
 ימונהדעיריית 
 

 48/2019כרז פומבי מס' מ
 מערכות שכר, משאבי אנוש ונוכחות  לאספקת

 לעיריית דימונה  
 

 
 הזמנה להגיש הצעת מחיר 

 
 48/2019מכרז פומבי מס' 

 לעיריית דימונה לאספקת שכר משאבי אנוש ונוכחות 
 

 
את חומר המכרז ניתן לרכוש בגזברות העירייה אצל הגב' יפה מרציאנו, תמורת תשלום של  .1

באתר וכן המכרז, טרם רכישתה(., אשר לא יוחזרו)ניתן לעיין במקום בחוברת ש"ח  1,000
 האינטרנט של עיריית דימונה, תחת "מכרזים".

 

אולם ' בגבחדר הוועדות בקומה  12:00בשעה   8/8/2019חמישי  יים ביוםקם יתכנס המשתתפי .2
 העירייה. המליאה בניין

 
 

עו"ד אלדד אופק, ניתן להפנות בכתב בלבד אל טרוני לוח לדואר אלקשאלות והבהרות ניתן לש .3
 7מ זאת עד לא יאוחר   osnat@Dimona.muni.il העתקו  Eldad@ofekadv.co.il  לדוא"ל

 .לפני המועד האחרון להגשת הצעותימים 
 

 
תוקף הערבות יהיה עד ליום  ₪ .  20,000המשתתף יצרף להצעתו ערבות בנקאית בסכום של  .4

28.11.2019. 
 

     
את ההצעות יש להגיש בצירוף ערבות בנקאית כפי שמצוין במסמכי המכרז, אל הגב' יפה  .5

 14:00בשעה: 29.8.2019עד לתאריך  עזריה מנהלת מכרזים וועדות העירייה.
 

 

 בלשכת היועמ"ש. 14:15בשעה: 29.8.2019מועד פתיחת תיבת המכרזים:  .6
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 

 בני ביטון
 ראש העיר
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 נאים כללייםת
 

 מבוא .א
  

לאספקת מערכות שכר, משאבי ( מזמינה בזה הצעות מחיר "העירייה")להלן:  דימונה עיריית .1
קרן לפיתוח תאגיד העירוני שבבעלותה, ההסמך שלה ול ומוסדות אנוש ונוכחות לעיריית דימונה

מפורטים במפרט המצורף כנספח , אשר יכללו את הספקת השירותים ה"(הקפ"דדימונה )להלן: "
ובכל מקרה לא יפחתו מן השירותים הניתנים כיום לעירייה על ידי ספק  למסמכי מכרז זה 1ג'/
 "(השירותים)להלן: " בעירייה תהקיימתוך שמירת תאימות מלאה למערכת  ם הנוכחישירותיה
 

גמלאים. הקפ"ד מפיקה  400עובדים ולכ  450עיריית דימונה מפיקה תלושי שכר מידי חודש לכ 
 עובדים. 600מידי חודש תלושי שכר לכ 

אין באמור כדי ליצור מצג מחייב לשירותים שיסופקו על ידי המציע הזוכה ו/או לחייב את 
 לושים כלשהיא או בכלל.העירייה או הקפ"ד בכמות ת

 
ובקפ"ד נתוני המערכת הקיימת בעירייה ולהכיר במלואם את כי באחריות המציע לברר  ,מובהר

ועל אף כל האמור במכרז זה לוודא כי המערכת המוצעת תעמוד בתנאי המכרז ותספק תאימות 
ת כלל לרבואשר יכללו את כלל השירותים המפורטים  מלאה, שירותים וביצועים זהים לפחות

 .בנוסף לכל דרישה נוספת במכרז זהובקפ"ד  השירותים המתקבלים כיום בעירייה
 

בשעות העבודה  יפה מרציאנואצל גב'  עירייה,ה בגזברותניתן לרכוש  מכרזאת מסמכי ה 2.1 .2
 .מכל טעם שהוא שלא יוחזר, ₪  1,000 הרגילות תמורת תשלום בסך

 : ( כוללים "מסמכי המכרז"מסמכי המכרז )להלן:  2.2
 הזמנה להציע הצעת מחיר   -מסמך א' 

 משתתף על נספחיה: הצעת  -ב' מסמך 
 הצהרת המשתתף אודות זכויות קניין;  - 1ב'/נספח 
 ;הצהרת המשתתף אודות שירות ותחזוקה - 2/'בנספח 
 כח אדם, ניסיון ומיומנות; הצהרת המשתתף אודות  - 3/'בנספח 

 אישור רו"ח;  - 4נספח ב'/
לחוק עסקאות גופים  'ב2 עיףהצהרה בדבר קיום הוראות ס  - 5נספח ב'/

 ;ציבוריים
 ;הצהרה בדבר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה  - 6נספח ב'/
 נוסח ערבות בנקאית )ערבות משתתף(.  - 7נספח ב'/

 על נספחיו:  ספק השירותע"י  העבודותתנאי חוזה לביצוע   -' גמסמך 
 מפרט מיוחד;  - 1נספח ג'/

 לשמירה על סודיות; ספק השירותהתחייבות   - 2ספח ג'/נ
 לשמירה על סודיות; ספק השירותהתחייבות עובדי   - 3נספח ג'/
 אישור ביטוחים;  - 4נספח ג'/
 נוסח ערבות ביצוע.   - 5נספח ג'/

לשם הכנת הצעתו  משתתףהמכרז הינם רכושה של העירייה, הם ניתנים ל מסמכי 2.3
להלן בין אם יגיש את  5כר בסעיף זירם לעירייה עד למועד הנזוהגשתה בלבד, ועליו להח
אינו רשאי להעתיקם או להשתמש בהם לכל מטרה  משתתףה; ההצעה ובין אם לא יגיש

 אחרת.
 

תנאי ההתקשרות בין העירייה לזוכה במכרז יהיו על פי תנאי חוזה ההתקשרות על נספחיו  3.1 .3
 כמסמך ג'.למסמכי המכרז המצורף 

אית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, להכניס שינויים העירייה רש 3.2
ותיקונים במסמכי המכרז. השינויים והתיקונים כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי 
המכרז ויובאו, בכתב, לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום ו/או 

 שנמסרו על ידם. הנתוניםבפקסימיליה לפי 
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ור במסמכי המכרז, טענה לסתירה במסמכי המכרז, מרה או הסתייגות לאעהכל  4.1 .4
הסברים, הבהרות ( וכן כל בקשת "הסתייגות"שגיאה או אי התאמה לחוקים ולתקנות )להלן: 

עו"ד אלדד ניתן להפנות בכתב בלבד אל  ("בקשת ההבהרה"ו/או בקשה לפרטים נוספים )להלן: 
מ זאת עד לא יאוחר   osnat@Dimona.muni.il העתקו  Eldad@ofekadv.co.ilלדוא"ל אופק, 

 . לפני המועד האחרון להגשת הצעותימים  7

תשובת העירייה להסתייגות ו/או לבקשת ההבהרה תינתן בכתב בלבד בצירוף עותק  4.2
 רוכשי מסמכי המכרז.ההסתייגות ו/או בקשת ההבהרה בהתאמה לכל 

שת הבהרה תהא חסרת תוקף, אלא אם ניתנה בקהסתייגות ו/או לתשובה לודגש כי י
 בכתב.

לא תידון וצירופה  1הסתייגות ו/או בקשת הבהרה שתוגש לאחר המועד האמור בס"ק  4.3
 למסמכי המכרז עלול להביא לפסילת ההצעה.

 1משתתף שלא יעביר את הסתייגויותיו ו/או בקשותיו להבהרה בהתאם להוראות ס"ק  4.4
לעיל יהיה מנוע לטעון טענות בדבר אי סבירות או אי בהירות, שגיאות או אי התאמות 

 וכיו"ב טענות.
 

לאספקת מערכות שכר, משאבי  48/2019פומבי מכרז "את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון  .5
 יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרד .אנוש ונוכחות לעיריית דימונה

בבניין העירייה לאחר  שלישיתאשר בקומת ה ,יפה עזריה גב'עירייה, ועדת המכרזים ב רתמזכי
תחתום בשמה המלא וכן  ועדת המכרזים ת שהוחתמה בחותמת נתקבל. יש לוודא כי מזכיר

 תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה.
הגב' יפה לידי . 14:00שעה עד ל 29/08/2019 םאת המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליו

הצעות אשר תשלחנה בדואר ותגענה לתיבת המכרזים בעירייה, מכל מנהלת מח' מכרזים  עזריה
 29.8.2019מועד פתיחת תיבת המכרזים: טעם שהוא, לאחר מועד זה לא תתקבלנה. 

 בלשכת היועמ"ש. 14:15בשעה:
 
 

 במכרזתנאים להשתתפות  .ב
 
( "המשתתף"הרשומים כדין בישראל )להלן: בלבד בהליך זה רשאים להשתתף תאגידים  .6

 התנאים המפורטים להלן: בכלהעומדים, במועד הקבוע כמועד האחרון להגשת ההצעות להליך 

על המשתתף להיות הבעלים הבלעדי של זכויות הקניין בכל המוצרים המוצעים  6.1.1 6.1
מי שלא חלה עליו כל מניעה ו/או ו/או ידו במסגרת הליך זה, לרבות בתוכנות, -על

הגבלה למכרם ו/או להעמידם לשימוש העירייה ו/או להתקינם ו/או לתחזקם 
 מם לצרכי העירייה.ו/או לשדרגם ו/או להתאי

לצרף להצעתו הצהרה לאישור האמור בס"ק זה בנוסח המצורף  משתתףעל ה
 .1ב'/ נספחלתנאי המכרז ומסומן 

במקרה בו זכויות הקניין כולן או חלקן, שייכות לצד ג', יפורט הדבר בהצהרה  6.1.2
 בתוספת פרטי התקשרותו של המשתתף עם צד ג'.

מהסכם התקשרות עם צד ג' ו/או  במקרה האמור יצרף המשתתף להצעתו עותק
 אישור מאת צד ג' בדבר הסכמתו של צד ג' לשימוש בזכויות הקניין.

ידו, לרבות התוכנה -האמצעים הטכנולוגיים המוצעים עלעל המשתתף להיות מי ש 6.2
המשמשת אותו לביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה מצויים בשירות ותחזוקה שוטפים 

למיטב ידיעתו וידיעת כל ספקי המשנה שלו, לא ידוע שי מ, ווזאת ברמה נאותה עד גבוהה
לו על הפסקה מתוכננת של התמיכה בהם ו/או אין שום מניעה לאספקת השירותים ו/או 

 שנים לפחות מיום ביצוע ההתקנה. 5העדכונים למשך 
בנוסח המצורף לתנאי המכרז זה לאישור האמור בס"ק יצרף להצעתו הצהרה  משתתףה

 .2ב'/ נספחומסומן 
רשויות מקומיות  3 -באספקת שירותים דומים לסיון מוכח על המשתתף להיות בעל ני 6.3

השנים  4מתוך  שנים לכל הפחות 3לפחות וזאת במשך תושבים  30,000בסדר גודל של 
ף המפורטים במפרט המיוחד על המשתתף לעמוד בתנאי הס ,שקדמו לפרסום מכרז זה

 .1נספח ג
השירותים המסופקים על בדבר תיאור  רשויות ןים מאותהמשתתף יצרף להצעתו אישור

המלצות ורשימת טלפונים של העובדים הרלוונטיים מהם ניתן  ידו, תקופת ההתקשרות,
 .לקבל חוו"ד

mailto:osnat@Dimona.muni.il
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על המשתתף להיות בעל כח אדם מיומן, ידע מקצועי ואמצעים לביצוע כל הנדרש למתן  6.4
שמש מנהל הפרויקט כהגדרתו השירותים נשוא המכרז, לרבות גורם מיומן ומקצועי שי

 במסמכי מכרז זה.
יחתום על כתב התחייבות לאישור האמור בס"ק זה בנוסח המצורף לתנאי  משתתףה

 .3כנספח ב'/המכרז ומסומן 

על המשתתף להיות בעל יכולת להעמיד את המשאבים הכספיים הנדרשים למתן  6.5
 השירותים.

בנוסח המצורף  מור בס"ק זהלאישור הא  יצרף להצעתו אישור רואה חשבון משתתףה
 .4ב'/כנספח ומסומן לתנאי המכרז 

בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על  2019 ישור תקף לשנתאעל המשתתף להיות בעל  6.6
מטעם פקיד השומה וממונה אזורי מע"מ,  1976-תשל"ו ,פי חוק עסקאות גופים ציבוריים

 המשתתף. על שם
 כאמור בס"ק זה. 2019אישור לשנת יצרף להצעתו  משתתףה

ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 2סעיף  ים בו תנאימימי שמתקייעל המשתתף להיות  6.7
  והעסקת עובדים זרים כדין. זכויות עובדים ,בדבר תשלום שכר מינימום 1976-התשל"ו

קטן על המשתתף לצרף להצעתו תצהיר מאושר על ידי עו"ד בדבר קיומם של תנאי סעיף 
 .5ב'/כנספח  לתנאי המכרז ומסומן בנוסח המצורף זה

או חבר מועצת העירייה בנוסח /על המשתתף לחתום על הצהרה בדבר קירבה לעובד ו 6.8
 .6/כנספח ב'לתנאי המכרז ומסומן  המצורף

 

אולם ' בגבחדר הוועדות בקומה  12:00בשעה   8/8/2019חמישי  יים ביוםקכנס המשתתפים ית .7
 העירייה. המליאה בניין

 

 ההצעה .ג
 
 .בהתאם לתנאי המכרז ונספחיו בלבדלהגיש הצעה להספקת כלל השירותים  חייבהמציע  8.1 .8

ההצעה תוגש ע"י ישות משפטית אחת. כל המסמכים והאישורים לרבות הערבות  8.2
 יהיו ע"ש המשתתף במכרז בלבד. הבנקאית

 

ים ממועד לתום שלושה חודשההצעה תהא בתוקף החל ממועד הכנסתה לתיבת המכרזים ועד  .9
 הגשתה.

 

  ₪ 20,000( בסכום של "המשתתף ערבות" ף יצרף להצעתו ערבות בנקאית )להלן:משתתה 10.1 .10
 המשתתף ערבותלתנאי המכרז.  7ב'/כנספח שקלים חדשים( בנוסח המצורף  ףאל עשרים)

(. "המדד היסודי" להלן:) 2019 יונימחירים לצרכן על בסיס מדד התהא צמודה למדד 
 .28/11/2019 תוקף הערבות יהיה עד ליום 

לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד  המשתתף עירייה תהא רשאית להגיש את ערבותה 10.2
וזאת בכפוף להודעה מראש ובכתב  הליךהתחייבויותיו על פי תנאי ההתחייבות כלשהי מב
 .ימים קודם לכן 7
ה בגין יריילעיל ייחשב כפיצוי מוסכם ומוערך מראש לע המשתתף כאמור ילוט ערבותח

 . תתףהתחייבויות המש הפרת
כבטחון למילוי דרישת המשתתף ערבות מש תשכלליות האמור לעיל ממבלי לגרוע 

 להלן. 3כמפורט בס"ק   העירייה
 2-ו 1, והוראות ס"ק ימים נוספים 90ב פי דרישת העירייה  תוארך ערבות המשתתף -על 10.3

 דלעיל יחולו בשינויים המחויבים גם על הערבות המוארכת כאמור.
יחליף המשתתף את ערבות המשתתף בערבות בנקאית קבועה,  בעת החתימה על ההסכם 10.4

 לפי תנאי ההסכם.
 

ולמלא בדיו את כל הפרטים הנדרשים בכל  בשני העתקים להגיש הצעה אחת בלבד ל המשתתףע .11
 לעיל.  2.2מסמכי המכרז כהגדרתם בסעיף 

וזאת לפי שיקול דעתה  -סילת ההצעה אי מילוי של כל הפרטים הנדרשים עלול להביא לפ
 הבלעדי והמוחלט של העירייה.
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ורשי מבחותמתו ובחתימת המכרז עמוד מעמודי מסמכי  כלעל המשתתף לחתום על  12.1 .12
 חתימה בשמו.ה

( יחתמו מורשי החתימה בשם התאגיד על כל מסמכי ""התאגידחברה רשומה )להלן: ב 12.2
 ההליך בצירוף חותמת התאגיד. 

ף הצהרה של עו"ד התאגיד על זכות החתימה בשם התאגיד בנוסח המשתתף יצר
 המופיע בסיומו של מסמך הצעת המשתתף ויצרף הוכחה על רישומו של התאגיד.

כמו כן יצרף תדפיס עדכני מרשם החברות המפרט את בעלי המניות או השותפים 
 בתאגיד.

ו רו"ח המאמת משתתף שהוא חברה ציבורית נסחרת יהא רשאי להמציא אישור עו"ד א
פרטי השליטה במשתתף לפי דיווחים שהוגשו ע"י המשתתף לבורסה לני"ע בת"א ולרשות 

 על המשתתף לציין בסיומו של טופס הצעת המשתתף את כתובתו ופרטיו כנדרש שם.ני"ע 

 

 גם את המסמכים המפורטים להלן:  על המשתתף לצרף להצעתו מכרז בנוסף למסמכי ה .13

ידו -בלעדי של זכויות הקניין בכל המוצרים המוצעים עללמשתתף שאינו הבעלים ה 13.1
עותק מהסכם התקשרות עם צד ג' ו/או אישור מאת  -במסגרת הליך זה, לרבות בתוכנות 

צד ג' בדבר הסכמתו של צד ג' לשימוש בזכויות הקניין במוצרים המוצעים על ידי 
 .לעיל 6.1.2המשתתף כדרישת סעיף 

באספקת שירותים דים על היותו בעל ניסיון מוכח המעי מרשויות מקומיותאישורים  13.2
שנים  3במשך תושבים לפחות וזאת  30,000רשויות מקומיות בסדר גודל של  3-דומים ל

ועל פי דרישות  לעיל 6.3כדרישת סעיף השנים שקדמו לפרסום המכרז  4מתוך  לכל הפחות
פקים על ידו, תיאור השירותים המסו. האישורים יכללו 1הסף במפרט המיוחד נספח ג

 .אנשי הקשר והמלצות תקופת ההתקשרות
אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,   13.3

 לעיל. 6.6, כדרישת סעיף , על שם המשתתף1976-תשל"ו
 אישור על ניכוי במקור, על שם המשתתף. 13.4
 מספר  ף במכרז פומביאישור בכתב של חברת ביטוח בישראל כי היה ויזכה המשתת 13.5

תהא היא מוכנה לבטח את המשתתף בכל פוליסות הביטוח  דימונהשל עיריית  48/2019
 להסכם ההתקשרות ובהתאם לתנאים המפורטים באותו אישור.  4ג'/כמפורט בנספח 

נוסח  ,כחלק בלתי נפרד ממנו ,אליו האישור יהא חתום על ידי חברת הביטוח ויצורף
 להסכם ההתקשרות. 4ג'/פח נס –אישור הביטוחים 

ותדפיס עדכני מרשם החברות המפרט את  אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין 13.6
 לעיל.  12.2בעלי המניות או השותפים בתאגיד, כדרישת סעיף 

 חתום על ידי המשתתף.)ככל שהתקיים( פרוטוקול כנס המשתתפים  13.7

 –, ככל שתהיינה כאלה בקשות ההבהרההסתייגויות ו/או לכל תשובות העירייה ל 13.8
 חתומות על ידי המשתתף.

 –תיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי המכרז, ככל שהועברו כאלה אל המשתתף  13.9
 חתומים על ידי המשתתף.

 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז על ידי המשתתף. 13.10
הן אלירפו ואשר לא יצצעות היהא שיקול הדעת הבלעדי האם להביא לדיון  לוועדת המכרזים

 יל לע 13ם בסעיף האישורים המפורטי
 

המהווה המחיר  בהצעתהתמורה הנדרשת על ידי המשתתף עבור ביצוע השירותים תרשם  14.1 .14
 חלק מהצעת המשתתף )מסמך ב' למסמכי המכרז(.

לבד, ליד ימולאו בעט או בהדפסה ב ושאר מסמכי המכרז הדורשים השלמההצעת המחיר  14.2
 תום בחתימה ובחותמת.על המשתתף לחכל תיקון 

 .עותקים זהים 2 -בתוגש על ידי המשתתף ההצעה  14.3

 .כולל מע"מלא המחירים המוצעים בהצעה יהיו נקובים בשקלים חדשים,  14.4
 

זה, ויוסיף את  במכרזהמפורטים המוצעים על ידו והמרכיבים  יכלול בהצעתו את כלמשתתף ה .15
 המרכיבים שלדעתו נדרשים מעבר להם.
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ם המפורטים במפרט מרכיביההזכות להזמין את כל נים שיקול הדעת המלא ולעירייה נתו 16.1 .16
הכמות שתוזמן מכל וכן לקבוע את מספק אחד או יותר, , או חלקם, ו/או במסמכי המכרז

 מרכיב ומרכיב.

מובהר כי, מתן שירותים בהתאם למכרז זה לקפ"ד מותנה באישור הקפ"ד את  16.2
נפרד  לחתימת המציע הזוכה על הסכםההתקשרות בהסכם עם המציע הזוכה ובכפוף 

לרבות בהתאם לשיקול דעת הקפ"ד  המחויביםבשינויים  בנוסח המצ"ב עם הקפ"ד
המצאת נספחי ביטוח וערבות ביצוע נפרדים לקפ"ד ומילוי כל הוראות המכרז כלפי 

. ככל והקפ"ד תחליט שלא לחתום על הסכם התקשרות עם הקפ"ד בנוסף לעיריית דימונה
כה לא יהא בכך כדי להוות עילה לטענה מכל סוג שהוא על ידי המציע הזוכה המציע הזו

 ו/או כדי לגרוע מהתחייבויותיו.

ספקי משתתף המגיש הצעתו למכרז זה מתחייב בעצם הגשת ההצעה לשתף פעולה עם  16.3
, ככל שיהיו כאלו, ולפעול או לקפ"ד תוכנה ו/או חומרה אחרים המספקים שירות לעירייה

 .והקפ"ד ת שתבטיח מענה מלא על צורכי ודרישות העירייהבכל דרך נדרש

מובהר כי כל התחייבות או הוראה במכרז זה על נספחיו המוטלת על המציעים כלפי  16.4
 ולטובת העירייה, הינן גם כלפי ולטובת הקפ"ד.

 
 

 בחינת ההצעות .ד
 

כולתם העירייה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המשתתפים הוכחת יכולת ו/או הערכה לי .17
( באשר ליכולתם לעמוד בתנאי מכרז זה )לרבות ביצוע פיילוט ו/או התקנת "ההערכה")להלן: 

מערכת בחצרי העירייה ו/או הערכה ע"י ניתוח ובחינת שרות / מערכת / יישום מהסוג המוצע 
 אצל לקוח קיים( .

צוע מובהר בזאת כי העירייה לא תפצה משתתף, בגין העלויות שתגרמנה לו בקשר עם בי
 ההערכה, בין אם נבחרה הצעתו כזוכה בסופו של דבר, ובין אם לאו.

 

 העירייה  תבחן את ההצעות בהתאם למשקל הבא: .18

 בגין הפרמטרים הבאים: 50%  18.1

כישורים מקצועיים, מוניטין, ידע וניסיון של המציע בקיום  18.1.1.1
 . (10%) ייבויות נשוא מכרז זההתחייבויות בדומה להתח

  

ן של העירייה או גופים אחרים )לקוחות שביעות רצון וניסיו 18.1.1.2
אחרים( עם המציע בעבר, כישוריו, כמות העובדים, האמצעים 

ה בלוחות והציוד העומדים לרשותו, רמה טכנולוגית, עמיד
.העירייה תתחשב בניסיון הקודם שלה זמנים, אמינות ונאמנות

 .(10%) עם המציע, לטוב ולרע
 

וצעות ומידת התרשמות העירייה מיכולות התוכנות המ 18.1.1.3
 .(30%) התאמתן לעירייה ולעובדיה

 .בגין המחיר 50% 18.2
בטווח השוואת ההצעות השונות להצעה הנמוכה ביותר הציון לרכיב המחיר יקבע תוך 

 .המחירים שקבעה העירייה

 
שומרת לעצמה את הזכות לפצל את השירותים השונים בין מספר משתתפים, הכל  העירייה 19

 .בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי
 

ין העירייה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי כמכלול, או לקבל כל חלק ממנה, והעירייה רשאית א 20
 תלהחליט בסופו של דבר על ביצוע של השירותים כולם, או רק של חלק מהם, לפי שיקול דע

,הצעה החורגת ממחיר  בת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיאין העירייה  מתחיי 21
העירייה ו/או הקפ"ד רשאיות לצמצם או להרחיב את היקף  .תפסל ,המינימום או סימוםקהמ

 השירותים הנדרש.
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לעירייה שמורה הזכות להרחיב את השירותים לתאגידים עירוניים בשליטתה לרבות תאגידים 
על ידה ובמקרה כאמור יספק המציע הזוכה את השירותים גם לתאגידים אלה  שיוקמועירוניים 

 במחירי הצעתו
 

תהא רשאית לדחות הצעות של משתתפים אשר לא ביצעו בעבר עבודתם לשביעות  העירייה 22
 שיקול דעתה.לפי תנאי המכרז ובהתאם לרצונה, או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים 

 

 בהחלטה מנומקת לק כלשהו ממנוחשומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או  העירייה 23
א תהא זכות תביעה כלשהי כלפי העירייה בגין הביטול כאמור, כך ומובהר בזה כי למשתתף ל

 שבעצם הגשת ההצעה מטעמו מוותר המשתתף על כל זכות תביעה כאמור.

במכתב שישלח לכתובת שנמסרה או /תימסר על כך הודעה בפקסימיליה ו מכרזזוכה בל 24.1 24
 הצעתו.על ידו ב

רבות המשתתף תושב לידי ע משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב. 24.2
ההסכם עם הזוכה/זוכים  םייחתיום מהיום בו  30-משתתף שלא זכה במכרז לא יאוחר מ

יום מהמועד שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצעות  120-במכרז ובכל מקרה לא יאוחר מ
 למכרז.

תהיה החל  שתסופק על ידי המציע הזוכה ואספקת השירותים לשימוש במערכת תקופהה 24.3
שנים ( 3) שלושוכלה בתום תקופה של יום התקנת המערכת על ידי המציע הזוכה מועד סמ

 (."פעול"תקופת הת)להלן: אישור קבלת המערכת על ידי המנהל מיום 

"תקופת  של שנה כל אחת )להלן:תקופות נוספות תקופת התפעול תוארך מאליה בשתי  24.4
 הכל על חמש שנים לא תעלה בסך הכוללת( ובלבד שתקופת התפעול התפעול המוארכת"

בהודעה בכתב  ההתקשרותשהעירייה לא הודיעה למציע הזוכה על כוונתה להפסיק את ו
 יום לפחות לפני תום תקופת התפעול שבתוקף.  30

 

 מחויבויות הזוכה .ה
 

 4ג'/כנספח ל הזוכה יהא להמציא לעירייה אישור על קיום ביטוחים, בנוסח המצורף ע 25.1 25
ימים מהמועד בו  7ום על ידי חברת ביטוח מטעמו, תוך , כשהוא חתלחוזה ההתקשרות

 קיבל הודעה על זכייתו.

 צמודה למדד ("ערבות הביצוע"על הזוכה יהא להגיש לעירייה ערבות ביצוע )להלן:  25.2
בנוסח ₪.  30,000 בסך:להבטחת קיום תנאי חוזה ההתקשרות,  המחירים לצרכן )כללי(

יום לאחר היום שנקבע לתום  90עד ה שתוקפ לחוזה ההתקשרות 5כנספח ג'/המצורף 
 ימים מיום שיודע לו על זכייתו. 7וזאת תוך ביצוע השירותים 

 עם מסירת ערבות הביצוע לידי העירייה תוחזר לזוכה ערבות המשתתף, שצירף להצעתו.
 

העירייה תהא רשאית לדרוש מן המשתתף שזכה במכרז להאריך את תוקף ערבות ההשתתפות 
 ור לעייל, ובמקרה כזה ערבות ההשתתפות תהיה ערבות ביצוע.שצירף להצעתו כאמ

 

שבועות מיום שהודע לו על זכייתו  8תוך תקופה של המערכות  התקנת על הזוכה יהא לסיים 26
כל גורם תוך שיתוף פעולה מלא עם  לוהכו, ולהיות ערוך לבצע את כל חובותיו על פי המכרז

, באופן שיבטיח ביצוע כלל השירותים ירייהלעאו כל שירות רלוונטי המספק שירותי מחשוב 
תוך שמירה על ביצועי המערכת  על כל אגפיה באופן מיטבי הנותן מענה מלא לצרכי העירייה

 .הקיימת 

 

, תהא העירייה רשאית לבטל המכרזשתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי מ 27.1 27
 לאלתר את זכייתו בהודעה בכתב.

ל סיבה שהיא הקשורה בזוכה רשאית העירייה להגיש את מכ במכרזבוטלה הזכייה  27.2
למי שייקבע על ידה  השירותיםה וכן למסור את ביצוע יערבות הבנקאית שבידה לגביה

 והמשתתף שבוטלה זכייתו יפצה את העירייה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך.
 

          
 

______________________ 
 דימונהעיריית             
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 ריך: ___________תא  
 כבודל

 דימונהעיריית 
 א.ג.נ.

 הצעת המשתתף
    

 
צהירים מ ____________________ ח.פ. ,אנו ________________________________ הח"מ

 ומסכימים בזה כדלקמן:
 
 הננו מצהירים בזאת כי בחנו בזהירות, בדקנו, קראנו היטב והבנו את כל תנאי מכרז פומבי  .1

 כל , ההסכם וכל המסמכים המפורטים במסמכי המכרז, והבנו אתדימונהיית של עיר 48/2019
תתפים במכרז זה, והצעתנו זו ניתנת לאחר שבדקנו ושקלנו כל דבר העשוי שהנדרש מאת המ

והשירותים המסופקים כיום ת וולאחר שבדקנו את המערכ להשפיע על קביעת מחיר הצעתנו
בכל הדרישות  יםעל ידינו עומד השירותים המוצעיםוכיום ואנו מצהירים כי המערכת לעירייה 

 .המסופקות כיום לעירייה תוך תאימות מלאה למערכת הקיימת ולנתוניה

 

 מסכימים ומתחייבים: ,ננו מצהיריםה .2
לקבל על עצמנו את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי המכרז ללא כל  2.1

 הסתייגות.

דלעיל ועל כן נהיה מנועים  1ור בסעיף צעתנו זאת מבוססת על בדיקותינו כאמהכי  2.2
הבנה -מלהציג כל תביעות או דרישות שתתבססנה על כל טענות של אי ידיעה וגם/או אי

של תנאי המכרז או איזה מקרב מסמכי המכרז ואנו מוותרים מראש על כל הטענות מסוג 
 זה.

ם ביצוע ידע לשהי ברשותנו האמצעים הכלכליים, הכישורים המקצועיים, הניסיון, וכ 2.3
 השירותים נשוא המכרז.

כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה, קשר או הסכם עם כל משתתף אחר  2.4
 במכרז זה. 

 כי אנו והצעתינו עומדים בכל דרישות המכרז ותנאי הסף. 2.5

חר כל ההוראות המפורטות בתנאים הכלליים, בהסכם ובנספחיו ובכל אכי מילאנו  2.6
 מסמכי המכרז האחרים.

 

 7אתנו בתוך ים כי נחתום על החוזה ונמציא את כל המסמכים הנדרשים מממצהירים ומסכי ננוה .3
חתום על ללנו על זכייתנו במכרז, ובמידה ולא נעשה כן, תהיה העירייה  רשאית ימים מיום שיודע 

 סכם עם כל משתתף אחר, או לבטל את המכרז, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.הה

 

כלול השירותים נשוא המכרז ולמלא את כל ההוראות הכלולות במסגרת מ אתם לתת  ציעיננו מה .4
לרבות ביצוע תשתיות נדרשות ו/או תשלומים שוטפים לספקי שירות ו/או קווי טלפון מכרז זה 

או אנטרנט ו/או תשלומים לצידי ג' ו/או ספק שירות קודם ו/או התאמת המערכות שיותקנו על 
תמורת , ככל ויידרשו, ו/או בקפ"ד ות קיימים בעירייהידי למערכות קיימות ו/או ספקי שיר

 שלהלן. בהצעת המחיר הסכומים המפורטים
 
 המסמכים כדלקמן:כל ים להצעתנו זו את ו מצרפננה .5

הכלליים, על כל נספחיהם, חתומים  לתנאים 2.2ם בסעיף מסמכי המכרז כולם, כהגדרת 5.1
 בכל עמוד ועמוד בחתימתנו המחייבת.

 עמידתנו בתנאי הסף. אישורים המעידים על 5.2
אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,   5.3

 .לתנאים הכלליים 6.6, כדרישת סעיף שמנו, על 1976-תשל"ו
 .מנושור על ניכוי במקור, על שאי 5.4
של עיריית  48/2019במכרז פומבי זכה נאישור בכתב של חברת ביטוח בישראל כי היה ו 5.5

להסכם  4ג'/ בכל פוליסות הביטוח כמפורט בנספח אותנותהא היא מוכנה לבטח  מונהדי
ההתקשרות ובהתאם לתנאים המפורטים באותו אישור. האישור חתום על ידי חברת 
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להסכם  4נספח ג'/ –צורף אליו כחלק בלתי נפרד  ממנו נוסח אישור הביטוחים מהביטוח ו
 ההתקשרות.

ותדפיס עדכני מרשם החברות המפרט את  ם בישראל כדיןתאגיד הרשו נואישור על היות 5.6
 . לתנאים הכלליים 12.2בעלי המניות או השותפים בתאגיד, כדרישת סעיף 

 .נופרוטוקול כנס המשתתפים חתום על יד 5.7

חתומות על  –כאלה  היובקשות ההבהרה, ככל שהסתייגויות ו/או לכל תשובות העירייה ל 5.8
 ידנו.

חתומים  - ינוירייה במסמכי המכרז, ככל שהועברו כאלה אלתיקונים שהוכנסו על ידי הע 5.9
 .נועל יד

 .נוקבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז על יד 5.10

 תנאים הכלליים.ל 10.1כדרישת סעיף ערבות משתתף  5.11

 

צעתנו זאת, עם כל הנובע ממנה וכל המשתמע ממנה, הינה בתוקף למשך לא פחות ממאה ה .6
 רז.( יום ממועד סגירת המכ120ועשרים )

 

 .יחידהאמור והמוצהר לעיל בלשון רבים דינו כדין לשון יחיד במידה והמציע הוא כל  .7
 
, בהצעתנו זו מגולמים כל השירותים הנדרשים לא כולל מע"מהלן הצעתנו למתן השירותים ל .8

 : במסמכי המכרז
 

 הצעת הספק בש"ח מהות
 לפני מע"מ

 
משקל 
בהצעת 
 המחיר

 70%  מחיר תלוש שכר לעובד

 30%  תלוש שכר לגמלאי מחיר

 
לצורך קביעת ההצעה הזוכה תשקלל העירייה את ההצעה לתלוש לעובד ולתלוש מובהר כי  .9

העולה על אומדן הצעה  ,תלוש גמלאי( 30%תלוש עובד  70%) בהתאם למשקלות לעיילגמלאי 
 תפסל. ,לביצוע השירותים יהמקסימאלהעירייה 

 
 אומדן העירייה 

 ₪  11המחיר המינימאלי  ₪  17 :לעובד הינולתלוש שכר  המרבימחיר ה
 ₪  5המחיר המינימאלי  ₪  9 :הינו לגמלאילתלוש שכר  המרביהמחיר 

 הצעה העולה על מחירי המקסימום ו/או הנופלת ממחירי המינימום תיפסל.
 ת לכמות תלושים כלשהי.ומתחייב ןאינו/או הקפ"ד המחירים אינם כוללים מע"מ ,העירייה 

 ,בכל עליה של עשרה אחוזים במצטבר במדד)לא רטרואקטיבית( ויעודכן  מדד צמוד ל המחיר .10
יחול על חשבונות וממדד הבסיס  במדד 10%ך בתום עלייה מצטברת של עדכון ההצמדה יער

 ., כמדד הבסיס יחשב המדד הידוע ביום הכרזת המציע כזוכה במכרזשיוגשו לאחר עריכתו בלבד
 
 

 ראיה באנו על החתום:לו                           
  ____________________ 

 חתימת וחותמת המשתתף  
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 :רטי המשתתףפ
 
 שם: _______________________________________________ה
 
 ספר ח.פ:____________________________________מ
 

 כתובת המשתתף: ______________________________________
 
 ________________  פקס'  ________________________ס' הטלפון: __מ
 

 ___________________________________מספר עוסק מורשה : ________________
 

 
 

 
 

 עו"ד   אישור
 

ם /מאשר בזה כי חתימתו התאגיד_____________עו"ד של ____________אני הח"מ  _________
________________ ת.ז.  -ו ___________________ ת.ז. ________של __________

, מסמכי התאגידעל פי  התאגידהמופיעה דלעיל היא החתימה המחייבת של ___________________ 
 על טופס הצעה זו בפני. מו/חתםהנ"ל וכי 

 
 

               + חתימתו "ד העוותמת תאריך: _____________              ח
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 הצהרת המשתתף אודות זכויות קניין  - 1נספח ב'/ 
 
 

 אנו הח"מ _________________________________ מצהירים בזה כדלקמן:
 
לעירייה, לרבות בתוכנות,  קניין במוצרים המוצעים על ידנושל זכויות ה יםהבעלים הבלעדי הננו .1

 מפורט להלן:כ
 

 תיאור שם המוצר
  

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 
 
הננו מורשים, להפיץ ו/או למכור, להתקין ולתחזק  את המוצרים המוצעים על ידנו, לרבות  .2

(, המפורטות "המוצרים"בתוכנות, בהם זכויות הקניין כולן או חלקן, שייכות לצד ג' )להלן: 
 להלן:

 

סוג האישור  שם בעל הזכות שם המוצר
 המצ"ב
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מצ"ב עותקים מהסכמי התקשרות עם בעלי הזכות במוצרים  ו/או אישורם בדבר הסכמתם 

 לשימוש על ידנו בזכויות הקניין.
 
אנו מצהירים כי לא חלה כל מניעה ו/או הגבלה למכור את המוצרים ו/או להעמידם לשימוש  .3

 להתאימם לצרכי העירייה .העירייה  ו/או להתקינם ו/או לתחזקם ו/או לשדרגם ו/או 

 

בהפרת בכל מקרה של תביעת צד שלישי הקשורה  העירייה לשפות את  בזאת יםמתחייב הננו .4
 הזכויות, כאמור לעיל.

 
 
 
 
 

 חתימת המשתתף:________________  תאריך:_______________
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 הצהרת המשתתף אודות שירות ותחזוקה - 2נספח ב'/
 
 
 
 

 ______________ מצהירים בזה כדלקמן:אנו הח"מ _______________
 
 
 
 
 
כל האמצעים הטכנולוגיים המוצעים על ידנו, לרבות התוכנות המשמשות אותנו לביצוע  .1

 התחייבויותינו עפ"י הסכם זה מצויים בשירות ותחזוקה שוטפים וזאת ברמה נאותה עד גבוהה.
 
סקה מתוכננת של התמיכה בהם למיטב ידיעתנו וידיעת כל ספקי המשנה שלנו, לא ידוע לנו על הפ .2

שנים לפחות מיום ביצוע  5ו/או אין שום מניעה לאספקת השירותים ו/או העדכונים למשך 
 ההתקנה.

 
 
 
 
 
 
 
 

 חתימת המשתתף:________________  תאריך:_______________
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 סיון ומיומנותינ ,התחייבות המשתתף בנושא כוח אדם - 3נספח ב'/
 
 
 
 

 _____________________  מצהירים בזה כדלקמן:אנו הח"מ ________
 
 
יש ברשותנו כח אדם מיומן, ידע מקצועי, ניסיון ואמצעים לביצוע כל הנדרש למתן השירותים  .1

 נשוא המכרז.
 
לה עם כל ספק שירותי מחשוב המספק שירותים לעירייה בהם יידרש שתף פעוהננו מתחייבים ל .2

 שיתוף פעולה .

 

להעמיד לרשות העירייה ו/או מי מטעמה את כל המידע ו/או האמצעים  נפעלהננו מתחייבים כי  .3
, שלא יפחתו מן השירותים המוענקים על פי מכרז זההנדרשים לה לקבלת מלוא השירותים 

 על הצד הטוב ביותר. לעירייה כיום, 
 
 
 
 
 
 
 

 חתימת המשתתף:________________  תאריך:_______________
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 חשבון אישור רואה - 4נספח ב'/
 

 לכבוד
 דימונהעיריית 

 
 
 

( וכרואי החשבון שלו ביקרנו את "המשתתף"לבקשת ____________________________ )להלן: 
בדבר יכולת להעמיד את המשאבים הכספיים הנדרשים למתן השירותים, כמפורט המשתתף הצהרת 

 .דימונהשל עיריית  48/2019 במכרז פומבי 
 

 ( לשנה כולל מע"מןמיליו שלשה)₪   3,000,000ל המשתתף עולה על  היקף המחזור העסקי הכספי ש
 .2017-2018לכל אחת מהשנים 

 
ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף ואחריותנו הינה לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על 

 ביקורתנו.
 

כים הלי ותקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של מסמוערכנו את ביקורתנו בהתאם לנ
הרלבנטיים לתמיכה בסכומים ובמידע הנקובים בהצהרה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות 

 לחוות דעתנו.
 

לדעתנו, ובהתבסס על הביקורת שערכנו, הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את 
 נשוא המכרז.של המשתתף להעמיד את כל המשאבים הכספיים הנדרשים למתן השירותים יכולתו 

 
 
 

 בכבוד רב, 
 
 
 

 ___________________   תאריך: ___________
 , רו"ח                                 
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 תצהיר המשתתף בדבר העסקת עובדים – 5ב'/נספח 
 

 _______תאריך: ______       
           לכבוד

  דימונהעיריית 
 

 א.ג.נ.,
 

  1976-התשל"ו, לחוק עסקאות גופים ציבוריים 'ב2' הצהרה בדבר קיום הוראות סעהנדון: 
 

הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג, 
לחוק עסקאות גופים  'ב2זה, לא הורשע ו/או הורשעו ביותר משתי עבירות על פי סע'  מכרזהמשתתף ב

במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה  ו/או כי 1976-התשל"ו ,ציבוריים
 האחרונה.

 
הנני מצהיר בזאת כי אני בעל השליטה ו/או בעל המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד והנני מוסמך ליתן 

 הצהרה זו בשם התאגיד. 
 

הנני מצהיר בזאת כי התאגיד ממלא את חובותיו כמעסיק על פי חוקי העבודה שלהלן: חוק שירות 
; 1976-; חוק דמי מחלה, תשל"ו1951 -; חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א1959 -התעסוקה, תש"ט

; חוק שכר שווה לעובד ולעבודת, 1954 -; חוק עבודת נשים, תשי"ד1950 -חוק חופשה שנתית, תשי"א
ים ; חוק חיילים משוחרר1953 -; חוק החניכות, תשי"ג1953 -; חוק עבודת הנוער, תשי"ג1965 -תשכ"ו

; 1963 -; חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג1958 -; חוק הגנת השכר, תשי"ח1951 -)החזרה לעבודה( תשי"א
; חוק הודעה 1987 -; חוק שכר מינימום, תשמ"ז1995 -חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"ה

י ההרחבה )כולם ביחד להלן: "חוקי העבודה"( וכן, על פי צוו 2002 -לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב
 וההסכמים הקיבוציים הרלבנטיים לענף.

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

 
 

 שם המשתתף: ___________________
 

  
 *שם נותן התצהיר: __________________

 
 מספר ח.פ. _________________

 

  
 _____________*מס' תעודת זהות: _____

 
 

 חתימת המשתתף: ________________
 

  
 *חתימת נותן התצהיר: _______________

 
 

 עו"ד  אישור
______, ח.פ. _______________ )להלן: ________אני משמש כעורך הדין של _________ .1

 (. "המשתתף"
השליטה ו/או שר בזאת כי _________________ ת.ז. ______________ הינו בעל אהנני מ .2

בעל המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד המשתתף בהליך הצעות המחיר והינו מוסמך ליתן 
 *הצהרה זו בשם התאגיד ______________ ח.פ. _______________.

נושא ת.ז. _______________ , לאחר  _______________________ כימאשר בזאת  יננה .3
י יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכ

 אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה.
       
                 _________________ 

  חתימה + חותמת עוה"ד       
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 זה בנספח המיותרות האפשרויות מחיקת על להקפיד נא
 

 להצעת המשתתף  6/'בנספח 
 
 

 _____תאריך: ____        לכבוד
 דימונהעיריית 

 
 

 א.ג.נ.,
 

 לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה העדר קרבה/הצהרה בדבר קירבההנדון: 
 ו/או לחבר הנהלת הקפ"ד

 
 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: דימונהת הנני מצהיר בזאת כי עיריי 1
 

 א' )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן: 122סעיף  1.1
, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק "חבר מועצה

העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי 
בן זוג,  -ן זה, "קרוב" יבו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; לעני

 הורה, בן או בת, אח או אחות."
ניינים של נבחרי הציבור ברשויות  ניעת ניגוד עהודעה בדבר כללים למ)א( של ה12כלל  1.2

 המקומיות הקובע: 
ין זה, יסקה עם הרשות המקומית; לעניה צד לחוזה או לע"חבר המועצה לא יה 

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו  -"חבר מועצה" 
 "()ב((.1)5-()ב( ו1)1)ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:  174סעיף  1.3
"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי 

זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה -עצמו או על ידי בן
 ובשום עבודה המבוצעת למענה."

 
 צהיר כי: בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולה 2

לי: בן  )מחק את המיותר(יש / אין  ו/או חברי הנהלת הקפ"ד בין חברי מועצת העירייה 2.1
 זוג, הורה, בן או בת, ואף לא סוכן או שותף.

קרובו, סוכנו או שותפו, חבר הנהלת הקפ"ד, חבר מועצה,  )מחק את המיותר(יש / אין  2.2
חיו של התאגיד באמצעותו שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברוו

 הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
 זוג, שותף או סוכן העובד ברשות. –בן  )מחק את המיותר(יש/ אין לי  2.3

 

של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור  המכרזיםידוע לי כי ועדת  3
 לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 
מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  אני 4

 אמת.
 

( לפקודת 3א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  5
מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר  2/3העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב 

 א')א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.122התקשרות לפי סעיף 
 
 

 שם המשתתף: ___________________      חתימת המשתתף: __________________   
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 נוסח ערבות משתתף  – 7ב'/נספח 
 
 

 תאריך: _________         לכבוד
 דימונהעיריית 

 
 א.ג.נ.,

 
 ערבות בנקאיתהנדון: 

 
 

( אנו ערבים בזה "המשתתף"_______ ח.פ. _____________ )להלן: ______על פי בקשת __
שתתפות הש"ח( וזאת בקשר עם  ףאל עשרים)₪  20,000 כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של

 .דימונהשל עיריית  48/2019 מכרז פומבי בהמשתתף 
 

צרכן )כללי( רים ל, צמוד למדד המחיאנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל
לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום  2019 יוניבשיעור ההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש 

יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל  14תוך  תשלום סכום הערבות,
ום תחילה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכ

מאת המשתתף בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה 
 לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל 

נאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בת
 הנ"ל.

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 ועד בכלל.________ קפה עדוערבות זו תישאר בת

 
 נו זו בטלה ומבוטלת.ערבות_____________ לאחר יום 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 
 

 
 

         __________________ 
 בנק                                                                                            
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 לאספקת מערכות שכר, משאבי אנוש ונוכחות סכם ה

 לעיריית דימונה

 ביום ___________ דימונה נערך ונחתם בש
 
 

 דימונהעיריית    ב י ן :
    
 ("עירייה"ה )להלן:   
 מצד אחד          
  

 ______________________________  ל ב י ן : 
 ח.פ. ______________________   
 מרחוב _________________________________   
 טלפון: ________________, פקס: _______________   
 ("ספק השירות"  :)להלן   
 מצד שני          

 
 
 

לאספקת מערכות שכר, משאבי אנוש ונוכחות לעיריית מערכת רכוש ל עירייה מבקשתוה  :להואי
המצורף כנספח  המיוחד מפורטים במפרט, אשר יכללו את הספקת השירותים הדימונה

 ;וביצועיהבעירייה שלא תגרע מיכולות המערכת הקיימת  1ג'/
  

 הוכרזה כהצעה הזוכהעירייה ה של 48/2019פומבי רז במכ ספק השירותהצעתו של ו  :והואיל
 במכרז;

 
מצהיר על עצמו כי הוא בעל הכישורים, היכולת הכספית, הניסיון, כוח  ספק השירותו :והואיל

מתן הנדרשים לשם הרקע המקצועי, הטכני, הארגוני והפיננסי  ,האדם, הציוד והמיומנות
וחד הרצ"ב ובמפרט המי במועדים ובתנאים כפי שהם מפורטים בחוזה זה השירותים

 . 1כנספח ג
 

רים הדרושים על פי דין לשם שיונות וההיתיכי הוא מחזיק בכל הר מצהיר ספק השירותו והואיל: 
 ;על פי חוזה זה ווכי ימשיך להחזיק בהם עד למילוי כל התחייבויותימתן השירותים 

 
 ;וברצון הצדדים לעגן בהסכם את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות  הואיל:ו
 
 

 בין הצדדים כדלקמן והותנה פיכך הוסכםל
 

 הגדרות ופרשנות .א
 
 המבוא להסכם זה וכל הנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 1.1 .1

 כותרות הסכם זה הינן לנוחות המשתמש בלבד ולא ישמשו כלי לפרשנותו. 1.2
הוראה  ן הוראה שבנספח כלשהו להסכם לביןמקרה בו קיימת סתירה או אי התאמה ביב 1.3

 ם, תחייב ההוראה שבנספח.שבהסכ

 

 פירוש המונחים הבאים כדלקמן:הסכם זה יהא בכל המסמכים המהווים חלק מ .2
, ותהווה חלק עבודה שתוצא מעת לעת ע"י העירייהדרישה לביצוע  - "הזמנה"

 זה. בלתי נפרד מהסכם
 .ויועמ"ש העירייה או מי מטעמ  -"היועמ"ש" 

 .עירייהשל ה 48/2019מכרז פומבי מס'   -"המכרז" 
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או כל אדם אחר שימונה על ידי העירייה בהודעה בכתב  גזבר העירייה  -"המנהל" 
 לקבלן כמנהל לצורך התקשרות זו.

ח מכו ספק השירותעל ידי  נוותקיאשר מכלול התוכנות והחומרה   -"המערכת" 
 . הסכם זה במחשבי העירייה, לרבות קישוריה למקורות חיצוניים

 ספק השירותלהסכם זה בו מפורטים השירותים, אשר על  1ח ג'/נספ  -"המפרט המיוחד" 
 לספק לעירייה מכוח הסכם זה.

באמצעות מורשי החתימה שלה. לא יהא תוקף לכל  דימונהעיריית   -"העירייה" 
הסכמה, מסמך ו/או התחייבות בשם העירייה, אלא אם נחתמו על ידי 

העירייה, מורשי החתימה של העירייה שהם גזבר העירייה וראש 
לנציג  למעט באותם עניינים בהם מוקנית הסמכות בהסכם זה

 .העירייה
, נציגיו ומורשיו המוסמכים, ולרבות כל גורם מטעמו ספק השירות  - "ספק השירות"

 שהוסמך על ידו לעניין הסכם זה או חלק ממנו.
את  כח אדם ,משאבי אנוש ושכר , אשר יכללונוכחות, מערכת לניהול   - "יםהשירות"

ולא יגרעו  1הספקת השירותים המפורטים במפרט המצורף כנספח ג'/
  .מן המסופק לעירייה ביום פרסום המכרז

 יםמי שיתמנה ע"י העירייה, מעת לעת, לבקר את איכות השירות - "מבקר איכות"
, כאמור עירייהבהתאם להתחייבויותיו ל ספק השירותע"י  יםהמסופק

 .הסכם זה על נספחיוב
למתן השירותים, וישמש  ספק השירותמטעם לשמש כנציג מי שימונה     - רויקט""מנהל הפ

בין השאר כאיש קשר המלווה את תהליך הספקת השירותים עפ"י 
 וזאת בתיאום עם העירייה ובהסכמתה. הסכם זהתנאי 

 .ספק השירותופן מתן השירותים כפי שיקבע ע"י המנהל בתאום עם א  - תוכנית עבודה כוללת""

 

 רת ההתקשרות ותקופתהמט .ב
 

מתחייב לספק לעירייה מערכת לניהול ממוחשב של  ספק השירותהעירייה מזמינה בזאת ו 3.1 .3
 , בהתאם לתנאי הסכם זה.עיריית דימונה

 יספק לעירייה  את השירותים בהתאם לקבוע במפרט המיוחד. ספק השירות 3.2
 .המיוחד המפרט , יגברהמיוחד במקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה לבין המפרט

במקרה והעירייה מקבלת שירות ו/או תכנה ו/או פונקציה הדרושה לה מן המערכת       3.3
לספק  ספק השירותהקיימת עובר להסכם זה שאיננה מוזכרת במפרט המיוחד מתחייב 

וזאת ללא כל  את החוסרים כאמור עד ליצירת תאימות מלאה לביצועי המערכת הקיימת
 .תוספת תשלום

ייקבע המיוחד  מכלל המפורט במפרט ספק השירותהשירותים המוזמנים מאת יקף ה 4.1 .4
 ., אשר תוציא העירייה מעת לעת לקבלןעבודההת ובהזמנ

 עבודה.ה, כפי שיקבע בהזמנת השירותים המוזמניםלא יחרוג מהיקף  ספק השירות 4.2
לא  בכתב, מהיקף השירותים המוזמנים, ללא אישור העירייה  ספק השירות יה וחרגה

 בגין החריגה. ורה כלשהימיהא זכאי לת
 

, ממועד הזמנת העבודה על ידי העירייה שבועות 8תוך התקנת המערכת תהא קופה לתה 5.1 .5
 (."ההתקנה"תקופת )להלן: מועד ההזמנה ייקבע על ידי העירייה 

 ספק השירותהתקנת המערכת על ידי סיום מועד תהיה החל מ  לשימוש במערכת תקופהה 5.2
)להלן: אישור קבלת המערכת על ידי המנהל שנים מיום ( 3) שושלתקופה של  וכלה בתום

 (."פעול"תקופת הת

שתי פעול בתלהאריך את תקופת ה על פי שיקול דעתה הבלעדי תהיה רשאית העירייה 5.3
ובלבד שתקופת ( "תקופת התפעול המוארכת")להלן: כל אחת שנהשל תקופות נוספות 

לקבלן על הודיעה העירייה לא ו שנים חמשעל  פעול המוארכת לא תעלה בסך הכלהת
יום לפחות לפני תום תקופת  30 פעול בהודעה בכתבתקופת הת להפסיק אתכוונתה 

 פעול שבתוקף. הת
ל פעול כאמור בס"ק זה, יחולו כת התתקופ הפסקתהודיעה העירייה לקבלן על לא 

 המוארכת. פעולהוראות הסכם זה גם על תקופת הת



 מסמך ג'

21 

 

הפסיק את ללעיל רשאית העירייה לפי שיקול דעתה המוחלט  2-ו 1 ל אף האמור בס"קע 5.4
 ( יום מראש. 90ההתקשרות לפי הסכם זה בכל עת ע"י מתן הודעה לקבלן של שלושים )

ייבת בתשלום או פיצוי או שיפוי חהפסיקה העירייה את ההתקשרות כאמור לא תהיה 
ותה לשלם לקבלן את כלשהם לקבלן בקשר ו/או עקב הפסקת ההתקשרות, למעט מחויב

 התמורה בגין השירותים שסופקו על ידו בפועל עד מועד הפסקת ההתקשרות.
 ספק השירותעם  ( חודשים הראשונים להתקשרות6שישה ) לובהר בזאת כי התקופה שמ 5.5

לקבלן, והעירייה  תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להודיע  תקופת ניסיוןתהווה 
לא  ספק השירות, לום מראש, באם על פי שיקול דעת המנהי 14 פעילותולו על הפסקת 

 ההסכם. בויותיו על פייעמד בהתחי
ייבת בתשלום או פיצוי או שיפוי חהפסיקה העירייה את ההתקשרות כאמור לא תהיה 

כלשהם לקבלן בקשר ו/או עקב הפסקת ההתקשרות, למעט מחויבותה לשלם לקבלן את 
 ו בפועל עד מועד הפסקת ההתקשרות.התמורה בגין השירותים שסופקו על יד

 

זמנים מפורטים , סדר פעולות ועדיפויות, היקף התפוקות בכל שלב ולוחות אופן ביצוע השירותים .6
 מנהל. ותאושר על ידי ה שירותיםשתותאם להיקף הייקבעו בתוכנית עבודה כוללת, 

 

 השירותים וסדר ביצועם.שומרת לעצמה את הזכות לשנות את היקף   עירייהה .7
הפחתה בהיקף השירותים ו/או שינוי בתוכנית העבודה ייעשו בהוראה בכתב בתוספת אישור 

 היועמ"ש. 
 הודעה על שינויים כאמור תימסר לקבלן בכתב ומראש.

לתמורה כלשהי, פיצוי או תשלום אחר כלשהו  ספק השירותנמסרה הודעה כאמור לא יהא זכאי 
 בגין השירותים שהזמנתם בוטלה או שונתה.

 

 ספק השירותתחייבויות הצהרות וה .ג
 
עים וברורים לו לאשורם ודוכי ימצהיר כי קרא את תנאי חוזה זה ונספחיו,  ספק השירות .8

התנאים והדרישות שבמסמכי ההסכם וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצע את כל הדרוש לאספקת 
 . השירותים עפ"י הדרישות והתנאים המפורטים בהם

 

על ניסיון קודם במתן שירותים זהים או דומים להיקף השירותים מצהיר כי הוא ב ספק השירות .9
 וכי יש לו הידע, הניסיון, האמצעים, כח האדם, הציוד והאביזרים הדרושים לביצוע השירותים.

 
מצהיר כי הוא מורשה מכל בחינה שהיא ליתן השירותים נשוא הסכם זה, וכי אין  ספק השירות .10

נו או אוסרת עליו או מגבילה אותו להתקשר עם העירייה כל מניעה חוקית או חוזית המונעת ממ
 בהסכם זה.

 
 מתחייב לספק את השירותים בדייקנות, ביעילות, בנאמנות ובמיומנות מרביים ספק השירות .11

, תוך שמירה על איכות שירות וביצועים שלא יפחתו מנתוני המערכת ולשביעות רצון העירייה
 .הקיימת בידי העירייה

 
את כל כח וללא כל תשלום נוסף מעבר לקבוע בהצעתו, חייב לספק על חשבונו מת ספק השירות .12

האדם וכל הציוד, האביזרים, החומרים והאמצעים האחרים הדרושים לביצוע הסכם זה בהיקף 
לרבות ביצוע תשתיות נדרשות ו/או תשלומים שוטפים לספקי שירות ובאיכות שצוינו במפרט 

ו/או תשלומים לצידי ג' ו/או ספק שירות קודם ו/או התאמת  טאינטרנאו נל"ן ו/או קווי טלפון 
 המערכות שיותקנו על ידי למערכות קיימות ו/או ספקי שירות קיימים בעירייה, ככל ויידרשו

 .ביעילות, ברציפות ובקצב הדרוש וזאת
 נים ומקצועיים לשם ביצוע השירותים.ממתחייב להעסיק עובדים מיו ספק השירות 13.1 .13

בכל עת להחליף את אחד  ספק השירותרשאי, מבלי לנמק זאת, לדרוש ממנהל יהא ה 13.2
מתחייב למלא מיידית אחר דרישת  ספק השירותאו מנהל הפרוייקט, /מהעובדים ו

 המנהל.
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מתחייב להשיג על חשבונו את כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הדרושים עפ"י  ספק השירות .14
 כל דין לביצוע השירותים.

 
 

 מערכתה ותחזוקת ההתקנה, הדרכ .ד
 

לרבות התקנה במפרט המיוחד,  המפורטותיספק על חשבונו את התוכנות  ספק השירות 15.1 .15
, מדריך למשתמש בעברית וכן הדרכת כל ככל שתדרוש העירייהבכמות עמדות 

 .טתם המלאה של העובדים בכל רכיביהןהמשתמשים בתוכנות שסיפק עד לשלי

תחול הן על ההתקנה הראשונית של לעיל  1ס"ק כמפורט ב ספק השירותהתחייבותו של  15.2
 התוכנות והן על השדרוג ו/או כל שינוי שיחול בהן.

 

יבצע, על חשבונו, את כל הפעולות הנדרשות לתיקון כל ליקוי שיתגלה  ספק השירות 16.1 .16
במהלך ביקורת איכות במידע שיסב  ו/או יקלוט ו/או שיתגלה בתוכנות במהלך מבחני 

 .שנות פעילות העירייה מול ספקים קודמים 20ת כל הנתונים ל לרבות קבל הקבלה

יבצע, על חשבונו, את כל הפעולות הנדרשות לתיקון כל ליקוי מהותי  ספק השירות 16.2
 שיתגלה בתוכנה או ביישומי המחשב  או בשירותים שסיפק  גם לאחר מבחני הקבלה.

נמסרה לקבלן חר, מעת שימי עבודה לכל המאו 2תוך תיקון הליקוי, כאמור לעיל, יבוצע  16.3
 אודות הליקוי.הודעה 

מתחייב  ספק השירותלעיל שעניינו ליקויים יסודיים , 16.3מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  16.4
שימונה ומנוסה  עובד מיומן,בכל תקופת התפעול ו/או תקופת התפעול המוארכת להעסיק 

שיהיה זמין ,מטעמו ועל חשבונו  בתיאום עם העירייה ובהסכמתה ספק השירותעל ידי 
לתקלות ופתרונות תן מענה יוי בשעות העבודה הרגילות של העירייה  לטיפול בתקלות

 שהוא ביישומי התוכנות וידריך את עובדי העירייה המשתמשים בהן.מכל סוג 

 

, תעדכן העירייה במערכת את הנתונים החדשים המצטברים על התקנת המערכתלאחר השלמת  .17
 ידה במהלך עבודתה השוטפת.

 
ולהתאים לדרישות משרדי הממשלה מתחייב לתמוך, לתחזק ולשדרג  ספק השירות 18.1 .18

ת התפעול ו/או תקופת תקופכל , למשך לעירייה את התוכנות שיספקעל חשבונו השונים 
  התפעול המוארכת.

מצהיר כי כל רכיבי התוכנה ו/או החומרה אשר מהווים חלק מן השירותים  ספק השירות 18.2
מצהיר כי לא ידוע לו על הפסקה  ספק השירותר ובתחזוקה שוטפים.  הינם רכיבים בייצו

מתוכננת בייצורם ו/או בתחזוקתם וכי אין שום מניעה להמשיך ולספק חלפים ועדכונים 
 שנים מיום מועד החתימה על הסכם זה. 5למשך 

ולהתאים אותן לחידושים בשוק  כנותומתחייב לשדרג על חשבונו את הת ספק השירות 18.3
 העירייה.ולצרכי 

מתחייב לרכוש ולשלם בעד כל רישיון שיידרש לצורך הפעלת התכנות  ספק השירות 18.4
 .ספק השירותהדרושות לביצוע התחייבויות 

 

 התקנת המערכת .ה
המערכת או חלק ממנה, כפי שיוזמן על ידי העירייה, ימסרו לעירייה על פי תוכנית עבודה  19.1 .19

 ך כך.שתאושר ע"י המנהל, או ע"י מי שהסמיכה לצור

לאחר התקנתה תעבור המערכת מבחני קבלה, לבדיקת ואישור התאמתה למוצע, ע"י  19.2
, ורק ימי עסקים מיום שנתבקש 10אשר יציג עמדתו בתוך  מבקר האיכות מטעם העירייה

 על פי אישורו, תשולם התמורה.
 

 יתוף פעולהש .ו
התאמת המערכת מתחייב לשתף פעולה עם העירייה ו/או מי מטעמה בכל הקשור ל ספק השירות .20

 ה לכל מערכת אחרת המותקנת בעירייה ו/או שתתוקן בעירייה בעתיד. יעל כל מרכיב

 



 מסמך ג'

23 

 

נדרשות ההתאמות כל שיתוף הפעולה יכלול, בין השאר, העמדת כל המידע הנדרש ו/או ביצוע  .21
ו/או נקיטה בכל האמצעים המבטיחים כי לרשות העירייה יעמדו מערכות מתואמות העובדות 

 וכל הנתונים הנדרשים לה על פי מסמכי הסכם זה. מלא בסנכרון
 

לספק לעירייה תוכנה, אשר ניתן יהיה  ספק השירותכלליות האמור לעיל מתחייב ממבלי לגרוע  .22
 לפי דרישת העירייה. מערכות מידע ממוחשבות,לבאמצעותה ליצור ממשק 

 

 יווח, כפיפות וביקורתד .ז
 

 ים למנהל.יהא כפוף לעניין מתן השירות ספק השירות 23.1 .23

 רוכה במתן השירותים.כאו מי מטעמו ידווח מיידית למנהל על כל בעיה ה ספק השירות 23.2

יספק תשובות והסברים מלאים ושוטפים בנוגע לשירותים, כפי שיידרש  ספק השירות 23.3
 מעת לעת ע"י המנהל.

 ע"י המנהל יחשבו ספק השירותמטעם  הפרויקטלמנהל הוראות או ביאורים שניתנו  23.4
 נו לקבלן.אילו ניתכ

 

יאפשר למבקר האיכות לבדוק את הפעילות ואת איכות התוצרים בהתאם  ספק השירות 24.1 .24
 להתחייבויותיו עפ"י הסכם זה. 

מתחייב להמציא למבקר האיכות דיווח תקופתי בכתב על ההתקדמות  ספק השירות 24.2
 בביצוע השירותים כפי שיקבע מבקר האיכות.

 

 שמירת סודיות ואבטחת מידע .ח
 

הנוגע מתחייב לשמור בסודיות כל מידע עסקי, תפעולי, מנהלי או אחר  פק השירותס 25.1 .25
הרוחני או האחר,  ה, לקניינה, לפעילותהלעסקילתושביה, לקבלניה, לנאשמיה, ה, עירייל

לאחסנם במקום ובאופן , ו, אגב, בקשר או במהלך ביצוע הוראות הסכם זהושיגיע אלי
ולא למוסרם בין במישרין ובין בעקיפין כאמור , לשם שמירת סודיותם המתאים ביותר

 לכל אדם ו/או גוף אחר.

 לעיל לא תחול על:  1ההתחייבות לשמירה על סודיות לפי סעיף קטן  25.2

 מידע שהינו בבחינת נחלת הכלל במועד מסירתו. 25.2.1

 .העירייהלפני מסירתו לו על ידי  ספק השירותמידע שהיה ברשות  25.2.2

לגלות, על פי דין, ובלבד  פק השירותסמידע או כל חלק ממנו אותו יידרש  25.2.3
, תוך זמן סביר, על דבר הדרישה ויעשה לעירייה ספק השירותשבמקרה כזה יודיע 

שהות סבירה להתגונן בפני דרישה  העירייהכמיטב יכולתו על מנת להותיר בידי 
 כזאת.

להסכם  2ג'/ כנספחיחתום על ההתחייבות לשמירת סודיות בנוסח המצורף  ספק השירות 25.3
לחתום על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח המצורף  ו, והוא מתחייב לגרום לעובדיהז

 להסכם זה. 3ג'/כנספח 

 

ורט עמוד בדרישות לאבטחת מידע כמפיוזן למערכת יאשר מידע  כל מתחייב כי  ספק השירות .26
 .במפרט המיוחד

, לרבות כל בצע את כל דרישות הבטיחות שתידרשנה על ידי העירייהלמתחייב  ספק השירות
 שתדרוש העירייה.  ספק השירותבדיקה לגבי עובדי 

 

 תמורהה .ט
 

 ספק השירותכם זה, יהא ועמידה בכל התחייבויותיו על פי הסהשירותים כלל  ביצועגין ב 27.1 .27
החל מעיבוד השכר על פי מספר התלושים שיופקו על ידו מדי חודש בפועל זכאי לתמורה 

ובכל מקרה לא יעלה מספרם על מספר עובדי ה הראשון שיבוצע על ידו עבור העיריי
 ן: ללהכמפורט  הזכאים לקבל תלוש וגמלאיההעירייה 
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 מחיר בש"ח מהות
 לפני מע"מ

  תלוש שכר עובד

  תלוש שכר גמלאי

 
 .כשיעורו ביום התשלום וסף מע"מ כדיןלעיל ית המפורט למחיר

ן מלוא השירותים וכל לעיל הינה תמורה מלאה וסופית בגי 1תמורה המפורטת בס"ק ה 27.2
מכח הסכם זה ומובהר כי אין הוא זכאי לכל  ספק השירותהוצאותיו ומחויבויותיו של 

לרבות  תשלום נוסף בגין הוצאות ו/או עלויות שייגרמו לו בקשר עם ביצוע הסכם זה
ביצוע תשתיות נדרשות ו/או תשלומים ו/או  עלויות הקמה ראשוניות של המערכות

או אנטרנט ו/או תשלומים לצידי ג' ו/או ת ו/או קווי טלפון, נל"ן, פים לספקי שירושוט
ספק שירות קודם ו/או התאמת המערכות שיותקנו על ידי למערכות קיימות ו/או ספקי 

 .שירות קיימים בעירייה, ככל ויידרשו

 

לאחר ביצוע מבחני קבלה לבדיקת ואישור התאמתם לדרישות רק  העירייה תתחיל לשלם תמורה .28
וביצוע כל התיקונים ו/או ההשלמות שידרשו, אם ידרשו, עד זה ע"י מבקר האיכות, הסכם 

 אישור עמידת כל המרכיבים בדרישות.
 
 

  ימים. 77בתנאי תשלום שוטף + התמורה תשולם לקבלן  .29

 

 התמורה תשולם לקבלן כמפורט להלן:  .30

ויאשרוהו  ספק השירותיבדקו את החשבון שיוגש על ידי ביחד עם  מבקר האיכות המנהל  30.1
ימים מיום  10וך תבמלואו או בחלקו או שלא יאשרו כלל, על פי שיקול דעתם הבלעדי, 

 הגשתו.

 ספק השירותלעיל תומצא על ידי  1בהתאם להחלטת הגורם המאשר כאמור בס"ק  30.2
 חשבונית מס על גובה התמורה המאושרת.

אושר החשבון מתום החודש בו  ימים 77העירייה תשלם לקבלן את הסכום המאושר תוך  30.3
האמור בהסכם זה ו/או עפ"י  וזאת בניכוי כל הסכומים שהעירייה זכאית לנכות על פי

 דין.הוראות כל 
וכי במקרה של  המצאת החשבונית הינה תנאי הכרחי לתשלום התמורהובהר בזאת כי מ

 תה לעירייה.אאיחור בהמצאתה יחל מניין הימים לתשלום כאמור החל מיום המצ
ישולמו לקבלן הפרשי ריבית  –ומים במועד מסיבה התלויה בעירייה לא הועברו התשל 30.4

-( בהתאם לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א"תשלום פיגורים"והצמדה )להלן: 
 פיגור ועד ליום התשלום בפועל.ל 30 -החל מהיום ה 1961

 יום מהמועד הקבוע לעיל לא ישא כל ריבית פיגורים. 30גור בתשלום של עד פי
ספק יגורים בהתאם לס"ק זה יהווה פיצוי מלא, סופי ומוחלט בגין כל נזקי תשלום הפ

 בגין איחור בתשלום כאמור לעיל. השירות
 

כל התשלומים הקבועים בפרק זה יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן )כללי( המפורסם על ידי  .31
ברת של עלייה מצטהחל מתום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיחליפו 

ספק המדד הידוע ביום הכרזת . כמדד הבסיס יחשב ממדד הבסיס ,( אחוזים במדד10עשרה )
 וכמדד הקובע, המדד הידוע בעת ביצוע עדכון המדד.  כזוכה במכרז השירות

והוא יחול על  ממדד הבסיס ,במדד 10%עלייה מצטברת של עדכון הצמדה ראשון יערך בתום 
 לבד.חשבונות שיוגשו לאחר עריכתו ב
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להפרשים כלשהם בגין עליית תשומות, שינוי  ספק השירותמעבר לאמור בסעיף זה לא יהא זכאי 
 בתעריפי כוח האדם או כל עלייה אחרת בעלויות השירותים.

 

 יחסי הצדדים ועובדיהם .י
 

 מי מהצדדים לבין הצד השנימוסכם בזה בין הצדדים כי לא יהיו ביניהם או בין עובדי ומועסקי  .32
יראוהו לכל  שירותיםבכל צורה בביצוע המי מהצדדים מעביד וכי כל מי שיעסוק עבור -יחסי עובד

 בלבד. אותו צדדבר ועניין כעובד של 

 

ל תשלום ו/או מס שיגיעו ממנו ו/או מעובדיו עקב  כל אחד מהצדדים ישא על חשבונו בכ 33.1 .33
ע"מ, מס , לרבות תשלומי מו/או בקשר עם העסקת עובדיו ובקשר עם קיום הסכם זה

והוא ישפה את הצד השני בגין כל דרישה ו/או  הכנסה, ביטוח לאומי, קרנות וביטוחים
תביעה שתוגש כנגדו בקשר עם עניינים אלה או בגין טענה כי התקיימו יחסי עובד ומעביד 
בין עובד של אותו צד לצד השני, ובלבד שהודיע לאותו צד על הדרישה ו/או התביעה, לפי 

 לו להתגונן מפניהן.העניין, ואפשר 

מצהיר כי הוא מנהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו, כי הינו מפריש עבורם  ספק השירות 33.2
את כל ההפרשות הנדרשות עפ"י הדין וכי הוא ימשיך ויעשה כן בכל תקופת חלותו של 

 ההסכם.

מצהיר ומתחייב לשלם לעובדיו את שכרם ותנאי שכרם בהתאם לחוקי  ספק השירות 33.3
מתחייב כי לצורך ביצוע  ספק השירות, 5בות המפורטים במסמך ב'/העבודה לר

השירותים נשוא המכרז יעסיק רק עובדים ישראליים וכי לא יעסיק במישרין או בעקיפין 
 של מנכ"ל משרד הפנים.  2/2011לחוזר המנהל הכללי  3עובדים זרים כמשמעותם בסע' 

 

 זכויות יוצרים .יא
 

הוא בעל זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים וכל הזכויות מצהיר בזאת כי  ספק השירות 34.1 .34
וכי הוא זכאי להפיצן ו/או יש  בשירותיםהקנייניות ו/או החוזיות ו/או האחרות הגלומות 

בידיו את כל האישורים הנדרשים מטעם בעלי הזכויות כאמור להפיצם ולהתקשר בהסכם 
 זה.

יוצרים, פטנט גיעה בכל זכות שרות עפ"י הסכם זה פמצהיר כי אין בהתק ספק השירות 34.2
 תביעה כלשהי בגין הפרת זכויותנגדו ו/או כל זכות אחרת של צד ג' כלשהו, וכי לא הוגשה 

שיגרמו לה  עירייה על כל הוצאה או נזקמתחייב לשפות את ה ספק השירותכאמור. 
במקרה שתוגש נגדה תביעה כלשהי בגין הפרת זכויות יוצרים, פטנט או פגיעה בקניין 

 לפי חוזה זה. ספק השירותחני כתוצאה ו/או בקשר עם קבלת השירותים מאת רו

 

כל תפוקת עבודה, מסמכים, יצירה מקורית וזכויות יוצרים, זכויות פטנט ו/או מדגם  35.1 .35
הנובעות מהשימוש במערכת ו/או שנוצרו עקב ו/או באמצעות השימוש במערכת יהיו 

הם שימוש, באמצעות עובדיה ו/או והיא רשאית לעשות ב לבדה בבעלות העירייה
באמצעות גורמים חיצוניים, כרצונה לרבות לפרסמם ו/או להעבירם לאחר, לכל מטרה 

 אחרת שנראית לה. 

 .ספק השירותלעיל ע"י העירייה אינה טעונה הסכמת  1העברה כאמור בס"ק  35.2

 ספקזכויות היוצרים, וזכות הפטנט  בתוכנות המהוות חלק מן המערכת תשארנה של  35.3
 .השירות

לעיל מוסכם בזאת כי העירייה תהא רשאית לעשות שימוש מלא,  3על אף האמור בס"ק  35.4
עצמאי ובלתי מותנה בתוכנות המהוות חלק מן המערכת, הן בעצמה, והן ע"י עובדיה ו/או 
מי מטעמה, וזאת החל ממועד התקנתן בעירייה ואילך, לרבות לאחר תום תקופת 

 ההתקשרות.
רשאית להכניס במערכת שינויים ו/או שדרוגים ו/או תיקונים ו/או  כמו כן תהא העירייה

תוספות בהתאם להבנתה וצרכיה, בעצמה, על ידי עובדיה או על ידי קבלן מטעמה, מבלי 
ולא  ללא כל תשלום נוסף לקבלן  מראש או בדיעבד ספק השירותלקבל אישור לכך מאת 

 במערכת או בתוכנות. ספק השירותיראו במעשים אלה משום הפרה של זכויות 
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 חריות וביטוחא .יב
 

ליקוי  ,בגין כל תאונה, חבלהוללא כל סייג מוחלטת , אחריות מלאה איהא אחרי ספק השירות .36
אדם אחר כל או נזק, שייגרמו לעירייה ו/או לעובדיה ו/או שלוחיה ו/או למי שבא מטעמה ו/או לו/

ספק או מחדל של ו/מעשה כל , בשל , לגוף ו/או לרכושספק השירותלרבות עובדי ושלוחי  כלשהו
בקשר, ובכל הנובע, במישרין או  םו/או כל מי שבא מטעמ וו/או שלוחי וו/או עובדי השירות

 הסכם זה. על פי ספק השירותבעקיפין, ממתן השירותים ו/או ביצוע התחייבויות 
 

בגין  להם פצה את העירייה ו/או את הניזוק לפי המקרה, בכל דמי הנזק שיגיעוי ספק השירות .37
כל ה וימשחרר לחלוטין ומראש את העירייה, עובדיה, שלוח ספק השירות .לעיל 36 האמור בסעיף

או נזק אשר באחריותו כקבוע ליקוי ו/מטעמה מכל אחריות וחבות בגין כל תאונה, חבלה  מי שבא
 בכל עילה שהיא.לעיל,  36 בסעיף

 

מיד עם דרישתה הראשונה בגין רייה מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את העי ספק השירות .38
אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות תוגש ע"י אשר כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא, 

המוסד לביטוח לאומי, נגד העירייה ו/או נגד מי מעובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי שבא מטעמה, 
 36על פי האמור בסעיפים  שירותספק הבגין כל תאונה, חבלה, הפסד או נזק אשר הינם באחריות 

לעיל, וכן בגין הוצאות סבירות אשר העירייה נשאה לשם התגוננות מפני תביעה כאמור,  37-ו
ובלבד שהעירייה מתחייבת להודיע לקבלן בהקדם אודות קבלת כל תביעה ו/או דרישה בגין 

 לעיל ולאפשר לקבלן להתגונן מפניה.  37-ו 36האמור בסעיפים 
ספק , מתחייב ו על פי הסכם זהעל פי כל דין ו/א ספק השירותגרוע מאחריותו של בלי למ 39.1 .39

כנספח את הביטוחים המפורטים בנספח הביטוחים המצורף  ולערוך על חשבונ השירות
הסכם להסכם זה, בתנאים המפורטים שם, אשר יהיו בתוקף כל תקופת תוקפו של  4ג'/
 הביטוחים במועדיהם.מתחייב בזאת לשלם את דמי  ספק השירות זה.

וחבות מוצר יחזיק ביטוחים אלו בתוקף כל תקופת  לעניין ביטוח אחריות מקצועית
המועד המאוחר  -העבודות על פי הסכם זה  שנים מתום 7אחריותו על פי דין ו/או  

 .מביניהם

כשהוא מאושר  4נספח ג'/במעמד חתימתו על הסכם זה את  עירייהימציא ל ספק השירות 39.2
בכל עת  ספק השירותשאית לדרוש מאולם העירייה תהא ר ידי חברות הביטוח,על חתום ו

 סות עצמן.יניה את הפולפבמהלך כל תקופת ההסכם שיציג ב

 

לקיום הביטוחים כאמור בכדי  ספק השירותלמען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בחובתו של  .40
, ואין בעשיית הביטוחים לעיל באשר לאחריותו בגין כל נזק 38-36סעיפים להתנות על האמור ב

 נוהג. ובכדי לפטור אותו מכל אחריות מכח כל דין א
מאחריותו כאמור.  ספק השירותהביטוח בכדי לשחרר את  מו כן, אין בתשלום כלשהו מחברתכ

יהא  יהא חייב בפיצוי בגין כל נזק ופגם שאינו מכוסה על ידי הפוליסות ובכלל זה ספק השירות
 בעבורם לא פיצתה חברת הביטוח את העירייה. חייב בפיצוי לגבי נזקים

עור הנזק שנגרם בפועל מסכום הפיצוי אותו שילמה חברת יובהר בזאת כי במקרים בהם גבוה שמ
 להשלים את יתרת הסכום ביחס למלוא שיעור הנזק. ספק השירותהביטוח, חייב יהא 

 
רשאית העירייה, אך לא כאמור בפרק זה, תהא  ספק השירותבמקרה של הפרת התחייבויותיו של  .41

לשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות  בעצמה ,לקםח לבצע את הביטוחים, כולם אוחייבת, 
וזאת מבלי  ו/או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת קבלןהשוטפות ולנכותם מכל תשלום המגיע ל

 . לגרוע מכל סעד העומד לעירייה מכוח הדין ו/או מכוח הוראות הסכם זה
 
 

 ערבות ביצוע .יג
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 ספק השירותם זה ימציא כעל פי הס ספק השירותלהבטחת מילוי התחייבויותיו של  42.1 .42
, ₪ 30,000 בסך:לעירייה  במעמד חתימתו על הסכם זה ערבות בנקאית אוטונומית 

 90)להלן: "ערבות הביצוע"(, שתוקפה עד  5המצורף להסכם זה כנספח ג'/בהתאם לנוסח 
 . 5בנוסח המצורף להסכם זה כנספח ג'/ השירותים יום לאחר היום שנקבע לתום ביצוע

העירייה תהא רשאית לחלט ערבות הביצוע לפי שיקול דעתה הבלעדי בגין כל הפרה של  42.2
 ו/או אי עמידה בהתחייבויותיו. ספק השירותהוראות הסכם זה על ידי 

את תוקפה  ספק השירותהסכם זה, או הוגדל היקף ההתקשרות, יאריך  הוארכה תקופת 42.3
ימי עסקים מיום  7הערבות שבידי העירייה או יעדכן את גובהה, בהתאמה וזאת תוך של 

שקיבל הודעה על הארכת תקופת ההסכם או הגדלת היקף ההתקשרות, לפי העניין.ולפי 
דרישה כאמור, ימסור לידי העירייה  תוספת לערבות  ספק השירותשיקול דעתה. קיבל 

 נת.לערבות המעודכם ו/או ערבות חדשה, בהתא
שאית תהא ר ספק השירותו/או הערבות החדשה על ידי א נמסרה התוספת לערבות ל

בלי לגרוע מסמכותה הכללית לחילוט מזאת וידה, שבערבות ההעירייה  לחלט את 
 .מכח כל דין או הסכם עירייההערבות ומבלי לגרוע מכל סעד או תרופה הקיימים ל

 

 ותספק השירע"י  הסבת ההסכם איסור המחאת ו/או  .יד
 

ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר את החוזה, כולו להסב רשאי  ואינ ספק השירות 43.1 .43
ו חלקו, או כל חבות ו/או התחייבות ו/או זכות או טובת הנאה על פיו לאחר, בין א

 בתמורה ובין שלא בתמורה.
, בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה קבלןמהשליטה ב 25%עברת ה 43.2

לעיל, אלא אם כן נעשתה בכפוף  1בס"ק , תיחשב כהעברה המנוגדת לאמור בחלקים
 לקבלת הסכמת העירייה מראש ובכתב. 

 מוסכם כי העירייה תהא רשאית לסרב להעברת השליטה כאמור מטעמים סבירים בלבד.
 

מכח ההסכם הינן מכח  ספק השירותוסכם בזאת בין הצדדים כי כל התחייבויותיו של מ 44.1 .44
רשאי למסור לאחר את ביצוע השירותים,  ואינ ספק השירותו המקצועית ולפיכך מומחיות

למסור לאחר כל חלק מהפעולות הקשורות בביצוע השירותים, אלא  כולם או חלקם, או
  מראש ובכתב. עירייהר הבאישו

משנה, אלא אם יוכח להנחת דעתה של  קבלןמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא יאושר  44.2
י יש לו צוות עובדים קבוע, בעלי כושר ביצוע וניסיון במתן שירותים דוגמת העירייה כ

 השירותים נשוא הסכם זה.
יהיה אחראי בלעדית כלפי העירייה  לטיב השירותים המקצועיים שינתנו  ספק השירות 44.3

במסגרת הסכם זה בין אם ניתנו על ידו ישירות ובין אם ניתנו על ידי מי   עירייהל
באחריות הבלעדית לגבי  ספק השירותגרוע מכלליות האמור, ישא . מבלי למשלוחיו

עבודת קבלני המשנה, אם יאושרו, והתאמתם לדרישות העירייה, ללוח הזמנים ולכל 
 סעיפי הסכם זה.

לפי חוזה העבודה ביניהם ולעירייה לא  ספק השירותהתמורה לקבלני המשנה תשולם ע"י  44.4
 קשר לכך.תהא אחריות כלשהי ו/או מחויבות כלשהי ב

 

עסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן עבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, ה .45
 יצוע השירותים לאחר.באין בה כשלעצמה, משום מסירת 

 
 
 

 יסוק בהרשאה, ניהול ספרים ומסמכים נוספיםע .טו
 

ף, ס ערך מוסממצהיר בזאת כי ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק  ספק השירות 46.1 .46
 .1976 -תשל"ו 

מצהיר כי הוא מנהל ספרים כדין וכי הוא פועל במסגרת עבודתו נשוא  ספק השירות 46.2
ל פי כל דין כלפי רשויות המס ובכלל, וכי ימשיך ויעשה זאת במהלך כל עהסכם זה כנדרש 
 תקופת ההסכם.
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 ספק השירותבמעמד חתימתו של ההסכם ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה ימציא  46.3
אישור על גובה ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה האזורי. מוסכם בזאת כי   לעירייה

לכל החזר  ספק השירותהיה ולא יומצא לעירייה אישור כאמור במועד, לא יהא זכאי 
מהעירייה בגין סכומי ניכוי שנוכו מן התמורה המגיעה לו בגין השירותים שסיפק, בהעדר 

 ד אישור לעירייה.אישור כאמור, וזאת גם אם ימציא בדיעב

 

 וסעדיםההסכם, ביטולו ת הפר .טז
 

ת, מכל סיבה שתראה על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, רשאית העירייה  בכל ע 47.1 .47
תגלה בו, להביא הסכם זה, כולו או מקצתו, מגם שפלה, גם שלא מחמת הפרת ההסכם או 

 יום מראש. 30ודעה בכתב אשר תינתן לקבלן הלידי גמר ע"י 

לעיל, תשלם העירייה לקבלן את התמורה בעד  1ההסכם לידי גמר כאמור בס"ק ובא ה 47.2
אותו החלק מהשירותים אשר בוצע על ידו בפועל, בכפוף לזכותה לקיזוז, כאמור בסעיף 

 להלן. 52
ו כל אבזאת כי העירייה  לא תהא חבה בשום אופן פיצוי, שיפוי  ובהרמלמען הסר ספק  47.3

 לעיל, עקב הבאת ההסכם לידי גמר כאמור. 2בס"ק תשלום אחר לקבלן מעבר למפורט 

 

יזכה את העירייה בפיצוי מוסכם  שירותים או איזה משלביהםל איחור בהשלמת הכ 48.1 .48
. הצדדים 7-, החל מיום האיחור הום איחורלי₪  1,000 שלומוערך מראש בסכום 

עירייה מצהירים כי הפיצוי הקבוע בסעיף זה נקבע תוך הערכת וצפיית הנזק הצפוי ל
 כתוצאה מכל יום איחור בהשלמת העבודה.

 .בהשלמת העבודה יהווה הפרה יסודית של הסכם זה מי עסקיםי 20 -לה מ איחור של למע 48.2
 

, 3.3,3.2סעיפים מבלי לגרוע מן האמור בכל מקום בהסכם זה, כי מוסכם בין הצדדים  49.1 .49
הינם תנאים עיקריים  55-ו 42, 39-36, 34, 26, 25, 22-20, 18, 16, 15, 12, 11, 6, 5.1

 הסכם.זה והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של ה הסכםויסודיים של 

למשך תקופה , הסתלק מביצוע חוזה זה ספק השירותלהנחת דעתה של העירייה כי הוכח  49.2
 יחשב הדבר כהפרה יסודית של הסכם זה.ימי עסקים,  14העולה על  

התראות בכתב על ליקויים  לושש קבלןיתנו לם נבנוסף לכל האמור לעיל, מוסכם כי בא 49.3
יחשב הדבר  או שתוקנו לאחר זמן בלתי סביר ,אלה לא תוקנוו םירותיהששנתגלו במתן 

 יסודית של הסכם זה. כהפרה

₪  5,000הפרה יסודית של ההסכם תזכה את העירייה בפיצוי מוסכם ומוערך מראש בסך  49.4
רים בזאת כי הפיצוי המוסכם הקבוע בגין כל הפרה. הצדדים מצהי( ₪ אלפים חמשת)

בס"ק זה נקבע תוך צפיית הנזק הצפוי לעירייה בגין כל אחת מההפרות המפורטות בס"ק 
 לעיל. 1

 
בלי לגרוע בזכות הקיימת לה מכח כל דין או הסכם ומבלי לגרוע מזכותה להפסקת מ 50.1 .50

ספק בודת תהא העירייה להפסיק את ע תכאמור לעיל, רשאי ספק השירותהעסקתו של 
, לבטל עמו את ההסכם לאלתר, ולבצע את יתרת השירותים בעצמה או באמצעות השירות

 או לא לבצעם כלל וזאת במקרים הבאים: גורם אחר לרבות הסבת ההסכם לאחר

וטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי ה 50.1.1
במתן השירותים והעיקול או , כולם או חלקם, העשוי לפגוע ספק השירות

 ימים ממועד ביצועם. 30הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

, כולם או חלקם, או נתקבלה על ספק השירות ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסי 50.1.2
צו  ואו ניתן נגד ,בקשה לפירוק והחלטה על פירוק מרצון, או שהוגשה נגדו יד

יום  30ואלה לא בוטלו או עוכבו תוך ז פושט רגל הוכר ספק השירותאו שפירוק 
  .צאתםוהממועד 

נפתחה חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום, או הורשע  ספק השירותגד נ 50.1.3
 בעבירה שיש עמה קלון.

 או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה, בלקיחת שוחד, במתן שוחד, ספק השירות 50.1.4
 ו בכל מעשה מרמה.א
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או אדם אחר  ספק השירותות, להנחת דעתה, כי שיש בידי העירייה הוכחכ 50.1.5
זה או  הסכםנתן או הציע שוחד, מענק או טובת הנאה  בקשר עם ו מטעמ

 ביצועו. 

מסיבה  אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם ספק השירותכי  עירייהוכח לה 50.1.6
 בריאותית, כספית, טכנית, או מכל סיבה אחרת.

לאחר בלא לקבל את אישור  מסר או המחה את ביצוע העבודה ספק השירות 50.1.7
 המנהל לכך, מראש ובכתב.

לעיל כעילות ביטול ההסכם בבחינת  1מובהר בזאת כי אין המקרים המנויים בס"ק  50.2
בטל את ההסכם באופן ללגרוע מזכות העירייה  רה וכי אין במנייתם בכדיורשימה סג

 כאמור מכח כל עילה אחרת בהתאם לנסיבות ולפי כל דין.
לעיל בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה להם  1ין בכל האמור בס"ק מובהר בזאת כי א 50.3

ת המוקנים לה כנגד וזכאית העירייה  מכח כל דין או הסכם לרבות הסעדים והתרופ
 הפרות יסודיות של ההסכם.

 

לשלמו עפ"י ההסכם ישפה  ספק השירותהוציאה העירייה  הוצאה או שילמה תשלום שהיה על  .51
ה או התשלום כאמור בתוך שבעה ימים מיום שיידרש לכך אין ההוצאת העירייה בג ספק השירות

את העירייה  בגין כל תשלום שחויבה בו מכח פסק  ספק השירותע"י העירייה. בכלל זה ישפה 
ת תשלומים בגין הוצאות משפט ושכ"ט ודין, תביעה או דרישת תשלום בקשר עם הסכם זה, לרב

 עו"ד.

ם כלשהו המגיע לקבלן לפי הסכם זה כל סכום ולנכות מסכהעירייה  תהא רשאית בכל עת לקזז ו .52
ו דין, בין שהוא א"י כל הסכם פו/או לכל צד ג', ע עירייהל ספק השירותשלדעת המנהל מגיע מ

 קצוב ובין שאיננו קצוב.
 

 מירת דינים וכללי התנהגותש .יז
 

ולפעול וראות הדין המתחייב לשמור ולקיים במהלך כל תקופת ההסכם את  ספק השירות 53.1 .53
 ה.זלפיהם בנוגע לכל התחייבויותיו לפי הסכם 

נהגות נאותים בכל תקופת ההסכם, הן מצדו והן תישמור ויקפיד על כללי ה ספק השירות 53.2
מצד עובדיו, בכלל זה יקפיד על יחס אדיב כלפי נבחרי העירייה, נושאי המשרה בה, 

 שירותים לעירייה. עובדיה וכל אדם אחר מטעמה, לרבות קבלנים אחרים העוסקים במתן
 

 שונות .יח
 

אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא ייחשב הויתור ויתר  54.1 .54
 כויתור על כל הפרה שלאחר אותה הפרה או כל הפרה אחרת של הסכם זה. 

כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהא יהיה בר תוקף, אלא אם נעשה  54.2
 תו צד.בכתב ונחתם על ידי או

 
ה בכתב ונחתם על ידי שני שתוקף לכל שינוי מהוראות הסכם זה אלא אם כן נע אלא יה .55

ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך ביצוע  מתן השירותיםלא יאט את קצב  ספק השירותהצדדים.
 ם.קות העשויות להתקיים במהלך ביצועעל אף חילוקי דעות או מחלו שירותיםה

 
, יראו אותו כאילו לכתובת הצדדים כמפורט בראשית הסכם זה כל מסמך שנשלח בדואר רשום .56

ימי עסקים מתאריך המשלוח. מסמך שנשלח במסירה אישית או  3נתקבל על ידי הנמען עם תום 
בפקסימיליה יראו אותו כאילו נתקבל על ידי הנמען במועד מסירתו על ידי השליח בכתובת 

 , או במועד קבלת אישור  טלפוני לקבלת הפקס על ידי הנמען, לפי העניין.הנמען
 

תהא  באר שבעולבית המשפט המחוזי ב דימונההצדדים קובעים כי לבית המשפט השלום ב .57
עים מהסכם זה ו/או מביצוע הסמכות הבלעדית והייחודית לדון בסכסוכים הקשורים ו/או הנוב

 ות.העבוד
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כי נתקיימו בהסכם זה כל התנאים ונתקבלו לגביו כל האישורים  הח"מ בשם העירייה מאשרים .58
בתב"ר  .הנדרשים על פי דין וכי ההוצאה הכספית לביצועו של הסכם זה מתוקצבת

.____________ 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 

__________________                    __________________    
 רותספק השי       העירייה 

 
 
 

הסכם זה אושר לחתימת העירייה על ידי 
 היועמ"ש לעירייה.

 .כדיןמכרז  קדםכם לחתימת ההס
 ההסכם עומד בדרישות הדין.

 
  _____________     ___________ 

 תאריך                חתימה        

ספק הנני לאשר כי הסכם זה נחתם על ידי  
 באמצעות מורשי החתימה מטעמו. השירות

 
 
 

________________      ___________ 
ספק תאריך               חתימת יועמ"ש     

 השירות
 

 מפרט מיוחד – 1ג'/נספח 
 

 מפרט מיוחד
 

 דרישות כלליות מהמערכת:
  
 המערכת תעמוד בהוראות: 2.1.3 
   

o  הגנה על פרטיות במאגרי מידע. –פרק ב'  1981 –חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 
 
o תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת  1986 –הפרטיות התשמ"ו  תקנות הגנת

 מידע בין גופים ציבוריים.
 

o תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )תשלומים לקופת גמל(, תשע"ד-
2014 

 חוק מאגרי מידע. 2.1.4  
 ינת ישראל.המערכת תהיה גמישה לתוספות ושינויים שינבעו משינויים בחוקי מד    *      

בקרות וכלי אבטחת מידע, בהתאם לתקנים הישראלים של מכון  המערכת תכלול * 
 התקנים הישראלי.

 סיסמות. –אבטחת מערכות מידע ממוחשבות  – 3חלק  1495תקן ישראלי  * 
אבטחת מערכות מידע ממוחשבות היערכות למצב  – 5חלק  1495תקן ישראלי  * 

 אסון.
 

ביצוע כל הפעולות וההנחיות שקבע המחוקק ו/או רשויות  ביצוע השירותים יכלול  
המס ו/או הנחיות הביטוח הלאומי או כל מוסד אחר שבסמכותו לקבוע תקנות או 

 נהלים או הנחיות לביצוע השירותים.
 

השירותים יבוצעו בהתאם להוראות כל דין במועדים הקבועים בדין ו/או בהתאם   
הרלוונטיים לעובדי העירייה או לפי העניין להסכמי השכר שנחתמו ו/או ייחתמו 
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עובדי הקפ"ד וגמלאיהן. לרבות כל שינוי שיחול בהוראות הדין ו/או ההנחיות 
 כאמור.

 
השירותים והמערכות המסופקות יעמדו בכל הוראות הדין לרבות הגנת הפרטיות,   

 אחזקת מידע ושמירתו, סדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים, עמידה בתקנים
אות, והיערכות אבטחת מידע, סיסמאות, הרשרלוונטיים המעודכנים ביותר בעניין 

 למצב אסון.
 

עם מערכות משאבי האנוש המערכת המוצעת תעבוד על מסד נתונים משותף   
והנוכחות. המערכת תנהל מעקב ובקרה אחר שינויים עדכונים ותאפשר מעקב אחר 

 אירועים חריגים.
 

ת התוכנה והמערכת המסופקת באופן מיידי ובסמוך לאחר ספק השירותים יעדכן א  
כל עדכון שיחול על השירותים או המערכות שסופקו ללא כל תשלום או תמורה 

 נוספת על מחירי הצעתו.
 

ספק השירות יישא בכל עלות הכרוכה בביצוע השירותים גם אם לא פורטה   
השכר, עיבודים,  , הפקת תלושי106במסמכי המכרז לרבות עלויות נייר, טפסי 

עיבודים חוזרים )לרבות בגין כשל או מידע שמסר עובד העירייה או הקפ"ד( וכל 
 עלות נלווית או נוספת הכרוכה בביצוע השירותים.

 
מובהר כי, הקפ"ד עושה שימוש בתוכנה קיימת אשר אינה מבצעת באופן מלא ו/או    2.1.5 

תאם להסכמים הקיבוציים מאפשרת חישוב אוטומטי של תנאי השכר לעובדיה בה
או חוקת העבודה ו/או הדינים הרלוונטיים החלים על עובדיה ועל כן נתוני השכר 
של העובדים עשויים שלא לכלול את כלל הפרטים הרלוונטיים לחישוב שכרם. כמו 
כן הקפ"ד מצויה בהליך אשר ידרוש העברת עובדיה משכר הסכמי קבוע לשכר 

ם להסכמים עליהם חתומה הקפ"ד עם וועד בהתאם לדירוג דרגה והכל בהתא
העובדים ו/או הוראות משרד הפנים ו/או לפי צרכיה. ספק השירותים יבצע את כל 
הנדרש על מנת להתאים את השירותים המסופקים על ידו והמערכת שתסופק 
לנתונים שבידי הקפ"ד לרבות כל שיידרש על מנת להעביר את עובדי הקפ"ד לביצוע 

התאם לדרוג ודרגה ו/או וותק ו/או כל נתון רלוונטי לחישוב שכר והפקת תלושים ב
על פי הדין המחייב את הקפ"ד או לפי דרישותיה כפי שיוצגו לספק השירות והכל 

 ללא תוספת תשלום מעבר למחיר הצעתו.
 

   

 תיאור  סידורי תת מערכת

 כללי

1 
לפעול כממשק אחד בין מערכת השכר, הנוכחות  מחויבתהמערכת 

 תנאי זה מהווה תנאי סף למערכת המוצעת. אבי אנוש.ומש

2 
מערכת השכר כוללת את כל המרכיבים הנדרשים להפקת תלוש שכר, 

 לעדכוני טבלאות השכר ולהזנת הסכמי שכר . 

 חוקת שכר 

 המערכת תתבסס על חוקת השכר של הרשות.  3

4 

להגדיר העבודה מול מודול החוקה תהיה ידידותית למשתמש, ניתן יהיה 
באמצעותו את כללי השכר, רכיביו, סמלי תשלום וכל שאר המרכיבים של 
שכר העובד. ניתן יהיה להגדיר פרופילים. המערכת תכלול מנגנון לתיעוד 

 אוטומטי של החוקה. 

5 
הספק מתחייב כי יישם בחוקת השכר הסכמים באופן אוטומטי ללא צורך 

 וף לאישור הרשות מראש(.בקשת הרשות ובלוח זמנים סביר. )וזאת בכפ

6 
הספק מתחייב כי יבצע עדכון אוטומטי של כל התעריפים ללא בקשת 

 הרשות. )וזאת בכפוף לאישור הרשות מראש(. 

 7 איתור עובד
המערכת תאפשר לאתר עובד או קבוצת עובדים ע"י פרמטר אחד או 

 יותר, כולל חיפושים על פי מפתח מלא או חלקי . 

 8 הקמת עובד 
ערכת תאפשר לשייך עובד לפרופיל או קבוצת פרופילים, כך שהשיוך המ

 יפעיל מנגנון הורשה, שיעניק לעובד את זכויות והחובות של הפרופילים. 
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9 

המערכת תאפשר לקלוט עובד שנתוניו שגויים או חסרים, מבלי להפיק 
לו תלוש שכר ולאפשר למשתמש להשלים את פרטיו מאוחר יותר. 

באופן שוטף על הימצאותם של עובדים כאלה המערכת תתריע 
 במערכת. 

10 
המערכת תאפשר לדווח לעובדים תשלומים שונים באמצעות סמלים 

שמאתרים את אופי התשלום כמותי ו/או תעריפי ו/או כנגד דיווחי מערכת 
 הנוכחות. 

11 
המערכת תאפשר לדווח לעובדים ניכויים שונים באמצעות סמלים 

הניכוי כמותי ו/או תעריפי ו/או כנגד דיווחי מערכת  שמתארים את אופי
 הנוכחות .

12 
המערכת תאפשר במקוון ובאצוואה לדווח לקבוצות עובדים על פי כל 

נתון אב או שילוב של קבוצת נתוני אב תשלומים או ניכויים בסמל שיקבע 
 המשתמש. התהליך יגובה בסימולציה מתאימה. 

בקרות בהקמת עובד 
 ובניהולו

13 
המערכת תבצע בקרות אוטומטיות על הנתונים המוקלדים כגון: בקרת 

 פרטי הבנק והחשבון של העובד מול קובץ הבנקים. 

14 
המערכת תחשב באופן אוטומטי את החזר הוצאות נסיעה לעבודה על פי 

 מרחק ממקום מגוריו של העובד למקום העבודה. 

15 
לא פעיל לאחר תקופה  המערכת תאפשר להקפיא באופן אוטומטי עובד

 שהוגדרה ע"י הרשות 

16 
בזמן פתיחת עובד חדש )עובד שהיה מוקפא( תתבצע החייאת הנתונים 
של העובד על פי בחירה או על פי טבלאות חיצוניות. )לדוגמא פרטי בנק 

 או פרטי הוראות קבע של העובד לא יוחזרו באופן אוטומטי(. 

17 
אוטומטי ולהפסיק לשלם לו  המערכת תאפשר לסגור עובד באופן

 משכורת על פי דיווח בהתאם לתאריך שידווח מראש. 

18 
המערכת תתריע על עובד שנפטר באמצעות הצלבה מול משרד הפנים/ 

 ביטוח לאומי 

19 
המערכת תתריע על פי דרישה: על כפל סמלים לעובד או לקבוצת 

 עובדים. 

20 
סמל מקבל רק מספר  המערכת תתריע בהתאם למאפייני הסמל: אם

 תעריף שלא יתאפשר לקלוט תשלום ולהפך. 

21 
המערכת תתריע על תשללום מעל סכום מסוים על פי דרישה או סידרת 

 דרישות. 

22 
בהתאם לכללים ₪  100,000המערכת תאפשר לקלוט סכומים מעל 

 מסוימים ותתריע על סכומים אלו. 

 . 101טופס המערכת תתריע על עובדים שלא החזירו  23

 המערכת תתריע על אי יישום הסכמים  24

25 
דווח על שינוי המשפחתי של העובד יעדכן האופן אוטומטי את השדות 
הרלוונטיים, לדוגמא: שינוי סטטוס של עובד למשל מנשוי לגרוש יסגור 

 אוטומטית את שדה בן הזוג ויבטל בן זוג עובד. 

 לי לעבור לחודש הבא. המערכת תאפשר ליתרת שכר נטו שלי 26

27 
המערכת תטפל במכלול תנאי העסקה של עובדי הוראה לרבות גמולים, 

כולל נתונים היסטוריים של  124%שעות ואחוזים, ליווי טיולים, שעות 
 שיניים במוני משרה ובסיס משרה לאורך ציר הזמן. 

 המערכת תאפשר חישוב משרה ממוצעת למורים בחודשי הקיץ.  28

 המערכת תכיל ממשקי דווח מבתי הספר.  29

 המערכת תאפשר הפקת )הדפסת( תלוש שכר בפורמט גמיש.  30

31 
המערכת תאפשר הפקות מדגם תלושים בכל עת. כולל מדגם סופי לפני 

 אישור ריצת התלושים האמתית. 

32 
המערכת תאפשר יכולת הוספת צרופות והודעות בתלוש שכר, לעובד, 

 לחלק מהם ועל פי פרמטרים מגוונים.  לכל העובדים,

לתלוש ינואר או  101טופס  –המערכת תאפשר לצרף בתחילת שנה  33
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לתלוש מרץ או אפריל וזאת בתהליך ההדפסה בכדי  101פברואר וטופס 
 למנוע שידוך ידני. 

34 
המערכת תאפשר להדפיס בתלוש במקרה על עובד עם יותר ממרכיב 

שכר ופרטיהם כולל תעריף שכר שעה לכל שכר אחד את כל מרכיבי ה
 מרכיב בנפרד. 

תשלום באמצעות 
 מסב

35 
המערכת תאפשר ביצוע תשלומים באמצעות מס"ב )משכורות, קופות 

 גמל, קרנות, דמי חבר וכ'ו(. 

 מפרעות

36 
המערכת תאפשר ניהול של מפרעות, מקדמות שכר, הלוואות, עיקולים 

 תשלומים למוטבים שונים. 

37 
ערכת תאפשר לדווח על ניכוי מפרעות בתשלומים, החל מהחודש המ

 הבא או החל מכל חודש עתידי. 

38 
המערכת תאפשר טיפול כולל בהלוואות לעובד, כולל פריסת תשלומים 
החזר, ריבית והצמדה וחישובי מס כולל הודעות אוטומטיות לעובד על 

 היתרות ובעת סיום סילוק הלוואה. 

 39 עיקולים
ת תאפשר ניהול עיקולים בהתאם לחוק. המערכת תאפשר המערכ

 להנפיק קובץ לגזברות לצורך מימוש העיקולים. 

 דוחות

40 
המערכת תאפשר הפקת כל דו"ח שנדרש ויידרש בעתיד ע"י רשויות 
המס, הביטוח הלאומי או כל גוף שמדינת ישראל תסמיך אותו לטובת 

 עניין זה, שנתי או חודשי. 

41 
או כל אישור  106,101שר הפקת אישורי מס שנתיים, המערכת תאפ

 אחר. 

42 
המערכת תאפשר הפקת דוחות שנתיים או העברת הנתונים בכל מדיה 
גנטית או אחרת כפי שנדרשת העירייה בהתאם החלטות המחוקק או כל 

 גורם מוסמך אחר. 

43 
המערכת תכלול דוחות בקר קבועים, על המציעים לפרט ולהציג 

 . דוגמאות

44 
המערכת תאפשר הפקת דוח נפטרים )על פי קישור למשרד הפנים, או 

 ממשק למשרד הפנים(

45 
המערכת תאפשר הפקת דוח נטו שלילי, במקרה של אפשרות להעברת 
יתרת נטו שלילי לתלוש בחודש הבא, המערכת תתריע על נטו שלילי 

 שלא ניתן לנכות אותו מהתלוש הבא. 

 קת דוח נטו גבוה )מעל סכום שיקבע מידי פעם(המערכת תאפשר הפ 46

47 
המערכת תאפשר הפקת דוח מפרעות שלא נוכו ) עובד שיש לו מפרעה 

 מחודשים קודמים ולא נוכתה בחודש הנוכחי(. 

 המערכת תכלול מגוון דוחות קבועים.  48

49 
המערכת תכלול מחולל דוחות המאפשר לעירייה להפיק כל דוח שנדרש 

  לצרכיה.

50 
המערכת תכלול מחולל הורדת נתונים למדיה מגנטית שיאפשר לעירייה 

 להוריד נתונים למדיה מגנטית או אחרת בכל מבנה שתחפוץ. 

 סימולאטורים

51 
המערכת תכלול סימולאטורים לחישובי שכר, לעובד בודד ו/או לקבוצת 

 עובדים. 

52 

זן למערכת כפי המערכת תאפשר לצפות מידית בכל שינוי, עדכון שיו
שישתקף בתלוש האמתי. הערה: אפשרות למשתמש מורשה לאחר 
אישור בתהליך מתאים לשלב או תוצאות הסימולציה הן בעבר והן בהווה 

 בתלושי השכר הבאים באופן אוטומטי. 

53 

המערכת תכלול סימולטור לחישוב פיצויים אוטומטי כולל % הפיצויים, 
תוכנן ובפועל, כולל חישוב אוטומטי של סכום הפיצויים, תאריך תשלום מ

פדיון מחלה וחופשה כולל מענקי פרישה. כולל חישוב השלמת המעסיק 
לפיצויים. הערה: אפשרות למשתמש מורשה לאחר אישור בתהליך 

 מתאים ליישם את תוצאות הסימולציה באופן אוטומטי

חישובי שכר 
 רטרואקטיביים

54 
ביים . )לכל התקופות בהן המערכת תאפשר חישובי שכר רטרואקטי

מופיעים נתוני העובד במערכת. ללא הגבלת זמן(. כולל אפשרות לבצע 
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 עיבוד רטרואקטיבי החל מאישור תלוש השכר האחרון להפצה. 

55 
המערכת תיקח בחשבון: שינויים בנתוני הנוכחות ו/או נתוני כ"א או רכיבי 

 עבודה והטבות שונות. 

56 
מערכת החישוב יהיה מבוסס על חישוב שכר התהליך הרטרואקטיבי ב

מחודש מלא לכל רכיבי השכר החל מהתאריך הרטרואקטיבי ועד החודש 
 השוטף עפ"י הנתונים המעודכנים ועל פי חוקת השכר המעודכנת. 

57 

החישוב ייקח בחשבון הטבות שניתנו לעובד )גם על חלק מחודש נתון( 
עובר מעיסוק אחד המערכת תאפשר חישוב המרת שכר של עובד ש

למשנהו או מסקטור לסקטור או שונו מרכיבי שכרו או סמלי התשלום 
 שלו או נוספו לו נתונים חדשים או שונתה חוקת השכר לגביו. 

58 
בחישוב ההפרשים תתבצע השוואה בין מה שחושב פני העדכון לבין 
התשלום לאחר העדכון כולל חישוב ההפרש ביניהם, לכל רכיב שכר 

 סמל. ברמת ה

59 
בתלוש של העובד יודפסו פרטי הרטרו: ערך קודם, ערך לתשלום, 

 ההפרש כולל ציון מקור הפרש. 

60 
המערכת תאפשר חישוב הפרשי שכר וחישובו רטרו עם הצמדה וריבית 
)שיעור ריבית לפי חוק הלנת שכר ( למדדים שונים )מדד מחירים לצרכן. 

 ריבית. שכר ממוצע במשק, $, וכן ללא הצמדה ו

חישוב תמלוגי 
 מילואים 

61 

המערכת תכלול מנגנון לטיפול ביציאה למילואים , כולל מעקב אחר 
קבלת האישורים, כולל חישוב אוטומטי של התביעות לביטוח לאומי, 
כולל חישוב הפרשים והפקת תביעות משלימות וניתוב לביטוח לאומי 

 . כולל מורים בזמן חופשות מוכרות בהן התשלום כפול

62 
המערכת תכלול מנגנון אוטומטי לחישוב נסיעות לעבודה עפ"י מקום 

 מגורים.

 המערכת תכלול מנגנון ניהול חישובי, חופשות , היעדרויות ומחלות.  63

64 
המערכת תאפשר תשלומים למוטבים שונים )עירייה, תוכניות חיסכון, 

 ביטוחים וכד'(. 

65 

המטפל בצובות השונות על פי חלקיות המערכת תכלול מנגנון אוטומטי 
משרה לרבות ביגוד, הבראה, מענק יובל, נסיעות טלפון, אגודות 
מקצועיות ורישיונות עבודה. המערכת תתחשב באופן האוטומטי 

 בשינויים שחלים במרכיבי השכר, כגון חלקיות משרה. 

66 
המערכת תכלול מנגנון לחישוב שווי טלפון נייד בהתאם להנחיות 

 גולטורים. הר

67 
המערכת תכלול מנגנון אוטומטי לחישובי מענקים וקצבות ושאר תוספות 

 נלוות עקב שינוי נתוני שכר. 

68 
המערכת תכלול מנגנון חישוב פיצויים אוטומטי הכולל אחוז, סכום, 
תאריך כולל חישוב אוטומטי של פדיון ימי מחלה וימי חופשה בעת סיום 

 סתגלות והשלמת פיצויים". העסקה, מענק פרישה ח' ה

 המערכת תכלול חישוב אוטומטי של הזכאות לגמלאות ופיצויי פיטורין.  69

70 
המערכת תכלול מנגנון הכנת תביעות אוטומטיות מבטוח לאומי )דמי 

 לידה, דמי אבטלה, תאונות(. 

71 
המערכת תכלול מנגנון לטיפול ביציאה לחופשות לידה, כולל מעקב חר 

ישורים, הארכות לחופשות לידה ותביעות מביטוח לאומי כולל קבלת א
 תשלום למורות בחופשות לידה בזמן חופשות מוכרות.

72 
המערכת תאפשר דיווח אוטומטי של תקופת חל"ת אחרי לידה, מיד 
אחרי חופשת הלידה כולל טיפול בזכויות פי קוד טבלאי. המערכת תבצע 

 ה"ש לעובדת בחל"ד. חישוב אוטומטי של ברוטו לפנסיה וקר

 המערכת תכלול מנגנון לטיפול בתביעות דמי אבטלה כולל מעקב.  73

74 
המערכת תכלול מודול לטיפול בתאונות עבודה, כולל נכויות , כולל תיעוד 
מלא של פרטי התאונה, קישור לנוכחות העובד וכן ניצול ימי מחלה. 

 ביטוח לאומי  הפקת תביעות לביטוח לאומי ומעקב אחר האישור של

 המערכת תחשב את ימי המחלה על פי ההסכמים הקיבוציים.  75
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 המערכת תכלול מנגנון הסבר לתוצאות חישוב המס.  76

 המערכת תאפשר גמר חשבון. 77

תיעוד נתוני עובדים 
והסכמים הקשורים 

 לנתונים

78 
המערכת תכלול מידע על חוקים ותקנות. )תיעוד המאפשר מעקב אחר 

 נוי חקיקה בתחום השכר ומשאבי אנוש(. שי

 המערכת תכלול מידע או גישה לאוגדן תנאי שירות.  79

80 
המערכת תאפשר שמירה בלתי מוגבלת של נתוני השכר של העובדים. ) 

 היסטוריה(

 המערכת תאפשר מעקב אחר שינויים בנתונים.  81

82 
של המערכת תאפשר תמיכה מלאה בממשקים למערכת הנה"ח 

העירייה, לצורך דיווחים להנה"ח, הקבלן יתחייב להתאים על חשבונו את 
 הממשק לכל מערכת שתבחר העירייה . 

83 

המערכת תאפשר תמיכה מלאה בממשקים עם מערכת הגבייה 
העירונית לצורך ניכוי תשלומי העובדים לעירייה מהשכר, כולל דיווח על 

לעירייה. למען הסר ספק  עובדים שאין במשכורתם לכסות את חובותיהם
: האחריות על שינוי מבנה הממשקים היא על הקבלן הזוכה ועל חשבונו, 
לא תהיה לקבלן זכות ערעור על החלטת העירייה להחליף את ספקי 

 התוכנה האחרים ולשנות את הממשקים. 

 מודל פרישה

84 

המערכת תכלול מודול חישוב ערך אקטוארי של עובדים, פורשים, הן 
ם שפרשו והן תחזית לגבי עובדים מועסקים. לגבי עובדות עובדי

מועסקות תתאפשר הזנה של גילאי פרישה שונים מוכפלים במקדמים 
. לצורך חישוב 100%שייקבעו ע"י הרשות, כך שסכום המקדמים שווה ל 

הערך האקטוארי, תתאפשר הזנה של פרמטרים שונים לגבי תקופת 
שונות ושער היוון שיוגדר ע"י ההיוון כולל פרמטרים ברמות ודאות 

המשתמש , תוך הבחנה בין גברים לבין נשים לגבי הפרמטרים 
והמקדמים. המערכת תאפשר ביצוע ניתוחי רגישות שונים כולל מקדמי 

 אי ודאות . 

85 

המערכת תאפשר חישוב הערך האקטוארי לגביי עובד בודד או קבוצת 
המערכת תאפשר עובדים בחתכים שונים שיוגדרו ע"י המשתמש. 

סימולציה ע"ג המסך ובדו"ח לחישובי פרישה של עובד בודד ו/או קבוצת 
 עובדים כולל הצגת נתוני גמר חשבון לעובד/ים. 

86 
כל הפרטים המוצגים  161המערכת תאפשר הפקה אוטומטית של טופס 

 בטופס יישלפו מהמערכות התפעוליות . 

87 
ם שקיבלו תמורה ומענקים המערכת תפשר חישוב כספי השבה, עובדי

 גבוהים מהמגיע להם. 

88 

נדרשים ע"י הממונה על השכר באוצר להשיב חלק מהכספים בחזרה, 
על המערכת להיות בעלת יכולת לחשב את כספי ההשבה, בהתאם 
לקבוצת אוכלוסייה שונות ולאפשר לנכות מהעובדים את הסכום 

 בתשלומים. 

 ניהול עובד

89 
עובד חדש , דיווח פרטיו ועדכון פרטים לעובד המערכת תאפשר הקמת 

 קיים. 

90 
המערכת תנהל תיק אישי לכל עובד, בתיק ינוהלו נתוני העובד, נתוני 
משאבי אנוש, נתוני שכר, נתוני השכלה, נתוני משמעת , תלושי שכר 

 ם, תוכנית הפיתוח של העובד. יהיסטורי 106ים, נתוני יהיסטור

91 
מחיצות חדשות בתיק העובד, לאגירת מידע  המערכת תאפשר לפתוח

 נוסף. 

92 
תיק העובד במערכת ילווה במסמכים סרוקים ומצולמים כולל הקלטות 

 הקשורות לעובד. 

93 
נתוני העובד כמו דירוג דרגה או כל נתון אחר יקושרו למסמכים שבגינם 

 קיבל העובד תוספות שכר , אישיות או מפעליות. 

 94 רכיבי שכר 
רכת תאפשר ניהול רכיבי שכר , תוך הבחנה בין רכיב אישי, רכיב המע

 קבוע או רכיב שהינו פונקציה של עיסוק וכן רכיבים חד פעמיים . 

המערכת תאפשר ניהול הסכמי שכר )מתוך טבלת הסכמי שכר שתכלול  95 הסכמי שכר
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 גם תיעוד המסמכים ( 

 96 קרנות וקופות גמל 

וקופות )גמל ביטוח מנהלים, השתלמות, המערכת תאפשר ניהול קרנות 
עצמאיות ואחרים( פרטי הקופה ופרטי העמית בקופה, חישוב שיעור 
הניכויים וההפרשות בהתאם לנוהלי הקופה, כולל אפשרות שילוב מספר 
קופות לעובד, העברה אוטומטית של ניכויים והפרשות מקופה לאחרת 

רת ההפרשות וכן מעקב אחר הביצוע השוטף כולל הפסקה של העב
 במקרה שהעובד הפסיק את חברותו בקופה.                    

 97 רכב 
המערכת תאפשר ניהול רכב) ישות מידע מפורטת על הרכב(: רכב פרטי 
או רכב חברה או רכב חברה ברשות עובד, החזר הוצאות רכב , רישוי, 

 ביטח ועלויות נוספות כולל גילום. 

 98 
אות קבועות ומשתנות, על סמך פרמטרים המערכת תאפשר החזר הוצ

שיקבעו מעת לעת, המערכת תחשב את הזכאות להחזרים שונים עבור 
 הרכב תוך קיזוז תקופות או עבודה ואי זכאות. 

מס הכנסה וביטוח 
 לאומי 

 המערכת תכלול מודול מס הכנסה שיבטיח מיצוי אופטימאלי של המיסוי.  99

 ה שנתי מצטבר. המערכת תבצע חישוב מס הכנס 100

101 
המערכת תאפשר גילומי ברוטו ונטו כולל גילום לתשלום חד פעמי כולל 

 מיצוי עלות מינימאלית למעביד. 

102 
המערכת תאפשר לקיחה בחשבון של הפרשים משנים קודמות, זיכויים 

 וניכויים שונים כולל מיצוי אופטימאלי של ההטבות המס המוקנות . 

103 
תהליך תכנון מס מינימאלי לעובד ולמעביד )מס  המערכת תאפשר

הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות( כולל המלצות לעובד על סכומי 
 הפרשה לקרנות. 

 המערכת תכלול מנגנון תאומי מס כולל דמי ביטוח לאומי.  104

105 
המערכת תאפשר תמיכה מלאה בהוצאות , אשל, כלכלה, שכר לימוד או 

 רייה תחליט לשלם לעובדיה. תשלום אחר שהעי

106 
המערכת תאפשר תמיכה מלאה בתשלומים וניכויים שונים, אשר כל 
אחד מהם בנפרד יכול להיות חייב במס הכנסה , ביטוח לאומי , גמל, או 

 פטור , בהתאם לחוק והעניין. 

107 

המערכת תכלול מנגנון להפסקת עבודה של עובד כולל מורים עבורם 
, ותכלול תהליך של סגירת כל הישויות המקושרות החישוב שונה 

לעובד)הן במודול הנוכחות, כ"א פמ"א ושכר(. גם לגביי עובדים 
 שמועסקים באמצעות חברה חיצונית. 

108 
המערכת תכלול מנגנון חישוב פיצויים אוטומטי, כולל % הפיצויים , סכום 

ומטי של פדיון הפיצויים, תאריך תשלום מתוכנן ובפועל, כולל חישוב אוט
 מחלה וחופשה כולל מענקי פרישה. 

 פנסיה 

109 
המערכת תחשב באופן אוטומטי את % הפנסיה להם יהיה זכאי העובד 
הפורש. כולל תקופת העסקה, זכאות למענקי פרישה על פי חוק שרות 

 המדינה לגמלאות. 

 המערכת תטפל בקצבאות שארים ו/או גמלאים על פי חוק הגמלאים.  110

111 
המערכת תטפל ברכישת זכויות , רציפות, זכויות , גרירה והקפאת 

 זכויות.

112 
המערכת תטפל בהשתתפות גמלאות ו/או רציפות זכויות לרבות מענה 

 לחישוב שכר גמלאים המקבלים פנסיה מקופה ציבורית. 

113 
, מעקב אחר 21המערכת תנהל בקרה ומעקב אחר שארים מתחת לגיל 

 ם ושאריהם , מול קובץ האוכלוסין. פטירת גמלאי

114 
המערכת תכלול תהליך בקרה כולל על הפרישה כולל הפקת טופס 

 ממוחשב, כולל הפקת מכתבים שונים.  161טיולים , טופס 

 העסקה
115 

המערכת תדאג שמצבי ההעסקה של העובד יעודכנו אוטומטית בכל 
 המערכות. 

116 
קה של עובד )למשל מעבר מחברת המערכת תכלול מנגנון לשינוי העס

כ"א לעירייה או מעובד קבוע לעובד חוזה ולהפך ועוד(, כך שיהיה תהליך 
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של הפסקת עבודה לנתונים הרלוונטיים שמשתנים בעקבות שינוי שיטת 
ההעסקה ואילו נתונים שאינם רלוונטיים ימשיכו להיצבר לעובד, בכל 

נטיים של העובד מקרה שינוי העסקה יתעדכנו כל הסטטוסים הרלוו
 באופן אוטומטי. 

 המערכת תנהל מודול העסקה.  117

118 
המערכת תוודא שאם המועסק עבר שלב במודול הגיוס, פרטיו ייקלטו 

 אוטומטית למודול ההעסקה. 

119 
המערכת תוודא ששיבוץ העובד ישויך לשורת התקן הרלוונטית, ברירת 

לם תהיה אפשרות להזין המחדל לנתוני ההעסקה יילקחו מהתקן , או
 (. 'נתונים שונים מהמוגדר בשורת התן ) למשל, עיסוק , דרג , מסלול וכו

120 
המערכת תכלול מנגנון ניהול יתקיים ותקים שונים ) בשנים ו/או 

 בחודשים( : ותק לתשלום )ותק המכנס מספר זכאויות ותק(. 

121 
וותק צה"ל, וותק  ותק פנסיוני ,וותק מוסדות ציבור, וותק מקצועי ,

השכלה, וותק תעסוקה קודמת, ותקים אחרים ) מואץ , תואר שני, ניהול 
 , הבראה , ביגוד יובל( וותק מיוחד . 

122 
המערכת תחשב את הוותק לתשלום של העובד כולל הפחתות 

(, חישוב הותק יתאפשר לפי יום 'כוואוטומטיות ) למשל חל"ת/ שבתון 
 ולא רק לפי חודש . 

 המערכת תכלול מנגנון הגדלת ותקים בגין הסכמים.  123

124 
המערכת תכלול מנגנון טיפול כולל בחל"ת כולל הארכות חל"ת, המנגנון 
יכלול מעקב והתראות וכן חישוב הותק כולל למורים עבורם לא כל חודש 

 חל"ת מפחית ותק. 

 הערכת עובדים

125 
בחירת המשתמש, המערכת תאפשר בנית שאלוני הערכה שונים לפי 

כולל הגדרת פריטי מידע שונים בכל שאלון, מגוון סקאלות )אורדינאלית, 
 אינטרולית, קרדינאלית( שונות וכן מדדי הערכה. 

 המערכת תאפשר לסרוק שאלוני הערכה כולל קליטת קבצים חיצוניים.  126

 המערכת תכלול טבלת מעריכים, לפי סיווג המעריך ביחס למוערך.  127

128 
המערכת תאפשר שכל שאלון הערכה ניתן יהיה לחלק לקטגוריות, תתי 

 קטגוריות ונושאים . 

129 
המערכת תכלול כלים לחישוב ציוני הערכה לנושאים , תתי קטגוריות , 

 לקטגוריות וציון כולל )לכל אחת מההיררכיות יקבע משקל יחסי(. 

130 
ל השוואה בין ערכים המערכת תנהל היסטוריה למוערך ולמעריך הכול

כולל ניתוח מגמות לגבי  וציונים לכל נושא. תת קטגוריה וקטגוריה,
 יחידה ארגונית וכו'(.  מוערך או קבוצת עובדים בחתכים שונים )עיסוק,

 המערכת תכלול כלים לניתוחים סטטיסטיים בסיסיים.  131

132 

מילוי  המערכת תאפשר ניהול תהליך הערכת ביצועים ממוחשב על ידי
השאלונים במחשב, שליחת תזכורת למעריכים , מעקב אחר התקדמות 
התהליך בהתאם להיררכיה הארגונית תתאפשר מילוי וצפייה בטפסי 
ההיערכות והמסמכים הנלווים הכול תחת מערכת הרשאה קפדנית. 
המערכת תכלול ממשק הכולל אפשרות לעבודה מרחוק , לעדכון טפסי 

ולל השבת תוצאות ההערכה לממונים לאחר ההערכה ע"י הממונים , כ
 סיום הטיפול והעיבוד במשאבי אנוש. 

 מודול תקן מצבה 

 רמות.  8המערכת תנהל עץ היררכיה ארגונית לפחות  133

134 
המערכת תאפשר הגדרת סוגי העסקה )עפ"י טבלה שתוגדר אופן 
עצמאי( מקבלי שכר, לא מקבל שכר באמצעות המערכת כולל מקור 

 ה וכו'. ההעסק

135 
המערכת תאפשר הגדרת שיטת העסקה: תלוש שכר, חוזה אישי תלוש 

 שכר, חוזה אישי וחשבונית וכו'. 

 המערכת תאפשר הגדרת העיסוק )מתוך טבלה(.  136

 המערכת תאפשר הגדת יחידת העסקה וכמות )משרות, שעות, כסף(.  137

גזירה אוטומטית של ה המערכת תאפשר הגדרת דירוג ) כולל אפשרות  138
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 דירוג מתוך העיסוק. ( 

139 
המערכת תאפשר הגדרת מסלול קידום ) מתוך טבלת מסלול קידום 

 שתכלול את שם המסלול , טווח הדרגות, פז"מ בין דרגה לדרגה(. 

140 
המערכת תאפשר הגדרת עלות תקן ליחידת שורת תקן )המערכת 

 תאפשר אחזור עלות ממוצעת בפועל(. 

 המערכת תאפשר הגדרת סעיף תקציבי )אחד או יותר( לשורת תקן.  141

142 
המערכת תאפשר הגדרת שדה קיבוץ סעיפים תקציביים ברמת שורת 

 תקן. 

143 
מקורות( של שורת  3המערכת תאפשר הגדרת מקורות המימון )לפחות 

התקן )ברירת המחדל הינו הרשות(. הכולל שיעור המימון )ב % או 
 י( כולל תאריך תוקף . בערך כספ

144 

המערכת תאפשר הגדרת תקן לרכיבי עבודה נוספת שונים ) כגון: שעות 
נוספות, כוננויות , תורנויות, אחזקת רכב וכו'( לכל רכיב המערכת 
תאפשר הגדרה של יחידת מידה וכמות ליחידה בשורת התקן. כאשר 

  יתאפשר סיווג הכמות כמכסה מקסימאלית או כמכסה קבועה.

145 

המערכת תאפשר הגדרת מכסות של רכיבי עבודה נוספת ליחידה 
ארגונית )כולל תוקף( , המערכת תאפשר להגדיר את המכסות בנוסף 
למכסות של שורות התקן או כמכסות תקרה לכל שורות התקן של 

 היחידה הארגונית. 

146 
המערכת תאפשר שברירת המחדל בעת שיבוץ העובד מול שורת התקן 

ה הנתונים של שורת התקן או שיבוץ העובד שלא בהתאם לנתוני תהי
 התקן )למשל שיבוץ בטבלת מסלול קידום שונה משורת התקן(.                          

147 
המערכת תאפשר הגדרה של יותר מספר תקן אחד, כאשר בעת שיבוץ 

 עובד תתבצע השוואה מול כל ספרי התקן הקיימים. 

148 

לול מודול להגדרת עיסוקים שיכלול: מס' העיסוק, שם המערכת תכ
העיסוק, תיאור מטלות העיסוק, עיסוק האב, הגדרת סוגי כישורים, 
הגדרת סוגי ניסיון נדרש, הגדרת נתוני השכלה , הגדרת סל הדרכה 

 והכשרה לעיסוק וכו'. 

149 

המערכת תכלול מנגנון לגזירת רכיבי שכר מהעיסוק או מחלק מהעיסוק 
בכל מקרה של שינוי במעמדו ש העובד או בתנאי העסקתו הוא ירש , 

את רכיבי השכר, הסמלים ושאר ההטבות והחובות בהתאם להגדרת 
 הרשות . 

150 
המערכת תאפשר שיבוץ של עובד עפ"י התקן )לכל הרכיבים המוגדרים 
בתקן( או בשונה מהתקן לגבי חלק מהרכיבים המוגדרים בתקן, מותנה 

 חדת לכך. בהרשאה מיו

151 

המערכת תכלול הבחנה בין מרכז עלות אשר מוגדר ע"י קיבוץ סעיפים 
תקציביים לבין יחידה ארגונית )מרכז ארגוני( לכל מרכז כזה תהיה 
אפשרות להפיק מידע בחתכים שונים, הן מידע כמותי והן מידע כספי 

 והן מידע אחר ) מידע נוכחות, מידע פמ"א(. 

 היסטוריה של עדכוני התקן בכל ספרי התקן. המערכת תשמור  152

153 
המערכת תכלול ערך דוחות תקן מצבה משוכלל בחתכים שונים )יחידה 
ארגונית , סעיפים תקציביים, סוגי העסקה , עיסוקים וכו'( כולל השוואה 

 בין התקן למצבת בפועל והצגת הפערים והסטיות . 

154 

על בסיס טבלת מסלולים המערכת תכלול קידום עובדים אוטומטי 
בפועל, הסכמי השכר לדרוג, ותנאי העובד )כולל מנגנון קיצור פז"מ(. 
הקידום האוטומטי יתבטא בהפקה של דו"ח של כל העובדים המועמדים 
לקידום, כאשר תהיה אפשרות להתערבות ידנית לבטל או לעכב את 

 הקידום המומלץ לגביי עובד או עובדים ברשימה. 

 פיתוח עובדים
הדרכת עובדים 

 תכנון מעקב וביצוע 

155 
המערכת תאפשר בנית תוכנית הדרכה אישית, תיעוד נתוני הדרכה 

 לעובד ו/או לפי עיסוק עתידי ונוכחי. 

156 
המערכת תכלול ניהול בקשות עובדים לקורסים )הכוללת סיבת 

 מועמדות(. 
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157 
ההדרכה  המערכת תאפשר טיפול בזימונים ורישום כולל פרטי תוכנית

 עפ"י תבנית מסודרת וגורמי ההדרכה המעורבים. 

158 
המערכת תאפשר הגדרת מדיניות שיווק אוטומטי ושיווק למשתתפים 

 בקורסים. 

159 
המערכת תתמוך בכל מערכי ההדרכה וההשתלמויות, כנסים וימי עיון 

 של העובדים כולל מעקב תקציבי ומעקב תשלומי העובד. 

 מנגנון לרישום ושיבוץ עובדים להדרכה , כולל מעקב.  המערכת תכלול 160

161 
המערכת תכלול מודול למעקב אחר הדרכה , השתלמויות ורכישת 
השכלה כולל סנכרון עם מערכת הנוכחות, כולל מעקב נוכחות בתדירות 

 שתיקבע . 

162 
המערכת תאפשר הגדרת כנסים וימי עיון לעובד או לעיסוק ותאפשר 

 לפי מועד הכנס.  הפקת הזכאים

163 
המערכת תאפשר ניהול תקציבי מלא של מערך ההדרכה והשתלמויות 

 בהיררכיה ארגונית , כולל התראות על חריגים. 

 המערכת תאפשר ניהול ועדת השתלמויות .  164

165 
המערכת תאפשר ניהול תקציב הדרכה, קורסים והשתלמויות ) מיני 

 תקציב( 

166 
ריכה וקליטת שאלוני משוב וציוני מבחנים של המערכת תאפשר ע

 הלומדים בקורסים ובהשתלמויות.

167 
המערכת תקושר מערכת התזכורות לצורך התראה על סיום קורס או 

 מחיוביות התלמיד או מחויבויות הרשות כלפיו. 

 המערכת תכלול מודול לטיפול ברווחת הפרט.  168

169 

ית, המודול יטפל באירועי רווחה המערכת תכלול מודול רווחה חומר
חומריים ) הלוואות, אירועים שונים, מענקים וכו'( כולל מנגנון חישוב 
סכום התשלום ע"י העובד וסכום המימון ע"ח המעביד וסכום מימון ע"ח 

 הועד ואחרים, כולל שיוך לסעיפים תקציביים. 

170 
)הגדרת המערכת תכלול ישות מידע להגדרת אירועים ברמה ארגונית 

 אירוע , מספר משתפים, תקציב כולל, מחזורים ומכסה למחזור וכו'(. 

171 
המערכת תצבור לאירוע את המשתתפים שאושרו, כולל בקרה 

 תקציבית. 

172 
המערכת תטפל בהנפקת ערכות ביגוד לעובדים )טבלאות, ערכות ביגוד, 

 מידות וכו'(. 

 מחלה ותקציר כולל הניצול.  המערכת תאפשר מעקב אחר מאגר קרן ימי 173

 המערכת תטפל בביטוח הדדי, עובדים מצטיינים, טכסי פרישה.  174

מודול רווחה לטיפול 
 במצוקות הפרט

175 

המערכת תכלול מודול שיכלול ישויות מידע אשר יתאר את מצוקות 
הפרט )טבלאות קטגוריות ונושאים( מקור איתור, כולל תהליכי טיפול 

העובד )טבלת סוגי הטיפול וכן תיאור מפורט של אופן  מתמשך במצוקות
 הטיפול( תאריכים. 

 המערכת תנהל היסטוריה לגבי מחזורי הטיפול במצוקות .  176

177 
המערכת תקיים מערך תזכורות למעקב אחר טיפול בעובדים, תינתן 

 אפשרות לכל עובד לצפות בתזכורות שלו בלבד. 

178 

הגיוס שמטפל בכל שלבי תהליך גיוס עובדים המערכת תנהל את מודול 
לעירייה , התהליך תחיל משלב דרישת גיוס עובד לתפקיד )עובד פנימי 
או חיצוני(. בדיקה מול ספר התקן, החלטה על שיט גיוס . הפקת מכרז 

 טיפול במועמדים בחירת המועמד המתאים וקליטתו למערכת. 

179 
זמניים , חד פעמיים, מרצים,  המערכת תאפשר ניהול אוכלוסיות עובדים

 יועצים אחרים. 

180 
המערכת תתמשק למערכת מרשם האוכלוסין לצורך קלות בקליטה 

 העובד והתאמת פרטים. 

181 
המערכת תקלוט פניה לדרישת גיוס, תוספת שעות , שעות כוננות , 
ועוד. הדרישה כיל את פרטי המחלקה המבקשת, המערכת תבצע 
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פנוי וכן בדיקה של תיאור העיסוק והתקציב. אם לא  בדיקה על קיום תקן
 קיימת התאמה המערכת תפיק התראה על אי התאמה. 

182 

קליטת דרישת הגיוס למערכת תפיק את הנתונים הרלוונטיים לגיוס )שם 
העיסוק, תיאור העיסוק, תיאור המטלות, יחידה ארגונית , מס' שורת 

ות: השכלה, השתלמויות, התקן , שיטת העסקה, היקף המשרה , דריש
 רישיונות, והסמכה, כישורים וכו'(. 

183 
המערכת תאחזר נתונים נוספים הקשורים למשרה, דירוג ודרגה, סולם 

 שכר, דרגה התחלתית, עלות 

184 
תקן למשרה, זכאויות שכר וכו') המשתמש יוכל להגדיר את סוגי 

 הנתונים והמידע שיאחזרו(. 

185 
ליך להפקת מכרז פנימי או חיצוני או פנימי וחיצוני , המערכת תכלול תה

 כולל ניהול שוטף של המכרז )פרסום( מכתבי תשובה, זימון ועדות וכו'. 

186 

המערכת תאפשר קליטת פרטי מועמדים )מאגר המועמדים יכלול גם 
היסטוריה לגבי: מועדי הגשת מועמדות והתפקידים, מספר פניות של 

במועמד , ראיונות דיונים והחלטות הועדות (  המועמד . אופן הטיפול
)כולל עדכון מצבים( הן מועמדים פנימיים )אשר נתוניהם קיימים 

 במערכת( והן מועמדים חיצוניים )נתונים ייקלטו למערכת(. 

187 
המערכת תאפשר לצרף לכל מועמד מספר ישויות מידע )ראיונות, 

 יצים וכן מידע אחר(. בחינות ותוצאותיהם, חוות דעת , המלצות וממל

188 
המערכת תכלול טבלת מצבים לגבי המועמדים פורומים של ועדות 

 קבלה.

189 
לאחר החלטה של המועמד הנבחר, המערכת תפיק מכתבי תשובה 

 למועמדים )הן לנבחר והן למועמדים שלא התקבלו(. 

190 
 המערכת תדאג כי מצב המועמד הנבחר יתעדכן ל"נבחר" מצב מועמדים
שלא נבחרו יתעדכן ל"נדחה", כך שיניתן יהיה לאחזר מידע לגבי 

 המועמד והמכרזים בהם השתתף )כולל עובדי העירייה שנדחו(. 

191 
המערכת תדאג שבעת שיבוץ העובד כל הנתונים הרלוונטיים ממאגר 
המועמדים ייקלטו באופן אוטומטי למסכי קליטת העובד כולל ניסיון 

 תעסוקתי. 

192 
ך הגשת דרישה לתוספת משאבים יהיה מבוסס על מערכת לניהול תהלי

תהליכים, כשבכל שלב בניהול הדריה, נדרשות חתימות, כולל חתימות 
 אלקטרוניות. 

193 
המערכת תתריע על עובדים שתקועים בשלבים שונים בתהליך הגיוס 

 משלב הגשת הדרישה. 

194 

ות השמה )כולל המערכת תכלול מודול לקליטת הזמנות כ"א מחבר
קישור בין ההזמנה לפרטי המועמדים במאגר המועמדים (שיכלול: שם 
חברה מעסיקה, תפקיד, מס' שעות, % משרה, סעיף תקציבי , שכר 
שעתי, נסיעות, עמלת העברה, פרטי המועסקים וסכום ההזמנה, כולל 
הניצול פועל בכל חודש הן בכסף והן בשעות הן ברמת העובד והן ברמת 

 וכן היתרה לאחר היצול הן בכסף והן בשעות .  ההזמנה

195 

המערכת תאפשר לידע את כל המחלקות, היחידות הארגוניות בדבר 
הכוונה לקלוט עובד. המערכת תאפשר להגדיר את המשאבים הנדרשים 
עבור כל עובד, כולל מחשבים, כתובת דוא"ל , כניסות מתאימות 

 במערכת ההרשאות והאבטחה. 

196 
של עזיבת עובד, המערכת תפיק הודעות הפוכות לכל היחידות במקרה 

הארגוניות על הצורך בניתוק העובד ממערכת ההרשאות, צורך 
 בהחזרת ציוד אישי וארגוני. 

197 
המערכת תפיק טופס טיולים ממוחשב ולא תאפשר גמר חשבון מלא עד 

 לסיום התחייבות העובד על פי טופס הטיולים. 

198 
ר ניהול המשמעת: רישום , בירורים ושימועים לעובד, המערכת תאפש

 כולל סיווג הבירורים על פי החלטות. 

המערכת תכלול מודול לטיפול בבעיות משמעת, כולל מאגר מועמדים  199
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 לפיטורין, תיעוד אירועים שונים כולל שימועים. 

ניהול פניות עובדים 
 ואחרים 

200 
עובדים, שיאפשר קליטת הפניות, המערכת תכלול מודול לניהול פניות 

סיווגן לפי טבלאות נושאים ותתי נושאים , כולל שיוך לוועדת 
 השתלמויות /לימודים . 

201 
המערכת תשלים באופן אוטומטי נתונים רלוונטיים לגבי העובד )עם 
אפשרות הגדרת תבנית נתונים לכל נושא פניה( מתוך מערכת משאבי 

 אנוש. 

202 
מדדים לכל נושא או תת נושא פניה, כולל מעקב אחר המערכת תכלול 

 חריגים ואפשרות הפקת דוחות סטטיסטיים בחתכים שונים . 

203 
המערכת תאפשר הפקת מכתבי תשובה אוטומטיים לרשימות קבועות 

 )ממונה, עובד וכו'( 

204 
המערכת תכלול מנגנון ניהול ועדות)פרט ושכר, השתלמויות , רווחה, 

 תיעוד ההחלטות ושיוכן לעובדים הרלוונטיים.  וכו'( כולל

 205 היתרים 
המערכת תטפל בהיתרים לעבודה נוספת כולל תיעוד ההחלטות ומעקב 

 אחריהן. 

 ניהול נוכחות

206 
המערכת תתמוך בהגדרות תפקידים , עובדים שעות עבודה, חגים, 

 שעות נוספות ואחוזי תשלום כנגד כל סיווג. 

207 
נתוני שעות עבודה שהוזנו דרך שעוני הנוכחות ,  המערכת תאסוף

 אינטרנט , טלפון סלולרי עוד.

208 
המערכת תייצר פלטים המהווים קלט למערכת השכר. הממשקות תהיה 

 .  תואינטגרטיבימלאה 

209 
המערכת תייצר דוחות מעקב ובקרה, )כולל בקרה פיננסית( לפי 

ארגונית והעמסת  מחלקות חידות ואגפים, אפשרות פרוק יחידה
 התקציב והפעילויות על מחלקות אחרות. 

 המערכת תדע לקלוט דיווחים מעובד שעובד ביותר ממחלקה אחת .  210

 המערכת תתאים לתהליכי לשעות העבודה בעירייה.  211

212 
מודול הנוכחות במערכת יאפשר עדכון הנתונים ע"י העובד או היחידה 

ה , כולל מערך בקרה ואישור הממונים ושל הארגונית כולל עובדי הורא
 פונקציות משאבי אנוש. 

213 
המערכת תאפשר אחזור מידע לגבי עובד כולל מידע ממערכת כ"א 

 ושכר. 

214 
המערכת תכלול טבלאות משותפות למערכות כ"א, פמ"א , שכר, מל"ח 

 ופס"ח. 

215 
תון רלוונטי הנתונים לגביי עובד במערכת יוגדרו במקום אחד בלבד, נ

שדווח במודול הנוכחות יעדכן את הזכאות הרלוונטית בשכר ובמשאבי 
 אנוש. 

216 
המערכת תכלול : הגדרת פרופילים של הסכמי עבודה , החלת פרופילים 
לקבוצות עובדים עם אפשרות שינוי או הוספה של פרמטרים מסוימים , 

 כולל תמיכה היסטורית. 

217 

כסות של היעדרויות לפי סוגים , שעות המערכת תכלול: הגדרת מ
נוספות , כוננויות , תורנויות ורכיבים שונים, כולל הפקת דוחות ביצוע 
בפועל לעומת המכסה והתראה על חריגות , לא יתאפשרו תשלומי שכר 

 מעבר למכסת שעות מוגדרות. 

218 
המערכת תכלול: מערך דיווח נוכחות אינטראקטיבית של עובדי הוראה 

סיס הסכמי עבודה של עובדי הוראה, לרבות בסיסי משרה משתנים על ב
 לאורך השנה מכל מוסד חינוכי. 

219 
המערכת תכלול: הגדרת מכסת שעות עבודה לפי סוגי ימים לפרופיל 

 ו/או לעובד. 

220 
המערכת תכלול: תמיכה במכסות שעות עבודה ברמה יומית, שבועית, 

 עבודה וכולל משמרות.  חודשית, כולל ימי פיצול וימי אי

המערכת תכלול : תמיכה בסוגי העסקה שונים כולל עובדים שאינם  221
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 מקבלים שכר באמצעות המערכת, מורים ועובדים שעתיים. 

 המערכת תכלול: טיפול בדיווחי נוכחות של עובדים שעתיים ויומיים.  222

223 
מטר שיתווסף המערכת תכלול: תמיכה בקיצורי יום עבודה שונים )פר

 לפרופיל ההסכם(. 

 המערכת תכלול : תמיכה בחלקיות משרה.  224

225 
המערכת תכלול: תמיכה בשעות עבודה גמישות )כולל טווח שעות 

 להתחלה ולסיום. 

226 
המערכת תכלול: ניתח מלא של כל סוגי ההיעדרויות )חופשות, מחלות 

 תאונות עבודה, השתלמויות וכו'(. 

 כת תכלול: מנגנון בקרה על חריגות מהמכסות. המער 227

 המערכת תכלול: תמיכה בקליטת דיווחי נוכחות ממקומות עבודה שונים.  228

229 
המערכת תאפשר פיצול תקציבי מלא לפי סעיפי תקציב, יחידות 

 ארגוניות , פרויקטים . 

230 

ורה , המערכת תכלול: ניהול חופשות, היעדרויות ומחלות מלא, כולל מ
עובדי חברות כ"א וחברות, אם עפ"י שינוי משרה, צבירת חופשה עפ"י 
כללים הנובעים מהסכמי שכר או עפ"י הגדרת רשות, כולל מעקב אחר 
הניצול בפועל וטיפול בחריגים , למען הסר ספק המערכת תתמוך 
ביציאה לחל"ד, חל"ת , ימי הצהרה, מחלת ילד/הורה, עבודות בפיצול, 

חגים ומועדים, שבתות או כל סוג של חופשה ומחלה ימי בחירה , 
 שהמחוקק או העירייה תחליט עליה. 

231 
כולל הצגת תשקיף  on lineהמערכת תכלול: דיווח על סיבת היעדרות ב 

 יומי ברמת העובד וכן ציון היעדרות עתידית וסיבותיה. 

 המערכת תאפשר חישוב פדיון חופשה בעת סיום העסקה.  232

233 
המערכת תטפל בזכאות יצול ויתרות ימי השתלמות על פי הסכמי שכר 

 עבודה. 

234   

235 

המערכת תבצע סנכרון בין דיווחי נוכחות או היעדרות למערכת משאבי 
אנוש )למשל דיווח על השתלמות למודול ההדרכה והשתלמות יבצע 

ת בדיקה מול דיווח הנוכחות של העובד(לגבי מורים, המערכת תחשב א
 ימי המחלה עפ"י ההסכם הקיבוצי. 

236 
המערכת תבצע הקפאה בתקופת חל"ת או שבתון או חל"ת כולל סנכרון 

שכר, המערכת תחשב את ימי המחלה  –מול הדיווחים למערכת כ"א 
 עפ"י ההסכם הקיבוצי לרבות לפי הסכמים ייחודיים. 

 המערכת תאפשר עדכון נתוני נוכחות רטרואקטיביים.  237

238 
המערכת תכלול מנגנון הרשות לאישור דיווחים ועדכונים כולל מנגנון 

 לאישור חריגים . 

239 
המערכת תאפשר דיווחי נוכחות משעוני נוכחות, באמצעות "קול זמן" וכן 

 תכלול מנגנון לדיווחי נוכחות באמצעות המחשב. 

240 

ת המערכת תתמוך בלוחות שנה של הדתות השונות הקיימות במדינ
ישראל וכן לוחות שנה מיוחדים )כגון שנת עבודה של מורים( , ותאפשר 
להתייחס לנוכחות והיעדרויות העובד בהתאם ללוח השנה שהוזן לו 

 במערכת )ברירת המחדל הינה הדת של העובד(. 

241 
המערכת תאפשר ניהול קיזוזים ברמה יומית ו שבועית או חודשית כולל 

 ות נוספות. זיהוי חוסר בשעות ו/או שע

242 
המערכת תאפשר קיזוזים בגין איחורים במדרגות זמן על בסיס הסכם או 

 עובד או יחידה ארגונית . 

243 
המערכת תאפשר ניהול דיווח נוכחות של עובד לסעיף תקציבי או 
ליחידה ארגונית שאינה היחידה בה הוא משובץ ) מילוי מקום או עבודה 

 נוספת(

244 
דוחות מפורטים ברמת העובד. יחידה ארגונית ) המערכת תכלול 

 ( סעיפים תקציביים. \בהיררכיה
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245 
המערכת תאפשר ניתוח היעדרויות , ניתוח איחורים ויציאה מוקדמת 

 במדרגות זמן כולל התפלגויות, כולל סידור עבודה כולל היסטוריה(. 

246 
י העובד, המערכת תכלול היסטוריה של עדכונים ושינויים שהתבצעו ע"

 היחידה הארגונית ופונקציות משאבי אנוש. 

247 
המערכת תחשב שעות עבודה בפועל כולל השוואה לתקן וכן תחשב את 

 אחוז המשרה ותתריע על חריגות. 

248 
המערכת תאפשר השוואה בין שעות מילוי מקום לבין נתוני ההיעדרויות 

, שורת תקן(. מנגנון  בגינן יש מילוי מקום )ברמת העובד, יחידה ארגונית
 זה יתאפשר גם למורים. 

 המערכת תאפשר צפייה בנתוני נוכחות באמצעות האינטרנט.  249

250 
המערכת תאפשר ניהול מעקב אחר מילוי מקום ע"י השוואה בין שעות 

 מילוי המקום לשעות ההיעדרות . 

251 
המערכת תתמוך בתרומת עובדים לבנק של ימי חופשה ומחלה, 

וקתם על פי החלטה לעובדים זקקים או תתרגם את ימי החופשה חל
 לכסף. 

252 
המערכת תתמוך בתרומת עובדים של ימי עבודה העברתם לעובדים 

 אחרים או תרגום התרומה לכסף ותמיכה בהעברתו למטרה. 

אתר האינטרנט 
 הרשותי 

253 
הספק הנבחר להציג מידע מתוך מערכת השכר, כגון תלושי שכר של 

 ובדים, רישומים לקורסים והשתלמויות , דיווחי נוכחות והיעדרויות . ע

 המערכת תטפל בפניות תחת מערכת אבטחה קפדנית .  254

255 
הספק נדרש למערכת ניהול מסמכים משלו שתשרת את המערכת 
שהציע, להלן הדרישות מהמערכת לניהול מסמכים : המערכת תנהל 

 תשתלב ניהול התהליכים ותכלול: את כל מסמכי העירייה וקבציה, 

 המערכת תנהל מסמכים וקבצים , ותשתלב במערכת לניהול תהליכים.  256

 המערכת תנהל מסמכים שנוצרו בתוך הרשות ועל ידה.  257

 המערכת תנהל מסמכים שנתקבלו ברשות מבחוץ.  258

259 
 המערכת תקשור בין הישויות השונות באפליקציות התפעוליות של

 הרשות לבין המסמכים הנוגעים להן דוגמאות: 

 המערכת תקשור בין המכרזים והצעות ההגשה.  260

 המערכת תקשור בין הסכמי שכר לעובד.  261

 המערכת תקשור בין עובד למסמכיו.  262

263 
הגישה למערכת מתוך האפליקציות תהיה ישירה ללא צורך בתנועה 

 בתפריטים נפרדים. 

264 

רכת תשרת באופן ישיר את קבוצת המשתמשים הסורקת ומנהלת המע
מסמכים ללא קישור למערכות תפעוליות וכמו כן תשרת את כל 
המשתמשים במערכות תפעוליות הנזקקים לניהול מסמכים כחלק 
מהפעלת המערכות התפעוליות כמו משתמשים בשכר, משאבי אנוש 

 ונוכחות. 

 המערכת תכלול מערכת תהליכים.  265

 המערכת תכלול ניהול ספריות .  266

 המערכת תכלול ניהול הרשאות.  267

 המערכת תכלול מערכת סריקת מסמכים.  268

269 
המערכת תתמוך בניהול כל סוגי המסמכים לרבות מסמכים סרוקים, 
דואר אלקטרוני, מסמכים ממוגנטים, מסמכים עם ברקוד , קבצים לווים 

 מסמכים המאוחסנים בארגזים )ארכיון(.  לסוגיהם, מסמכי אופיס,

 המערכת תאפשר ניהול סימוכין גמיש.  270

271 
המערכת תאפשר הוספת מילות מפתח ולקשרן באופן מידי למסמכים 
קיימים ותאפשר לחפש על פי מילות המפתח או חלקן את המסמכים 

 הרלוונטיים. 

סיווג של מסמכים , המערכת תאפשר הוספת תגיות, או גורמי קישור ו 272
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 בין השאר על מנת קשרם לישות תוך האפליקציות. 

273 
ניתן יהיה לשייך ולסווג מסמך או קבוצת מסמכים לישות תפעולית 

 ולשנות את הרשאות הגישה. 

 המערכת תדע לשאוב ולתייק מסמכים מתוך תיבות הדואר האלקטרוני.  274

275 
ט על גבי המסמך הסרוק המערכת תאפשר להוסיף הערות או שרטו

 מבלי לפגוע בתוכנו המקורי. 

 המערכת תאפשר להוסיף חתימה אלקטרונית.  276

277 
המערכת תאפשר קביעת שמות  –המערכת תאפשר התאמה מחלקתית 

 ומבנה תיקיות מחלקתיות כולל מילות מפתח. 

 המערכת תאפשר ניהול רמות תיקיה מרובות.  278

279 
ייצא פריט מידע למערכת חיצונית עם המאפיינים המערכת תאפשר ל

 שלו. 

 המערכת תאפשר לייבא פריט מידע וקבצים ממערכות אחרות.  280

 המערכת תאפשר לייצא ולייבא פריטי מידע וקבצים במסות.  281

 המערכת תאפשר שילוב מלא עם אופיס על כל רכיביו.  282

 אוטלוק. המערכת תאפשר שילוב קל ונוח עם הא 283

 למערכת תהיה יכולת להחצין חיפוש מסמכים לאתר האינטרנט.  284

 המערכת תנהל יוצן של כל השינויים במסמך.  285

 המערכת תנהל גרסאות של מסמכים.  286

287 
המערכת תאפשר גישה ישירה למסמכים ישירות ממערכת המסמכים 

 גם אם נוצרו ע"י מערכות התפעוליות. 

288 
רכת תאפשר גישה למסמכים , קבצים מכל מערכת תפעולית המע

 שתהייה מלווה בהרשאות גישה מתאימות. 

289 
המערכת תאפשר אחזור של כל פריט כולל אחזור לפי כל מילה או 
חלקיה בטקסט ולפי מילות המפתח שהוגדרו. ניתן יהיה לדפדף בכל 

 המסמכים שאותרו, ולהציגם ע"ג מסך מלא. 

 תלמד את הרגלי אחזור של המשתמשהמערכת  290

 המערכת תאפשר לכמה משתמשים לעבוד על אותו סמך.  291

 המערכת תאפשר זיהוי אוטומטי של טקסט טבעות מגנטיות.  292

 המערכת תאפשר לזהות תבניות במסמך ולבנות עבורן מטה דטה.  293

 המערכת תאפשר קליטה במסות.  294

 ה מלאה בכל סוגי הסורקים המערכת תאפשר תמיכ 295

 המערכת תאפשר קליטה ומיון למכלים או ארגזים.  296

 למערכת תהיה יכולת קליטה במסות ממערכות אחרות.  297

 המערכת תאפשר לרשום ולדווח את כל הפעילות הנעשית בתיק מסוים.  298

299 
ההסבה תכלול את כל המסמכים והקבצים וכל מידע אחר וכן את כל 
מילות המפתח והתגיות המערכת הקיימת למערכת שתבחר במכרז 

 ותארגן אותו במערכת שתבחר במכרז בהתאם לדרישות הרשות 

300 
ההסבה תדע לקחת את המסמך העדכני ביותר )למען הסר ספק 

 ההסבה תעביר את כל המסמכים(

 המערכת תאפשר הסבת תיקיות מחשב רגילות למערכת ניהול מסמכים 301

302 
למשתמש במערכת תהיה יכולת להתאים את עמוד הבית באופן אישי 

 חלקתי/אגפי/

 המערכת תאפשר ניהול קיבולת נפח ביצועים  303

 המערכת תאפשר ניהול מאגר משתמשים באופן עצמאי  304

 המערכת תאפשר דיווח על רמת השימוש בפונקציות ובמסמכים  305

306 
ית של משתמשים ממאגרים אחרים המערכת תאפשר גזירה אוטומט

 אלפון גזירה אוטומטית עם התאמות ACTIVE DIRECTORYכמו 

307 
המערכת תאפשר הוספת גורמים חיצוניים למאגר אנשי קשר כולל 

 הוספה אוטומטית ל כתובות מייל 
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308 
המערכת תאפשר ניהול הרשאות לפי דרישות הרשות )אגפים, מחלקות, 

 ים , סוגי מידע(. בעלי תפקידים , משתמש

 המערכת תאפשר ניהול הרשאות לפי יכולות עריכה/צפייה/מחיקה 309

 המערכת תאפשר העברת הרשאות גורפת בין משתמשים  310

 המערכת תאפשר התאמת הרשאות לפי שינויים ארגוניים אצל הרשות.  311

312 
הספק יספק רישיון המכסה את כל משתמשי הרשות כולל הרחבות 

 תידיות.ע

 יכולת לתכנן קיבולת לפי גידול קיים ועתידי 313

 המערכת המוצעת תהיה בשלה , מוכחת ואמינה.  314

315 
הספק יתאר בכתב את תוכנית הפיתוח לשנים הבאות אשר תשמור על 

 ההשקעה הנוכחית ותאפשר להשתמש בטכנולוגיות חדשות. 

316 

לאקסל וכולל טיפול במאגר המערכת תכלול מחולל דוחות כולל ייצוא 
משתמשים . ניתן יהיה להפיק דוחות כגון כל העובדים שקיבלו דרגה 
החל מתאריך מסוים ו/או כל העובדים שעברו שינוי כתובת, או כל 

 העובדים שעברו שינויים כלשהם בקבצים. 

 המערכת תאפשר יצירה ושמירה של שאילתות חיפוש ודוחות נפוצים.  317

318 
יכולת לתייג תזכורת קופצת  -תכלול תזכורות להמשך טיפול המערכת

למסמך בתאריך ושעה רצויים , בדומה מאד לתזכורות באאוטלוק )רצוי 
 באאוטלוק(

ערכת מידע 
 למנהלים 

319 
המערכת תקבל את המידע הנדרש לה מהמערכות תומכות החלטה או 

 ישירות מהמערכות התפעוליות. 

320 
גרפים, או באיקונים, המאפשרים למנהל לראות המידע במערכת יוצג ב

 את מצבה של העירייה בהתאם לתחומי האחריות. 

 המערכת תאפשר הגדרת מדדי מפתח לפעילות העירייה.  321

322 
בהתאם לצרכים של המנהלים  מכווניםהמערכת תאפשר הגדרת לוחות 

 השונים בעירייה. 

 התפעוליות.  למערכת תהיה יכולת קישור לאפליקציות 323

 )חקר נתונים(.  drill downהמערכת תאפשר  324

 הספק יציע פתרונות למערכות שליטה ובקרה  325

 הספק יציע פתרונות למערכת אבטחה.  326

327 
הקבלן יהיה אחראי על גיבוי יומי של כל המערכות . הגיבויים ישמרו 

 בחצרות הקבלן, במשרדי הרשות ובמקום ניטראלי. 

328 
שעות במקרה של  24הקבלן מתחייב להחזיק אתר גיבוי שיפעל בתוך 

 אירוע שמונע ממנו לספק שרות זמין לרשות. 

329 
כל הגיבויים ילוו במבני רשומה, או בניירת שתאפשר לרשות להתאושש 
ולהעביר את הנתונים לקבלן אחר, במידה והקבלן הנוכחי לא יוכל למלא 

 רז זה. את התחייבויותיו על פי מכ

תפוקות כלליות 
הנדרשות מכלל 
 המערכות כללי 

330 
הרשות תוכל לתבוע את התקנתה ללא תשלום של כל פונקציה, מודול, 
דוח, מסך, מחולל דוחות או תהליך אחר שהקבלן מאפשר לאחד 

 מלקוחותיו להפיק מכל אחת מהמערכות המופיעות במכרז זה. 

331 
או ישנה את המבנה הפנימי,  גם אם הקבלן יקרא למערכת בשם אחד

ההגדרות של סל המוצרים שלו דמי השימוש שמשלמת הרשות לא 
 ישתנו. 

332 

במידה והקבלן יפתח גרסה מתקדמת או חדשה או אחרת, של אחת 
מהתוכנות המסופקות על ידו לרשות, תוכל הרשות לתבוע את התקנתה 

בון הקבלן ללא תשלום, הוצאות התקנה , ההסבר וההדרכה יהיו על חש
 דמי השימוש שמשלמת הרשות לא ישתנו. 

333 

כל המערכות יתמכו בקשר עם ארכיון ממוחשב( בניהול מסמכי מקור, 
ממוחשבים וסרוקים תוך כדי שמירת קשר בינם לבין הישויות השונות 
)ביחס של יחיד לרבים(, או ניהול מסמכים הקשורים לקבוצת חברים 

 הקבוצה )ביחס של רבים לרבים(. בישות ושמירת קשר בינם לבין 
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334 
מכל המערכות נדרש ממשק משתמש, ידידותי, נח להפעלה, 

 אינטואיטיבי בגישת המשתמש. 

335 

מכל המערכות בכל המסכים ניתן יהיה להוריד נתונים לקבצי אופיס כגון 
וורד ואקסל במבנים שיוגדרו מעת לעת על ידי המשתמש. ניתן יהיה 

המשתמש להורדות ולחזור עליהן תוך שינוי פרטים לשמר את הגדרות 
 מינימאליים. 

336 
כל המערכות יאפשרו לקלוט נתונים מקבצי אקסל וורד שיוגדרו מעת 
לעת ע"י המשתמש לצורך עדכונים,/ביטולים מסיביים של נתוני עובדים 

 או נתוני נוכחות או נתוני סמלי תשלומים וזיכויים. 

337 

משק לכל מערכת הפועלת ברשות או לכל מערכת הזוכה מתחייב להתמ
שהרשות תבחר במכרז זה או לכל מערכת שתבחר על ידי הרשות 
בעתיד. לבנות על חשבונו את הממשקים הנדרשים, בפרק זמן שלא 
יעלה על שלושה חודשים מרגע קבלת מסמך , הגדרת ממשק שהוגדר 

 ואופיין על ידי הרשות או מי מטעמה.

338 
ב להפקיד את קוד הכניסה לבסיסי הנתונים בידי הרשות הזוכה מתחיי

 ולאפשר בו להשתמש בו על פי שיקול דעתה. 

339 
הקליטה במערכות תתאפיין בשימוש במספר קטן של מסכים ופעולות 
ותחסוך פעילויות מיותרות, במקרה של חוסר במידע יונחה המשתמש 

 ע"י המערכת בהשלמת הנתונים. 

340 
היה ניתן להפעיל מחולל מכתבים לישות או לקבוצת מכל המערכות י

 ישויות. 

 כל המערכות ישענו על מערכת לניהול תהליכים.  341

 כל המערכות יתמכו בתהליכי העבודה הנהוגים ברשות.  342

343 

ודוא"ל  SMSמכל המערכות ניתן יהיה לשגר הודעות פקס או הודעות 

דרישה או הגדרה וגם לקבוצת לעובד ו/או לקבוצה של עובדים על פי 
נמענים בהתאם להגדרות השונות של מערכות האופיס, לדוגמא נמעני 

 האאוטלוק . או רשימות קשר של המערכת לניהול מסמכים. 

344 
המערכת תקיים מערך תזכורות למעקב אחר הטיפול בעובדים, תינתן 

 אפשרות לכל עובד לצפות בתזכורות שלו בלבד. 

 ות יתמכו בניהול תצורה. כל המערכ 345

346 
המערכת תנוהל על ידי הרשות, משתמשים מטעם הספק יוגדרו על ידי 

 מנהל אבטחת המידע הרשותי או מי מטעמו. 

 ההרשאות יהיו ברמת , מערכת, תהליך, מסך, רשות לעדכון.  347

348 
משתמש שאינו מוגדר כמורשה לא יראה בתפריט אופציה שאינו מורשה 

 בה.  לעסוק

 יתבצע רישום וניהול כניסות למערכת.  349

 אבטחת מידע 

350 
כל נציגי הספק המשתמשים במערכות יחתמו על טופסי התחייבות, 
לסודיות, אי העברת מידע, חתימת הנציגים על טפסי ההרשאה איננה 

 פותרת את הספק מאחריותו להתנהגות ולמעשים של עובדיו. 

351 

עומד בתקנים המחמירים של אבטחת מידע הספק מתחייב כי הוא 
הנהוגים בישראל בכל עת. הספק מתחייב להגן על הנתונים מפני פריצה 
דרך האינטרנט או כל חבלה מסוג אחר בין שנעשתה על ידי מסירת 
פרטי ההרשאה או על ידי משתמש מורשה. כל זאת באמצעות שמירת 

 תמש המשנה. ערכים של נתונים לפני שנעשה בהם שימוש ופרטי המש

352 
המערכת תאפשר להחזיר את הנתונים למצב קודם , נכון לנקודת זמן 

 שלפני החבלה או הטעות. 

353 
המערכת תאפשר לבצע ביטול נתונים שעודכנו על ידי משתמש מסויים 

 ולהחזירם למצב הקודם. 

354 
המערכת תאפשר לבצע שחזור של כל עיבוד שגוי במערכת מבלי 

 מצטברים והרגילים יפגעו. שהנתונים ה

הספק מתחייב להודיע בכתב ומראש על כל עדכון גרסה או חלק ממנה,  355 ניהול גרסאות
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הספק להחזיר את המצב לקדמותו על פי הוראת מנהל אבטחת המידע 
 הרשותי או מי מטעמו. בכל מערכת ומערכת. 

356 
ש, אילו שינוי גרסה או חלק ממנה מתחייב הספק להודיע בכתב ומרא

שינויים נעשו בגרסה החדשה. להוציא דפי מידע שינחו את המשתמשים 
 כיצד לנהוג או לפעול. 

 הספק יצרף רשימת בדיקות שנעשו לשינויים.  357

358 
הספק ימסור ביחד עם המערכת ספר הדרכה או קבצים המתעדים את 

 המערכת והמהווים מדריך למשתמש. 

359 
לק ממנה מחייב את הספק לעדכן את קבצי כל שינוי או גרסה או ח

 ההדרכה והמדריך למשתמש. 

360 
הספק ידאג לעדכן כל שינוי בהסכמי השכר באופן אוטומטי ולתעד את 
משמעות ההסכם במידה והשפיע על התוכנה ולצרף לתיעוד את המלל 

 המקורי של ההסכם גם אם לא בוצע שינוי בתוכנה. 

361 
ני התיעוד דף עדכון חודשי שיפרט עדכונים הספק ידאג להוסיף לעדכו

ושינויים בתחום השכר וההסכמים כולל שינויים עתידיים , הדף יופץ גם 
 אם בחודש המדובר לא נעשו שינויים על מנת לוודא רצף עדכונים. 

 362 נהלי עבודה
לכל מערכת ומערכת יצרף הספק קובץ או חוברת נהלי עבודה מומלצים 

 על ידו. 

לעדכוני  התחייבות
תוכנה וגרסאות 

 מערכת 

363 
הקבלן מתחייב לעדכן את גרסאות התוכנה בזמן, באופן שלא יפגע 

 בלוחות הזמנים אותם קבעה הרשות להפקת תלושי שכר. 

364 
הקבלן מתחייב כי כל הוראה מחוקק בתחום המערכות נשוא המכרז 

 תבוצע על ידו ובזמן. 

365 
תם במגזר הציבורי, המוניציפאלי, או הקבלן מתחייב כי כל הסכם שייח

 ע"י הרשות יושם על ידו ובזמן. 

הסבות ואחריות 
הקבלן להסבות 

 הנתונים 

366 

הקבלן אחראי להסבת הנתונים מהמערכות השכר, משאבי אנוש 
והנוכחות של הספקים הנוכחים למערכות אותן יספק לרשות. ההסבה 

ות מערכת, מסמכים או כוללת את כלל הנתונים כולל היסטוריים, טבלא
 כל נתון אחר. 

367 
הקבלן יתאר את תהליך טיוב הנתונים שיבצע במהלך ההסבה ויפרט 
אילו כלים יעמיד לרשות המשתמש לטיוב והשלמת נתונים חסרים. )כגון 

 הוספת מיקוד, פרוק כתובת ועוד(. 

368 
ו ההסבה תהיה על חשבון ואחריות הקבלן בין אם תתבצע באופן ידני א

 אוטומטי. 

369 
אי הסכמת החברה הנוכחית לספק את הנתונים על גבי מדיה מגנטית, 

 אינה גורעת מאחריות הקבלן וחובתו לבצע את העבודה על חשבונו. 

370 

הקבלן יבצע עיבוד רטרואקטיבי אחד של תלושי השכר על מנת לוודא 
שהיא תואמת לחודש שלפני ההסבה והפקה מקבילה אחת של תלושי 
השכר לחודש התחלת העבודה. במידה ושתיי ההפקות זהות, יופקו 
תלושי השכר של הקבלן הזוכה, במקרה של אי התאמה מסיבות שלא 
יוסברו כטעויות במערכת היוצאת יחוייב הקבלן לחזור על התהליך 
בחודש הבא עד להתאמה מלאה או עד להחלטת הרשות לאשר את 

 ההסבה. 

 הסבה יהיו על חשבון הקבלן. כל ריצות הבדיקה של ה 371

 372 עדכוני טבלאות 

הקבלן מתחייב על פי דרישת הרשות לעדכן במערכת את טבלאות 
המדדים, התעריפים או כל טבלה קיבוצית אחרת שנדרשת לצורך 
העיבודים במערכות השונות. על חשבונו ובזמן מספיק על פי לוח 

 הזמנים אותו קבעה הרשות להפקת תלושי השכר. 

 סכים נוספים מ
  

373 

הספק הזוכה מתחייב להכין על פי דרישת הרשות לספק מסכים נוספים 
מסכים חדשים לכל  10לכל מערכת מרכזית. הכמות המינימאלית היא 

מערכת , השכר, משאבי אנוש, והנוכחות. וזאת ללא תשלום הכמות 
 מסכים.  30המינימאלית המצטברת היא 
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374 
ן על פי דרישת הרשות דוחות נוספים לכל הספק הזוכה מתחייב להכי

 מערכת מרכזית. 

תפוקות כלליות 
הנדרשות מכלל 

ריכוז  -המערכות
ממשקים עיקריים בין 

 המערכות השונות

375 
הספק מתחייב לקיים על חשבונו את כל הממשקים בין המערכות 

 השונות לעדכנם ולדאוג לתפעול השוטף ולאיכות הנתונים. 

 שכר הנה"ח 
376 

מערכת תפיק פקודות יומן להנה"ח בגין זיכוי חשבונות העובדים ה
בבנקים כנגד חיוב התקציב. זיכוי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות כנגד 

 חיוב התקציב וזיכוי חשבון הבנק של העירייה. 

377 
. 66המערכת תנהל ממשק שיכלול התפלגות שכר לפי מחלקות, דוח 

 שיופק אחת לחודש. 

 378 בלן נוהל עזיבת ק

קבלן שהפסיק את עבודתו מכל סיבה, שהיא , או התבקש להעביר את 
הנתונים לרשות יעביר את הנתונים כולם על גבי מדיה מגנטית מלווים 

ימי עבודה  4בהסברים מילוליים מתאימים כולל פיענוח של קודים. בתוך 
ממתן ההודעה. לא תהיה לקבלן שום עילה להתנגד לדרישה זו עם 

 נפגע.  קופח או

 תמיכה והדרכה

379 
הקבלן מתחייב להדריך את עובדי הרשות בשימוש במערכותיו, לתמוך 
במשתמשים עד לקליטה מלאה של המערכות, דהיינו ללוות את 

 התהליך ההטמעה עד שיגיד המנהל "די". 

380 

הקבלן מתחייב להדריך את משתמשי המערכת בכל שינוי שיחול 
יים שיצר המחוקק דורשים זאת. כל שינוי בתוכנה או בכל פעם שהשינו

בתוכנה ילווה במסמכים כתובים או בדפי עזר מתאימים באמצעות 
 התוכנה או האינטרנט. 

381 
הקבלן מתחייב לספק תמיכה שוטפת על חשבונו לכל המערכות 
שהרשות תבחר להתקשר עמו בגינם. זמן ההמתנה למוקד הפניות של 

 שעות העבודה של הרשות. שניות ב 90הקבלן לא יעלה על 

תוכניות פיתוח 
עתידיות ומוצרים 
עתידיים במטבחו 

 של הקבלן

382 
הקבלן יתאר את תוכניות הפיתוח העתידיות שלו, מבנה סל המוצרים 

 העתידי שלו ולו"ז משוער לכניסתם לשוק. 

383 
הרשות תעמיד על חשבונה תחנות עבודה וציודי עזר במפרט שיסופק 

 הזוכה, הקבלן מתחייב להעמיד מפרטים כנדרש. לה ע"י הקבלן 

384 
הרשות תחבר את תחנות העבודה ברשת במפרט ובתצורה שיסופקו לה 

 ע"י הקבלן הזוכה, הקבלן מתחייב להעמיד מפרט כנדרש. 

תחנות עבודה 
 ורשיונות

385 
התוכנות, רשיונות השימוש, וכל מוצר אחר שנדרש לצורך עבודה 

 קנו ויתוחזקו על חשבון הקבלן. במערכות השונות, יות

 ותקשורת, תהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו.  system dbaתמיכת  386 תמיכת אנשי מקצוע 

 387 חומרים 
תחול על הספק  101וטפסי  106עלות הנייר של תלושי השכר, טפסי 

 הזוכה, העיצוב יתבצע ע"י הרשות ועל חשבון הספק הזוכה. 

 388 תקשורת

 FIREWALLרמים מחוץ לרשת העירונית, מחייב התקנת קישור לגו
רשתי, לאבטחת הגישה לרשת. מיקומו חייב לאפשר בקרה על הגישה 
רק לצורך אותו הקישור משרת, ולמנוע אפשרות גישה לא מבוקרת 
מרשת חיצונית כל שהיא לשאר תחנות הרשת המקומית. קו תקשורת 

תמסורת כולל נתב  או IPVPNמסוג  MBPS 5/0.5בקצב מינימאלי של 
CISCO ספק השירות לא יהא זכאי לכל תוספת תשלום בגין הקווים .

 ו/או תשלום לספקים חיצוניים
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( "השירותים"להלן: )מערכת לניהול כח אדם ,משאבי אנוש ושכר ונתקין אצלכם הואיל ואנו נספק 

 במסגרת הסכם בינינו לביניכם, אנו מתחייבים  כלפיכם בתקופת מתן השירותים ולאחריה כדלקמן:
לי או אחר שיגיע אלינו, אגב, בקשר אנו מתחייבים לשמור בסודיות כל מידע עסקי, תפעולי, מנה .1

 או במהלך ביצוע השירותים.
לרבות: תוכניות, שרטוטים, מפרטים, תכניות מחשב,  -לעניין התחייבות זו משמעו  "מידע"

וכל המסמכים האגורים ברשתות  או אישי , מידע מקצועישמיות תושיטות עבודה, רשימ
 המחשבים והתקשורת שלכם.

ידינו לגבי המידע הסודי שלנו, וזאת -מצעי הזהירות הננקטים עלאנו מתחייבים לנקוט בא .2
 למניעת אובדן המידע או הגעתו לאחר.

 למרות האמור לעיל, התחייבות זו לא תחול על: .3

מידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילויו לנו או הפך לחלק מנחלת הכלל לאחר גילויו לנו  .א
 שלא עקב הפרת התחייבות זו;

 וכיח שהיה ידוע לנו לפני שנמסר לנו;מידע אשר נוכל לה .ב

 מידע אשר קבלנו מצד שלישי אשר, למיטב ידיעתנו, אינו חב לכם חובת סודיות. .ג

 פי הוראות כל דין.-מידע אשר גילויו נדרש על .ד

 

 

 

 בכבוד רב,

____________________________ 

 באמצעות: _____________________

_____________________________ 

 _______________________ חתימה:
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 התחייבות לשמירת סודיות )עובד( – 3ג'/נספח 
 

 תאריך: _________                       לכבוד
 דימונהעיריית 

 
 ג.א.נ.,

 
 התחייבות לשמירת סודיותהנדון: 

 
לבין ( במסגרת הסכם ביניכם ""השירותיםלהלן: הואיל ואני אספק לכם שירותים מסוימים )

לאספקת מערכות שכר, משאבי מערכת אספקת והתקנת ל (""הספק )להלן: _________________
 אני מתחייב כלפיכם בתקופת מתן השירותים ולאחריה כדלקמן: אנוש ונוכחות לעיריית דימונה

אני מתחייב לשמור בסודיות כל מידע עסקי, תפעולי, מנהלי או אחר שיגיע אלי, אגב, בקשר או  .1
 ים.במהלך ביצוע השירות

לרבות: תוכניות, שרטוטים, מפרטים, תכניות מחשב,  -לעניין התחייבות זו משמעו  "מידע"
וכל המסמכים האגורים ברשתות  או אישי , מידע מקצועישמיות תושיטות עבודה, רשימ

 המחשבים והתקשורת שלכם.
וי בידי, ידי לגבי המידע הסודי של הספק המצ-אני מתחייב לנקוט באמצעי הזהירות הננקטים על .2

 וזאת למניעת אובדן המידע או הגעתו לאחר.

 למרות האמור לעיל, התחייבות זו לא תחול על: .3

מידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילויו לי או הפך לחלק מנחלת הכלל לאחר גילויו לי  .א
 שלא עקב הפרת התחייבות זו;

 מידע אשר אוכל להוכיח שהיה ידוע לי לפני שנמסר לי; .ב

 י מצד שלישי אשר, למיטב ידיעתי, אינו חב לכם חובת סודיות.מידע אשר קבלת .ג

 פי הוראות כל דין.-מידע אשר גילויו נדרש על .ד
 
 
 

 
 בכבוד רב,

 
 שם: __________________________

 
 ת.ז.: __________________________

 
 חתימה: _______________________

 
 תאריך: ________________________
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 נוסח אישור ביטוחים -  4/נספח ג'
 לכבוד 
 ("העירייה")להלן:  דימונה עיריית

 
 א.נ.ג.
 

 "(ספק השירות")להלן:                                                             הנדון: אישור על קיום ביטוחים של  
                                            

 
 חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן:________________ _______________הח"מ  ואנ
 
לאספקת מערכות שכר, משאבי מערכת  לעניין ,פוליסות לביטוח ספק השירותאנו הוצאנו לבקשת  .1

 וכל עבודה נלווית עבור העירייה.אנוש ונוכחות לעיריית דימונה 
 

כל דין בגין כל מעשה  על פי ספק השירותמשולבת לביטוח אחריותו המקצועית של פוליסה   .א
פי כל דין, לרבות -על ספק השירותשל  ויטוח חבות מוצר לכיסוי אחריותו/או מחדל וב

גבול אחריות של , ב1980-תש"מ, פי חוק האחריות למוצרים פגומים-על הביטוח אחריות
 $ למקרה ולתקופת ביטוח שנתית. 2,000,000

 יקוח, אבדן מסמכים, הזמנת חומרים,הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה המתייחסת לתכנון ופ
 איחור ואי יושר עובדים.

מקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש, מסיבה בל הפוליסה תחול תקופת גילוי מוארכת: ע
חודשים נוספים,  12כלשהי, מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת למשך 

במהלך תקופת הביטוח או  בחברתנו, וכל אירוע שאירע מהמועד בו פג תוקף הביטוח
להוביל לתביעה, שלגביו תימסר לנו הודעה במהלך תקופת  התקופה הרטרואקטיבית והעלול

הביטוח או בתקופה המוארכת, יחשב לכל נושא ועניין כתביעה שהוגשה במהלך תקופת 
 הביטוח.

 
 פי דין-על ווהבאים מטעמ ספק השירותיטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות ב .ב

של בגבול אחריות , פגיעה ו/או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בגין
 .שנתית ת ביטוחלתקופ$ למקרה ו 250,000

מוצהר בזאת כי רכוש העירייה ו/או של מי מטעמה ייחשב כרכוש צד שלישי לצורך פוליסה 
 זו.

, אדים, שיטפון, בהלה, נובעת מאש, התפוצצותההביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות 
הרעלה,  מכשירי הרמה, מעליות, פריקה וטעינה, בעלי חיים, מתקנים סניטריים פגומים,
 זיהום תאונתי, שביתות והשבתות וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לבטוח לאומי.   

 
ב' יורחב לשפות את העירייה ו/או הבאים מטעמה בגין אחריותה -הביטוח כאמור בסעיפים א' ו

 .ספק השירותעשי ו/או מחדלי למ
בכפוף לסעיף בדבר אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי 

 מבוטח.ה
 

 תוך כדי ועקב עבודתם. יוכלפי עובד ספק השירותביטוח חבות מעבידים בגין חבות  .ג
ו/או  השירותספק הביטוח מורחב לכסות את העירייה במידה ותקבע כמעבידתם של עובדי 

 מהם. מי
 ביטוח זה לא יכלול כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה ומנוחה, פתיונות

 ורעלים, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכן העסקת נוער כחוק.
 $. 1,500,000   - לתובע  :גבול אחריות

 $. 5,000,000  - למקרה ולתקופה
 
)שני התאריכים _________  ועד   ________ -חל מ תקופת הביטוח בכל הפוליסות היא ה .2

 נכללים(, והן תחודשנה מאליהן מדי שנה לתקופה של שנה נוספת כל עוד ההסכם יהיה בתוקף.
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 אנו מאשרים כי בכל הביטוחים הנזכרים: .3
 העירייה נכללת כמבוטחת נוספת. .א

 ות העירייה.לא יפגעו בזכוי ספק השירותאי קיום תנאי מתנאי הפוליסות על ידי  .ב
כמו כן, זכויות העירייה לא תיפגענה מחמת אי הודעה על אירוע נזק, איחור בהגשת תביעה 

 ו/או כל סיבה אחרת.

נכלל תנאי הקובע כי ביטול הפוליסות ו/או אי חידושן ו/או צמצומן יעשה בהודעה מוקדמת  .ג
 ש ו/או הצמצום.החידו יום לפני מועד הביטול ו/או 60בכתב שתישלח בדואר רשום לעירייה 

 
 עבור הביטוחים.וההשתתפויות העצמיות אחראי לתשלום הפרמיות  ולבד ספק השירות .4

 

ספק )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות  כל סעיף בפוליסות .5
 כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי העירייה.  וו/או מבטחי השירות

הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני" המזכה אותה במלוא השיפוי  פי-לגבי העירייה הביטוח על
 המגיע לפי תנאיו, ללא זכות תביעת השתתפות ממבטחי העירייה.

 
ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידיכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בהסכם, ולפיכך לא יחול בו או  .6

 בפוליסות שינוי ללא הסכמתם מראש ובכתב.
 
 

 
 

_______________  ___________________ 
 חתימת חברת הביטוח     תאריך    

 
 
 
 
 

 _____________ :מס'וחבות המוצר  אחריות מקצועיתפוליסת ביטוח 
 

 _____________    :פוליסת ביטוח צד שלישי מס'
 

 _____________    מס': פוליסת חבות מעבידים 
 

 שם סוכן הביטוח: _____________________________
 

 כתובת סוכן הביטוח: ________________________
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 נוסח ערבות ביצוע - 5ג'/נספח 
 
 

 תאריך: _________        לכבוד
 דימונהעיריית 

 
 א.ג.נ.,

 
 ערבות בנקאיתהנדון: 

 
 

( אנו ערבים בזה "ספק השירות" _______ ח.פ. _____________ )להלן:____על פי בקשת ____
ש"ח(  _____________________₪ )______________ עד לסך של  כלפיכם לסילוק כל סכום

, לאספקת מערכות שכר, משאבי אנוש ונוכחות לעיריית דימונהביצוע אספקת והתקנת וזאת בקשר עם 
 .ספק השירותלרבות אחריות ותפעול שוטף של המערכת בהתאם להסכם ביניכם לבין 

 
 לצרכן )כללי(, צמוד למדד המחירים לסך הנ"ל אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד

לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום  2019 יוניבשיעור ההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש 
ה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל יום מקבלת דרישתכם הראשונ 14תוך  תשלום סכום הערבות,

פן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באו
בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי  ספק השירותמאת 

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. קבלןשיכולה לעמוד ל
 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל 
לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל  אחת מהן מתייחסת

 הנ"ל.
 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 

 ועד בכלל.____________  קפה עד וערבות זו תישאר בת
 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת._____________ לאחר יום 
 

 הסבה בכל צורה שהיא.ערבות זו אינה ניתנת להעברה ול
 

 דרישה בפקסימיליה לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
 
 

          __________________ 
 בנק                                                                                               

 
 


