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 18/05פומבי מכרז ב יצורף כאשר הוא חתום להצעהך זה מסמ

 צעהההמחלק בלתי נפרד  ויהווה

 

 

 + מנמ"ר אזורי(נרשם כך:  – "מחיר מוצעלהוראות לתנאים הכלליים " 11.1בסעיף  11בעמוד  .1

Help Desk + מפורטת האחריות של כל אחד מהגופים: 3בסעיף ואילך  3בעמוד  ;)טכנאי 

; תחומי אחריות טכנאים ומנהלי רשתות 3.4סעיף ; מנמ"ר אשכוליתחומי אחריות  3.3 סעיף 

 ? 11.1המוצע בסעיף  גם מנהל הרשת במחירמדוע לא מצויין . HELP DESKשירותי  3.5סעיף 

 מנהל הרשת כלול במסגרת עבודת הטכנאי.

 עד+ טכנאי( Help Desk )מנמ"ר אזורי +  – מוצע מחיר : "11.1במקום האמור בתחילת סעיף 

 ;הסופי" מהציון 25%

 מהציון 25% עד+ טכנאי + מנהל רשת( Help Desk )מנמ"ר אזורי +  – מוצע מחיר יבוא: "

 ".הסופי

 

, טכנאי, מנהל רשת, מנמ"ר אשכולי: תחומים 4ם מענה המכרז הינו עבור להבהיר האמבוקש  .2

HELP DESK – תמיכה טכנית מרחוק? 

 כן.

 

שהמשרדים מבקשים להוסיף דרישה קטגורית  – כללייםלהוראות ותנאים  7סעיף ב 6בעמוד  .3

 , או שלפחות תהיה העדפה )בציון האיכותהראשיים ומוקד השירות של המציע יהיו באזור הצפון

 של ההצעה( למציעים כאלה מהצפון.

 הבקשה נדחית.

 

מבקשים לכלול שירותים לתאגידים מוניציפליים  להוראות ותנאים כלליים 7.1סעיף ב 6בעמוד  .4

שאינם רשויות מקומיות )החברה למשק וכלכלה, משרדי ממשלה, תאגידי מים, אשכולות אחרים( 

משתמשים( ככאלה המכשירים לעמוד בתנאי  100-250תעשייתיים גדולים ) /ולקוחות מסחריים

 .ל ציון מלא שעומד בדרישת המכרזהסף. ויכולים לעמוד בדרישת הנסיון המוכח על מנת לקב

 .הבקשה מתקבלת

בעל ניסיון מוכח במתן  המציע יהיה": לתנאים הכלליים 7.1סעיף ב 7בעמוד במקום האמור 

 :כדלקמן רשויות מקומיות 5-פחות לכל השירותי מחשוב ל

תקופת מתן השירות הייתה לתקופה מינימאלית של שנתיים לכל אחת מהרשויות  7.1.1

 המקומיות.

 .01.01.2015ההתקשרות הסתיימה לכל המוקדם ביום  7.1.2

 .50,000התושבים ברשויות המקומיות ביחד יהיה לפחות  סך כל 7.1.3

 ";תושבים. 20,000לכל הפחות באחת הרשויות יש לפחות  7.1.4
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רשויות כגון  – גופים 5-פחות לכל הבעל ניסיון מוכח במתן שירותי מחשוב ל המציע יהיה יבוא: :

וגופים  עירונייםמשרדי ממשלה, תאגידי מים וביוב, איגודי ערים, תאגידים מקומיות, 

 :כדלקמן – מסחריים )להלן: "מקבלי השירות"(

מקבלי תקופת מתן השירות הייתה לתקופה מינימאלית של שנתיים לכל אחת מ 7.1.1

 .השירות

 .01.01.2015ההתקשרות הסתיימה לכל המוקדם ביום  7.1.2

 .750עובדים של כל מקבלי השירות יהיה לכל הפחות סך כל ה 7.1.3

 "תושבים. 250יש לפחות  לכל הפחות באחד ממקבלי השירות 7.1.4

 

רשויות מההמציע יצרף להצעתו אישור לתנאים הכלליים: " 7.2בסעיף  7במקום האמור בעמוד 

 המאמתים עובדה זו. רו"חאישור כאמור או תצהיר מעו"ד או המקומיות להן נתן שירותים 

רף ותצו , מועד סיום, סוג השירותבאישור יהיה רשום את שם הרשות, תקופת מתן השירות

 להצעת הקבלן";

כאמור או תצהיר נתן שירותים  םלה מקבלי השירותמהמציע יצרף להצעתו אישור  יבוא: "

, תקופת מקבל השירותבאישור יהיה רשום את שם  המאמתים עובדה זו. רו"חאישור מעו"ד או 

 "ותצורף להצעת הקבלן. , מועד סיום, סוג השירותמתן השירות

 

לדעתנו הצגת ההסכמים וחוזיי  – להוראות ותנאים כלליים 7.3סעיף פסקה שנייה בב 6בעמוד  .5

התקשרות של המציע עם רשויות ותאגידים אחרים אינו אפשרי והוא תלוי לחלוטין בהחלטה של 

 . רשויות האחרות לאפשר חשיפת המידעה

 .הבקשה מתקבלת

ות ההתקשרות ושם איש קשר ברשלתנאים הכלליים: " 7.3בסעיף  7במקום האמור בעמוד 

 .והמקומית ומספר טלפון ישיר ליצירת קשר עימ

 ";המציע את חוזי ההתקשרות שינו לבין נותני השירות אותם פירט בהצעתוף יצרף סבנו

 ".ומספר טלפון ישיר ליצירת קשר עימו אצל מקבל השירותשם איש קשר יבוא: "

 

מחשוב לחברות  שירותי מבקשים לכלול,  – להוראות ותנאים כלליים 7.5.1סעיף ב 6בעמוד  .6

עובדים( מכשירים עמידה בדרישת הניסיון המוכח למתן  300עסקיות בינוניות/גדולות )מעל 

 .רותי מחשוב שנדרש המנמ"רשי

 הבקשה מתקבלת.

 בסעיפים שלהלן לתנאים הכלליים: " 7במקום האמור בעמוד 

שירותי  בעל ניסיון מוכח במתן יהיה מנמ"ר אשכוליהמוצע לשמש בתפקיד  האדם 7.5.1

 לפחות.קצה משתמשי  200שבה  ת אחתמחשוב לפחות לרשות מקומי

מגזר ב בניהול מערכות מידעשנות ניסיון  ארבעלהיות בעל לפחות  מנמ"ר האשכוליהעל  7.5.2

יש להציג  –עובדים(   300)בחברות עסקיות בינוניות/גדולות מעל  יאו העסק המוניציפלי

 ים של מנהל הפרויקט.קורות חי

תכניות עבודה שנכתבו עבור רשויות  שתילהציג של לפחות  מנמ"ר האשכוליהעל  7.5.3

פרי עמלו, מחמש השנים  עובדים(, 300ו/או חברות בינוניות ומעלה )מעל  ,מקומיות

 .הכוללות תכנון מול ביצוע האחרונות,
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 מכתבי המלצה מרשויות מוניציפאליות, שלושהלהציג לפחות  מנמ"ר האשכוליהעל  7.5.4

 300או שלושה מכתבי המצלה ממנכ"לי חברות בסדר גודל בינוני ומעלה )מעל /ו

, ו/או חברות סדר ורשימה של שלושה ממליצים שהם רשויות מוניציפאליות עובדים(,

 ";ודרכי התקשרות עימםעובדים(  300גודל בינוני ומעלה )מעל 

 יבוא: "

שירותי  בעל ניסיון מוכח במתן יהיה מנמ"ר אשכוליהמוצע לשמש בתפקיד  האדם 7.5.1

 לפחות.קצה משתמשי  200שבה  דאח מקבל שירותמחשוב לפחות ל

מגזר ב בניהול מערכות מידעשנות ניסיון  ארבעלהיות בעל לפחות  מנמ"ר האשכוליהעל  7.5.2

יש להציג  –עובדים(   300)בחברות עסקיות בינוניות/גדולות מעל  יאו העסק ציבוריה

 מנהל הפרויקט.ים של קורות חי

 מקבלי שירותתכניות עבודה שנכתבו עבור  שתילהציג של לפחות  מנמ"ר האשכוליהעל  7.5.3

הכוללות  פרי עמלו, מחמש השנים האחרונות, עובדים(, 300בינוני ומעלה )מעל בגודל 

 .תכנון מול ביצוע

בסדר גודל  מקבלי שירותמכתבי המלצה מ שלושהלהציג לפחות  מנמ"ר האשכוליהעל  7.5.4

 מקבל שירותורשימה של שלושה ממליצים שהם  עובדים(, 300בינוני ומעלה )מעל 

 ".ודרכי התקשרות עימםעובדים(  300סדר גודל בינוני ומעלה )מעל ב

 

האם מועמד בעל ניסיון רחב כמנהל פרוייקטי  – להוראות ותנאים כלליים 7.5.2סעיף ב 6בעמוד  .7

ף של מנהל )אבל לא שימש כמנמ"ר( יכול לעמוד בדרישות הסמערכות מידע בתחום המוניציפלי 

 ?מערכות מידע אשכולי

 לעיל. 6ראה תשובה 

 

אנו חושבים שהמפתח של מספר התושבים הוא לא בהכרח המפתח המתאים ונראה כי מספר  .8

 . ה טובה יותר לגבי הדרישה לשירותהמשתמשים ומורכבות המערכות הוא מפתח יספק תמונ

 .6-ו 5ראה תשובות 

 

, אופן גבי היקף מערך המחשוב של כל רשותולא התקבלה סקירה ל בדרישה הנוכחית אין הגדרה,  .9

 .השירות הנדרשוכן דרישה להיקף  קבלת השירות במצב הנוכחי, 

 

בדרישה הנוכחית יש למציע חוסר ודאות מוחלט לגבי מה שמצפים ממנו , המשאבים הנדרשים 

ומה הצורך של כל רשות, יתכן שישנן רשויות בהם נכח עד היום מנמ"ר במשרה מלאה ואחרות 

אנו חושבים שתיאום ציפיות כזה הוא חיוני על מנת  בהיקף חלקי או ללא מנמ"ר בכלל.עם מנמ"ר 

 .המבורך הזה להצליחלאפשר למהלך 

 

אנחנו מציעים שהאשכול יגדיר מטעמו היקפי עבודה נדרשים לכל רשות עם תמחור להרחבה 

 לדוגמא: 

 .היקף עבודה של המנמ"ר והטכנאי בהתאם לגודל הארגון )חצי יום, יום , יומיים בשבוע( .9.1

 .SLAדרישת  .9.2

ם נוכחים,עלות עלות הגעה בימים בהם המנמ"ר או הטכנאי אינ -תמחור שעות נוספות  .9.3

 .תמיכה בשעות קצה )לילות וסופי שבוע( וכו'
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 הבקשה נדחית.

 .)להלן: "המיפוי"( 2017לסוף שנת  מיפוי הדיגיטל ברשויות האשכול נכוןמצ"ב 

 יהיה זמין בכל עת לאשכול. יחד עם זאת, מצופה שהמנמ"ר האשכולי 

 

במכרז נאמר "היקף העבודות וההתקשרות יקבע בהתאם  -לתנאים הכלליים  3.2סעיף  3עמוד  .10

הבלעדי להצטרף לשירותה  רשות רשאית לפי שיקול דעת להחלטת רשויות האשכול וכל

, טכנאי systemמנמ"ר, איש )עבור כל רשות של כל סוגי השירות  מה ההיקף המבוקש .שמשותף"

pc?) 

 ראה המיפוי המצ"ב.

 

במיוחד כאשר  להיערך לקליטה של רשות נוספת ומה משמעות מבחינת כ"א נוסףתוך כמה זמן יש  .11

 ?תהיה מעוניינת להצטרף (כמו עיריית עכו)רשות גדולה 

ימים מיום ההודעה על הזכייה במכרז, או מיום הודעה על הצטרפות רשות חדשה לקבלת  21

 השירות.

 

 הזוכה? את השירותים מול בספקהרשויות שנכללות בפרויקט מחויבות לרכוש  (4)האם ארבעת  .12

 לא.

 

"ביצוע פעולות נוספות בהתאם לדרישות רשויות  –לתנאים הכלליים  3.3.18סעיף ב 4עמוד  .13

 פעולות? מה היקף הפעולות המבוקש? מה הכוונה? איזה .האשכול והאשכול"

 לא ידוע במועד עריכת תשובות לשאלות הבהרה אלו.

 

הצגת תכנית עבודה של גופים אחרים הינו מעשה לא  –לתנאים הכלליים  7.5.3סעיף  7עמוד  .14

על סודיות ופרטיות. האם ניתן לציין באופן כללי את  מקובל ונוגד את התחייבות לשמירה

 התוכניות?

 הצגת התכנית לא תכלול פרטים מזהים או סודות מסחריים.

 

 .7.5.2אלה זהה לזאת של סעיף ש -לתנאים הכלליים  7.5.5סעיף  8עמוד  .15

 (.7.5.2, ולא לסעיף 7.5.3)בהנחה שהכוונה לסעיף  14תשובה לשאלה ראה 

 

 לצרף תכנית עבודה כאשר לא ידועיםבאיזו דרך ניתן  –לתנאים הכלליים  11.2סעיף  11עמוד  .16

 ?וצרכי הלקוחות נתוני מצב הקיים של הלקוחות

 ראה המיפוי המצ"ב.

 

שכה"ט לזוכה יהיה רק לאחר קבלת  "תשלום-ה הכוונה במ –לתנאים הכלליים  12סעיף  14עמוד  .17

חברתי"? האם ההתקשרות תתחיל לפני קבלת המימון? אם כן, איך  המימון מהמשרד לשווין

 שתתבצע? ישולם על עבודה

 .2017-הוראה זו מחוייבת לפי חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז
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דה כמפורט בפניה "לצמצם את היקפי העבו-איך נערכים ל –לתנאים הכלליים  13סעיף  14עמוד  .18

 הרשום במכרז? זו" כאשר גויס כ"א לפי היקף

, ולא ניתן לצפות במועד עריכת היקף השירותים הינו דינאמי ביחס למספר הרשויות שיצטרפו

 .בצע הערכה בהתאם למיפוי המצ"ב. על המציעים למסמכי המכרז את היקפי הפעילות

 

מה קורה עם העובדים שגויסו אם לא מקבלים מימון  –לתנאים הכלליים  15סעיף  14עמוד  .19

 מהמשרד לשווין חברתי?

 .2017-ראה הוראות חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז

 

, האם צא ע"י בנק ישראל" בקשה לא סבירה"הערבות תו –לתנאים הכלליים  16.1סעיף  14עמוד  .20

 .מסחרי ניתן לקבל ערבות של בנק

 ישראל".ברשום "בנק  16.1.1השאלה לא ברורה. בסעיף 

 

"כל מסמך אחר שיידרש ע"י המזמין" צריך לציין איזה  –לתנאים הכלליים  16.1.3סעיף  14עמוד  .21

 .מסמכים לא ניתן להיות במצב שלחוסר ידיעה לקבלת דברים לא ידועים

הדרושים מסמכים שיידרשו הם מסמכים עפ"י הרשום במסמכי המכרז או מסמכים 

 להתקשרויות בהתאם לכל דין.

 

חודשים והאשכול  12אם אין התחייבות לתקופה של  –לתנאים הכלליים  17.2סעיף  15עמוד  .22

 ההתקשרות, מה עושים עם כ"א שגויס לטובת המיזם? רשאי לשנות את תקופת

 זו אינה שאלה במסגרת שאלות הבהרה.

 

תקשרות תחרוג מהתקציב שיועד לפרויקט" "אם עלות הה –לתנאים הכלליים  17.3סעיף עמוד  .23

 ?ולביצוע העבודה שהתקציב לא ידוע לגשת הצעה מה התקציב? איך להיערך

נכון למועד עריכת תשובות אלו אין מסגרת תקציבית מאושרת. יחד עם זאת, סך כל ההתקשרות 

 ₪. 0,00071,4-רשויות האשכול לא תחרוג מ 12עבור כל  לשנתיים

חודשים עם אופציה לשנה נוספת,  12-כי ההתקשרות על המציע הינה לתשומת לב המציעים, 

 והתקציב הינו עבור תקופת ההתקשרות ותקופת האופציה.

 

מה היקף השרות והמשרות ושעות  – טבלת המדרג הצעת מחיר: –מתוכן מסמך א'  18עמוד  .24

 ?A-Eהמבוקש עבור כל אחת הרשויות, לפי המדרג 

 ראה המיפוי המצ"ב.

 

מה זה אומר "התמורה החודשית אינה תלויה בשעות עבודה  – 2סעיף  –מתוכן מסמך א'  18עמוד  .25

מעובדי המציע, והמציע מתחייב לתת את השירותים ככל שיידרש ע"י  או בכמות עבודה של מי

 מרשויות האשכול"? לא ניתן לתמחר ללא הבנה של היקפי מינימום ומקסימום. האשכול ו/או מי

 שאלות הבהרה. זו אינה שאלה במסגרת

 

 האם נדרש גייס ולהכשיר עובדים תוך שבועיים? –לחוזה  5.1סעיף  35עמוד  .26
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בשבועיים עד מועד מתן השירות יצור נותן השירותים קשר עם רשויות  נרשם כי: "הנ"ל בסעיף 

 ."האשכול כדי לקבוע נהלי עבודה מסודרים עם איש הקשר ברשויות המקומיות

 האמור בסעיף.השאלה אינה ברורה מתוך 

 

 .נא להעביר דרישות לגבי המבנה הדו"ח –דו"ח מנמ"ר  –לחוזה  5.8סעיף  35עמוד  .27

 יימסר לזוכה, ואינו רלוונטי להצעות במכרז.

 

ביטול החוזה לאחר חצי שנה, מחייב גם פיצוי כמו בחצי השנה  –לחוזה  7.3סעיף  36עמוד  .28

לספק, מכיוון שישנה מחויבות לפי הסכמי התקופה מחייב תשלום פיצוי  הראשונה, לאורך כל

 עובדים ועלויות רכב. העסקה עם

 זו אינה שאלה במסגרת שאלות הבהרה.

 הבקשה לפיצוי נדחית.

 

רמת שירות, סוגי קריאות שרות והיקף מתן  SLAלא נקבעו תנאי  –לחוזה  9סעיף  39עמוד  .29

 .קנסות במצב כזה השירות , איך ניתן לקבוע

 למסמכי המכרז. 49-43א' לחוזה בעמודים כפי שנקבע בנספח 

 

 .לא נקבעו קריטריונים לעמידה ביעדים –לחוזה  9סעיף  39עמוד  .30

 היעדים ייקבעו בתכנית העבודה המאושרת.

 

הכנת תכנית עבודה לו"ז ויעדים יכולים להיות רק לאחר שיש ספק זוכה ושי איושר תקציבי לא  .31

 .להכין את זה כחלק מהכנת המכרז ניתן

 השאלה לא ברורה.

 

 ?ן מנכ"ל החברה לאיזה חברה הכוונהמצוי –ערבות ביצוע ל 6-ו 3סעיפים  51עמוד  .32

 הערה התקבלה.

 מצ"ב נוסח מתוקן של הערבות הבנקאית שבאה במקום הנוסח שצורף למסמכי המכרז.

 

דמי השתתפות: באיזו דרך יש לשלם את דמי ההתששפות במכרז? האם באופן ידני או שניתן  .33

 לשלוח צ'ק? האם יש מועד תשלום אחרון או שניתן לשלם במועד הגשת המכרז?

 התשלום כאמור כמפורסם באתר האשכול.

המועד האחרון לתשלום הינו המועד האחרון להגשת הצעות. יחד עם זאת, תשומת לב 

 המציעים שעליהם לצרף את הקבלה/חשבונית תשלום רכישת מסמכי המכרז להצעתם.

 

אבקש להבהיר, האם צריך לענות על גבי חוברת המכרז? )בתחתית כל עמוד יש   אופן המענה: .34

 בקשת חתימת המגיש( ואת הנספחים בנוסף?

 כן.

 

 .7.5.3בנוסף, נשמח לדעת האם נדרש להגיש תכנית עבודה לדוגמא בסעיף  .35

 כן.
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 ואחסון ועוד.מבקשים לקבל כמות ציוד, שרתים, מדפסות, ציוד תקשורת, ציוד גיבוי, אפליקציות  .36

 ראה המיפוי המצ"ב.

 

מבקשים לקבל צפי התקנות חדשות מתוכננות לפי תוכנית עבודה לשנה/שנתיים הבאות במועצה  .37

 ובמוסדות שמקבלות שירות?

 השאלה אינה ברורה.

 

 כיצד מתבצע השירות שמקבלים כיום מוסדות החינוך, מועצה ומקבלי שירות כיום? .38

 ל הרשויות בטרם הגשת הצעתם.על המציעים לבדוק נתונים אלו מו

 

 האם מנהלי הרשת היעודיים לתפקיד יושבים באתר הלקוח והיכן? .39

 למסמכי המכרז. 49-43נספח א' לחוזה בעמודים ראה 

 

 האם הטכנאים היעודיים לתפקיד יושבים באתר הלקוח או מוזעקים מהשטח והיכן ישבו? .40

 .39ראה תשובה לשאלה 

 

 הלקוח או אצל הספק?האם התמיכה הטכנית יושבת באתר  .41

 .39ראה תשובה לשאלה 

 

 מי מספק ציוד או חלקי חילוף לחומרה תקולה או חדשה? .42

 לא רלוונטי למכרז זה.

 

האם יש מחסן/מעבדה מרוכז/משותף או בנפרד לכל מועצה לחומרה ומתכלים למדפסות  .43

 שמחזיקה חלקי חילוף לצורך העבודה של הטכנאים בשטח?

 אלו מול הרשויות בטרם הגשת הצעתם.על המציעים לבדוק נתונים 

 

 כמה מוסדות מקבלים שירות בכל מועצה? .44

 ראה המיפוי המצ"ב.

 

 האם יש תיק אתר בכל מועצה עם חפיפה מסודרת מהספק היוצא? .45

 על המציעים לבדוק נתונים אלו מול הרשויות בטרם הגשת הצעתם.

 

הינו מול כל מועצה בנפרד או מבקשים הבהרה על אופן התשלום, האם החשבוניות ואופן החישוב  .46

 מול גורם מרכזי משותף שמשלם עבור כל המועצות החברות ביחד כמקשה אחת בחשבונית אחת?

 האשכול הוא הגורם המשלם.

 

 האם ניתן לקבל סטטיסטיקה של תקלות חומרה על הציוד המגוון שהמועצות מחזיקות? .47

 עתם.על המציעים לבדוק נתונים אלו מול הרשויות בטרם הגשת הצ
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 שורה ראשונה יש למחוק את המילה "כל".לתנאים הכלליים  11.8 יףסע .48

 הבקשה נדחית.

 

 קיום הביטוחים: אישורהשאלות להלן מתייחסות ל .49

יש למחוק את המילים "והיועץ ו/או" ולכתוב "המבוטח טלדור מערכות מחשבים  2 יףסע .49.1

 ( בע"מ". אחרי המילה "המזמין" יש למחוק את המילים "ו/או מי מטעמו".1986)

 הבקשה מתקבלת חלקית.

 

שורה שניה יש למחוק את המילה "היועץ" ולכתוב "המבוטח". שורה שלישית יש  3 יףסע .49.2

 למחוק את המילה "כל".

 .תקבלת חלקיתהבקשה מ

 

שורה ראשונה יש למחוק את המילה "היועץ" ולכתוב "המבוטח". שורה שניה  4 יףסע .49.3

ל". אחרי המילה "מחלה" יש להוסיף "מקצועית". שורה רביעית יש למחוק את המילה "כ

שורה שישית יש למחוק את המילה "שנת" ולכתוב "תקופת". יש למחוק את המילה 

 "אחת".

 .תקבלתהבקשה מ

 

אחרי המילה "מקצועית" יש להוסיף "משולב עם חבות המוצר". שורה ראשונה  5 יףסע .49.4

יש למחוק את המילה "היועץ" ולכתוב "המבוטח". יש למחוק האת המילה "כל". שורה 

שניה יש למחוק את המילה "היועץ" ולכתוב "המבוטח". יש למחוק את המילה "כל". 

פועלים מטעמו ו/או עבורו". שורה שורה שלישית יש למחוק את המילים " ו/או כל ה

רביעית אחרי המילה "בפוליסה" יש להוסיף "בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי 

המבוטח". שורה חמישית אחרי המילה "המבוטח" יש להוסיף "אולם חבות המזמין כלפי 

המבוטח לא תכוסה". שורה שביעית יש למחוק את המילים "אך לא יאוחר מיום תחילת 

בור המזמין". שורה שמינית אחרי המילה "מקצועית" יש להוסיף "משולב עם הפרויקט ע

ובלבד שלא   חבות המוצר". שורה תשיעית אחרי המילה "פרמיה" יש להוסיף "ו/או מרמה

ורה אחת עשרה יש למחוק את המילה נערך ביטוח חלופי המכסה את אותה החבות". ש

ה יש למחוק את המילים "עמידה "האירוע" ולכתוב "אותה החבות". שורה שלוש עשר

 בדרישות בטיחות ובדרישת רשויות".

 .הבקשה מתקבלת חלקית

 

שורה שניה אחרי המילה "המזמין" יש להוסיף "בקשר עם עבודה נשוא  2 יףחלק כללי סע .49.5

  אישור זה".

 .הבקשה מתקבלת

 

 שניה יש למחוק את המילה "לפחות".שורה  3 יףחלק כללי סע .49.6

 .נדחית הבקשה
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יש למחוק את המילים "ידוע לנו כי אישור זה מתקבל על  3 יףכללי פסקה אחרי סעחלק  .49.7

ידכם..." ועד למילים "ללא הסכמתכם מראש ובכתב" ולכתוב "בכפוף לתנאי הפוליסות 

 המקוריות וחריגיהן".

 .הבקשה נדחית

 

נוסח אישור קיום ביטוחים שיבוא במקום אישור קיום הביטוחים שמצורף למסמכי מצ"ב 

 מכרז.ה

 

לחברתנו פעילות ענפה בתחום טכנולוגיות המידע, לרבות מכירת ותחזוקת ציוד מחשוב, פיתוח  .50

מערכות מחשוב ועוד. האם זכיה במכרז תמנע מהחברה ביצוע פרוייקטים בתחומים אלה עקב 

 ניגוד עניינים?

 לא ניתן להשיב על שאלה תיאורטית זו במועד עריכת תשובות לשאלות הבהרה.
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 נספח ג' להסכם

 

 ערבות ביצוע

 לכבוד 

 אשכול גליל מערבי בע"מ

 (חברה"ה" )להלן:

 

 א.ג.נ.,

 

 ערבות בנקאית הנדון: 

 

( מרחוב _________ )כתובת "הנערב"-על פי בקשת _____________ מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ. ___________ )להלן  .1

מלאה( אנו ערבים בזאת באופן בלתי חוזר בקשר למילוי כל מחויבויותיו של הנערב כלפיכם על פי מכרז פומבי מס' 

עד לשלם לכם כל סכום שתדרשו מאת הנערב  לרשויות המקומיות החברות באשכול למתן שירותי מחשוב 2018/50

מדד הבסיס של ערבות הביצוע יהיה המדד דשים(. שקלים חחמישים אלף : )במילים₪  50,000לסכום כולל של 

 (."סכום הערבות"- ביום ______ )להלןהאחרון הידוע 

 

דלעיל בפעם אחת או במספר דרישות  1אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום המפורט בסעיף  .2

דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל בסכום שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ובתנאי שסך 

 הערבות.

 

( ימים מקבלת 7לעיל, תוך שבעה ) 1אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך המפורט בסעיף  .3

וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל  החברהידי מנכ"ל -דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו חתומה על

דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, מבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי  חובה להוכיח או לנמק את

שיכולה לעמוד לנערב במכרז בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות 

 מאת הנערב.

 

 לדרישתכם כאמור לעיל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .4

 

 _________________ ועד בכלל.ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _ .5

 

באופן חד צדדי לבנק, בלא צורך בקבלת הסכמת החברה  נכ"לתוקף הערבות ניתן להארכה בהודעה בכתב של מ .6

דלעיל ללא הגבלה במספר  5נוספים כל פעם מהמועד הנקוב בסעיף  ( ימים180) מאה ושמונים הנערב, לתקופה של

 "(.בתקופה הנוספת" –הארכות )להלן 

 

לעיל ו/או  5ערבות זו, צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תום תוקפה של הערבות כנקוב בסעיף  פי-עלרישה כל ד .7

 דלעיל. 6לאחר חלוף המועד האחרון לתוקף הערבות לאחר התקופה הנוספת )באם הוארכה( כאמור בסעיף 
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 לאחר מועד זה, תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. .8

 

ו/או להסבה ו/או להעברה בכל צורה שהיא והיא אינה ניתנת לשינוי, ביטול או  ערבות זו איננה ניתנה להמחאה .9

 התליה הואיל וזכויותיכם מותנות בה.

 

 בכבוד רב,

 שם הבנק _______      
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 אישור על עריכת ביטוח
 

 ("מבוטח"ה :)להלן ________________________ של
     
 לכבוד:

 בע"מ אשכול גליל מערבי
תרשיחא, עיריית עכו, מועצה אזורית מטה אשר, מועצה מקומית בית ג'אן, מועצה -מעלותעיריית 

אזורית מעלה יוסף, מועצה מקומית כפר ורדים, מועצה מקומית שלומי, מועצה מקומית פסוטה, מועצה 
מועצה מקומית מזרעה, מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן ומועצה מקומית  מקומית מעיליא,

 .חורפיש
 

 א.ג.נ.
 

 חברה לביטוח בע"מ מאשרים בזאת כדלקמן:__________________________ אנו הח"מ 
)להלן  אשכול גליל מערביאנו ערכנו לבקשת המבוטח פוליסות ביטוח בקשר לביצוע הפרויקט  עבור 

 (."המזמין"
 
 תקופת הביטוח .1

 ___________עד תאריך ______________ מתאריך      
 
 המבוטחשם  .2

 היועץ ו/או המזמין בגין אחריותו למעשיו ומחדליו של היועץ. 
 
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .3

אשר יכסה כל נזק העלול להיגרם במישרין או בעקיפין לגוף ו/או רכוש של כל צד שלישי, תוך כדי 
 ע ולתקופה.ש"ח לאירו 4,000,000, כאשר גבול האחריות הינו מבוטחועקב ביצוע העבודות על ידי  ה

להסרת כל ספק מובהר בזאת כי פוליסה זו לא תכלול כל מגבלה בגין חבות עקב אש, התפוצצות, 
שיטפון, בהלה, שימוש במנופים, מכשירי הרמה, כלים סניטארים פגומים, טעינה ופריקה, וכן 

 ת שיבוב מצד המוסד לביטוח לאומי.תביעו
אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך  המזמין  יכלל כמבוטח נוסף בפוליסה כפוף לסעיף

 בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
 
 ביטוח חבות מעבידים .4

על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( או חוק האחריות למוצרים  מבוטחביטוח זה יכסה את חבות ה
תוך כדי ועקב שיגרמו להם מקצועית , כלפי עובדיו בגין כל נזק גוף או מחלה 1980-פגומים, התש"ם

 עבודתם בפרויקט זה.
ביטוח זה לא יכלול מגבלה בדבר העסקת נוער, עובדים זרים, חבות  בגין וכלפי קבלנים, קבלני 

 בודות בגובה, עומק, חפירות וכד'.משנה ועובדיהם בביצוע ע
 ביטוח.תקופת בע, לאירוע, ולכל לתו₪  20,000,000גבול האחריות בפוליסה הינו 

יכלול הרחבה לשיפוי המזמין ו/או מי מטעמו  במקרה ויחשב כמעבידיהם  של הביטוח כאמור 
 עובדי המבוטח בביצוע העבודות נשוא פרויקט זה.

 
 
 משולב עם חבות המוצר ביטוח אחריות מקצועית .5

כלפי צדדים שלישיים על פי כל דין בגין נזק עקב מעשה  מבוטחביטוח זה יכסה את אחריות ה
 .מבוטחה של רשלנות או מחדל, טעות או השמטה, המהווים הפרת חובת מקצועית בתחום עיסוקו

 
 ףנוס ש"ח למקרה ולתקופה. המזמין יכלל כמבוטח 4,000,000האחריות בפוליסה הינו  גבול

ייחשב  כפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי המבוטחבפוליסה 
אולם חבות המזמין כלפי המבוטח לא  הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

 .תכוסה
 

 , אי יושר עובדים, אובדן מסמכים.ביטוח זה לא יכלול כל חריג בגין הוצאת דיבה
 

 : _________.תאריך רטרואקטיבי בפוליסה
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 חתימת המציע _________________

 

במהלך תקופת המפורט לעיל יבוטל  משולב עם חבות המוצר ת מקצועיתבמקרה שביטוח אחריו
ובלבד שלא   ו/או מרמה בחברתנו מכל סיבה שהיא למעט אי תשלום פרמיההביטוח או לא יחודש 

, תחול לגבי העבודות נשוא אישור זה תקופת גילוי נערך ביטוח חלופי המכסה את אותה החבות
חודשים החל ממועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע עליו תמסר הודעה  6מוארכת בת 

 למבטח במהלך תקופה זו ייחשב לכל נושא ועניין כאילו נמסר במהלך תקופת הביטוח. 
 נערך ביטוח אחר המכסה את האירוע.כל זאת במקרה ולא 

 
טח לבדו אחראי על מילוי כל חיובי הפוליסות לרבות אך לא מוגבל לתשלומי דמי הביטוח,   המבו

 תשלום השתתפות עצמית, עמידה בדרישות בטיחות ובדרישות רשויות.
 
 הוראות נוספות החלות על הביטוחים הנ"ל .6

ו מי ו/א מזמיןה המבטח על זכות השיבוב כלפיביטוחי המבוטח יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור  .1

 , למעט במקרה של גרימת נזק בזדון.ומטעמ

 
ולא תעלה  זמיןהפוליסות תכלולנה תנאי מפורש לפיהם הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך ע"י המ .2

 .בקשר עם עבודה נשוא אישור זה כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין

 
מו"מ בזה כי ביטוחי המבוטח כוללים תנאי מפורש על פיו הביטוחים לא יצומצמו, לא ישונו לרעה,  .3

 יום מראש. 30לפחות ולא יבוטלו ללא הודעה בכתב לאביב ולמזמין 

 
 

ידוע לנו כי אישור זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח שבחוזה עם המבוטח ולפיכך לא 
 שינוי ללא הסכמתכם מראש ובכתב.יחולו בפוליסות כל 

 
 

 ולראיה באו על החתום    
 
 
 

_________      __________________ 
 חתימת חברת הביטוח       תאריך

 
 

 פירוט נתוני הפוליסות

 ____________________פוליסת צד שלישי מס'                 
 

 ____________________יסת חבות מעבידים מס'        פול
 

 ____________________פוליסת אחריות מקצועית מס'     
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 חתימת המציע _________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 אשכול גליל מערבירשויות  –מיפוי דיגיטאלי 



שם הרשות
מספר העובדים ברשות (כולל עובדי 

מסגרות החינוך)

האם ברשות קיימות תכניות או האם 
מתוכננים פרויקטים בתחום הערים 

החכמות? אם כן פרט

מספר המחשבים 
הניידים ברשות

מספר המחשבים 
הנייחים ברשות

מספר המדפסות 
ברשות

האם המדפסות 
שייכות ו/או 

מתוחזקות על ידי 
חברה חיצונית?

מנה/י את השרתים הקיימים ברשות (יצרן, מודל, סוג, 
גודל ועוד) פרט/י עד כמה שניתן

מנה/י את 
המתגים/הסויצ'ים 
הקיימים ברשות 

(יצרן, מודל, סוג, גודל 
ועוד) פרט/י עד כמה 

שניתן

1000עיריית עכו

כן, כבר היום פרוסים בעיריית עכו כ 
200 מצלמות ומתוכננות התקנה של 
עוד כ 100 מצלמות נוספות, בעיריית 

עכו מותקנת תוכנת שו"ב (שליטה 
ובקרה) של חברת אמפרסט (כיפת 
ברזל) שמתריעה ופותחת אירועים 

באופן אוטומאטי במערכת מאפאייטי, 
בימים אלה עיריית עכו לפני פיילוט 
של עיר חכמה עם בזק ובנוסף אנו 

כןכ 1250075בבדיקה מול חברה נוספת

 Physical Servers: DELL & HP, Storage based
,on HP & NetApp
 , VMware - Virtualization environment
 Microsoft AD based on 2012, File Server, Print
 ,Server, Exchange 2013
,Backup Server based on Veeam, FTP Server
 Near Further Plan - 2 physical servers, new
,Storage, VMware
maybe Hyper Converge (NUTANIX) and More

 The main
 infrastructure are
,based on Juniper
 and we have
 additional few
 & switches of HP
TPlink

DELLHPכן523040כן600עיריית מעלות תרשיחא

מועצה אזורית מטה 
30150באופן חלקי750אשר

הערכה 50 - חלק 
מהמדפסות בבעלות 

המועצה וחלק 
מתוחזקות עי חברה 

כןחיצונית

 HP GEN9 15 שרתים מספר כולל, מהם שניים פיזיים
והיתר וירטואלים. יש שרת נוסף GEN7 ועוד שרת 

HP הערכה GEN825. למוקד יש שרתים נפרדים מהמועצה

מועצה מקומית בית ג'אן

כ- 350 , כולל מורי תיכון ופנסיונרים

כן, דרך חב' CREATORS במסגרת 
תוכנית מובילים דיגיטלים שאנו 

שותפים בה. ערכנו מיפוי ואתגרים 
438ואנו בכיוון הדרגתי.

22 (בבנין המועצה 
0כןהראשי)

4 סויצ'ים 10/100 
planet , hp

מועצה אזורית מעלה 
לא50225לא60יוסף

אין שרתים מקומיים, מבוסס גוגלכן10050מועצה מקומית שלומי
חמישהמתגים של 24 

יציאות
כן12011812מועצה מקומית חורפיש

מועצה מקומית כפר 
סוויצים של HPשרתי HPכן125909לא200ורדים

איןאיןכן03515לא70מועצה מקומית מזרעה

אין שרתכן1128לא70מועצה מקומית פסוטה

איןאין שרתים- בהליך של מכרז לאספקת שרת בענןלאכ03512לא90מועצה מקומית מעיליא

מועצה מקומית 
שרת חדש . IBMכן485לא9תעשייתית תפן



שם הרשות

עיריית עכו

עיריית מעלות תרשיחא

מועצה אזורית מטה 
אשר

מועצה מקומית בית ג'אן
מועצה אזורית מעלה 

יוסף

מועצה מקומית שלומי
מועצה מקומית חורפיש

מועצה מקומית כפר 
ורדים

מועצה מקומית מזרעה

מועצה מקומית פסוטה

מועצה מקומית מעיליא

מועצה מקומית 
תעשייתית תפן

האם 
קיימת 
רשת 

אלחוטית 
ברשות?

אם כן - 
מה רוחב 

הפס?

האם קיים כונן 
רשת משותף 

ברשות? 
(באמצעות 

שרתים / ענן)

אם כן - מה רוחב גודל הכונן? 
באמצעות איזו חברה?

האם הרשות עובדת על תוכנות 
בענן? אם כן פרט/י אילו תוכנות

שם הספק
מה רוחב פס האינטרנט 

החיצוני של הרשות?

האם קיים יותר מקו 
אינטרנט חיצוני אחד? 

פרט/י

מספר 
רישיונות 
מערכת 

ההפעלה 
וגרסאות

מספר 
רישיונות 

אופיס 
וגרסאות

מספר תיבות 
דואר אלקטרוני 

של הרשות, 
יצרן וגרסא

לאלא

 As I mentioned our ERP
 based on the MetroPolinet
 solution based on private
 cloud, additional cloud
 & services are AVIV of HP
our payroll system (MALAM)

 & HOT
BEZEQ

 connections; two 3
 200/5M and 1 Metro
10/10M via HOT

 yes, 1 Metro to ERP
system (Metropolinet)
 and 2 via HOT to
 & Internet (Fail over
(Load Balancing500

 ,350
 ,2010
 & 2013
2016

 ,450
 Exchange
2013

ניהול עירייה - גודל לפי צורךכןכן
חלק מהשירותים בענן, כגון: מוקד, 

230כןתשלומים שכר ומשאבי אנוש
לפי מספר 
המחשבים

לפי מספר 
המחשבים

כן100/3כן

יש כמה כוננים. כונן מקומי בגודל 
1 טרה, 4 טרה - אחסון מרכזי 

פנימי

מחלקת שכר (אוטומציה), רישוי 
 MAPIT, GIS ,(אוטומציה) ופיקוח

חינוך (אוטומציה)
נטויז'ן 

שניים ראה למעלה100/3 + מטרו 50/50וטריפל סי

לאלא100כן
בזק -

0לא ידועלא ידוע100קוויקלינק

לא20X20לא

תוכנת המוקד נמצאת בענן2 טרהכן40 מגהכן
החברה 

לא40 מגהלאוטומציה
לאלא

כן
 10

כן1 טרהכןסימטרי
 012

C כןוטריפל
כמספר 

המחשבים
כמספר 

המחשבים
כמספר 

המחשבים

לאלאלא
בזק 

15130בינלאומי

כן15כן

דרך 
חברת 

אנפורמאט
יקה 

12128לא15ומיטרו

לאכןלא
בזק 

MB 40-100בינלאומי

לכל מוסד קיים קו 
אינטרנט (לבנין המועצה, 

אין10גנים, מתנ"ס וכו'...)

העובדים 
משתמשים 

בתיבות 
הפרטיות שלהם

2999 2 קויםטל ארכןכן



שם הרשות

עיריית עכו

עיריית מעלות תרשיחא

מועצה אזורית מטה 
אשר

מועצה מקומית בית ג'אן
מועצה אזורית מעלה 

יוסף

מועצה מקומית שלומי
מועצה מקומית חורפיש

מועצה מקומית כפר 
ורדים

מועצה מקומית מזרעה

מועצה מקומית פסוטה

מועצה מקומית מעיליא

מועצה מקומית 
תעשייתית תפן

האם 
מותקנת 

תוכנת 
אנטי 

וירוס?

האם קיימת תוכנת 
ניהול מסמכים? 

פרט/י

האם קיימת מדיניות 
גיבויים ברשות? פרט/י

האם קיימת 
תוכנת שליטה 
מרחוק? פרט/י

האם 
קיימת 
תוכנת 

 ACTIVE
DIRECT

?ORY

האם קיימת מדיניות, 
תוכנה ו/או מערכות 

לאבטחת מידע 
ברשות? פרט/י

האם קיימת מדיניות ופתרון 
התאוששות מאסון? פרט/י

סמנ/י את 
מערכות המידע 
שהרשות עושה 

בהן שימוש: 
[GIS]

סמנ/י את מערכות 
המידע שהרשות 

עושה בהן שימוש: 
[ניהול כח אדם, 

שכר ונוכחות]

סמנ/י את מערכות המידע 
שהרשות עושה בהן 

 - ERP שימוש: [מערכת
מערכת לניהול 

התקשרויות (מערכות 
הליבה של הרשות)]

Noכן

 ,Yes
,Daily - Normal
 - Out of Storage
Weekly

 Yes, Damware
 in the past it)
 was called
(NetOPכןIn-ProcessIn-Processאחראחראחר

אוטומציהקומפליטכןכןכןכןכןכןכן

כן. אופילייטכן

כן. גיבוי יומי, גיבוי 
שבועי, גיבוי חודשי 

וישנה גם מערכת 
רפליקציה לכל מערכות 

המידע היושבת מחוץ 
למועצה בחוות שרתים 

כןלאבפתח תקוה
 FW antispam .כן

antivirusאוטומציהאחריש רפליקציהEPR

אחרלאלאלאלאלאלאלא

אוטומציהבשלבי הכנה מוקדמיםלאלאלאלאלאכן

אוטומציהלאלאלאכן, VNCלא כמדינותלאכן
אחראוטומציהאחרכן

כןלאכן, יומי ושבועיכן, OFFICE LITEכן
כן, מידור בין 

אוטומציהאחרכן. בגיבוייםמשתמשים ואבטחה

אוטומציהלאלאלאלאלאלאלא

לאכן
גיבויים ע"ג דיסק חיצוני 

לאלאכןלעמדות הרלוונטיות

לא , כי כל התוכניות שזה שכר 
גביה וניהול חשבונות מגובות 

אוטומאטית ע"י הספקים מלם 
ומיטרופולינית דרך חברת 

אנפורמאטיקה

אחראחרלאלאלאTEAMVIEWRלא- נכלל במכרזלא - נכלל במכרזלא

כןכןכןכן
יש לנו מערכת גיבוי 

אוטומציהיש לנו מערכת גיבוי חיצונית יומיתחיצונית יומית



שם הרשות

עיריית עכו

עיריית מעלות תרשיחא

מועצה אזורית מטה 
אשר

מועצה מקומית בית ג'אן
מועצה אזורית מעלה 

יוסף

מועצה מקומית שלומי
מועצה מקומית חורפיש

מועצה מקומית כפר 
ורדים

מועצה מקומית מזרעה

מועצה מקומית פסוטה

מועצה מקומית מעיליא

מועצה מקומית 
תעשייתית תפן

סמנ/י את 
מערכות המידע 
שהרשות עושה 

בהן שימוש: 
[תכנון והנדסה]

סמנ/י את מערכות 
המידע שהרשות 

עושה בהן שימוש: 
[הכנסות וגבייה]

סמנ/י את מערכות 
המידע שהרשות 

עושה בהן שימוש: 
[מערכות חינוך]

סמנ/י את מערכות 
המידע שהרשות 

עושה בהן שימוש: 
[מערכות רווחה]

סמנ/י את 
מערכות המידע 
שהרשות עושה 

בהן שימוש: 
[וטרינריה]

סמנ/י את 
מערכות המידע 
שהרשות עושה 

בהן שימוש: 
[פיקוח עירוני]

פרט/י עד כמה שניתן 
על העמודות בהן 

סימנת 'אחר' בשאלה 
הקודמת

האם קיים מערך 
חירום במערכות 

מידע? פרט/י

אחראחראחראחראחראחר

 ,Metropolinet
-MetroPark, Bar
 ,Technology
VetClickIn-Process

כן, זייד אורניבאחראוטומציהאוטומציהאוטומציהאוטומציהאוטומציה

אחראחרEPRאוטומציהEPRאחר

טלדור, חיים זהבי 
(ענן לא זוכרים שם 
רפליקציהתוכנה - וטרינריה)

אחראחראחר
חברת מטרופולינט , 

לאמנב"ס

לאאוטומציהאוטומציהאוטומציהאוטומציהאוטומציה

אוטומציהאוטומציהאוטומציהאוטומציה

קיימת מערך של 
15 מחשבים 

לחירום
אחראחראחראחראוטומציהאחר

EPRאוטומציהEPR

איןאוטומציהאוטומציהאוטומציה

אחראחראחראחראחראחר

המערכת שלנו עובדת 
דרך מטרופולינט- 

אנחנו באמצע הליך 
מכרזי שבו נכללים כל 

לאהרכיבים למעלה.

EPR

לא. בודקים כעת 
אפשרות להכניס 

מערכת.



שם הרשות
האם הרשות מפעילה אתר אינטרנט 

תדירות עדכון אתר האינטרנטפעיל?

האם הרשות משתמשת 
בשירותי ניהול תכנים באתר 

על ידי חברה חיצונית?
סמן/י את המידע הקיים באתר האינטרנט של 

הרשות
סמן/י את השירות הקיים באתר האינטרנט של 

הרשות

כןלפחות פעם בשבועכןעיריית עכו

מועדי הישיבות וקיומן של מועצת הרשות, 
פרוטוקולים, הקלטות פרוטוקולים, מכרזים, 

פניות ציבור, דוחות שנתיים של מבקר הרשות, 
חוקי עזר, תקציב – לפי חוק חופש המידע, 

איכות סביבה - מדידות זיהומי אוויר, מים, רעש

הפקת אישור תושב באופן מקוון, הגשה מקוונת 
של בקשה להנחה בארנונה, מערכת תשלומים 

מקוונת, טפסים מקוונים לבקשות מול אגפי 
הגבייה, טפסים מקוונים לבקשות מול אגפי 
התכנון, טפסים מקוונים לבקשות מול אגפי 

האכיפה

כןלפחות פעם בשבועכןעיריית מעלות תרשיחא

הפקת אישור תושב באופן מקוון, מערכת 
תשלומים מקוונת, מערכת שיבוץ גני הילדים, 

טפסים מקוונים לבקשות מול אגפי התכנון

כןלפחות פעם בשבועכןמועצה אזורית מטה אשר

מועדי הישיבות וקיומן של מועצת הרשות, 
פרוטוקולים, מכרזים, פניות ציבור, דוחות 

שנתיים של מבקר הרשות, חוקי עזר, תקציב – 
מערכת תשלומים מקוונת, מערכת רישום לחוגיםלפי חוק חופש המידע

כןלפחות פעם בחודשכןמועצה מקומית בית ג'אן
פרוטוקולים, הקלטות פרוטוקולים, מכרזים, 

מערכת שיבוץ גני הילדיםפניות ציבור, חוקי עזר

לאלפחות פעם בשבועייםכןמועצה אזורית מעלה יוסף
פרוטוקולים, פניות ציבור, דוחות שנתיים של 

מערכת תשלומים מקוונתמבקר הרשות, תקציב – לפי חוק חופש המידע

כןלפחות פעם בשבועכןמועצה מקומית שלומי

פרוטוקולים, מכרזים, פניות ציבור, דוחות 
שנתיים של מבקר הרשות, חוקי עזר, תקציב – 

מערכת תשלומים מקוונתלפי חוק חופש המידע

לאלפחות פעם בשבועייםכןמועצה מקומית חורפיש
מכרזים, פניות ציבור, תקציב – לפי חוק חופש 

המידע
הפקת אישור תושב באופן מקוון, מערכת שיבוץ 

גני הילדים, מערכת רישום לחוגים

כןלפחות פעם בשבועייםכןמועצה מקומית כפר ורדים

מועדי הישיבות וקיומן של מועצת הרשות, 
פרוטוקולים, דוחות שנתיים של מבקר הרשות, 

חוקי עזר, תקציב – לפי חוק חופש המידע
מערכת תשלומים מקוונת, טפסים מקוונים 

לבקשות מול אגפי האכיפה

לאלפחות פעם ברבעוןכןמועצה מקומית מזרעה

מועדי הישיבות וקיומן של מועצת הרשות, 
פרוטוקולים, הקלטות פרוטוקולים, פניות ציבור, 
דוחות שנתיים של מבקר הרשות, תקציב – לפי 

חוק חופש המידע
פרוטוקולים, מכרזים, חוקי עזרכןלפחות פעם בשבועכןמועצה מקומית פסוטה
לאמועצה מקומית מעיליא

מועצה מקומית תעשייתית 
כןלפחות פעם בשבועייםכןתפן

מועדי הישיבות וקיומן של מועצת הרשות, 
פרוטוקולים, מכרזים, חוקי עזר, תקציב – לפי 

חוק חופש המידע, איכות סביבה - מדידות 
זיהומי אוויר, מים, רעש



שם הרשות

עיריית עכו

עיריית מעלות תרשיחא

מועצה אזורית מטה אשר

מועצה מקומית בית ג'אן

מועצה אזורית מעלה יוסף

מועצה מקומית שלומי

מועצה מקומית חורפיש

מועצה מקומית כפר ורדים

מועצה מקומית מזרעה
מועצה מקומית פסוטה
מועצה מקומית מעיליא

מועצה מקומית תעשייתית 
תפן

האם האתר מותאם 
למתמודדים עם מוגבלויות 

ומאושר על ידי הגורם 
הרלוונטי?

האם הרשות מפעילה 
רשתות חברתיות 

(פייסבוק, אינסטגרם וכו')?
מה היא תדירות העדכון 

של הרשתות?
האם לרשות מוקד 

עירוני (106)?
האם המוקד במיקור חוץ 

או בבעלות הרשות?
שעת 

פתיחה:
שעת 

סגירה:

האם לרשות מערכת מצלמות ועל 
איזה תשתית מתבססת התקשורת 

איתן?

 - CRM האם קיימת מערכת
מערכת לניהול לקוחות ופניות 

במוקד העירוני?

אם כן איזו מערכת והאם 
היא מתממשקת עם 

מערכות מידע אחרות 
ברשות

07:00:0007:00:00בבעלות הרשותכןעל בסיס יומיכןכן

כן, ברובם תשתיות של העירייה , 
סיבים אופטיים שהעירייה התקינה, 

חלק קטן מאוד דרך תשתית של 
MapITכןבזק

בבעלות הרשותכןכןכן
כרגע מערכת של חברת אפקון 

כן, כגון האפליקציהכןבתשתית אלחוטי מנקודה לנקודה

00:08:0000:07:00בבעלות הרשותכןיומיתכןכן
כן. רשת נפרדת ותשתית נפרדת 

כןמהמועצה
MAP IT כרגע אין 

ממשקים חיצוניים פעילים

כןכן

אין תדירות קבועה , 
העדכון לפי הצורך ע"י 

מרכז צעירים. אין 
פייסבוק רשותי אלא 
למנהלי מחלקות כמו 
מרכז צעירים, מרכז 

נשים, היועצת לקידום 
לאמעמד האשה וכו'

כן יש מערכת דרך תוכנית עיר ללא 
אלימות, מחוברות למרכז רוא"ה 

בכרמיאל. אין לי מושג איזה 
לאתשתית.

כןלא
אחת לשבועיים ולא באופן 

לאלאלאשוטף

00:08:0000:08:00בבעלות הרשותכן3-4 פעמים בשבגועכןלא
מצלמות רק במוסדות החינוך - על 

CRM מוקד 2000כןבסיס אינטרנט

לאכל יוםכןכן

לאכן, אלחוטי וקווי00:17:0000:08:00במיקור חוץכןלאכן

לאלאלאלפחות פעם בשבועכןלא
לאלאלאיומית ולפי הנדרשכןלא

לאלא3-4 פעמים בחודשכן

לאכןץלאלאכן


