 הפרוט יתייחס לכל המרכיבים הנדרשים, לאורך כל מחזור חיי המערכת, כגון: 

 אופן קישור מערכת לניהול כל סוג מידע לקובץ התוכנית. -

 .Meta Data –אופן קישור מערכת לניהול כל סוג מידע ל  -

 אופן הצגת / צפיית המשתמש בתוכנית. -

 כלי החיפוש / איתור תוכנית. -

 אופן ביצוע עדכוני סטטוס לתוכנית הקלוטה. -

מערכת לצורך עדכונים אופן עריכת המידע שנאסף לצורך קליטה / קישור / עיגון ל -

 עתידיים.

 וכיוב'. -

 בקרות  4.3.4.2

 

את "הבקרות בתהליך" ו"הבקרות הסופיות" שתבוצענה במהלך תהליכי  המציע יפרט

המידע המילולית, הגראפית וה במערכות קישור וניהול ארכיוני תוכניות קלוטות / סרוקות 

– GIS. 
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 GIS (M.) -מערכות המידע המילולי הגראפי וה  0.0

 

 .(I)כללי  –תצורת המערכת  4.4.1

 

המוצעים לה ישתלבו  GIS –מצפה כי המערכות המילוליות, הגראפיות ויישומי ה  מזמיןה

 בתצורה הכוללת הבאה:
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 עמידת המערכת / יישום מוצע בדרישות סטטוטוריות. 4.4.2

 

יאפשר  מזמיןו/או בסיס נתונים המוצעים בזאת ל GISכל מערכת מילולית ו/או יישום 

ניהול מלא של כל הנתונים הנדרשים לניהול כל נושא בהתאם לדרישות הגורמים 

 הסטטוטוריים.

 

 נוהל מבא"תבתחום התכנון ורישוי הבניה, לרבות  –התכנון  מזמין: משרד הפנים / כגון

 . ורישוי זמין

 בתחום התמרורים. -תחבורה משרד ה

בתחום המיפוי  –משרד הבינוי והשיכון / משרד הפנים / חוק התכנון והבניה / המקרקעין 

 ההנדסי )תכנון, רישוי בניה ופיקוח(. מזמיןהפוטוגרמטרי וה

 חוזרי מנכ"ל וכיוב'.פקודת המועצות פקודת העיריות 

ו/או בסיס  GIS, על כל מערכת מילולית ו/או יישום מעבר לאמור לעיל, ומבלי לפגוע בו

יאפשר ניהול מלא של כל הנתונים הנדרשים לניהול כל  מזמיןנתונים המוצעים בזאת ל

 ולתהליכי העבודה הנהוגים בה. מזמיןנושא בהתאם לדרישות ה

 

 מובהר בזאת 

 GIS -י ה כי עצם הגשת הצעה מהווה את התחייבות המציע כי המערכת המילולית / יישומ

 המוצעים על ידו עונים על הדרישות לעיל.
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 המידע המילוליות.ניהול מאפייני מערכות  4.4.3

 

 מערכות נדרשות. (1)

 

לניהול ו/או מודול  מילוליהמידע לניהול הבהצעתו את מאפייני כל מערכת  המציע יפרט

 לרבות: מילולי המוצע על ידו והנדרשים על פי מכרז זה,המידע 

 .םוההיסטורייעדכניים הוזכויות הבניה קרקע הניהול המידע על ייעודי  -

 לחוק התכנון והבניה. 101ותיקון  33מידע תכנוני לפי תיקון  ה שלוהפק הניהול קליט -

 .סטורייניהול המידע על הגושים והחלקות העדכני והה -

 וקטורית. ארכיון תב"עות קלוטותהמידע על ניהול  -

 .ומעוגנות ארכיון תוכניות סרוקותהמידע על ניהול  -

 תשריטי חלוקה.המידע על ניהול  -

 .תהליכי התכנון )מעקב תב"ע, תצ"ר וכיוב'(המידע על ניהול  -

 .הפקעותהמידע על ניהול  -

, היטלים וחיובים לרבות חיוב בגין תכנון על ידי המזמיןחבויות המידע על ניהול  -

 .אגרות, קנסות / פס"ד וכיוב' השבחה

ממשק בין המידע המילולי לבין המידע הגיאוגרפי בכל מערכת שהמידע המילולי מהווה  -

 . GIS –חלק ממערכת ה 

 Microsoft Officeממשק לחבילת  -

 ממשק לאינטרנט לקבלת / מסירת / מכירת מידע וביצוע תשלומים ופעולות. -

ממשק למערכת כספית )להפקת חיובי אגרות והיטלים ומעקב אחר גביתם מתוך  -

 המערכת(

 ממשק למערכות משיקות אחרות כמפורט במכרז זה. -
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 מערכות עתידיות. (2)

 

בהצעתו את מאפייני ניהול המידע המילולי בכל שכבה במערכת או מודול  המציע יפרט

 על פי מכרז זה, לרבות: גרפי   המוצע על ידו וידרשו בעתיד

 / ממשק למערכת נכסים מועצההנכסי המידע על ניהול שכבת  -

 בתחומי המזמיןהתנועה המידע על ניהול שכבת / מודול  -

 יבשות ורטובות ופיתוח תשתיותניהול  המידע על ניהולשכבת  -

 / ממשק למערכת גביה נכסי ארנונההמידע על ניהול שכבת  -

 / ממשק למערכת רישוי עסקים רישוי עסקיםהמידע על ניהול שכבת  -

 משבצות חקלאיותהמידע על ניהול שכבת  -

ממשק בין המידע המילולי לבין המידע הגיאוגרפי בכל מערכת שהמידע המילולי מהווה  -

 . GIS –חלק ממערכת ה 

 Microsoft Officeממשק לחבילת  -

 .ממשק לאינטרנט לקבלת / מסירת / מכירת מידע וביצוע תשלומים ופעולות -

 מתוך המערכת(ומעקב אחר גביתם ממשק למערכת כספית )להפקת חיובים  -

 אחרות כמפורט במכרז זה.ממשק למערכות משיקות  -
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 יכלול, בין השאר: לכל ישום / מערכת הפרוט

 תאור כללי של היישום ואופן העבודה באמצעותו. -

 תאור סביבת הפיתוח של היישום המוצע. -

 תאור בסיס הנתונים של היישום המוצע. -

 מרכיבי היישום )מודולים( תאור המבנה המלבני של -

 (.'תאור כל מסכי היישום )קלט, דוחות / שאילתות, טפסים, עזרה וכיוב -

 פרוט שדות הקלט בכל מסך. -

/  מזמיןפרוט אופן קליטת הנתונים במהלך הפרוייקט ולאחריו על ידי המשתמשים ב -

 .מזמין

 פרוט כלל דוחות היישום )רשימת דוחות ותכולת כל דו"ח(. -

 יישום למערכות המשיקות כנדרש על ידי מזמין .פרוט ממשקי ה -

 תצורת חומרה נדרשת לשימוש ביישום )שרת, תחנה, וציוד היקפי( -

פרוט סוגי וגרסאות תוכנות תשתית נדרשות לשימוש ביישום )מערכות הפעלה, בסיסי  -

 , דפדפן גיבוי וכיוב'(.Office –, חבילות משלימות כ נתונים

 

כנה האם מסופק כחלק בלתי נפרד מהמערכת או האם על לגבי כל פריט תו המציע יפרט

 מזמין להצטייד בו בנפרד.ה

 

, מובהר בזאת כי כל פריט חומרה ו/או תוכנה שלא יצוין על ידי המציע למען הסר ספק

 .על חשבונושיזכה ויידרש לשימוש מלא במערכת, ייחשב כחלק מהמערכת ויסופק על ידו ו

 

יקבע בתוכנית העבודה, מועד העמדת המערכות המילוליות והגראפיות לשימוש מזמין 

 לעיל. 4.2.2כאמור בסעיף 
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 המוצעת . GIS -ה  מאפייני מערכת 4.4.4

 

המוצעים על ידו  GIS -ה ם של יישומיהמערכת והבהצעתו את מאפייני  המציע יפרט

 לניהול שכבות המידע לסוגיו הנדרשים על פי מכרז זה, לרבות:

 

 עדכניים באמצעות מפת רצף תכנוני )קומפילציה(הקרקע הניהול המידע על ייעודי  -

 קרקע באמצעות מפת רצף תכנוני )קומפילציה(העל ייעודי  יההיסטורניהול המידע  -

ייעודי הסטוריה תכנונית, מילוליות וגראפית גיאוגרפית, באמצעות מערכת ניהול  -

 קרקע.ה

 אופן קליטה גרפית ומילולית של תוכנית, במערכת המוצעת, על ידי משתמש.  -

על ידי משתמש באמצעות עדכון אוטומטי שלה  )קומפילציה( מפת הרצףבעדכון המידע  -

 לאחר קליטתה בארכיון התוכניות הקלוטות. 

 מקושרים ו/או מעוגנים. -תקנון סרוקים ולפי העניין ו ן המערכת בתוכנית, נספחעדכו -

 .ניהול ארכיון תב"עות קלוטות -

 ניהול ארכיון תוכניות סרוקות. -

 .ניהול קדסטר עדכני -

 .ניהול הסטוריה קניינית עד רמת החלקה -

 ניהול תשריטי חלוקה. -

 .(וכיוב', תכנון מתחמי, תצ"ר ניהול תהליכי התכנון )מעקב תב"ע -

 .ניהול הפקעות -

 .השבחהם לרבות היטלי היטליחיובים וניהול  -

 ניהול המידע על היטלים וחיובים לרבות חיוב בגין תכנון על ידי המזמין והשבחה. -

 Microsoft Officeממשק לחבילת  -

ממשק בין המידע הגיאוגרפי לבין המידע המילולי בכל מערכת שהמידע המילולי מהווה  -

 . GIS –חלק ממערכת ה 

 ממשק לאינטרנט לקבלת / מסירת / מכירת מידע וביצוע תשלומים ופעולות. -

 ממשק למערכות משיקות אחרות כמפורט במכרז זה. -
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 הפרוט יכלול, בין השאר:

 תאור כללי של היישום ואופן העבודה באמצעותו. -

 תאור סביבת הפיתוח של היישום המוצע. -

 נים של היישום המוצע.תאור בסיס הנתו -

 תאור המבנה המלבני של מרכיבי היישום )מודולים( -

 (.'תאור כל מסכי היישום )קלט, הצגת מידע, דוחות / שאילתות, טפסים, עזרה וכיוב -

 פרוט שדות הקלט בכל מסך. -

/  מזמיןפרוט אופן קליטת הנתונים במהלך הפרוייקט ולאחריו על ידי המשתמשים ב -

 .מזמין

 ות היישום )רשימת דוחות ותכולת כל דו"ח(.פרוט כלל דוח -

 . מזמין פרוט ממשקי היישום למערכות המשיקות כנדרש על ידי -

 .תצורת חומרה נדרשת לשימוש ביישום )שרת, תחנה, וציוד היקפי( -

פרוט סוגי וגרסאות תוכנות תשתית נדרשות לשימוש ביישום )מערכות הפעלה, בסיסי  -

 , דפדפן גיבוי וכיוב'(.Office –נתונים, חבילות משלימות כ 

 לגבי כל פריט תוכנה האם מסופק כחלק בלתי נפרד מהיישום או האם על המציע יפרט

 .להצטייד בו בנפרד מזמין

, מובהר בזאת כי כל פריט חומרה ו/או תוכנה שלא יצוין על ידי המציע למען הסר ספק

 .על חשבונוופק על ידו ושיזכה ויידרש לשימוש מלא ביישום, ייחשב כחלק מהיישום ויס

 

יקבע בתוכנית העבודה, כאמור מועד העמדת הישומים בגיאוגרפיים לשימוש מזמין 

 לעיל. 4.2.2בסעיף 

 

 לוחות זמנים להספקת השרותים  ומערכות המידע המוצעות / היישומים  המוצעים. 4.5

 

 ציפיות המזמין. 4.5.1

 

 ההתקנה, הספקההמזמין מצפה כי לוחות הזמנים להספקת תפוקות השרותים וה

 הישומים / מערכות הנדרשות יהיה המהיר ביותר האפשרי. ה שלהפעלהו

 

)אבן הדרך שממנה מתחילים למנות  לוחות הזמנים המפורטים להלן הינם מנקודת המוצא

 . את ימי העבודה(

 

 א. המזמין מצפה כי לוח הזמנים להספקת כל מרכיב בשלב ההקמה יהיה כדלקמן:
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 

 הפעילות 
ימי 

 עבודה
 נק' מוצא

(1)     

(2)  
הסבה של כולל המוצעת  (GIS)המרחבית הספקת המערכת 

 .לשימוש המזמין בה וקליטתהמידע המרחבי הקיים ו

 הזמנה 35

  הזמנה 10  וקליטה במערכת של שכבת קדסטר עדכנית ההכנ  (3)

 הזמנה 10 וקליטה במערכת של שכבת אורתופוטו עדכנית ההכנ  (4)

(5)  
השלמת הסבת החומר הקלוט במערכות הרישוי והפיקוח, 

 .בר טכנולוגיותמעקב התב"ע, וההשבחה מבית 

 הזמנה 20

(6)  
הספקת מערכות הרישוי והפיקוח, מעקב התב"ע, וההשבחה 

 המוצעות כולל קליטת המידע המוסב בהן לשימוש המזמין.

 הזמנה 25

(7)  
 מועצהאיתור וסריקת כלל התוכניות החלות במרחב תכנון ה

 .ומסמכיהן

 הזמנה 60

(8)  
הכנת מפת רצף קליטה גרפית בלבד של תוכניות בניין העיר ו

 גרפית.)קומפילציה( 

 (7השלמת ) 60

(9)  
הפקת ניתוח מסמכי תוכניות בניין העיר והכנת כל הנדרש ל

 .101/  33תכנוני בהתאם לתיקון  דף מידע 

 (7השלמת ) 265

(10)  
הזמנה/קבלת  20 הכנת שכבת פוטוגרמטריה לישוב.

 החומר

(11)  
הזמנה/קבלת  20 עריכה והספקה של שכבה נושאית

 החומר

(12)  
הזמנה /  10 השלמת הדרכת הצוות בשימוש בישום ובמידע. 

 התקנת ישום

 הזמנה 40 פיתוח / הספקת ממשק למערכת משיקה .  (13)

 אלא אם נקבע במפורש אחרת כל השרותים שיוזמנו באותה הזמנה יבוצע במקביל . 
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

, יהיה תוכניות 10בעד ב. המזמין מצפה כי לוח הזמנים להספקת כל עדכון בשלב השימוש, 

 כדלקמן:

 

 הפעילות 
ימי 

 עבודה

נק' 

 מוצא

 הזמנה 5 השלמת סריקת כל המסמכים / תוכניות נספחים לסוגיהם.  1

2 
גרפית של ביצוע כל הפעולות הנדרשות להכנת החומר לקליטה 

 במערכות התוכניות 

 הזמנה 10

 הזמנה 10 גרפיתעדכון קומפילציית יעודים  3

4 
הפקת דף ניתוח מסמכי התוכניות לסוגיהם והכנת כל הנדרש ל

 101/  33תכנוני בהתאם לתיקון  מידע 

 הזמנה 30

 הזמנה 15 קליטת כל המידע במערכת לרבות קישור לישומים 5

 5 עדכניות שיספק המזמין במערכת.קליטת שכבות רקע  6
הזמנה/ 

 קבלה

 הזמנה 5 הדרכת הצוות בשימוש בישום ו/או במידע.  7

 

 (M)התחייבות הקבלן   4.5.2

 

א. הקבלן  יפרט בטבלה שלהלן את לוחות הזמנים לבצוע השרותים עליהם יוכל להתחייב 

 בשלב ההקמה:

 

 הפעילות 
ימי 

 עבודה
 נק' מוצא

(1)  
הסבה של המוצעת כולל  (GIS)הספקת המערכת המרחבית 

 בה לשימוש המזמין. וקליטתהמידע המרחבי הקיים ו

 הזמנה 

 הזמנה  הכנה וקליטה במערכת של שכבת קדסטר עדכנית   (2)

 הזמנה   הכנה וקליטה במערכת של שכבת אורתופוטו עדכנית  (3)

(4)  
השלמת הסבת החומר הקלוט במערכות הרישוי והפיקוח, 

 .בר טכנולוגיותמעקב התב"ע, וההשבחה מבית 

 הזמנה 

(5)  
הספקת מערכות הרישוי והפיקוח, מעקב התב"ע, וההשבחה 

 המוצעות כולל קליטת המידע המוסב בהן לשימוש המזמין.

 הזמנה 

(6)  
 איתור וסריקת כלל התוכניות החלות במרחב תכנון המועצה

 .ומסמכיהן

 הזמנה 
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 הפעילות 
ימי 

 עבודה
 נק' מוצא

(7)  
הכנת מפת רצף קליטה גרפית בלבד של תוכניות בניין העיר ו

 גרפית.)קומפילציה( 

 הזמנה 

(8)  
הפקת ניתוח מסמכי תוכניות בניין העיר והכנת כל הנדרש ל

 .101/  33תכנוני בהתאם לתיקון  דף מידע 

 הזמנה 

(9)  
הזמנה/קבלת   הכנת שכבת פוטוגרמטריה לישוב.

 החומר

(10)  
הזמנה/קבלת   עריכה והספקה של שכבה נושאית

 החומר

(11)  
הזמנה /   השלמת הדרכת הצוות בשימוש בישום ובמידע. 

 התקנת ישום

 הזמנה  פיתוח / הספקת ממשק למערכת משיקה .  (12)
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

ב. הקבלן  יפרט בטבלה שלהלן את לוחות הזמנים לבצוע השרותים עליהם יוכל להתחייב 

 :תוכניות 10בעד בשלב השימוש, 

 

 הפעילות 
ימי 

 עבודה

נק' 

 מוצא

 הזמנה 5 השלמת סריקת כל המסמכים / תוכניות נספחים לסוגיהם.  1

2 
גרפית של ביצוע כל הפעולות הנדרשות להכנת החומר לקליטה 

 במערכות התוכניות 

 הזמנה 10

 הזמנה 10 גרפיתעדכון קומפילציית יעודים  3

4 
הפקת דף ניתוח מסמכי התוכניות לסוגיהם והכנת כל הנדרש ל

 101/  33תכנוני בהתאם לתיקון  מידע 

 הזמנה 30

 הזמנה 15 קליטת כל המידע במערכת לרבות קישור לישומים 5

 5 קליטת שכבות רקע עדכניות שיספק המזמין במערכת. 6
הזמנה/ 

 קבלה

 הזמנה 5 הדרכת הצוות בשימוש בישום ו/או במידע.  7

 

 (Mתפעול שוטף ) 0.0

 

 ובתוכנותתמיכה במערכות  4.6.1

 

במהלך ולתוכנות המוצעות על ידו ת ו, בהצעתו את אופן התמיכה שיתן למערכהמציע יפרט

 .ןהפעלת

 

 .ןת במהלך תפעולוכמו כן, יפרט המציע את אופן ביצוע השינויים העתידיים שידרשו במערכ

 

 ת. ונהלי תפעול המערכ 4.6.2

 

תפעול ו/או יצרף את ת מחייב נהלי ות המוצעובהצעתו האם השימוש במערכהמציע יפרט 

 המלצתו לנהלים כאלה.

 

 (M) תיעוד 4.7

 

/ תוכנה  מערכתכל ו/או יצרף להצעתו את התיעוד שיימסר למזמין עם  המציע יפרט

 .)"תיעוד"( 3.99סעיף  3המוצעת על ידו כנדרש בפרק 
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 (M) שרות ותחזוקהאחריות  0.0

 

 אחריות 4.8.1

 

 אחריות למערכות מידע ותוכנות. 4.8.1.1

 

האחריות לתפקוד שלם, מלא ותקין של המערכת / יישומי המחשב המוצעים תהווה חלק 

 בלתי נפרד מעצם העמדתן לשימוש מזמין . 

 

 אחריות לנתונים ומידע נאספים. 4.8.1.2

 

למרות שבכוונת מזמין לבצע בקרת איכות מדגמית לתפוקות איסוף הנתונים לקליטה 

ו לתקן, על חשבונו, כל נתון ו/או מידע במערכות המידע, יהיה הזוכה אחראי להשלים ו/א

חודשים( לפחות ממועד השלמת  12אחר שימצא חסר ו/או לקוי לתקופה של שנה )

 הפרוייקט.

 

 אחריות לנתונים ומידע קלוטים. 4.8.1.3

 

למרות שבכוונת מזמין לבצע בקרת איכות מדגמית לתפוקות קליטת הנתונים במערכות 

תקן, על חשבונו, כל נתון ו/או מידע אחר המידע, יהיה הזוכה אחראי להשלים ו/או ל

 .חודשים( לפחות ממועד השלמת הפרוייקט 12שימצא חסר ו/או לקוי לתקופה של שנה )

 

 אחריות לנתונים ומידע בארכיונים. 4.8.1.4

 

למרות שבכוונת מזמין לבצע בקרת איכות מדגמית לתפוקות הקמת הארכיונים וקליטתם 

במערכות המידע, יהיה הזוכה אחראי להשלים ו/או לתקן, על חשבונו, כל נתון ו/או מידע 

חודשים( לפחות ממועד השלמת  12אחר שימצא חסר ו/או לקוי לתקופה של שנה )

 הפרוייקט. 
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 ותחזוקה, תמיכה שרות 4.8.2

 

 והתחזוקה  , התמיכה מאפייני השרות (1)

 

 השרות למערכות והתמיכה במשתמשים יעשו באמצעות:

 מענה אנושי ממוקד תמיכה מאוייש על ידי תומך בעל ותק ונסיון מוכחים. (1

 השתלטות מרחוק על עמדת המשתמש על ידי תומך בעל ותק ונסיון מוכחים (2

 בכל מקרה שלא ניתן לספק שרות ו/או תחזוקה מרחוק. מועצההגעה לאתר ה (3

 

בכל ימי העבודה בין השעות  מועצההמוקד יהיה מאוייש וזמין למענה מלא לצוות ה

 .13:00 -  08:00ובימי עבודה שהם ערבי חג בין השעות  17:00 – 08:00

  

 (SLA)רמת השרות  (2)

 

 רמת שרות המוקד תהיה כדלקמן:

 דקות( 3מענה לפניות טלפוניות כנדרש בחוק )בתוך  (1

  .שעה 1ל או בפקס בתוך "מענה לפניות בדוא (2

שעות  4במשתמשים בזמני תגובה שלא יעלו על  ,מקוונת /טלפונית  ,שרותי תמיכה (3

  .ממועד קבלת פניה או לפי תאום עם הלקוח

  :התגובה הבאיםשרותי תחזוקה ותיקון של המערכות ותמיכה במשתמשים בהן בזמני  (4

לפי העניין מרחוק או תוך הגעה לאתר ההתקנה, בתקלה משביתה  ,תחילת טיפול (4.1

  .גילוי התקלה /שעות מקבלת הודעה  4תוך  -ממשק   /מערכת  /ישום 

לפי העניין מרחוק או תוך הגעה לאתר ההתקנה, בתקלה אחרת לא  ,תחילת טיפול (4.2

 .יאוחר מיום העבודה הבא או לפי תאום עם הלקוח

טיפול הספק בפניה לתמיכה יעשה ברצף עד לקבלת אישור הלקוח כי קיבל מענה מלא  (5

 לצרכיו. 

כי  מזמינהטיפול הספק בתקלה יעשה ברצף עד לתיקון התקלה וקבלת אישור ה (6

 המערכת חזרה לתפקוד מלא.

טיפול הספק בתקלה יעשה באופן היעיל ביותר ובאופן שיבטיח תיקון התקלה והחזרה  (7

 לתפקוד מלא בפרק הזמן הקצר ביותר.של המערכת 
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

/ יישום מחשב  מערכתכל ל הנדרשיםאת שרותי התמיכה והתחזוקה  המציע יפרט (3)

 .המוצעים על ידו

 

התמיכה במשתמשי כל מערכת / יישום והשרות תמהיל שרותי את  המציע יפרט (4)

ליקויים במערכת / יישום שיספק במסגרת העמדתם לשימוש של ותיקון  הלתחזוק

לזמני תגובה למענה לפנייה ולטיפול בתקלות מרמות שונות ולטיפול , את זמני מזמין 

בהתאם לאמור בסעיפים לעיל או באופן המיטיב  וכן את אופן נתינתם רציף בתיקונם

 .מועצהעם ה

 

 (M) השתלבות בארגון 0.0

 

 .אופן המענה על צרכי מזמין  4.9.1

 

כיצד כלל מרכיבי הצעתו מהווים מענה לצרכי מזמין כפי שמפורטים במפרט  המציע יפרט

 זה.

 

הפרוט יערך הן ברמת המענה על מטרות ויעדי מזמין והן על תהליכי העבודה )ריכוז 

 (. 2.4.2למפרט ובנספח  2.5 –ו  2.4בסעיפים 

 

 מוצע כי הפרוט יוגש בצורה טבלאית.

 

ים זמינים ברשותו בשלב הגשת הצעה ואילו מרכיבים יהיה עליו אילו מרכיב המציע יפרט

 לפתח / להתאים.

 

בכל מקום שמרכיב בהצעה אינו זמין ויש לפתחו ו/או להתאימו, יציין זאת המציע במפורש 

 ויפרט:

 את מהות ההתאמה / פיתוח 4.9.1.1

 את תוכנית הפיתוח )כולל שלבים ולו"ז( 4.9.1.2

  אחריהם.את תפוקות המרכיב לפני ההתאמה / פיתוח ול 0.0.1.0

 

 .מערכי הדרכה ותוכניות הדרכה נדרשים 4.9.2

 

 .במסגרת תוכנית העבודה הכוללת את תוכנית ההדרכה המוצעת על ידו המציע יפרט
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 תוכנית ההדרכה תכלול:

 .תנאים מקדמיים לביצוע )התקנת המערכת וכיוב'( -

 אוכלוסיות יעד )המשתמשים(.  -

 נושאים.  -

 היקף שעות למשתמש / קבוצת משתמשים. -

 .מיקום ואמצעים -

 .מתודולוגיה -

 .גורם מבצע -

 

 התקנה. 4.9.3

 

 .בהצעתו את שלבי ההתקנה המוצעים על ידו המציע יפרט

 

 לכל שלב יפרט המציע:

 נקודת זמן בתהליך לתחילתו. -

 .ההכנות הנדרשות מהמזמין לצורך ביצוע כל שלבתנאים הכרחיים כולל  -

 לו"ז / משך ביצוע מנקודת ההתחלה. -

 המציע.גורם מבצע מטעם  -

 גורם מלווה נדרש מטעם מזמין . -

 

 (M) חוסן ואמינות 0.10

 

 תוכנית בדיקות 0.10.1

 

 בהצעתו את תוכנית בדיקות הקבלה המוצעות על ידו. המציע יפרט

 

 גיבוי והתאוששות 0.10.2

 

את מנגנוני הגיבוי והתאוששות הכלולים במערכת וכנגד אילו סיכונים/בעיות  המציע יפרט

 הם מיועדים.

 

 ההתאוששות והשחזור. תהליךכמו כן יפרט את 
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 עדכון בסיס נתונים 0.10.0

 

 המזמין מצפה לעדכן את בסיס הנתונים, במהלך הפרוייקט, בשלבים.

 

עקב תחילת העבודה עם המערכות במהלך הפרוייקט, בין שלב לשלב יעודכנו בהן רשומות 

 שכבר הועברו למערכת.

 

 "סקרי עדכון". כמו כן, בעתיד תידרש מזמין לעדכון והשלמות נתונים במסגרת

 

למערכת במהלך פעולתה מבלי  קובצי נתוני תוספת / עדכוןאת אופן העברת  המציע יפרט

 לפגוע בנתונים הקיימים בה.

 

 תמהיל המערכות המוצעות  0.11

 

 כללי 4.11.1

היישומים המילוליים והגיאוגרפיים הנדרשים למזמינה לטווח הקצר והארוך, עיקר רשימת 

 מפורטת בטבלה שלהלן.

 הרשימה להוות מראה מקום לתיעוד בהצעה הנוגע לכל ישום.יעוד 

לשחרר את המציע מלהעמיד לרשות מובהר בזאת שאין בפרוט שברשימה שלהלן כדי 

לחייב את המזמינה להזמין את כל המועצה כל יישום אחר כנדרש במסמכי המכרז או 

 הישומים המפורטים ברשימה או להזמינם כלל.

 הישומים המפורטים ברשימה נדרשים למזמינה בשלב הראשון. הערכת המזמינה היא כי כל

בכל מקרה שמפורטות חלופות לאותו מענה על צורך שמור למזמינה  שיקול הדעת הבלעדי 

  .באיזה מהן לבחור אם בכלל

למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בעובדה שלרשות קבלן ישום מלא לניהול נושא כדי 

ר ולספק שכבה נושאית, כולל כלים יעודיים לניהולם לשחרר את הקבלן מחובתו ליצו

המוצעת לניהול יעודי הקרקע, במידה ותוזמן ממנו, כאמור  GIS –כשכבה במערכת ה 

 במכרז זה.

 

על המציע לציין לצד כל יישום שהוא נדרש להעמיד לרשות המועצה , המקושר לכלל 

בו מפורטים נתוני  היישומים כמפורט להלן את העמוד בהצעה / מספר נספח להצעה

 ותפוקות כל יישום.

ככל שלרשות המציע יישומים שאינם מפורטים להלן והוא מציעם למועצה כחלק 

 מהתמורה הנקובה בהצעתו על המציע להוסיפם בהמשך הטבלה.

 רשימת היישומים המילוליים והגיאוגרפיים המוצעים על ידי המציע  4.11.2



 11:57 16/06/2022 : לפרסוםגרסה 

 ולשרותים נוספים GISלמערכת ו/או מפרט למתן זכות שימוש במערכות לניהול ועדה לתכנון ולבניה, 
  המועצה האזורית מטה יהודה

 98עמוד  מימוש - 0פרק  11/2022מכרז מספר: 

 docx. 0.2מפרט גרסה  - GIS 2022 - ערכות הנדסיות ומטה יהודה מכרז מ\מפרט\מערכות הנדסיות 11-2022מטה יהודה מכרז \מכרזים\מטה יהודה\Q:\Dataאיתור: 

 , למועצה האזורית מטה יהודהכל הזכויות שמורות  ©

    , חדרה 10קומבה  – שרותי יעוץ ראשון וניהול -יאוןC נערך ע"י ֹעפר גורדון

 

 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 

 מהות היישום מס.
פרוט בעמוד 

 / נספח
 מזמיןת ההער

1.  

ניהול המידע על המילולי, הגרפי והמרחבי אודות ייעודי 

קרקע וזכויות בניה עדכניים באמצעות ארכיון תוכניות 

קלוטות ומפת רצף תכנוני )קומפילציה( במערכת מרחבית 

(GIS) 

 GIS -מילולי ו  

2.  
לחוק התכנון  101 –ו  33ישום להפקת מידע תכנוני לפי תיקון 

 והבניה ממערכת יעודי הקרקע המרחבית

כולל שילוב תשריט / תוכנית  

 GIS -ממערכת ה 

3.  
כולל שילוב תשריט / תוכנית   יישום כנ"ל אך ממערכות הרישוי ומעקב התב"ע

 GIS -ממערכת ה 

   וקטורית ניהול ארכיון תב"עות קלוטות  .4

   ניהול ארכיון תוכניות סרוקות.  .5

   ניהול תשריטי חלוקה.  .6

7.  
ניהול המידע ותהליכי העבודה בתחום העברת הזכויות 

 במקרקעין.

  

   הפקעותניהול המידע ותהליכי העבודה בתחום   .8

   היטלי השבחהניהול המידע ותהליכי העבודה בתחום   .9

   נכסי הרשויותניהול המידע ותהליכי העבודה בתחום   .10

   Microsoft Officeממשק לחבילת   .11

12.  
ממשק לאינטרנט לקבלת / מסירת / מכירת מידע וביצוע 

 תשלומים

  

13.  
ממשק בין המערכת / האתר ההנדסי למערכות תשלומים 

 באינטרנט של צד ג'

יש לפרט איזה חברות  

 מספקות את שרותי החיוב.

14.  
הנדסי אינטרנטי לפרסום מידע ולהעברת מידע / אתר פורטל 

 מהציבורו/או פניות ו/או בקשות לשרות 

  

15.  
מודול למילוי טפסים מקוונים באתר אינטרנט ולקליטתם 

 הישירה בכל מערכת מוצעת אליה נוגעים הטפסים

יש לפרט אופן שילוב בפורטל /  

 באתר ההנדסי האינטרנטי

16.  

מודול לקביעת פגישות עם נותני שרותים ולקליטה והצגה 

שלהן ישירות בכל מערכת מוצעת בה מנוהל נושא הפגישה 

 ברמת המשתמש / נותן השרות.

  



 11:57 16/06/2022 : לפרסוםגרסה 

 ולשרותים נוספים GISלמערכת ו/או מפרט למתן זכות שימוש במערכות לניהול ועדה לתכנון ולבניה, 
  המועצה האזורית מטה יהודה

 99עמוד  מימוש - 0פרק  11/2022מכרז מספר: 

 docx. 0.2מפרט גרסה  - GIS 2022 - ערכות הנדסיות ומטה יהודה מכרז מ\מפרט\מערכות הנדסיות 11-2022מטה יהודה מכרז \מכרזים\מטה יהודה\Q:\Dataאיתור: 

 , למועצה האזורית מטה יהודהכל הזכויות שמורות  ©

    , חדרה 10קומבה  – שרותי יעוץ ראשון וניהול -יאוןC נערך ע"י ֹעפר גורדון
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17.  

באמצעות הדוא"ל ישירות מהמערכות מודול להפצת הודעות 

לצרכני שרות בודדים  WhatsApp/ מסרונים / הודעות 

 ולקבוצות צרכני שרות לפי מאפיינים.

  

   מודול תשלומים באמצעות האתר ההנדסי  .18

19.  
ממשק למערכת כספית )להפקת חיובי אגרות והיטלים 

 אחר גביתם מתוך מערכת המזמין (ומעקב 

  

20.  
יעודי הקרקע וזכויות ניהול המידע ותהליכי העבודה בתחום 

 הבניה מקומי

  

21.  
יעודי הקרקע וזכויות ניהול המידע ותהליכי העבודה בתחום 

 הבניה אינטרנטי

  

22.  
תהליכי רישוי הבניה ניהול המידע ותהליכי העבודה בתחום 

 מקומי

  

23.  
תהליכי רישוי הבניה ניהול המידע ותהליכי העבודה בתחום 

 אינטרנטי

  

24.  
תהליכי הפיקוח על ניהול המידע ותהליכי העבודה בתחום 

 הבניה מקומי

  

25.  
תהליך התכנון )מעקב ניהול המידע ותהליכי העבודה בתחום 

 תב"ע( מקומי

  

26.  
תהליך התכנון )מעקב ניהול המידע ותהליכי העבודה בתחום 

 אינטרנטי תב"ע(

  

27.  
הטיפול בחישוב ניהול המידע ותהליכי העבודה בתחום 

 וגביית אגרות והיטלים

  

28.  
תביעות ניהול המידע ותהליכי העבודה בתחום מודול 

 משפטיות משולב ברישוי ופיקוח

  

29.  
טיפול בבקשה  ניהול המידע ותהליכי העבודה בתחום מודול

 לאישור רישוי עסקים משולב ברישוי ופיקוח

  

   ניהול המידע ותהליכי העבודה בתחום רשות תמרור  .30

31.     

32.     

33.     

34.     
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 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת
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35.     

36.     

37.     

38.     

39.     

40.     

41.     

42.     

43.     

44.     

45.     

 

 



 11:57 16/06/2022 : לפרסוםגרסה 

 מידעמפרט לבקשת הצעות מחיר למתן שירותי 
 המועצה האזורית מטה יהודה

 101עמוד  עלות - 0פרק  2/10מכרז מספר: 

 docx. 0.2מפרט גרסה  - GIS 2022 - ערכות הנדסיות ומטה יהודה מכרז מ\מפרט\מערכות הנדסיות 11-2022מטה יהודה מכרז \מכרזים\מטה יהודה\Q:\Dataאיתור: 

 , למועצה האזורית מטה יהודהכל הזכויות שמורות  ©

    , חדרה 10קומבה  – שרותי יעוץ ראשון וניהול -יאוןC נערך ע"י ֹעפר גורדון

 

 קראתי, הבנתי, ומקובל עלי
 חתימה וחותמת

 

 )M( עלות .0

 
 

 נספח התמורה כתב הצעת המחיר, בחוברת המכרז. – 0ראו נספח ב/


